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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A TUTELA DO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL: A VERTICALIZAÇÃO DA CIDADE DE MACAPÁ E OS IMPACTOS NO SANEAMENTO BÁSICO
E-mail: risolete.araujo@hotmail.com
Docente orientador: Risolete Nunes de Oliveira Araújo

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é verificar os impactos causados ao meio ambiente artificial provocado pela verticalização na cidade de
Macapá/Amapá e os impactos no saneamento básico. Para se obter resultados mais precisos o estudo foi restringido ao Bairro Central do município
de Macapá/AP. Para a elaboração desta pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa de campo explicativa, com aplicação de questionário
semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, tendo como alvo os órgão especializado na coleta dos dados – IBGE e na empresa responsável
pelo tratamento da rede de esgoto do Estado do Amapá - CAESA. A observação in loco se fez importante para observar e contextualizar o objeto de
estudo. A construção do referencial teórico teve como base a pesquisa bibliografia e legislação pátria atinente ao tema, o qual se apresenta atual e
pertinente, ante o crescimento da construção civil, erguendo-se prédios para moradias coletivas ou para fins comerciais, o que tem gerado
preocupação sobre a organização e desenvolvimento urbano. Faz-se necessário, demonstrar a importância do crescimento populacional sustentável
do referido município e a responsabilidade do Poder Público na preservação do meio ambiente artificial, bem como a importância da participação de
toda população, balizado pelo princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, presente na CRFB/88, no art. 225. Sendo que, este princípio
fundamental, decorre todos os demais existentes nessa seara jurídica ambiental. O referido crescimento urbano da cidade de Macapá vem afetando a
qualidade de vida das pessoas que residem na zona urbana, mas precisamente no bairro central levando ao (des)cumprimento de preceitos
constitucionais fundamentais como o estudo prévio de impacto ambiental quando da instalação de obras ou atividades potencialmente degradadora.
Assim, neste diapasão levou-se o problema: O meio ambiente artificial está sendo impactado com o processo de verticalização da cidade de Macapá?
A verticalização que está ocorrendo na cidade de Macapá está causando impactos no saneamento básico? Entretanto, o desenvolvimento urbano e
ambiental da cidade de Macapá tem como princípios e objetivos, além de outros inclusos no plano diretor, a manutenção do equilíbrio ambiental,
tendo em vista as necessidades atuais da população e das futuras gerações. Esta expansão e ocupação modifica o meio ambiente artificial, enquanto
bem jurídico tutelado, sua ocupação territorial na modalidade predial, preocupa devido os impactos que poderá causar no saneamento básico da
cidade de Macapá, no bairro central. É sabido que o Direito Ambiental possui uma diversidade de normas formando um compêndio de condutas para
preservação do planeta terra. Com relação à capacidade do saneamento básico no bairro central, segundo dados obtidos na CAESA, este pode
suportar perfeitamente, mesmo tendo sido implantados na década de 70, cabendo nos dias atuais, apenas serviços de manutenção corretiva e
preventiva. A maior preocupação está no subsolo, devido à cidade de Macapá não ser contemplada com saneamento básico e o tratamento dos
dejetos produzidos pelos habitantes dessa área de moradia coletiva. Observou-se por meio de dados fornecidos pelo IBGE/2012 que o esgotamento
sanitário no bairro Central ainda é precário e que precisa de investimentos públicos nesse sentido. E que o descarte dos desejos ligados à
infraestrutura sanitária é insuficiente para suportar o crescimento vertical da cidade, e como consequência a descarte em estado bruto, sem qualquer
tratamento diretamente no ambiente urbano por meio de um canal que corta o bairro central, prejudicando o mandamento constitucional do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Aluno: DAVID DA PENHA ASSUNÇÃO

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ACESSO À JUSTIÇA NO ESTADO DO AMAPÁ COMO GARANTIA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL,
UMA ÓTICA DA INSTALAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL A PARTIR DA CF DE 1988
E-mail: alexandre.portilho@estacio.br
Docente orientador: Alexandre Marcondys Ribeiro Portilho

RESUMO
O objetivo é analisar o processo de consolidação da estrutura do poder judiciário amapaense decorrente da transformação do Território Federal do
Amapá em Estado, indaga-se qual será o novo modelo de organização de seus órgãos e funcionários tendo como foco o público que lhe acessava e as
causas de maior incidência. A metodologia para descrição e análise do objeto proposto baseia-se na consulta às fontes primárias acerca do assunto
(Lei de Criação do Tribunal, Decretos e Portarias Constitutivas das Varas, Processos com trânsito em julgado, Relatório Anual de Atividades,) bem
como a leitura dos teóricos acerca do acesso à Justiça à luz das normas internacionais, aponta-se ainda pesquisa de campo aos usuários diretos dos
sistemas propostos pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Os resultados iniciais apontam necessidade de aprimoramento dos institutos de
gerenciamento do Tribunal de Justiça, restrições no acesso à justiça bem como necessidade de instrumentos efetivos da aplicação das normas
internacionais.
Aluno: LAÍS NAZÁRIO DAVID

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL: A FORMAÇÃO DE FAVELAS EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP
E-mail: risolete.araujo@hotmail.com
Docente orientador: Risolete Nunes de Oliveira Araújo

RESUMO
O meio ambiente artificial, que por sua vez, é compreendido pelo espaço urbano construído, consistente no conjunto de edificações (chamado de
espaço urbano fechado), e pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto). O presente estudo visa tutelar este aspecto do meio ambiente.
Sendo que processo de avanço das favelas em direção as áreas proteção permanentes urbanas têm se tornado constante no Município de
Macapá/AP. Esse fator é bastante evidenciado no Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado em zona urbana central. A partir da discussão
proposta pelo tema pretende-se fazer um levantamento dos problemas socioambientais apresentados por essa comunidade e os impactos causados
ao meio ambiente artificial.
Aluno: Débora Oliveira Ferreira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título OS PRINCÍPIOS AMBIENTAIS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO FRENTE À ADEQUADA DESTINAÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS DE
AGROTÓXICOS
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Docente orientador: Risolete Nunes de Oliveira Araújo

E-mail: risolete.araujo@hotmail.com

RESUMO
Agrotóxicos são produtos químicos destinados à utilização pela agricultura com a finalidade de combater às pragas e aumentar a produtividade dos
cultivos. São considerados um dos mais graves problemas de poluição causados por produtos químicos, pois além de produzirem efeitos deletérios
sobre o meio ambiente, também podem afetar a saúde humana. Por outro lado, deve-se ter em mente que a problemática que envolve a utilização
de agrotóxicos é complexa, já que envolve implicações relacionadas a diferentes vertentes, como autossuficiência alimentar, pauta de exportações e
saúde pública. Além disso, devemos ter consciência que, no momento, não se pode prescindir dos agrotóxicos para se produzir alimentos em grande
escala, especialmente em um país como o Brasil. Tendo-se presente essas considerações, a proposta do presente trabalho visa analisar os princípios
da prevenção e precaução diante da necessidade de termos atendida à adequada destinação final das embalagens de agrotóxicos, cuja
responsabilidade, positivada pela Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, abarca tanto pessoas físicas quanto jurídicas envolvidas, direta ou
indiretamente, no ciclo de vida dos produtos. A responsabilidade compartilhada, portanto, diz respeito ao conjunto de atribuições individualizadas
entre fornecedores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, a fim de minimizar a geração de resíduos sólidos e
rejeitos, além de reduzir os impactos negativos à saúde humana e o meio ambiente decorrentes do ciclo de vida dos produtos. No contexto do
presente trabalho, somente serão analisados os princípios da prevenção e precaução quanto a adequada destinação de embalagens de agrotóxicos
em ambiente natural (rural). No entanto, deve-se enfatizar que, especialmente em relação ao princípio da precaução, essa análise é notadamente
dificultada, já que a prevalência do brocardo in dubio pro natura não autorizaria empreendimentos cujos efeitos de agrotóxicos não sejam
efetivamente conhecidos. No caso dos agrotóxicos, talvez a necessidade de atender ao princípio da precaução deva ser relativizada, já que o completo
efeito da maioria desses produtos sobre o meio ambiente, tanto a médio quanto a longo prazo, ainda não são totalmente conhecidos. Quanto à
metodologia utilizada, a pesquisa caracteriza-se como de campo, sendo utilizada a observação e exploração como instrumentos, pois os dados serão
coletados diretamente no local (campo) em que o fenômeno de descarte inadequado dessas embalagens ocorrem. Na analise dos resultados a
abordagem será qualitativa e dialógica, considerando também o aspecto qualitativo.
Aluno: Adilson Lopes Lima
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Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título CONCEPÇOES DE CURRÍCULO: DO FORMAL AO REAL
Docente orientador: Mary Sônia dutra Alencar

E-mail: maryprofa13@yahoo.com.br

RESUMO
A pesquisa será desenvolvida numa perspectiva qualitativa, tendo como objetivo compreender a partir das atividades de pesquisa do Estágio
Supervisionado, como gestores e professores dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola municipal, concebem, elaboram e desenvolvem
o currículo escolar. Partiremos da revisão da literatura relativa ao campo do currículo, especialmente o currículo escolar, a qual se estenderá até o
final da investigação. Na sequência, para a coleta dos dados de campo, aplicaremos um questionário a 5 (cinco) sujeitos, sendo: 4 (quatro) professores
e 1 (uma) gestora pedagógica dos anos iniciais de uma escola da rede pública de Manaus. Finalmente, para aprofundar o conhecimento sobre as
questões curriculares, faremos a observação in loco na escola, para perceber a maneira como seus professores e gestora pedagogica lidam com as
questões curriculares. No processo de análise de dados de campo, trabalharemos com classes e categorias. Embasados no enfoque da pesquisa
etnográfica, esperamos como resultado, fazer um levantamento do real significado que os sujeitos dao ao currículo em suas elaborações teóricopráticas em seus cotidianos escolares.
Aluno: Clércio de Almeida Batista
Aluno: Francisleila de Souza Menezes
Aluno: Alzira Silva de Souza

Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia

Título DICIONÁRIO COMPACTO DE ANTROPOLOGIA
Docente orientador: Eliana Freire Bitar

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

E-mail: eliana.bitar@gmail.com

RESUMO
Este projeto refere-se à construção de um dicionário voltado para os acadêmicos, professores e interessados pela área das Ciências Humanas e
Sociais. A obra pretende compor a área de conhecimento da Sociologia, sendo sua realização essencialmente teórica. É um projeto que pretende
pesquisar os principais verbetes e minibiografias de autores da Sociologia. Inicialmente, o Projeto do Dicionário Compacto de Antropologia, Sociologia
e Ciência Política foi idealizado para ser construído em um único projeto. Entretanto, pela sua amplitude, decidiu-se que deveria ser desmembrado
por área de conhecimento e somente na sua fase final, englobe as três áreas, resultando em uma única obra. Os verbetes e minibiografias da área de
Antropologia constarão de textos simples e curtos, porém completos, que possam proporcionar aos interessados um conjunto de informações sobre
as ciências que fazem parte do trabalho, de forma clara e concisa. Este projeto tem como método de procedimento a pesquisa bibliográfica. Assim
sendo, será elaborado a partir das consultas e pesquisas em livros, outros dicionários, coletâneas e o ambiente virtual e realizado feito nas
dependências da Faculdade ou na residência do aluno-pesquisador e do coordenador. O projeto será realizado em três fases distintas: Fase 1 Seleção dos verbetes e das minibiografias da área de Antropologia - Serão designados uma média de 70 verbetes por quinzena; Fase 2- Correção e
organização dos verbetes e minibiografias - Uma vez por mês será feita a correção (ortográfica) e a organização, em ordem alfabética, do material já
coletado pela aluna-pesquisadora e Fase 3 - Nesta fase será realizada a montagem final do Dicionário. A proposta é que se reúna todo o material
pesquisado das três áreas que fazem parte do projeto e se conclua o Dicionário. Espera-se que o Dicionário, quando pronto, totalize uma média de
1500 a 2000 verbetes e minibiografias, embora nada impeça, dependendo do andamento do trabalho, que esse número possa ser maior. Como o
objetivo final é de publicar o Dicionário, já foi feita a pesquisa pela orientadora do trabalho para o registro da obra, que só poderá ser feita quando
esta estiver concluída, quando então, será enviada para dar início ao processo exigido.
Aluno: Lidiane Pinto Monteiro

Curso do aluno: Pedagogia

Título DICIONÁRIO COMPACTO DE CIÊNCIA POLÍTICA
Docente orientador: Eliana Freire Bitar

Situação: PIBIC/IES

E-mail: eliana.bitar@gmail.com

RESUMO
Este projeto refere-se à construção de um dicionário voltado para os acadêmicos, professores e interessados pela área das Ciências Humanas e
Sociais. A obra pretende compor a área de conhecimento de Ciência Política, sendo sua realização essencialmente teórica. É um projeto que pretende
pesquisar os principais verbetes e minibiografias de autores de Ciência Política. Inicialmente, o Projeto do Dicionário Compacto de Antropologia,
Sociologia e Ciência Política foi idealizado para ser construído em um único projeto. Entretanto, pela sua amplitude, decidiu-se que deveria ser
desmembrado por área de conhecimento e somente na sua fase final, englobe as três áreas, resultando em uma única obra. Os verbetes e
minibiografias da área de Antropologia constarão de textos simples e curtos, porém completos, que possam proporcionar aos interessados um
conjunto de informações sobre as ciências que fazem parte do trabalho, de forma clara e concisa. Este projeto tem como método de procedimento a
pesquisa bibliográfica. Assim sendo, será elaborado a partir das consultas e pesquisas em livros, outros dicionários, coletâneas e o ambiente virtual e
realizado feito nas dependências da Faculdade ou na residência do aluno-pesquisador e do coordenador. O projeto será realizado em três fases
distintas: Fase 1 - Seleção dos verbetes e das minibiografias da área de Antropologia - Serão designados uma média de 70 verbetes por quinzena; Fase
2- Correção e organização dos verbetes e minibiografias - Uma vez por mês será feita a correção (ortográfica) e a organização, em ordem alfabética,
do material já coletado pela aluna-pesquisadora e Fase 3 - Nesta fase será realizada a montagem final do Dicionário. A proposta é que se reúna todo o
material pesquisado das três áreas que fazem parte do projeto e se conclua o Dicionário. Espera-se que o Dicionário, quando pronto, totalize uma
média de 1500 a 2000 verbetes e minibiografias, embora nada impeça, dependendo do andamento do trabalho, que esse número possa ser maior.
Como o objetivo final é de publicar o Dicionário, já foi feita a pesquisa pela orientadora do trabalho para o registro da obra, que só poderá ser feita
quando esta estiver concluída, quando então, será enviada para dar início ao processo exigido.
Aluno: Ariel Cristinny Oliveira Costa

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DICIONÁRIO COMPACTO DE SOCIOLOGIA
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Docente orientador: Eliana Freire Bitar

E-mail: eliana.bitar@gmail.com

RESUMO
Este projeto refere-se à construção de um dicionário voltado para os acadêmicos, professores e interessados pela área das Ciências Humanas e
Sociais. A obra pretende compor a área de conhecimento de Sociologia, sendo sua realização essencialmente teórica. É um projeto que pretende
pesquisar os principais verbetes e minibiografias de autores de Sociologia. Inicialmente, o Projeto do Dicionário Compacto de Antropologia, Sociologia
e Ciência Política foi idealizado para ser construído em um único projeto. Entretanto, pela sua amplitude, decidiu-se que deveria ser desmembrado
por área de conhecimento e somente na sua fase final, englobe as três áreas, resultando em uma única obra. Os verbetes e minibiografias da área de
Antropologia constarão de textos simples e curtos, porém completos, que possam proporcionar aos interessados um conjunto de informações sobre
as ciências que fazem parte do trabalho, de forma clara e concisa. Este projeto tem como método de procedimento a pesquisa bibliográfica. Assim
sendo, será elaborado a partir das consultas e pesquisas em livros, outros dicionários, coletâneas e o ambiente virtual e realizado feito nas
dependências da Faculdade ou na residência do aluno-pesquisador e do coordenador. O projeto será realizado em três fases distintas: Fase 1 Seleção dos verbetes e das minibiografias da área de Antropologia - Serão designados uma média de 70 verbetes por quinzena; Fase 2- Correção e
organização dos verbetes e minibiografias - Uma vez por mês será feita a correção (ortográfica) e a organização, em ordem alfabética, do material já
coletado pela aluna-pesquisadora e Fase 3 - Nesta fase será realizada a montagem final do Dicionário. A proposta é que se reúna todo o material
pesquisado das três áreas que fazem parte do projeto e se conclua o Dicionário. Espera-se que o Dicionário, quando pronto, totalize uma média de
1500 a 2000 verbetes e minibiografias, embora nada impeça, dependendo do andamento do trabalho, que esse número possa ser maior. Como o
objetivo final é de publicar o Dicionário, já foi feita a pesquisa pela orientadora do trabalho para o registro da obra, que só poderá ser feita quando
esta estiver concluída, quando então, será enviada para dar início ao processo exigido.
Aluno: Gisele Cristina de Oliveira

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O LÚDICO NA ESCOLA PÚBLICA E PARTICULAR NO ENSINO INFANTIL EM MANAUS-AM
E-mail: elaine.freire@estacio.br
Docente orientador: Elaine Freire da Silva

RESUMO
O lúdico está relacionado ao jogo ou divertimento, algo que serve para divertir ou dar prazer, pode ser uma ação voluntária da criança, ou não com
um fim em si mesmo, não visa um resultado final. Com isso verifica-se sua relação no processo de ensino aprendizagem. O objetivo deste trabalho é
analisar como está sendo utilizado o lúdico nas escolas públicas e privadas do ensino infantil da cidade de Manaus-Am verificando quais instrumentos
lúdicos os professores usam em sala de aula e que os professores gostariam de trabalhar com seus alunos, Identificando quais as dificuldades de se
trabalhar o lúdico, verificando também se a escola tem espaço destinado para a prática do lúdico, se o estado apoia essa atividade, e se cumpre o que
determina a lei, já que o lúdico é o elo entre a escola e a criança, cabendo ao professor usar o lúdico de forma direcionada tornando-o seu parceiro na
hora de ensinar as crianças.
Aluno: Jocimar Lazarotto

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DO QUADRO DE DOCENTES DA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS, UNIDADE DJALMA BATISTA
E-mail: leonardolago@hotmail.com
Docente orientador: Leonardo Barbosa Lago

RESUMO
Este projeto visa focalizar a importância do treinamento e qualificação dos docentes da Faculdade Estácio do Amazonas, espelhando-se em trabalhos
acadêmicos, artigos de autores renomados com vasto conhecimento na área, realizando uma abordagem geral. Apontando pontos fortes e fracos, os
que devem e podem ser melhorados, também como uma abordagem de como isso pode afetar os trabalhos desenvolvidos na Institução. Sendo
assim, é importante ressaltar que haja treinamento e qualificação dos docentes, fatos analisados através de estudos,por meio da aplicação de
questionários aos docentes, estudos, visitas técnicas nas unidades de ensino. Através dos resultados obtidos serão apresentadas propostas de
melhoria da qualificação do corpo docente.
Aluno: Daiane Alves dos Santos

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL LARVICIDA DE ALGAS MARINHAS
Docente orientador: Ana Cristina da Silva Pinto

E-mail: ana.cristina@estacio.br

RESUMO
A malária e um dos principais problemas de saúde pública atualmente, transmitida pelo mosquito Anopheles,. Tendo em vista a busca por extratos e
compostos vegetais para controle de vetores transmissores de doença na região, este tem por objetivo o estudo da atividade larvicida de extratos de
vários gêneros de algas marinhas, visto que não há relatos sobre a ação larvicida de extratos dessas algas contr esses vetores regionais.
Aluno: Darcleyn Hellen Silva de Oliveira

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PRÉ-BIÓTICO DE PRODUTOS DERIVADOS DA MEDICINA TRADICIONAL BRASILEIRA
E-mail: pedrorauel@gmail.com
Docente orientador: Pedro Rauel Cândido Domingos

RESUMO
A microbiota, que é o conjunto de microrganismos que coabitam algumas superfícies e cavidades nossas, é em número e variedade muito superior as
nossas próprias células e são fundamentais para o desempenho adequado do nosso organismo. Esses microrganismos são responsáveis por etapas
metabólicas essenciais na defesa contra microrganismos invasores patogênicos e no sistema digestório são também fundamentais para a aquisição de
alguns tipos de nutrientes. A ocorrência de gastro-enterites quando esse sistema falha ou varia é comum, sendo associado as diferentes composições
de microbiota a varias patologias. A composição varia naturalmente com a idade, diferenças alimentares ou a exposição a tratamentos antibióticos,
por exemplo, mas em cada situação de variação o organismo fica exposto a algum fator de risco para doenças. A utilização de produtos pró-bióticos e
pré-bióticos já é descrita na literatura com uma ferramenta que possibilitaria o organismo a se reestabelecer e lidar com essas situações desfavoráveis
de uma maneira mais natural e não tão drástica quanto a antibiótico-terapia. Os pré-bióticos são essenciais nessa mudança, uma vez que irão
favorecer a permanência dos microrganismos naturais e com características benéficas ao nosso organismo. Assim como várias outras áreas da
pesquisa voltada a saúde, produtos e extratos vegetais são estudados cada vez mais quanto a suas propriedades terapêuticas, utilizando o
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conhecimento tradicional da medicina popular para iniciar as investigações e avaliações dessa potencialidade. Muito já foi provado dos efeitos
benéficos de vários derivados de plantas no combate a infecções por bactérias, protozoários, fungos e até vírus, além de também se avaliar com
constância efeitos anti-inflamatórios, mutagênicos, anticoagulantes, mas todos com a intenção comum de produzir novas drogas ou opções a partir
do conhecimento tradicional. Nosso trabalho objetiva avaliar o comportamento de produtos, que tenham potencial atividade anti-inflamatória e são
utilizados para o tratamento de alterações gastro-entéricas, quanto ao seu comportamento pré-biótico, verificando se a sua administração é favorável
a alguns microrganismos da microbiota ou se causa diminuição deles. O projeto será realizado utilizando espécies bacterianas normalmente
encontradas colonizando o intestino promovendo o seu equilíbrio, ou que quando ausentes facilitam a entrada espécies patogênicas. Todas as etapas
serão executadas em laboratórios da Faculdade Estácio do Amazonas, e consistirão em utilizar o produto vegetal que apresentar maior potencial,
segundo levantamento bibliográfico, em duas preparações distintas: uma seguindo as indicações de preparo populares e a outra por método químico
de biopropecção. Ambos os produtos serão testados em meios de cultivo como suplemento em diferentes concentrações e averiguaremos a sua ação
inibitória ou estimulatória do crescimento bacteriano semeado.
Aluno: Nariá Menezes Cordeiro Campelo

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título DISPERSÃO DE AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS EM ÁREAS VERDADES E PREDIAIS DA FACULDADE ESTÁCIO, NA CIDADE DE MANAUSAMAZONAS
E-mail: bruno.mori@estacio.br
Docente orientador: Bruno Mori

RESUMO
A dengue é a arbovirose que apresenta elevada frequência, sendo causa de significante morbimortalidade, ocorrendo em regiões tropicais e
subtropicais, com predominância em áreas: urbanas, suburbanas e rurais, a vigilância de culicídeos, é baseada na medida de índices larvários, o que
determina a frequência de ocorrência e abundância de larvas no ambiente. O objetivo desta pesquisa é identificar e capturar larvas de Aedes aegypti
e Ae.albopictus nas áreas construídas e áreas verdes da Faculdade Estácio do Amazonas. As capturas das larvas serão realizadas com armadilhas
confeccionadas com garrafas PET, as larvas então serão separadas e permitidas que maturem nas dependências do Laboratório de Ciências Biológicas
da Faculdade Estácio do Amazonas para, posteriormente, identificar os mosquitos. Espera-se capturar larvas de Aedes aegypti e Aedes albopictus,
nos prédios e áreas verdes.
Aluno: Eliton Rodrigues de Sousa

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ELABORAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PCR EM TEMPO REAL PARA DETECÇÃO DE ESPÉCIES DE HERPES SIMPLEX VIRUS
(HSV) EM AMOSTRAS DE ÚLCERAS GENITAIS
E-mail: tatiapires@gmail.com
Docente orientador: Tatiana Amaral Pires de Almeida

RESUMO
Os Herpes Simplex Virus (HSV) são agentes ubíquos que estabelecem latência em células neuronais podendo se reativar, causando infecções
sintomáticas ou assintomáticas. O HSV-1 é normalmente associado às manifestações orais e o HSV-2 às genitais, porém tanto um quanto o outro
podem ser os agentes causadores da herpes genital, considerada uma doença/infecção sexualmente transmissível (DST/IST) caracterizada, dentro
outros sinais e sintomas, pelo aparecimento de úlceras na região genital de homens e mulheres. Até o momento não há cura para essa patologia e as
lesões ulceradas servem como porta de entrada para outras IST/DST, como a Aids. O diagnóstico laboratorial para os HSV complementa o diagnóstico
sindrômico nos casos de Síndrome de Úlceras Genitais, da qual o HSV-2 é o principal agente etiológico seguido por HSV-1 e a bactéria Treponema
pallidum, causadora da sífilis. O isolamento do HSV em cultura de célula é considerado padrão-ouro, porém é um recurso lento e laborioso, cuja
sensibilidade é moderada. Na rotina, um dos métodos mais utilizados é microscopia de Tzanck, de sensibilidade moderada, sendo que também
podem ser utilizados testes sorológicos na ausência de lesão clínica. Os testes moleculares vêm ganhando destaque devido a sua alta sensibilidade e
especificidade, além de minimizar os riscos de contaminação-cruzada. Dentre esses testes, destaca-se a PCR em tempo real que se tornou uma opção
prática, segura, de alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico laboratorial de rotina de muitas doenças. Neste contexto, o presente projeto
visa elaborar e padronizar um protocolo de PCR em tempo real para detecção simultânea de HSV-1 e HSV-2 em amostras de úlceras genitais, para
que, num futuro, tal técnica possa ser validada para uso na rotina diagnóstica da Síndrome de Úlceras Genitais.
Aluno: Thaís Sobanski

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas
Título BIOPROSPECÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS PRODUTORES DE AMILASES E LIPASES PROVENIENTES DE RESÍDUOS ALIMENTARES DA
FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS
E-mail: klaudiadcw@gmail.com
Docente orientador: Cláudia Dantas Comandolli Wyrepkowski

RESUMO
Enzimas são biomoléculas de origem proteica que catalisam todas as reações inter-relacionadas em uma célula viva. Reações mediadas por enzimas
são alternativas eficazes a métodos químicos, geralmente poluentes. As propriedades das enzimas normalmente são mais compatíveis para processos
industriais, pois não requerem altas temperaturas e valores extremos de pH. Os micor-organismos podem ser uma fonte promissora de enzimas de
interesse na indústria, como por exemplo, as hidrolases, lipases e amilases. Na área industrial, os micro-organismos são empregados na produção de
compostos comerciais ou pela transformação de substratos em produtos de maior valor agregado, pela sua maior facilidade de produção em grande
escala. Por outro lado, o Brasil, em especial a Região Amazônica, destaca-se pela sua diversidade e características ambientais favoráveis para o
desenvolvimento de diferentes micro-organismos. O presente projeto tem por objetivo realizar bioporspecção de micro-organismos produtores de
lipases e amilases a partir de amostras coletadas em resíduos alimentares presentes na Faculdade Estácio do Amazonas. Para a realização do trabalho,
amostras de restos alimentares obtidos de coletores de resíduos da Faculdade Estácio do Amazonas serão semeados en diferentes diluições em meios
minerais, contendo como fonte de carbono amido ou Tween, e meios nutrientes como controle. Após o crescimento, as placas serão analisadas
quanto ás colônias produtoras de enzimas de interesse, as quais serão purificadas, preservadas e cultivadas em meio líquido. Os micro-organismos
produtores de enzimas serão analisados morfologicamente para determinar os grupos taxonômicos principais encontrados. Análises bioquímicas
poderão ser empregadas, visando obter conhecimento sobre a produção e qualidades das enzimas produzidas.
Aluno: Josiele de Melo Braga

Curso do aluno: Ciências Biológicas

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDOS DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS OBTIDOS DOS FRUTOS DE LIBIDIBIA FERREA (MART. EX
TUL.)
E-mail: klaudiadcw@gmail.com
Docente orientador: Cláudia Dantas Comandolli Wyrepkowski

RESUMO
As plantas estão presentes na natureza em abundância e são de fácil acesso, por isso tornaram-se a primeira fonte do homem no que se diz respeito à
cura de suas doenças. O uso de extratos naturais vem se difundindo cada vez mais, mas somente uma pequena porcentagem tem sido investigada
ESTÁCIO AMAZONAS

Página 5 de 162

quimicamente e menos ainda farmacologicamente. Entre os biomas brasileiros, a Floresta Amazônica destaca-se no fator biodiversidade A grande
diversidade de plantas constitui uma fonte muito rica para o estudo de produtos naturais ativos, principalmente na busca de alternativas no
tratamento de doenças infecciosas. Na região Amazônica,a espécie Libidibia ferrea Mart. ex Tul. pertence a familia Fabaceae - " Caesalpinoideae",
destaca-se pela sua importância econômica e farmacológica, uma vez que vários extratos e princípios ativos obtidos da mesma vêm sendo descritos
na literatura somados com seus efeitos demonsrados como anti-inflamatório e cicatrizante. A descoberta de novas substâncias com atividade
antimicrobiana constitui uma necessidade urgente devido a fatores como o aumento da incidência de novas e re-emergentes enfermidades
infecciosas e resistência a antibióticos utilizados atualmente. Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana
de extratos obtidos dos frutos de Libidibia ferrea frente à bactérias de interesse clinico e estudar a composição química dos extratos por prospecção
fitoquímica. Os extratos srão preparados a patir de frutos triturados que serão macerados com solução hidroalcoólica por 96 horas. Os extratos serão
fracionados por partição líquido-líquido. Os extratos e fraçoes serão avaliados quanto a sua atividade contra Escherichia coli, Pseudeomonas
aeruginosa e Staphylococcus aureusem em meio sólido e líquido. Os extratos e frações também serão estudados conto à composição química
empregando a prospecção fitoquímica e também a dosagem de fenólicos totais e flavonóides.
Aluno: Aline Oliveira dos Santos

Curso do aluno: Ciências Biológicas

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título COBERTURA VACINAL PARA O PRIMEIRO ANO DE VIDA NA ZONA NORTE DE MANAUS
E-mail: bruno.mori@estacio.br
Docente orientador: Bruno Mori

RESUMO
O desenvolvimento de vacinas representa um grande salto a prevenção e manutenção da saúde. Doenças como a tuberculose, sarampo, tétano e
hepatites que antes causavam a morte a milhares de pessoas, deixando em sobreviventes sequelas, hoje podem ser evitadas com a aplicação de
vacinas. As criancas são as principais beneficiadas com as vacinas, já que seu corpo ainda matura a imunidade e seu organismo necessitará desta ao se
expor a microrganismos virulentos. Dessa maneira, o presente estudo busca quantificar o número de crianças imunizadas no primeiro ano de vida,
nos bairros da Zona Norte de Manaus-Amazonas. A coleta de dados será mediante aplicação de questionário aos pais/responsáveis das crianças em
400 domicílios.
Aluno: Mylena Lacerda Cardoso

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DA ATIVIDADE LARVICIDA DE EXTRATOS DOS FRUTOS DE MACLURA POMIFERA
E-mail: ana.cristina@estacio.br
Docente orientador: Ana Cristina da Silva Pinto

RESUMO
A Dengue é um dos principais problemas de saúde pública atualmente, sendo a segunda arbovirose mais importante em relação ao número de
pessoas infectadas. Essa doença é causada pelo vírus da família Flaviviridae, gênero Flavivirus e são conhecidos quatro sorotipos do vírus da dengue:
DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, sendo que recentemente foi detectado o sorotipo DENV-5 na Malásia, que até o momento ocorrem somente em
primatas. O presente projeto está inserido em um projeto macro "Estudo químico e físico-químico de polpa de laranja de Osage (Maclura pomifera)",
do grupo de pesquisas da Estácio do Amazonas. Tendo em vista a busca por extratos e compostos vegetais para controle de vetores transmissores de
doença na região, como no caso da dengue e dengue hemorrágica, este tem por objetivo o estudo da atividade larvicida de extratos de Maclura
pomifera, visto que não há relatos da ação repelente de extratos dessa planta contra mosquitos adultos de Aedes e Culex e outros vetores de
doenças, como carrapatos.
Aluno: Romário Souza da Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/CNPq

Título ESTUDO DA OCORRÊNCIA E PERFIL DA AUTOMEDICAÇÃO EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE UMA FACULDADE PARTICULAR DO
MUNICÍPIO DE MANAUS-AM
E-mail: rafaelpolonifarma@gmail.com
Docente orientador: Rafael Poloni

RESUMO
A automedicação é o ato de consumir medicamentos por conta própria ou por indicações de terceiros não capacitados, por exemplo, um colega da
faculdade: prática bastante comum em todo o mundo. Por um lado, seria impraticável ir ao médico toda vez que tivesse uma simples dor de cabeça.
Entretanto, a automedicação se faz presente m quaisquer situações, seja para reduzir o processo diarréico, seja com antimicrobianos para combater
micro-organismos. Assim, há muitos casos de intoxicação por medicamentos, em decorrência da automedicação/utilização inadequada desses
produtos. Consequentemente, a automedicação se torna uma prática perigosa. Por isso, o presente estudo objetiva realizar um estudo aprofundado
sobre automedicação entre os estudantes de graduação de uma faculdade particular de Manaus-AM, para que possam ser desenvolvidas estratégias
que reduzam esse ato. Será um utilizado um formulário a ser preenchido pelo entrevistador, contendo perguntas relacionadas à automedicação,
efeitos adversos, entre outros aspectos. Assim, espera-se que esse estudo difunda conhecimento sobre os perigos inerentes à automedicação no
ambiente universitário, reduzindo casos de intoxicação medicamentosa.
Aluno: Jaqueline Louise Figueiredo Soares

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título AVALIAÇÃO DE POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE DERIVADOS DA ECHINODORUS GRANDIFLORUS (ALISMATACEAE)
E-mail: pedrorauel@gmail.com
Docente orientador: Pedro Rauel Cândido Domingos

RESUMO
As bactérias fazem parte de nossa vida, uma vez que são encontradas em todos os ambientes, incluindo nosso corpo. A relação mantida entre esses
microrganismos e nós pode ser harmonioso, como o exemplo da microbiota encontrada em nosso corpo e que nos protege de outros microrganismos
causadores de doenças importantes. O advento das penicilinas , e de todos os antibióticos que vieram em seguida, nos possbilitou enfrentar essa
batalha com armas eficientes contra algumas bactérias. Mas no que surgiam novos antibióticos, também surgiam registros de casos de resistêcias,
mostrando a necessidade de renovação. Na necessidade de se produzir novas drogas, não só contra bactérias, mas também contra outros
microrganismos causadores de patologias, muito se pesquisa sobre propriedades curativas dos vegetais aplicados na medicina tradicional. Esse
potencial terapêutico desses vegetais já é mostrado há muito tempo e é uma ferramenta muito boa para se produzir inovações para a indústria
farmacêutica. Produtos de vegetais da família Alismataceae já foram reportados na literatura como potenciais agentes terapêuticos, apresentando
atividade antibacteriana, antifúngica, antiprotozoárica, existindo variação de efeito dependendo da família. Em nossa regiao está presente a espécie
Echonodorus grandiflorus, conhecida popularmente como Chapéu-de-couro, que é aplicada para uma série de terapêuticas tradicionais contra várias
formas inflamatórias, sendo pertencente à família Alismataceae, o que indica uma possível propriedade terapêutica para agentes exóticos que
possam atacar nosso organismo. Neste contexto, objetivamentos com esse trabalho avaliar o potencial antmicrobiano de extratos e frações obtidas
desse vegetal, testando essa propridade contra bactérias de interesse médico, e que são relacionadas a multirresistência pela literatura. Os extratos e
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frações serão produzidos a partir de folhas e rizomas, utilizando etanol, metanol e acetato de etila, serão testados quanto a sua eficiência
antibacteriana e estabelecida a concentração inibitória mínima, em diferentes espécies bacterianas Gram positivs e negativas de importância médica.
Além disso, visamos encontrar uma aplicabilidade para esses produtos, podendo ser testados em outros grupos de microrganismos em trabalhos
posteriores.
Aluno: Andressa Cristina Pereira Lima

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO PERFIL DE PRESCRIÇÕES DE ANTIBIÓTICOS AVIADAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MANAUS-AM
E-mail: rafaelpolonifarma@gmail.com
Docente orientador: Rafael Poloni

RESUMO
A prescrição de medicamentos é um documento com valor legal pelo qual se responsabilizam, perante o paciente e sociedade, aqueles que
prescrevem, dispensam e administram os medicamentos. É regida por certos preceitos gerais, de forma a não deixar dúvida nem tão poucas
dificuldades de interpretação. A prescrição é um instrumento legal e um meio de comunicação; para tal, devem ser cumpridas as exigências legais
para o efetivo tratamento medicamentoso da pessoa. A qualidade de uma prescrição, bem como traçar o perfil de prescritores e medicamentos pode
ser feito por Estudos de Utilização de Medicamentos. Esses estudos objetivam o conhecimento acerca da utilização de medicamentos, de modo que o
atendimento à saúde seja otimizado e promova o uso racional dos mesmos, consequentemente, reduzindo os gastos. O objetivo do presente trabalho
consiste na avaliação do perfil de prescrições de antibióticos em uma Unidade Básica de Saúde do município de Manaus-AM. Posteriormente, os
dados deste trabalho poderão ser divulgados e utilizados com o intuito de maior conhecimento sobre a população atendida e as prescrições aviadas,
reduzindo gastos e planejando prioridades.
Aluno: Nadine Naiara da Silva Carvalho

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título ANÁLISE NUTRICIONAL DO MACARRÃO SEM GLÚTEN ELABORADO COM FARINHA DE CARÁ-ROXO (DIOSCOREA TRIFIDA) PARA USO NA
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
E-mail: ritamachado.nutri@hotmail.com
Docente orientador: Ana Rita Gaia Machado

RESUMO
A alimentação complementar adequada se torna indispensável para o crescimento e desenvolvimento da criança e, portanto, torna-se um
componente essencial para a segurança alimentar complementando o leite materno e não o substituindo. O macarrão é um alimento altamente
energético, barato, popular e amplamente consumido em muitas partes do mundo, em geral sua formulação, majoritariamente composta de farinha
de trigo especial, contém baixo valor nutricional e qualidade proteica, aliada à deficiente aporte de fibras, com isso a adição de farinha de cará-roxo
(Dioscoreae trifida) aumentará a qualidade nutricional do macarrão que pode ser introduzido na alimentação complementar. Sendo assim o objetivo
deste trabalho será desenvolver um macarrão sem glúten com farinha de cará-roxo. Para a elaboração deste trabalho serão desenvolvidos três
formulações substituindo parcialmente a farinha de arroz dos ingredientes e posteriormente serão feitas as análises microbiológicas e físico-químicas
da farinha de cará-roxo e dos produtos formulados com a mesma para avaliar a sua análise nutricional.
Aluno: Talita Castro de Souza

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTADO NUTRICIONAL, NO MOMENTO DA PRIMEIRA CONSULTA, DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA DE NUTRICÃO ESTÁCIO, MANAUS/
AM
E-mail: bicalang@gmail.com
Docente orientador: Bianca Languer Vargas

RESUMO
O atendimento nutriciona faz parte do acompanhamento periódico de saúde e o estado nutricional do indivíduo é condicionante de seu estado de
saúde. Frente ao significativo papel da nutrição, ressalta-se a importância da orientação nuticional e da vigilância do estado nutricional, a níveis
individual e coletivo, e o profissional de nutrição deverá estar apto a realizar as ações de vigilância nutricional. Dessa forma, o prsente projeto tem por
objetivo realizar o levatamento do estado nutricional, no momento da primeira consulta, dos pacientes atendidos na Clinica de Nutrição da Estácio
durante o ano de 2015. A Clínica de Nutrição na Estácio realiza atendimento nutricional à comunidade manauara, tendo como público principal a
comunidade acadêmica e a populaçao residente nas proximidades da Instituição. O atendimento da clínica é realizado pelos alunos do Curso de
Nutrição da Faculdade Estácio,com supervisão de um nutricionista e professor da instituição. O presente projeto trata-se de um estudo do tipo
observacional transvesal, onde serão avaliadas prevalências de desfechos relacionados ao estado nutricional, consumo alimentar e presença de
fatores de risco para DCNT na população estudada.
Aluno: Raffaelle do Nascimento Pedrosa

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título EVOLUÇÃO EM NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA NO PERÍODO 2006 A 2010 EM MANAUS SEGUNDO O VIGITEL
E-mail: monteiro.meza@gmail.com
Docente orientador: Rita de Cássia de Assunção Monteiro

RESUMO
Os resultados do VIGETEL nos últimos anos na cidade de Manaus apontam para um panorama de inadequação do peso corporal, da alimentação e da
prática de atividade física. O presente estudo terá como objetivo analisar a evolução em nutrição e atividade física no período de 2006 a 2010 em
Manaus. Será realizadas avaliação dos dados secundários de Manaus do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e de Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), no período de 2006 a 2010., referentes às prevalências de sobrepeso, obesidade, consumo de alimentos e
prática de atividade física. Serão empregados métodos estatísticos para testar a relação entre as variáveis.
Aluno: Daniela da Silva Nascimento

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título PERSPECTIVA DOS ACADÊMICOS FINALISTAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS QUANTO À
PÓS-GRADUAÇÃO
E-mail: monteiro.meza@gmail.com
Docente orientador: Rita de Cássia de Assunção Monteiro

RESUMO
Segundo o Conselho Federal de Nutricionistas a participação de profissionais em cursos de pós-graduação lato sensu e, principalmente, stricto sensu
precisa ser incentivada, provavelmente, por meio de novas possibilidades e facilidades de financiamento destes cursos. O presente estudo terá como
objetivo analisar a perspectiva dos acadêmicos finalistas do curso de graduação em Nutrição da Faculdade Estácio do Amazonas quanto à pósgraduação. Será realizado um estudo transversal, descritivo e analítico na Faculdade Estácio do Amazonas, localizada na cidade de Manaus. A
população será composta por acadêmicos do curso de nutrição da faculdade regularmente matriculados em disciplinas do 7º e 8º período do curso.
Serão empregados métodos estatísticos para testar a relação entre as variáveis.
Aluno: Bruno Botelho Bentes
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: INCLUSÃO E ACESSO AOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN
E-mail: annylety@gmail.com
Docente orientador: Anny Letícia Pereira Coelho

RESUMO
Na contemporaneidade, ainda existe grande preconceito e discriminação em relação às pessoas com síndrome de down, e com pouco investimento
em políticas públicas na área da educação, saúde, trabalho, locomoção, transporte, esporte, cultura e lazer, principalmente no âmbito escolar e na
capacitação para o mercado de trabalho dificultando o acesso aos seus direitos sociais. Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar a
atuação do assistente social junto à garantia de direitos de crianças e adolescentes com deficiência intelectual atendidas na Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) em Manaus\AM. Para tanto foram elaborados os seguintes objetivos específicos: levantar o perfil socioeconômico
dos familiares e responsáveis das crianças e adolescentes com síndrome de down; verificar as dificuldades vivenciadas pelas crianças e adolescentes
com síndrome de down e suas famílias; conhecer o papel do profissional de Serviço Social para efetivação dos direitos das crianças e adolescentes
com síndrome de down. Quanto à metodologia pesquisa será utilizada de natureza quantitativa e qualitativa, pois possibilitará novos dados
facilitando a comparação entre resultados similares e maior nível de profundidade sobre os dados coletados através de formulários por meio de
entrevista junto ao profissional de Serviço Social e pais e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes com síndrome de down. Essa pesquisa
ampliará conhecimento que fundamentará o debate desta temática e poderá contribuir para o desvelamento sobre os fatores que dificultam o acesso
desse público aos seus direitos sociais.
Aluno: Cristiane Lima do Nascimento

Curso do aluno: Serviço Social

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DIÁRIO DE UMA REALIDADE CONTADA NO MUNDO VIRTUAL: O BULLYING ESCOLAR EXPRESSO NOS POST'S DO YOUTUBE
E-mail: ariamariacarvalho@gmail.com
Docente orientador: Aria Maria Mendes de Carvalho

RESUMO
O universo virtual se apresenta como um mecanismo importante no desenvolvimento da comunicação. As possibilidade de acesso levam a caminhos
que refletem, sobretudo, a reflexões advindas de assuntos diversos. Posicionamentos, opiniões, moralidades, preconceitos entre outras
denominações, são visíveis no que se conhece por ciberespaço. Noticia-se de tudo. Histórias de vida são debruçadas por anônimos que interagem na
busca de autoafirmação, dominação ou para dividir problemáticas que originam-se em diversas esferas. Assim, o universo virtual se constrói e
desconstrói na perspectiva da comunicação. Nesse contexto, encontramos também o bullying como expressão da Questão Social, ainda emergente
em seus debates, mas de relevante análise no que tange a posicionamentos que tanto apontam dominação como humilhação para os indivíduos
inseridos no bojo da dinâmica da realidade. Ao pontuar tal ensejo, a pesquisa proposta objetiva refletir sobre o bullying como expressão da Questão
Social a partir dos post’s publicados no sítio denominado youtube. Com um caminho metodológico traçado por meio da etnografia digital, pretendese ponderar as histórias de vida e relatos expressos nos comentários inseridos junto aos vídeos que retratam a realidade do bullying escolar. A
atualidade do tema sinaliza sua relevância para que se possa pensar acerca das lacunas existentes no que tange às possíveis Políticas Públicas de
enfrentamento ao bullying, já que o objeto da pesquisa aponta inúmeras faces das expressões da Questão Social, que levam desde o isolamento
social do indivíduo, perpassa traumas e pode levar até mesmo ao suicídio. O preconceito e a discriminação praticados no âmbito escolar e sinalizados
nos post’s do mundo virtual caracterizam que a problemática social invade também o ciberespaço, e demanda, sobretudo, alternativas concretas de
intervenção por meio de Políticas Públicas de longo prazo.
Aluno: Mieko Araújo Sekiguchi França
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título CULTURA, RECURSOS NATURAIS E COZINHA REGIONAL: CARACTERIZAÇÃO E TUTELA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL LOCAL
E-mail: serguei_aily@hotmail.com
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
O presente projeto tem como objetivo a caracterização de elementos da culinária regional, como forma de expressão de uma identidade própria
construída a partir da interação homem-meio ambiente em Roraima. Este conjunto cultural integra aspectos do patrimônio imaterial local,
tangenciados economicamente, sendo portanto passíveis de tutela em favor de seus titulares. As “comidas de rua” são popularmente identificadas
como elemento central de caracterização de um local. A utilização de recursos naturais disponíveis regionalmente em receitas tradicionais,
usualmente comercializadas ao grande público nas ruas e locais de grande concentração de pessoas, encerra a expressão de formas de apropriação e
uso da biodiversidade construídas culturalmente e transmitidas através das gerações. Depara-se então com uma das faces do conhecimento
tradicional regional, que vem subsidiar o desenvolvimento de todo um setor econômico local, explorado formal ou informalmente, que atrai a
população, possuindo ainda grande apelo turístico, como se observa nos grandes centros da região norte do Brasil. Manaus possui inúmeros pontos
de comercialização de comidas típicas espalhados por pontos turísticos, onde se consome o tacacá, o jaraqui com baião de dois e a própria tartaruga.
Em Belém, o mercado do Ver-O-Peso é internacionalmente conhecido e visitado por sua culinária e plantas medicinais, comercializadas por pessoas
que detém o conhecimento sobre as formas tradicionais de uso desses elementos da biodiversidade. Boa Vista, por seu turno, aparentemente traz
elementos de uma identidade cultural própria. Diferente de outros centros, coloca à disposição da população local receitas características tais como a
paçoca com banana, o quibe de arroz e algumas iguarias indígenas, tais como a damorida. Entretanto, não há hoje uma legislação específica que
proteja os conhecimentos tradicionais. Essa lacuna normativa deu azo a uma prática internacional de rapina, que vem trazendo significativos prejuízos
aos detentores de tais conhecimentos e ao próprio pool de recursos da biodiversidade. Modelo interessante de proteção e ao mesmo tempo de
valorização da cozinha regional vem da Itália , que definiu em legislação própria a verdadeira pizza, incentivando assim, que os restaurantes sigam a
receita tradicional, atribuindo aos mesmos um selo de qualidade. As certificações de origem dos vinhos produzidos em diversos locais da Europa
seguem a mesma filosofia, tendo se revelado como importante mecanismo de desenvolvimento econômico para recuperação do setor no pós-guerra.
Neste contexto, pretende-se buscar a caracterização de elementos culturais próprios por meio do levantamento histórico dos pratos regionais mais
típicos do comercio de rua em Boa Vista, partindo-se num segundo momento, para a busca de alternativas legais de tutela no ordenamento vigente.
Aluno: LAUDIANE DA SILVA XAVIER

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título TRANSDISCIPLINARIDADE, PENSAMENTO COMPLEXO E EDUCAÇÃO.
Docente orientador: Jakson Hansen Marques

E-mail: jakson.marques@estacio.br

RESUMO
Este projeto de pesquisa de caráter transdisciplinar tem como prerrogativa a preocupação com a construção do conhecimento tendo como referência
o paradigma do pensamento complexo de Edgar Morin. O projeto visa compreender o conhecimento não mais sendo pensado como fragmentado e
dissociado das múltiplas interpretações sobre o real, mas sim um conhecimento pensado de forma multidimensional, transdisciplinar que visa uma
reforma do pensamento humano tendo como foco o rompimento com a linearidade e a disciplinarização dos saberes que restringe o indivíduo a uma
interpretação isolada da totalidade. Para tanto, o objeto desta pesquisa é a educação, e as diferentes redes de significados que este homem elabora
dentro do processo educacional. O projeto em sua primeira etapa caracterizar-se-á por uma metodologia de estudo bibliográfica onde nos deteremos
em estudar as relações entre transdisciplinaridade, pensamento complexo e educação. Em uma segunda etapa, o projeto tentará compreender a luz
dos estudos realizados os sujeitos da educação dentro de uma metodologia que trabalhará os conceitos presentes no projeto com pesquisa de
campo, para destes estudos emergir produções que serão submetidas a eventos e revistas científicas no pais e quiça no exterior.
Aluno: GELSON DA SILVA PEIXOTO

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título PILHAS E BATERIAS FUNCIONAMENTO E IMPACTOS AMBIENTAIS.
Docente orientador: Maria de Fátima Pereira Vieira

E-mail: fatgus2002@yahoo.com.br

RESUMO
Este projeto tem como objetivo apresentar ao público acadêmico à importância de se fazer a coleta correta de pilhas e baterias, sendo estes materiais
contaminantes ao meio ambiente. Isso se deve pela enorme proliferação de aparelhos eletroeletrônicos portáteis, tais como: brinquedos, jogos,
relógios, lanternas, ferramentas elétricas, agendas eletrônicas, “walk-talks”, barbeadores, câmaras fotográficas, filmadoras, telefones celulares,
computadores, aparelhos de som, instrumentos de medição e aferição, equipamentos médicos etc. Assim sendo, aumentou também a demanda por
pilhas e baterias cada vez menores, mais leves e de melhor desempenho, existindo uma grande variedade para atender às inúmeras exigências o
mercado. Apesar disso, pretende-se abordar primeiramente aqui, da forma mais simplificada possível, o funcionamento das pilhas e baterias que mais
frequentemente aparecem no nosso dia a dia, onde se têm a preocupação com os riscos à saúde humana e ao meio ambiente que esses sistemas
eletroquímicos apresentam. Nesse sentido, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA publicou no Diário Oficial da União de 22 de julho de
1999 a Resolução n° 257, disciplinando o descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta e
a poluição ao meio ambiente. Propõem-se verificar o comprimento da Resolução 257/99- Conama, pois sabe-se que cidade cumpre e respeita a
Resolução nº 257/1999 do CONAMA, porém a conscientização e a redução do consumo das pilhas por conterem metais pesados perigosos, como
mercúrio, cádmio, níquel, zinco, manganês e chumbo. Esse projeto tem como identificar os locais de descartes de pilhas e baterias na capital, bem
ESTÁCIO AMAZÔNIA

Página 9 de 162

como reconhecer e nomear os diferentes tipos de problema enfrentado pelo meio ambiente pelo descarte errado de pilhas e baterias.
Aluno: NAJARA AMORIM

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Título SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA APLICADOS A ENGENHARIA
E-mail: emersonufrr@gmail.com
Docente orientador: Emerson Lopes Amorin

RESUMO
As simulações computacionais são usadas na área de ciências para suprir a limitação do homem em compreender e explicar determinados
acontecimentos que levariam muito tempo para o seu entendimento. Na atualidade os profissionais de exatas (matemática, química e física) montam
teorias e usam simuladores para analisar a consistência dos parâmetros adotados como verdades. Após os testes nos simuladores que se iniciam a
construção dos protótipos. Os engenheiros usam os simuladores para simular, por exemplo, a construção de um edifício, onde são analisadas várias
variáveis físicas, matemáticas, químicas. Desta forma obtém-se maior segurança para as futuras construções. Neste trabalho serão desenvolvidas
simulações computacionais votadas para área de física experimental e aplicadas ao curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Estácio da
Amazônia. O trabalho enfatiza a utilização do software Modellus para a partir de experimentos reais sejam criadas as simulações. Os resultados
obtidos por meio dos experimentos e usados para criar as simulações poderão ser usados no laboratório e em sala de aula para auxiliar no
entendimento dos alunos sobre os conteúdos de física que apresentam um certo grau de dificuldade no seu entendimento. Embora as simulações
computacionais não substituam por completo a realidade física de experimentos reais, elas são essenciais para reproduzir situações que possam levar
risco a integridade física do aluno, bem como experimentos difíceis de serem realizados na pratica nos laboratórios. Também existe o fato do aluno
poder instalar o software Modellus nos seus computadores, estudar e repetir várias vezes as simulações em qualquer lugar. Neste contexto é de suma
importância que as simulações desenvolvidas a partir dos experimentos reais feitos nas aulas dos laboratórios de física experimental sejam bem
desenvolvidas para que possam se aproximar ao máximo dos experimentos reais.
Aluno: ALEXANDRE RODRIGUES MELO

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Título VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA LEI Nº 12.305/10, DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
E-mail: fatgus2002@yahoo.com.br
Docente orientador: Maria de Fátima Pereira Vieira

RESUMO
O setor de Construção Civil está em evidente crescimento no Brasil. O país avança para diminuir o déficit habitacional em todo o território nacional.
No entanto, essa aceleração também traz um subproduto indesejável e a construção civil é a área que mais geram resíduos (cerca de 50%), cabendo a
nós, principalmente os futuros engenheiros, preocuparem-se com os resíduos que são jogados fora, os chamados entulhos. Em Boa Vista não é
diferente, daí a necessidade de verificar, através de entrevista com mestres de obras, se a coleta adequada está sendo feita, e, de posse das análises
dos resultados poderemos fazer a publicação em mídias. A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante
atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e
econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a
prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos
sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que
não pode ser reciclado ou reutilizado). A coleta adequada de rejeitos de materiais de construção civil é prevista por lei. O rejeito torna-se morada de
roedores e é muito prejudicial ao meio ambiente podendo também ser levado até aos rios prejudicando o seu desempenho. O Objetivo é demonstrar
à sociedade a importância do cumprimento da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Bem como analisar a problemática ambiental da coleta a
armazenamento adequado dos rejeitos da Construção Civil na Cidade de Boa Vista-RR; avaliar criticamente as vantagens e as desvantagens ambiental
do despejo de rejeito em locais inapropriados.
Aluno: WAGNER DA SILVA SOUZA

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental
Título A CEGUEIRA DA INCLUSÃO: UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA COMO RECURSO DIDÁTICO.
E-mail: francilene.fortes@estacio.br
Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
Desde muito tempo, a educação como um todo vem sofrendo transformações, especialmente no que se refere a sua estrutura metodológica e
curricular nesse retrospecto educacional, muitas situações foram vivenciadas pelas escolares, dentre essas modificações e inovações temos a
educação tecnológica que nem bem começou já passa por um processo de transformação, reafirmação e complementação, principalmente quando
nos deparamos com uma modalidade de educação tecnológica aplicada a instrução de alunos com necessidades educacionais especiais – deficiência
visual, leve ou profunda. A educação inclusiva é uma história e constante, pois ultrapassar as barreiras e superar os preconceitos e as dificuldades é
uma “bandeira” de luta erguida por muitos e que não se finda com o ingresso do aluno especial a escola. Partindo deste pressuposto observa-se a
grande ausência de deficientes visuais com formação superior no mercado de trabalho, mesmo quando são amparados por leis. A escolha deste tema
deu-se em função da dificuldade de inclusão dos discentes com deficiência, independente do tipo, visto que tanto nas questões de estrutura física
quanto de recursos humanos as universidades não estão adaptadas para efetivar a inclusão. Assim este projeto volta-se a deficiência visual, pois
percebe-se que nem os docentes estão preparados parados para receberem esse deficientes, e alguns, nem querem, além dos recursos tecnológicos
não são adaptados. A relevância deste trabalho se dá para esclarecimento de algumas questões bem como para preenchimento de lacunas teóricas e
praticas, no processo educativo e inclusão social. O projeto tem como objetivo diagnosticar as dificuldades encontradas no uso das tecnologias pelos
deficientes visuais na Centro Universitário Estácio da Amazônia, bem como determinar as causas que intervêm para as dificuldades de aprendizagem
dos discentes deficientes visuais na utilização dos recursos tecnológicos; verificar o percentual de vestibulandos deficientes visuais aos cursos;
verificar os apoios por parte das autoridades aos deficientes visuais para o uso dos recursos tecnológicos; e identificar a aplicabilidade dos recursos
tecnológicos nas metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas pelos docentes. Portanto, no resultado desse trabalho têm como intuito
demonstrar a problemática existente de forma que se possa contribuir positivamente no encaminhamento de ações que venham minimizar os
problemas diagnosticados.
Aluno: DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA
Aluno: MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE FIGUEIREDO

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE RORAIMA: UMA ABORDAGEM TEÓRICA EVOLUCIONISTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A
PARTIR DA CRIAÇÃO DO ESTADO.
ESTÁCIO AMAZÔNIA
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Docente orientador: Luciana Mara Gonçalves de Araújo

E-mail: profes.luciana@hotmail.com

RESUMO
Esta projeto tem por objetivo discutir sobre o desenvolvimento socioeconômico do estado de Roraima a partir das políticas públicas implementadas
no estado. Para responder ao objetivo proposto será apresentado, inicialmente, como pano de fundo a história da Amazônia, através de uma
articulação teórica que inter-relacione a história, o espaço, a política e as pessoas. Em seguida, identificar-se-á as transformações políticas,
econômicas, ambientais e sociais que foi palco o Território Federal do Rio Branco e o estado de Roraima, como resultado de um planejamento
geopolítico e desenvolvimentista. A fim de contemplar os objetivos, este projeto se propõe a realizar um estudo qualitativo, com caráter
explicativo/descritivo e por meio de pesquisa bibliográfica. O início da investigação dar-se-á com a busca por material bibliográfico relacionado ao
tema proposto, como livros e publicações avulsas, documentos, arquivos públicos e particulares, fotos, imagens, revistas científicas, monografias,
dissertações e teses de autores que estudaram assuntos pertinentes a este proposto, além de pesquisas em sites da internet. Os resultados da
pesquisa permitirão demonstrar que houve uma relevante mudança no ponto de vista humano, social, físico-espacial, econômico e ambiental na
região a partir da promulgação do estado federativo de Roraima, com destaque para as novas estruturas, aumento populacional devido à migração e
surgimento de novas cidades. Assim, estudar sobre a evolução histórica do estado de Roraima a partir da implementação de políticas públicas surge
na prática como alternativa a viabilizar o entendimento sobre o desenvolvimento socioeconômico vivido pela região desde a elevação do então
território à categoria de estado brasileiro.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

EMANUELLE BEZERRA
WEMERSON QUEIROZ ALVES
SHEILA LAGASSE SCHEFFER
EVA ALVES MENDONCA
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Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título RECICLAGEM EM PAPEL SEMENTE: PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
E-mail: osalha.albuquerque@estacio.br
Docente orientador: Rosalha de Nazaré Oliveira Albuquerque

RESUMO
O papel semente tem aparência similar a outros papéis reciclados, mas ao ser cortado e molhado, e enfim enterrado na terra, dá origem a pequenos
vegetais. A reciclagem do papel semente vinculada ao processo de ensino e aprendizagem da Educação Ambiental, visa desenvolver cidadãos
conscientes da sua ação sobre o ambiente natural. O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a importância do reaproveitamento do papel
com sementes de plantas de pequeno porte. Com a proposta de produzir o papel semente, para que possam ser utilizados em campanhas de
divulgação de embalagens para produtos ecológicos. A pesquisa de campo foi realizada através do levantamento questionários on-line aplicados para
150 (cento e cinquenta) pessoas que trabalham em gráficas e em diversos tipos de eventos. A ideia apresentada pelos alunos visa estimular suas
concepções sobre Educação Ambiental e a reciclagem, além da importância da aplicação do projeto como mecanismo ao incentivo à sensibilização
ambiental. Assim, os resultados da pesquisa vêm fundamentar e observar, principalmente o comportamento dos participantes quanto ao
reaproveitamento do papel semente como uma ativi-dade vinculada ao processo de ensino e aprendizagem da EA. Assim como, também na obtenção
de novos produtos deste material que possam ser inclusos em diversos tipos de setores do mercado.
Aluno: Alessandra Alencar da Rosa Cunha
Aluno: Luana Cristina Favacho
Aluno: Letícia Aparecida de Aviz Alves

Curso do aluno: Comunicação Social - Multimíd
Curso do aluno: Comunicação Social - Multimíd
Curso do aluno: Comunicação Social - Multimíd

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título VÔOS DE SOBREVIVÊNCIA E MISTÉRIO: IMAGENS DO URUBU NA CULTURA POPULAR E ARTES VISUAIS DE BELÉM DO PARÁ
E-mail: edilson.silva@estacio.br
Docente orientador: Edilson Pantoja da Silva

RESUMO
O presente projeto de pesquisa parte da constatação de representações estéticas do pássaro urubu (cotidiano na paisagem urbana da cidade,
principalmente no entorno de seu cartão postal mais famoso, o mercado Ver-o-Peso) tanto em manifestações da cultura popular belenense, como
anedotas e cancioneiro, quanto em artes mais elaboradas e autorais, como na gravura de Osvaldo Goeldi, nome destacado nas artes visuais
brasileiras, e que morou em Belém no final do século XIX e início do XX; na literatura dos paraenses Dalcídio Jurandir, vencedor do Prêmio Machado
de Assis (1972), da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da Obra, e Arthur Cecim, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura (2011), concurso
nacional; na fotografia contemporânea de diversos artistas, como Miguel Chikaoka, entre outros; no registro performático de Berna Reale; e no
cinema de Roberto Ribeiro – obras nas quais se dá a representação estética do referido pássaro. Em termos metodológicos, o procedimento será a
análise comparativa, fundamentada, do ponto de vista teórico, nas reflexões filosófico-antropológicas advindas do pensamento de Aby Warburg,
acrescidas das contribuições da Antropologia Visual, Bioantropologia e outros campos do saber coetâneos como a História da Arte, a Teoria Literária e
a Teoria e História do Cinema e da Fotografia. Ante tal procedimento, além de se buscar compreender tal produção como resultantes daquilo que
Warburg, inspirado em Nietzsche, denomina “forças culturais”, também se visa equacionar tal representação à questão da (s) identidades culturais na
Amazônia, particularmente na cidade de Belém.
Aluno: Marina Pereira Pires
Aluno: Heverton Moraes Barbosa dos Santos

Curso do aluno: Comunicação Social - Multimíd
Curso do aluno: Comunicação Social - Multimíd

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental
Título DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL NA ILHA DO MARACUJÁ LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO ACARÁ/PA
E-mail: rosalha.albuquerque@estacio.br
Docente orientador: Rosalha de Nazaré Oliveira Albuquerque

RESUMO
O presente trabalho terá como objetivo a realização de um diagnóstico socioambiental na ilha do Maracuja, localizada no município de Acará. Visando
levantar os principais problemas socioambientais que afetam o cotidiano dos moradores. Na metodologia seroa utilizada, através de um estudo de
caso por meio de visitas in loco. Inicialmente, por meio do levantamento da realidade socioambiental do local, através de observações visuais,
entrevistas e aplicação de questionários para 50 famílias ribeirinhas. O principal instrumento de coleta referente aos dados primários abordará
questões tratando de diversos assuntos ligados aos temas saúde, educação, saneamento, transporte, habitação, atividades produtivas e meio
ambiente. Com este diagnóstico poderemos observar alguns dos problemas que os moradores enfrentam no dia-a-dia, assim como suas possíveis
potencialidades encontradas na região, os quais agregam valor e renda e possibilitam a sobrevivência da comunidade. Além de identificar algumas
dificuldades que os habitantes da ilha enfrentam, propondo dessa forma, uma melhoria da qualidade de vida para os moradores e a preservação de
sua biodiversidade.
Aluno: Gilberto Loureiro Mácola
Aluno: Raimunda Josinete F. Da Silva

Curso do aluno: Engenharia Ambiental
Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título PRECIPITAÇÃO MÁXIMA PROVÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PA
E-mail: mauricio.costa@estacio.br
Docente orientador: Maurício Castro da Costa

RESUMO
As precipitações pluviométricas de Belém, é bem definida, com dois regimes sazonais, sendo um período chuvoso que vai de dezembro a maio e
outro menos chuvoso, que vai de junho a novembro, onde percebe-se que o regimes de chuvas é influenciada tanto pela convergências dos ventos
alísio de nordeste, provenientes do hemisfério Norte, quanto dos ventos alísios de sudeste, provenientes do Hemisfério Sul. Além de sistemas de
convecções locais, provocados pelas altas temperaturas, comuns na região equatorial do planeta. A Precipitação Máxima Provável de uma região,
consiste na maior coluna pluviométrica analisada em um dado período de tempo de um determinado local, sendo empregada para realização de
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obras hidráulicas principalmente de drenagens. Belém é entrecortada por cursos de rios e canais retificados, sendo estes responsáveis pelo
escoamento da água precipitada, tornando-se a principal ferramenta de drenagem da cidade. É observada que há períodos chuvosos que coincidindo
com a ocorrência de maré alta há uma probabilidade de ocorrência de transbordamento de tais canais, provocando muitos transtornos de âmbito
social e econômico para a população. Objetiva-se neste trabalho, o estudo da precipitação máxima provável e seu período de retorno e a sua relação
com o fenômeno de maré alta, analisando a capacidade de escoamento desses canais, além de identificar os principais pontos críticos de alagamentos
por transbordamentos desses canais. Para isso, atribuiremos à analises das séries históricas dos máximos anuais de precipitação diária registradas em
duas estações pluviométrica da cidade de Belém, onde serão empregados dois métodos numéricos distintos, sendo um proposto por Gumbel e outro
por Stefan Boltzmann com o intuito de se verificar possíveis diferenças existentes entre as metodologias e possibilitar as tomadas de decisões no
sistema de drenagem da referida área de estudo.
Aluno: Maira Gabriela Santos S. Oliveira

Curso do aluno: Engenharia Ambiental

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DO TIJOLO-GARRAFA EM OBRAS CIVIS EM COMPARAÇÃO AO TIJOLO
CERÂMICO
E-mail: andre.brasil@estacio.br
Docente orientador: André Brasil de Carvalho

RESUMO
O presente trabalho tem como intuito apresentar a analise técnica e econômica, de cunho experimental e teórico respectivamente, gerada com a
utilização do tijolo-garrafa em obras civis. Em 2012, foram produzidos aproximadamente 580,7 Ktons de embalagens de Politereftalato de Etileno, as
quais, 57% foram recicladas (ABIPET, 2012). Porém, a outra grande parte de PET produzida acaba sendo destinada a aterros sanitários. No momento
atual, estes espaços estão ficando cada vez mais escassos graças ao grande tempo de decomposição deste material e o crescimento populacional
mundial. Logo, a reutilização do PET nas construções civis torna-se bastante interessante, uma vez que as garrafas PET têm demonstrado uma alta
eficiência mecânica, custo da obra reduzido, concomitantemente, os impactos ambientais (GALLI et. al., 2012).
Aluno: Kalwe de Oliveira Ibiapina
Aluno: Raylson Coelho de Lima

Curso do aluno: Engenharia Civil
Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES PARA A ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
E-mail: aconduru@globo.com
Docente orientador: Andreia do Socorro Conduru de Sousa Cardoso

RESUMO
No contexto de uma cidade a preocupação com a mobilidade está relacionada às diversas atividades que são desenvolvidas na mesma e das quais
resultam pressões e impactos no presente e no futuro. Assim, o nível de mobilidade responde pela maior dificuldade ou não no desenvolvimento
dessas atividades e, com isto, reflete o grau de comprometimento em termos de qualidade de vida urbana. Portanto, a definição de indicadores que
possam qualificar o grau de mobilidade urbana no planejamento do espaço em questão, contribuirá para torná-lo mais funcional e inclusivo, na
medida em que aponta as deficiências ou impedâncias inerentes ao movimento. No caso das cidades amazônicas, existem peculiaridades, como a
existência do transporte fluvial e a forte dependência entre os espaços urbanos, devido à escassez de infraestrutura urbana, o que pode levar a um
conjunto de indicadores muito próprio, refletindo esta especificidade. Nesta pesquisa, tem-se como proposta o levantamento e a qualificação de
indicadores de mobilidade urbana para cidades amazônicas, a partir da literatura consagrada e das informações disponibilizadas in loco, no sentido de
propor um quadro de indicadores capazes de qualificar o grau de mobilidade urbana desses municípios. Parte-se de uma extensa revisão bibliográfica,
seguida de pesquisa de campo para a identificação de indicadores disponibilizados nos municípios, seja em documentos impressos ou em meio digital
ou, ainda, que possam ser coletados. Do conjunto de informações primárias e secundárias obtidas, caracteriza-se a relação dos indicadores a serem
utilizados. Para validar o quadro de indicadores, pretende-se realizar um estudo de caso em municípios da região metropolitana de Belém. Como
resultado, ter-se-á o quadro de indicadores para apoiar a tomada de decisão em investimentos públicos em mobilidade urbana em municípios do
estado do Pará.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Luiz Marcio Martins de Melo e Silva
Marta Marielly Gomes da Silva
Francisco Assis Garcia de Sousa Junior
Renan Sousa Duarte

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário

Título REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CONCRETO SUSTENTÁVEL DE ALTO DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
E-mail: gustavo.cardoso@estacio.br
Docente orientador: Gustavo Duarte Cardoso

RESUMO
Com a intensa industrialização, desenvolvimento de novas tecnologias, crescimento populacional e aumento de pessoas em centros urbanos, os
resíduos se transformaram em graves problemas urbanos com um gerenciamento oneroso e complexo considerando-se volume e massa acumulados.
A reciclagem de resíduos pela indústria da construção civil tornou-se uma alternativa para minimizar os impactos ambientais que são gerados
diariamente. Este trabalho tem como objetivo a utilização de resíduos sólidos gerados pela construção civil, para produção de concreto sustentável de
alto desempenho. Serão utilizados, materiais que são provenientes de construções ou qualquer outra origem. Durante a pesquisa, serão feitos vários
testes de resistência mecânica para analisar a eficácia do concreto sustentável.
Aluno: André Augusto Silveira e Silva

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação
Título DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA RECUPERAÇÃO E AGRUPAMENTO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES POR SIMILARIDADE
E-mail: carlos.natalino@estacio.br
Docente orientador: Carlos Natalino da Silva

RESUMO
Dentre os reflexos da computação ubíqua pode se destacar o crescimento exponencial da massa de dados disponíveis a partir de mídias digitais.
Transformar a massa de dados em informações tornou-se algo tão complexo e desafiador que, na ciência da computação, a mineração de texto é uma
área guarda-chuva cujo objetivo é aplicar diversas técnicas para transformar os dados em informações, de forma automática ou semiautomática. Em
relação às linhas de pesquisa da mineração de texto, pode se citar a mineração de dados, recuperação da informação, agrupamento e classificação de
dados, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. A partir das técnicas citas, este projeto investigará o grau de similitude das
produções científicas dos alunos da Estácio IESAM com objetivo de aumentar a qualidade dos projetos interdisciplinares.
Aluno: Thiago Barros de Lima
Aluno: Gustavo Henrique dos Santos Carvalho
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Aluno: Jhonatan Rodrigues dos Santos

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO E VALIDAÇÃO DE MECANISMOS PARA A TRANSMISSÃO DE VÍDEO EM TEMPO REAL EM FANETS COM SUPORTE A QUALIDADE DE
EXPERIÊNCIA
E-mail: carlos.natalino@estacio.br
Docente orientador: Carlos Natalino da Silva

RESUMO
Um conjunto de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) pode ser utilizado para formar uma Flying Adhoc Networks (FANETs), uma vez que novas
aplicações requerem sistemas autônomos e de rápida implantação (Clapper et al. 2007). As FANETs possibilitaram o surgimento de novas aplicações
militares e civis, tais como: monitoramento de desastres, combate de incêndios, entre outras, visto que um VANT pode operar em situações perigosas
ou em regiões hostis, em diferentes altitudes ou velocidades (Costa et al. 2014). Por exemplo, VANTs equipados com câmeras de vídeo podem auxiliar
em situações perigosas, em regiões hostis ou de difícil acesso, em diferentes altitudes ou velocidades. Dessa forma, os vídeos ajudam a tomada
decisões adequadas com base em informações visuais. Porém, a transmissão de conteúdo multimídia em FANETs requer certo nível Qualidade de
Experiência (QoE), o qual quantifica a qualidade do conteúdo multimídia de acordo com a percepção do usuário (Rosário et al. 2014a). Os benefícios
científicos tecnológicos deste projeto serão: (1) Avançar o estado-da-arte e criar protocolos e algoritmos de roteamento e mobilidade para
transmissão de vídeo em tempo real em FANETs. Os algoritmos de roteamento que levam em consideração a abordagem beaconless serão estudados,
tais soluções serão definidas com características reativas e oportunistas para permitir o encaminhamento da mensagem salto-por-salto (hop-by-hop)
e a descoberta de rotas oportunista. As soluções desenvolvidas levarão em consideração as características do vídeo (codificação, GoP e níveis de
complexidade e movimentação dos quadros), da rede (atraso, qualidade do canal de comunicação, densidade e tecnologia), do nó (movimentação e
capacidade do buffer, fila ou processamento) e do ser humano (percepção dos usuários através de técnicas de QoE). (3) Criação de módulos de
simulação e protótipos para serem disponibilizados para a comunidade científica e empresas na área do projeto.
Aluno: Wellington Viana Lobato Junior

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Situação: PIBIC/IES

Título INTEGRAÇÃO DE REDES MESH HETEROGÊNEAS PARA CIDADES INTELIGENTES (SMART CITIES)
E-mail: carlos.natalino@estacio.br
Docente orientador: Carlos Natalino da Silva

RESUMO
Este projeto ataca o problema via simulação de tecnologias e protocolos relacionados às redes em malha sem fio no contexto de Cidades Inteligentes.
A implementação de um estudo de caso através de um protótipo que integre as tecnologias sem fio heterogêneas em rede malha sem fio e estenda a
conectividade aos usuários. Em um cenário com várias oportunidades de conexões, o dispositivo móvel monitorará as redes presentes e fará a seleção
automática (sem interferência do usuário) da melhor conexão para o dado momento. Os resultados serão obtidos com softwares específicos de
simulação de redes, no qual será possível simular redes mesh sem fio utilizando as tecnologias 4G, 3G e WiFi.
Aluno: Chrystiam José Pereira Nascimento Junior
Aluno: Rafael Fogarolli Vieira

Curso do aluno: Engenharia da Computação
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Controle e Automação
Título MONITORAÇÃO DE PARÂMETROS OPERACIONAIS DE MÁQUINAS ROTATIVAS
E-mail: anderson.sena@estacio.br
Docente orientador: Anderson José Costa Sena

RESUMO
E quanto ao objetivo central do projeto, a monitoração continua de grandezas físicas de máquinas e equipamentos visando acompanhar seu
comportamento, garantindo a disponibilidade com confiabilidade operacional. Em vista disto, serão desenvolvidas técnicas de monitoramentos de
grandezas físicas para identificação de defeitos e falhas, estas técnicas serão produzidas com ajuda de software [Labview], para tratamentos de dados
e irá também transferi-los para seu layout de visualização (sem possibilidades de contato do operador com código fonte). Neste VI(Virtual
Instrument) o usuário poderá visualizar, em tempo real ou não, os dados dos sensores, e portanto, este poderá identificar falhas e também prevenilas com antecedência. Além disso, mensagens de alerta deverão ser enviadas por e-mail, se eventualmente, forem detectadas falhas não abruptas
que levem a perda do equipamento. Este mesmo usuário poderá ter acesso a dados recolhidos anteriormente que estarão armazenados no banco de
dados, estes, poderão ser elementares, como data e hora, ou também dados técnicos. Investir na manutenção preditiva pode parecer dispendioso,
devido os gastos com equipamentos de análise de dados, em contrapartida estudos comprovam que os custos envolvidos ao longo do tempo são
significantes, (Cattini, 1992), que afirma que, apesar do conceito envolvido na manutenção preditiva, ela pode ser utilizada com investimentos
menores do que se imagina.
Aluno: Fernando Duarte Brito
Aluno: William da Rocha Gama

Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ELABORAÇÃO E COMPARAÇÃO DE FILTROS ORIUNDO DO CAROÇO DO AÇAÍ E DO CAROÇO DA MANGA NO TRATAMENTO E QUALIDADE DA
ÁGUA OBTIDA PARA CONSUMO HUMANO.
E-mail: Diana.furtado@estacio.br
Docente orientador: Diana Mônica da Silva Furtado

RESUMO
A pesquisa a ser desenvolvida neste projeto, buscará uma investigação de dois tipos de filtro, para o tratamento de diferentes qualidades de água:
água da chuva e água do rio, no que diz respeito para o consumo humano. Tendo em vista, a elaboração de filtros com um baixo custo econômico e
com matéria prima regional, como o caroço do açaí e o caroço da manga; frutas muito consumidas em nossa região. É uma vez que estudos
comprovam o poder de adsorção destas matérias primas, pretende-se descobrir sua capacidade filtrante, bem como o filtro com a melhor matéria
prima estudada. Desta forma, o projeto almeja a obtenção de um filtro simples, porém com um poder filtrante significativo para alcançar a purificação
de diferentes qualidades de água, que serão analisadas, através da Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 que dispõe sobre os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, evidenciando análises como: pH, sólidos
dissolvidos totais, sabor, odor teor de cloro residual, matéria orgânica, turbidez, coliformes termotolerantes e coliformes totais. Visando um bem tão
precioso que nos últimos anos tem ganho uma atenção pela questão do desperdício e um possível esgotamento, há sempre a necessidade da busca
pela qualidade, redução do desperdício, bem como a necessidade de reutilização de bem. Atendando-se também para uma questão ambiental, onde
os caroços de açaí e de manga são resíduos do processo de despolpamento e posteriormente lançados ao lixo. Almeja-se com este projeto, uma
investigação no que diz respeito a qualidade das águas analisadas, o melhor tipo de filtro e uma redução dos resíduos do açaí e da manga em nossa
região.
Aluno: Ingrid Monique Oliveira Teles
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Título O USO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR NA OTIMIZAÇÃO DA RECEITA DE UMA ESCOLA DE IDIOMAS, ESTUDO DE CASO
E-mail: sivete@gmail.com
Docente orientador: Ivete Teixeira da Silva

RESUMO
As empresas especializadas na prestação de serviços tem uma influencia fundamental na economia global e sua importância se relaciona em paralelo
com o desenvolvimento social. Dentre os segmentos de prestação de serviços, está o ramo das escolas de idiomas. As empresas desse segmento,
atualmente, possuem maior necessidade de uso de ferramentas gerenciais que melhor auxiliem o processo decisório. Nesse contexto, o presente
trabalho tem o objetivo de aplicar a técnica de Programação Linear para otimizar a receita bruta de uma empresa franqueada atuante no setor de
escolas de idiomas, por meio da melhor distribuição de alunos nas turmas, considerando a meta almejada pela empresa.
Aluno: Áurea Milene Teixeira Barbosa dos Santos
Aluno: Wilson Antonio Ferreira Costa

Curso do aluno: Engenharia de Produção
Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBITI/CNPq
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Título PROPOSTAS DE MELHORIAS DE ATENDIMENTO NA GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA POR MEIO DA TEORIA DE FILAS E DA TEORIA DE RESTRIÇÕES
UTILIZANDO SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
E-mail: anacarla_ep@yahoo.com.br
Docente orientador: Ana Carla Pereira da Silva

RESUMO
Os problemas encontrados no Setor público não são recentes e a escassez de recursos (humanos e materiais) são fatores que contribuem para o
aumento de filas e a espera por um atendimento. Este trabalho tem como objetivo Propor melhorias de atendimento dos serviços de documentação
(históricos, certificados, fichas individuais, entre outros) na Gestão Escolar Publica de forma eficiente e eficaz com a utilização da Teoria de Filas e da
Teoria de Restrições, avaliando o tempo entre o requerimento do documento pelo público e entrega do mesmo pronto. Serão utilizados os conceitos
de Teoria de Filas, Teoria de Restrições (TOC) e Simulação. Espera-se nesta pesquisa fornecer ferramentas que possam aprimorar a capacidade da
organização do fluxo de documentação e atendimento no Setor Educacional Público.
Aluno: Bruna Baia da Cunha

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBITI/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia de Telecomunicações
Título DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DE UM PONTO DE ACESSO EM UM AMBIENTE FECHADO
E-mail: josiane.rodrigues@estacio.br
Docente orientador: Josiane do Couto Rodrigues

RESUMO
Neste projeto, serão realizadas diversas campanhas de medição para determinar a área de cobertura de um ponto de acesso. A área de cobertura
será definida considerando tanto potência recebida quanto padrões de QoS (jitter, atraso e perda de pacotes, PMOS, etc). Um software deverá ser
implementado para analisar os dados medidos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Almir Barbosa da Rocha Júnior
Igor Henrique Santos da Paz
Ana Lúcia de Melo Sousa
Brenda Silvana de Sousa Barbosa
Fábio Ferreira Ribeiro
Wemerson da Costa Trindade

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Engenharia de Telecomunicaçõ
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Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título ANÁLISE DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SOLAR AUTÔNOMO E INTERLIGADO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO UTILIZANDO
LÓGICA FUZZY
E-mail: airtonluz@uol.com.br
Docente orientador: Airton Lobato Luz

RESUMO
O projeto de pesquisa visa o desenvolvimento de um modelo matemático utilizando a lógica fuzzy para avaliar economicamente a viabilidade da
implantação da microgeração e minigeração distribuída, conforme estabelece a Resolução 482/2012 da ANEEL, com o Sistema Fotovoltaico de modo
autônomo e Conectado à Rede. A viabilidade é realizada pelo confronto entre os custos com a implantação do sistema solar fotovoltaico com os
valores da tarifa do sistema convencional (sistema interligado). A obtenção da evolução dos custos da tarifa do sistema convencional e os custos do
sistema solar fotovoltaico serão obtidos com a aplicação da lógica fuzzy. A proposta será validada com a aplicação em um caso real, no caso, a
Unidade Estácio do estado do Pará.
Aluno: Érika Felicidade Lopes da Silva
Aluno: Ariana Conceição da Silva

Curso do aluno: Engenharia Elétrica
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Título ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE UM SISTEMA FOTOVOLTÁICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA - ESTUDO DE CASO
E-mail: ricardo.ramos@estacio.br
Docente orientador: Ricardo Guedes Accioly Ramos

RESUMO
O trabalho apresenta a análise de viabilidade técnico-econômica de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica e, deste modo, aborda as
principais características e conceitos para realizar seu dimensionamento. O alto custo da energia elétrica devido aos consecutivos reajustes tarifários
nos últimos anos iniciou uma grande busca por alternativas energéticas. O objetivo do trabalho é demonstrar que, além de ser uma fonte alternativa,
renovável e limpa, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede podem representar economia para o consumidor. Deve-se enfatizar que a conexão do
sistema à rede permite o consumo de energia sem a incidência de impostos, além de valorizar o patrimônio do acessante. O conhecimento sobre
conceitos fundamentais da tecnologia, os tipos de sistemas e seus componentes foram obtidos através de pesquisas bibliográficas e realização de
cursos. Abordagem da legislação que engloba a utilização dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, apresentando a resolução normativa N°482
da Aneel e as normas da distribuidora local, além das tarifas que podem ser aplicadas. Em relação ao estudo de caso, o projeto adota um posto de
combustível específico, tendo em vista analisar o consumo médio e disponibilidade de instalação para realizar o dimensionamento. Para avaliar o
potencial energético da região o trabalho conta com o auxílio do software PVSOL®. Por fim, a análise da viabilidade econômica foi realizada utilizando
o orçamento do projeto e modelos matemáticos financeiros. De posse do consumo anual da unidade consumidora e dos dados meteorológicos da
localidade, foi possível efetuar o dimensionamento do sistema para suprir a demanda energética do posto de combustível. Portanto, o projeto deve
ser capaz de gerar 26kWp de potência mensalmente para atender a carga do posto. Após uma pesquisa de mercado dos possíveis módulos a serem
empregados, foi decidida a utilização de placas com potência de 310Wp, sendo necessário 84 placas para atender ao posto, possibilitando uma
capacidade de geração de 26,04kWp. Dessa forma, a configuração do sistema será: 1 inversor com potência de 20kW, conectados com 3 filas em
paralelo de 14 placas organizadas em série, para cada entrada MPPT do inversor. Em virtude do que foi mencionado, através dos métodos propostos,
ESTÁCIO BELÉM

Página 15 de 162

o caso possui um custo energético de 0,65 R$/kWh, isto é, um custo de produção energética menor do que a tarifa da distribuidora e capaz de
economizar para o consumidor um valor médio anual de aproximadamente R$ 29.889,09, com um Payback de 6,3 anos. Contudo, ainda há a
necessidade de políticas de incentivo para o mercado fotovoltaico se tornar mais atrativo. O desenvolvimento de indústrias de painéis e inversores no
Brasil é fundamental para que estas tecnologias se tornem mais acessíveis para o consumidor final. Em geral, a principal característica negativa deste
sistema é o alto custo inicial para instalação. No entanto, o projeto se mostrou viável no ponto de vista econômico, uma vez que, além de se
recuperar o retorno do investimento, é possível obter rentabilidade ao longo dos anos de operação do sistema. Dessa forma, esta tecnologia já se
apresenta como uma real alternativa de energia limpa e renovável às fontes de energia que utilizam combustíveis fósseis, e também às hidrelétricas
que ocupam grandes áreas e causam impactos sócios-ambientais. Portanto, se desenvolve um novo mercado que trará uma diversificação na matriz
energética do país, e o desenvolvimento no setor tecnológico que por consequência, traz empregos e estimula o mercado econômico nacional.
Aluno: João Paulo Figueiredo Dantas
Aluno: Felipe Jórdan Zortéa

Curso do aluno: Engenharia Elétrica
Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Título GERAÇÃO DISTRIBUÍDA - CONSUMIDOR FINAL
Docente orientador: Rildo César Dias Arrifano

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBITI/CNPq

E-mail: rildo.arrifano@estacio.br

RESUMO
O projeto visa o estudo da implantação de um sistema de micro ou mini geração distribuída, através da energia solar para fornecer excedente
para a rede de distribuição, mostrando os benefícios que podem proporcionar ao sistema elétrico, como o adiamento dos investimentos em
expansão dos sistemas de transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a minimização das perdas e a
diversificação da matriz energética. A possibilidade de receber crédito de energia com a geração distribuída, através de fontes de energia renováveis,
permitindo que a energia excedente produzida possa ser repassada para a rede, gerando um abatimento no consumo final. O projeto objetiva
viabilizar a instalação de micro e mini geração distribuída, através da energia solar fotovoltaica e desenvolver um estudo que viabilize as
vantagens na implantação do sistema de geração distribuída vinda de fontes renováveis, focando na energia solar. Inicialmente a equipe fará
pesquisas de projetos já implantados em outras regiões, bem como pesquisas sobre o uso da energia solar e os equipamentos relacionados com a
Geração Distribuída. Deverá ser feito um estudo das exigências das Normas vigentes da ANEEL E CELPA, para a compreensão da utilização do
sistema de Geração Distribuída além de uma lista de materiais necessários para a aquisição e implantação de um protótipo a ser testado
posteriormente em campo.
Aluno: Gerson da Silva Rodrigues
Aluno: Alexsandro Almeida Rodrigues
Aluno: Ana Suely da Silva Beckmann

Curso do aluno: Engenharia Elétrica
Curso do aluno: Engenharia Elétrica
Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título ANÁLISE E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL FLUIDODINÂMICA EM AEROGERADORES DE PEQUENO PORTE
E-mail: mgmartins@ufpa.br
Docente orientador: Marcelo Gonçalves Martins

RESUMO
Pretende-se neste trabalho analisar a corrente de ar sobre a superfície de aerogeradores com o foco de encontrar valores de tensão confrontados
com o número de malhas do sistema de captação do ar. Com isso buscaremos transformar um escoamento totalmente turbulento e um escoamento
laminar, para assim utilizar-lo na geração de energia eólica através dos aerogeradores, buscando maiores valores de rendimento. As malhas usadas
para transformar o fluxo turbulento em um fluxo laminar serão construídas a partir de dados das simulações computacionais efetuadas durante o
projeto, com objetivo de melhorar o rendimento do sistema.
Aluno: Heithor Martins Amorim
Aluno: Marcus Vinicius Siqueira Campos Junior
Aluno: Raphael Guimarães Favacho

Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS
E-mail: dangeloassuncao@bol.com.br
Docente orientador: Paulo D’angelo Costa Assunção

RESUMO
O presente trabalho trata do projeto e a implementação de um protótipo para a soldagem de revestimento interno de dutos pelo processo de
soldagem GMAW (Gas Metal Arc Welding). Neste projeto é destacado o estudo de ferramentas como a programação de micros controladores com
linguagem C para controlar motores de passo, através de parâmetros de soldagem selecionados em uma interface gráfica desenvolvida em linguagem
de programação Java, avaliação da qualidade do revestimento através de ensaios não destrutivo de ultrassom e liquido penetrante, e analise das
propriedades mecânicas do revestimento através dos ensaios de dureza.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Gleydson Silva de Figueiredo
Daniel Blanco Lira
Marcos Fernando Bazzoni
Eduardo Augusto Azulais Lima

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título INVESTIGAÇÃO E GESTÃO DOS PRODUTOS, DA INDÚSTRIA DE MINERAISDE GEMA, NO ESTADO DO PARÁ
E-mail: mauricio.borges@estacio.br
Docente orientador: Maurício da Silva Borges

RESUMO
Desde a Pré-História o homem tem sido atraído pelos materiais gemológicos (BARBIN, 2012; IUDICE, 2015). O mesmo apreço tem se verificado nos
tempos hodiernos, onde a beleza, raridade e dureza de certos materiais abióticos preciosos, tem feito dos mesmos, adereços cobiçados, em termos
da moda “fashion” e de vestuário. As gemas também servem a propósitos políticos, quando ostentadas como exemplos de prosperidade dos cidadãos
de um país, e sobretudo quando dadas como presentes, ou partes protocolares de acertos e acordos. Esse expediente tem sido frequentemente
utilizado pelos Soberanos dos Reinos e Impérios de hoje e de outrora, bem como Chefes de Estado espalhados pelo mundo (AUBLE, 2011). O Brasil é o
maior produtor de gemas de todo o globo. Sozinho é responsável por mais de 30% da produção mundial. Segundo Hécliton Santini Henriques (GLOBO
UNIVERSIDADE, 2013) as “pedras brutas” brasileiras são conhecidas e apreciadas, por sua grande riqueza de cores. O Brasil é um dos principais
produtores de esmeraldas do mundo e praticamente o único de topázio imperial. É possuidor de três minas, das únicas cinco existentes, de turmalina
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Paraíba. A riqueza gemológica brasileira abarca inúmeros minerais, destacando-se o quartzo hialino, o quartzo rutilado, a ametista, o citrino, o quartzo
fumê, a ágata, a opala preciosa, as várias turmalinas, a água-marinha e o heliodoro, o crisoberilo, o topázio e o diamante, dentre outros. Segundo
IBGM (2014), a indústria nacional de aproveitamento das gemas, indica a concorrência de 3.351 organizações, no Brasil. A produção anual de 2014
alcançou U$ 348.324.000,00, sendo U$ 227.538.000,00 em gemas coradas (CREBI.COM, 2014). Nestas últimas, destaca-se que segundo o Mapa
Gemológico do Estado (COLLYER ET AL., 2003), o Pará teria forte potencial de inserção. Assim, muito a que se estudar acerca deste importante Setor
Negocial e Industrial. O Objetivo Principal do Projeto de Pesquisa é criar uma rotina metodológica, que permita ao Estudante interessado, do Curso de
Administração, “ler”, entender e utilizar academicamente, e futuramente comercialmente, os produtos tecnológicos disponibilizados pela Industria
das Gemas Minerais, no Estado do Pará. O alcance dos objetivos deste Projeto será atingido, através de técnicas de investigação secundária e direta. A
pesquisa secundária envolverá a prospecção via “internet”, de produtos governamentais, artigos nacionais e “papers” internacionais, acerca da
temática voltada, sobretudo, ao Estado do Pará. As bibliotecas setoriais especializadas como a da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), a do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) e a Biblioteca Setorial Raimundo Montalvão (Instituto de Geociências da UFPA)
serão consultadas, pois certamente possuem obras de alto interesse ao Projeto.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Vanessa Brito Barbosa
Monik Bianca da Silva de Miranda
Viviane Farias dos Santos
Édypo Felipe de Almeida Lima

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Administração
Administração
Administração
Administração

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/CNPq

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Jogos Digitais
Título O PERFIL PSICOLÓGICO DOS JOGADORES DE GAMES E SUAS RESPOSTAS EMOCIONAIS DURANTE JOGOS DE AÇÃO E AVENTURA
E-mail: carla.casado@estacio.br
Docente orientador: Carla de Cassia Carvalho Casado

RESUMO
Variáveis inerentes ao perfil dos jogadores e suas preferências tem se tornado cada vez mais importantes para a indústria de desenvolvimento de
jogos, que necessitam conhecer o perfil do seu público e as variáveis que podem interferir nesta prática. Apesar da importância desta estratégia são
poucas as pesquisas desenvolvidas no meio acadêmico, principalmente quando se refere a informações inerentes à população da região Norte do
Brasil. Devido a este fato, decidiu-se investigar entre os diferentes fatores que podem favorecer o envolvimento dos jogadores paraenses, o perfil dos
jogadores e as emoções despertadas nas sessões de games, numa tentativa de ampliar os estudos sobre esta temática, visando, assim, contribuir para
com o trabalho do design de jogos e, possivelmente, estender este conhecimento à pratica de educadores e pais, enfatizando uma melhor
compreensão sobre as experiências que os jogos podem proporcionar ao ser humano. . A pesquisa será desenvolvida com um enfoque dialético, do
tipo descritivo, de natureza qualitativa e quantitativa, tendo, como técnica de coleta de dados, a aplicação de inventário de personalidade, entrevista
semiestruturada, observação direta, tipo sujeito focal, aplicados a uma amostra do tipo intencional, constituída por pessoas com idades entre 18 e 60
anos de idade, com experiência de pelo menos cinco anos em jogos eletrônicos, moradores da área metropolitana de Belém, no Estado do Pará.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Rosangela Rosa Souza
Rangel Marinho de Carvalho
Matheus Gabriel Pinto de Brito
Alecsander Costa Nunes
Raif Rauda Pereira de Souza

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Jogos Digitais
Jogos Digitais
Jogos Digitais
Jogos Digitais
Jogos Digitais

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO SUPORTE PARA O PREENCHIMENTO DA PAUTA ELETRÔNICA ACADÊMICA POR PARTE DOS
PROFESSORES
E-mail: carlos.natalino@estacio.br
Docente orientador: Carlos Natalino da Silva

RESUMO
Atualmente o controle de frequências e conteúdos de aula ministrados é realizado através da aplicação web SIA (Sistema de Informações
Acadêmicas), e o preenchimento da frequência precisa ser realizado a cada aula ministrada. O principal problema encontrado pelos professores é a
necessidade de conexão com a Internet para que o preenchimento destas informações seja feito em tempo real, que é impossibilitado pois na maioria
dos casos conexão com Internet não está disponível nos espaços de salas de aula. Desta forma, a presença dos alunos e conteúdo ministrado é
registrado em papel e precisa ser transferido para o SIA posteriormente. Esta situação tem consequências que reduzem o rendimento dos
professores, como o atraso no preenchimento das informações e a posterior redução dos coeficientes de rendimento dos mesmos. Este projeto visa
facilitar o processo de preenchimento destas informações por meio de um aplicativo disponível para dispositivos móveis e que não necessite de
conexão com a Internet para funcionar. Desta forma, o professor pode carregar a lista de turmas e alunos no celular enquanto possuir conectividade
com a Internet. Uma vez em sala de aula, a frequência dos alunos e conteúdo ministrado é registrado de forma offline (sem necessidade de Internet).
Ao recuperar acesso à Internet, o professor pode transmitir facilmente as informações coletadas em sala de aula diretamente ao SIA, reduzindo o
tempo gasto transferindo informações do papel para o SIA. Como consequências do uso do sistema, estima-se a redução dos atrasos no
preenchimento da pauta eletrônica, além de um maior rendimento dos professores. Calcular os ganhos obtidos pelo projeto também é parte
fundamental para quantificar os resultados deste projeto de forma mais clara e efetiva.
Aluno: Raphael Reis Coelho
Aluno: Mario Kenard Loureiro de Moraes
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Curso do aluno: Sistemas de Informação
Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/CNPq
Situação: PIBIC/IES

Página 17 de 162

INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2015/2016 - ESTÁCIO BH
Relatório atualizado em 26/10/2017

Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A ARBITRAGEM APLICADA NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS: UMA ANÁLISE À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO INTERNACIONAL
E-mail: pedrorochaolguin@gmail.com
Docente orientador: Pedro Rocha Olguin

RESUMO
Os Contratos Internacionais são manifestações plurilaterais ou mesmo bilaterais da vontade das partes, cujos elementos sejam vinculantes de dois ou
mais sistemas jurídicos. Os contratos internacionais precisam de melhor regulamentação em decorrência do desenvolvimento do comércio, atingindo
inclusive o comércio eletrônico. Neste sentido, a arbitragem precisa ser melhor aplicada às partes signatárias de um contrato internacional, para que
seja efetiva, pois ainda há nos dias atuais desconfiança de que uma instituição ou agentes privados possam resolver conflitos fazendo o papel do
poder público. A arbitragem como solução de conflitos em contratos internacionais tem sido cada vez mais utilizada em razão de fatores como
desconfiança no Judiciário; morosidade de processos judiciais estatais; a confidencialidade da arbitragem e o fato da decisão ser proferida por
especialistas na matéria.
Aluno: Débora de Morais Silva
Aluno: Rafael Victor Teixeira Silva
Aluno: Sérgio Luís Belton Ferreira

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título DEMOCRACIA INCLUSIVA: EM BUSCA DE JUSTIFICATIVAS HISTÓRICAS PARA A EXISTÊNCIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS
E-mail: acarlech@gmail.com
Docente orientador: Alana Carlech Correia

RESUMO
Atrelada à História do Brasil, existe uma série de injustiças que ocorreram e que hoje estão sendo corrigidas por meio das ações afirmativas.
Notadamente no que diz respeito ao grupo dos índios, negros, homossexuais e no que toca a repartição da terra, o tratamento desigual ao longo da
história é evidente, o que gerou esses grupos de vulnerabilidade que hoje buscam a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, este projeto de pesquisa tem como problema o rastreamento dos momentos históricos que determinaram a formação dessas injustiças, que
hoje justificam a existência de ações afirmativas, no que diz respeito aos índios, negros, homossexuais e questões referentes à distribuição de terras.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Ramon Gonçalves Gomes
Julia Kelly da Silva
Francis Augusto Duarte
João Augusto Leite Maia
Daniel de Oliveira Ribeiro
Roney Max de Oliveira Moreira

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Título LABORATÓRIO DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Docente orientador: Alan de Matos Jorge

Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/IES

E-mail: alan.matos@ig.com.br

RESUMO
O Direito do Consumidor atualmente depende da boa atuação do operador, que necessita conhecer adequadamente todos os institutos jurídicos que
compõe o complexo conjunto normativo especial disciplinado pela Lei Nº 8.078/90. Assim, o presente projeto de pesquisa pretende aprofundar o
conhecimento relativo à correta análise e identificação de “vícios” e “defeitos” apresentados em casos reais envolvendo produtos e serviços
comercializados no mercado de consumo. Para ter acesso a casos concretos, vamos utilizar o banco de denúncias da Comissão de Defesa do
Consumidor da OAB/MG (onde o Professor Orientador é membro) e celebrar parceria com o Procon da Assembleia Legislativa de MG. O problema
levantado diz respeito à falta de técnica ainda apresentada por muitos operadores que possuem dificuldade na correta identificação de um “vício” ou
“defeito” real apresentado em casos concretos, justificando-se, assim, a necessidade premente da realização da presente pesquisa. Pretende-se, ao
final, contribuir para formação sólida dos futuros operadores que atuarão na seara do direito consumerista e que terão o conhecimento necessário
para a correta interpretação e aplicação da Lei nº 8.078/90.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

JOÃO PAULO BRANDÃO IHANCIS
RODINEI CRISPIM DE OLIVEIRA
MAIRA DINIZ CÂMPARA DE JESUS
JÉSSICA CRISPIM PONTES

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Direito
Direito
Direito
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título ANÁLISE DO MERCADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM BELO HORIZONTE – O QUE ACONTECEU NOS ÚLTIMOS 10 ANOS?
E-mail: fernandaalves@live.estacio.br
Docente orientador: Fernanda Alves Rocha Guimarães

RESUMO
A evolução tecnológica observada a partir da década de 90,provocou uma mudança considerável no mercado de comunicação mundial.
Especialmente a partir do século XXI com a popularização da mídia e do marketing digital, o mercado de Publicidade e Propaganda, em especial, vem
observando uma grande mudança tanto no processo de comunicação com o consumidor bem como da demanda com relação ao perfil do seu
profissional. Entender e acompanhar esse cenário bem como a demanda do mercado é de fundamental importância para o Curso de Publicidade e
Propaganda do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Em 2006 realizou-se uma pesquisa com o objetivo dessa análise, 10 anos depois buscase confrontar a mesma visando entender o processo evolutivo supracitado para alinhar o curso e a formação do egresso conforme novas demandas.
Aluno: KAMILA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA
Aluno: ISABELA MARIA DIAS CRUZ
ESTÁCIO BH

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES
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Título JORNAL OBSERVATÓRIO DO PRADO: UMA AVENTURA IMPRESSA E ONLINE
E-mail: magalisimone1@gmail.com
Docente orientador: Magali Simone de Oliveira

RESUMO
A evolução tecnológica mudou radicalmente as características do discurso das mídias e das estratégias adotadas para produzir jornalismo e
publicidade pelos diferentes veículos de comunicação em todo o país e em todo o mundo. Se a cibercultura tornou mais ágil a divulgação de
informação, também fez mais complexos os processos de produção e publicação de conteúdo jornalístico e publicitário. Atualmente, além do jornal
laboratório impresso, as faculdades de jornalismo oferecem também o jornal laboratório-online. Nesse contexto, qual o papel dos jornais laboratórios
impressos e online dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda? Qual a periodicidade, os critérios de noticiabilidade? O objetivo do “Projeto
de Iniciação Científica: Jornal Observatório do Prado: uma aventura impressa e online” é fazer um estudo de todos os jornais laboratórios dos cursos
de Comunicação de Belo Horizonte (impressos e online). A partir dessa pesquisa, objetiva-se entender até que ponto eles preparam o estudante para
enfrentar esse novo perfil de mercado e o que pode ser feito para garantir que o Jornal Observatório do Prado, possa se tornar um instrumento
pedagógico mais eficaz na preparação dos egressos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio Belo
Horizonte. Entende-se ser fundamental analisar o contexto didático e pedagógico atual para continuar garantindo a excelência do curso.
Aluno: Rafaela Santos Lima

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: História
Título COSTUMES, COMPORTAMENTOS E ARTEFATOS: ASPECTOS DAS HISTÓRIA CULTURAL DA CAPITAL MINEIRA
E-mail: marcelinaalmeida@yahoo.com.br
Docente orientador: Marcelina das Graças de Almeida

RESUMO
O projeto tem como propósito realizar um mapeamento investigativo acerca da história dos costumes tomando como parâmetro os comportamentos,
moda, design, ritos funerários e práticas sociais, dentre outros aspectos que permitam enxergar a diversidade da história cultural belorizontina. A
pesquisa toma como referência a capital mineira, elegendo momentos históricos diversos, perpassando fundação da capital aos dias de hoje, como
estudo de caso. O marco teórico que condiciona a análise fundamenta-se nos pressupostos da história social e cultural e os procedimentos
metodológicos se adequarão às propostas apresentadas para cada tema de investigação a ser desenvolvido pelos pesquisadores envolvidos no
projeto.
Aluno: ANA GABRIELE DA CRUZ SILVA
Aluno: SILVIA MARA GONÇALVES

Curso do aluno: História - Licenciatura
Curso do aluno: História - Licenciatura

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título MODERNIZAÇÃO MINEIRA: UMA ANÁLISE DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A PARTIR DOS DOCUMENTOS
E-mail: cristiany2004@hotmail.com
Docente orientador: Cristiany Miranda Rocha

RESUMO
Este projeto tem como objetivo principal a formação, no centro Universitário Estácio de Belo Horizonte, de um grupo de pesquisa que desenvolva
estudos acerca da história política, social e intelectual de Minas Gerais entre 1889 até aos anos 1950. Dividido em duas linhas de pesquisa, uma
relacionada à história do cotidiano e outra à história dos intelectuais, o projeto reunirá professores e alunos interessados em, por um lado, analisar o
papel de intelectuais mineiros na formulação de propostas modernizadoras para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, e, por outro, compreender
como as mudanças pelas quais o país passou nesse período foram sentidas no cotidiano da população mineira. Como fontes de estudo, serão
utilizadas as documentações existentes nos principais arquivos de Belo Horizonte, em especial, o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e o
Arquivo Público Mineiro.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Jeysser Soares da Silva
Ana Carolina Silva
Ivana Morais Silva de Carvalho
Rodolfo Pereira Guedes
Breno Morais Masson Miguel

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

História - Licenciatura
História - Licenciatura
História - Licenciatura
História - Licenciatura
História - Licenciatura

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título O PERIÓDICO COMO FONTE PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DO DEBATE EDUCACIONAL MINEIRO
E-mail: lucimar.machado@yahoo.com.br
Docente orientador: Lucimar Lacerda Machado

RESUMO
O presente projeto de pesquisa é uma parceria entre o curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio e o Arquivo Público da Cidade (APCBH),
que tem como objetivo principal, refletir sobre as concepções, potencialidades e interfaces do uso de fontes primárias na pesquisa em Educação.
Nesse sentido, pensar o debate educacional mineiro durante a primeira metade do século XX, tendo como fonte a análise de periódicos. Nesse
sentido, dentre os objetivos específicos, pretende-se compreender as questões e tensões que motivaram os debates educacionais durante a primeira
metade do século XX. Numa análise prévia, percebe-se a potencialidade das fontes para a pesquisa, sobretudo, no entendimento de que profundas
mudanças marcavam o contexto da época, diante do processo de modernização mineira.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Maria de Fátima Barbosa do Espírito Santo
Deisiani da Costa Máximo
Cláudia Santos Araújo
Lídia Ribeiro da Silva
Vivian Rafaela Cardoso

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES

Título OS LEITORES NO CURSO DA MATURIDADE: PERFIL E POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO
E-mail: danimontuani@gmail.com
Docente orientador: Daniela Freitas Brito Montuani

RESUMO
A presente pesquisa visa compreender qual é o perfil dos alunos do curso da Maturidade do Centro Universitário da Faculdade Estácio de Sá de Belo
Horizonte, no que tange a sua prática e formação como leitores, mais especificamente em sua formação como leitores literários e ainda analisar de
que forma o curso tem fomentado a inserção desses alunos em práticas de leitura. Será aplicado um questionário para todos os alunos do curso com
vistas a delinear este perfil e, de posse dessas informações aprofundaremos nossas análises adentrando nas peculiaridades do curso, o que será
possível a partir de realização de entrevistas com docentes e discentes e ainda por meio da análise do currículo e planos de curso atualmente
ESTÁCIO BH
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ministrados na instituição. Acredita-se que por meio desta pesquisa será possível contribuir para reflexões do curso e da instituição no que tange ao
seu papel como formador de leitores possibilitando uma maior inserção dos seus alunos em práticas sociais e culturais.
Aluno: Rubia Gomes Ferreira Roxo
Aluno: Liliam Cristina Cândido Alexandre

Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título IMPACTO DO CORTE DO FIES NA RETENÇAO DOS ALUNOS DA ESTACIO BH
Docente orientador: Andréia Cássia de Moura

E-mail: andreia.moura@estacio.br

RESUMO
Recentemente o governo alterou a lei do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante), dificultando e restringindo seu acesso para financiamento dos
seus estudos. A questão que se faz é qual o impacto que este fato terá na retenção dos alunos da Estácio BH. Especificamente, buscas-se levantar e
analisar dados referentes à matrícula antes e após o corte do fies, a partir do sistema SIA (sistema de informação acadêmico); levantar e analisar
dados referentes à renovação de matrícula antes e após o corte do fies, a partir do SIA; levantar e analisar dados referentes à evasão antes e após o
corte do fies, a partir do SIA; levantar a percepção do aluno quanto ao impacto do corte do fies na intenção de renovação da matrícula e sua retenção;
fazer uma comparação destes dados antes e após a situação problema; averiguar se o programa PRAVALER tem sido uma alternativa viável ao crédito
ao aluno e por fim, averiguar alternativas para o crédito ao aluno. A pesquisa terá abordagem quantitativa, pois pretende-se levantar e analisar dados
referentes à matrícula, renovação e evasão antes e após o corte do fies, a partir do sistema SIA (sistema de informação acadêmico). Além do
levantamento de dados por essa via, pretende-se coletar dados referentes à percepção dos alunos quanto ao impacto do corte do fies na intenção de
renovação da matrícula e sua retenção, por meio de questionários auto-respondidos aplicados à uma amostra representativa do universo de alunos.
O intuito final desse projeto é, então, dar foco sobre a manutenção da base de alunos pela via do crédito e financiamento.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

João Marcos Lana Fernandes
Charles Tadeu Pereira de Alvarenga
CAMILA TATIANE GOMES DE OLIVEIRA ROSA AZEVEDO
MARIO EUGENIO DE SOUZA FRANCO

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Marketing
Administração
Administração
Administração

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título COMPARAÇÃO DA CONFIABILIDADE ENTRE OS TESTES DE MARCHA DE 10 METROS E O DE 1 MINUTO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
PARALISIA CEREBRAL
E-mail: marivolpini@yahoo.com.br
Docente orientador: Mariana Ribeiro Volpini Lana

RESUMO
A limitação funcional da marcha em indivíduos com disfunções neurológicas apresenta um impacto negativo na qualidade de vida dos mesmos. Assim,
faz-se necessário o estudo do padrão da marcha bem como da eficácia do programa de reabilitação na paralisia cerebral. No entanto, os testes de
laboratórios de análise movimento apresentam alto custo e necessitam de equipe treinada, nem sempre disponível. Os testes de marcha
cronometrada ou por distância limitada podem ser uma alternativa mais barata, simples e segura capazes de avaliar a capacidade funcional de
crianças e adolescentes com paralisia cerebral e de direcionar o programa de treinamento. O objetivo deste trabalho é de estimar a confiabilidade do
teste de caminhada de 10 metros e do teste de caminhada de 1 minuto em crianças e adolescentes com PC com GMFCS níveis I, II e III e comparar
suas confiabilidades. Desta forma, espera-se favorecer a sua consolidação na prática clínica, direcionando a escolha da abordagem terapêutica de
forma individualizada, atendendo às necessidades de cada paciente.
Aluno: Rosielly Monteiro Leocadio
Aluno: Kelle Cristina Oliveira de Souza
Aluno: Ana Cláudia Moura Batista

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título ANÁLISE DA PREDISPOSIÇÃO À DISTÚRBIOS DE CONDUTA ALIMENTAR, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO EATING ATTITUDES TEST (EAT-26), EM
ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE
E-mail: danielacruzanjos@gmail.com
Docente orientador: Daniela Maria da Cruz dos Anjos

RESUMO
Os distúrbios alimentares são caracterizados pelo medo doentio de engordar, podendo evoluir para uma fase clínica da doença, com prognóstico
reservado. O diagnóstico precoce de fatores de risco em atletas amadores e profissionais permite a prevenção desse transtorno extremamente
oneroso para o sistema de saúde. O EAT-26 é um dos instrumento mais utilizados atualmente, favorecendo a precocidade diagnóstica, evitando a
evolução da doença. Portanto, o objetivo deste estudo é o de analisar a predisposição à distúrbios de conduta alimentar, por meio da aplicação do
Eating Attitudes Test (EAT-26), em alunos do curso de educação física do Centro Universitário de Belo Horizonte, para que a partir destas
informações, ações preventivas sejam pensadas.
Aluno: Cyndi Luanne Rossi Moreira
Aluno: Clezia Aparecida Almeida
Aluno: Fernanda Cristina Sguizzato Ribeiro
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Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A LEGALIZAÇÃO DA VIDA: UM ESTUDO TEÓRICO DO ABORTO
Docente orientador: Cleide Bernardes

E-mail: bernardes.cleide@gmail.com

RESUMO
A proposta de pesquisa pretende discutir as questões teóricas do aborto a partir dos conceitos da bioética e do biodireito. A bioética se apresenta
como um espaço interdisciplinar para o aprofundamento e a sustentação de conceitos atuais enquanto o biodireito surge como um novo sistema
jurídico, baseado nos quatro princípios da bioética. Este diálogo entre bioética e biodireito será o fio condutor de nossas investigações, uma vez que o
aborto está vinculado aos problemas inerentes da vulnerabilidade social da pessoa humana no estágio atual da sociedade moderna ocidental
contemporânea. Conforme esclarece BARBOZA (2000), cabe ao Direito, através da lei, entendida como expressão da vontade coletiva, definir os
conceitos que delimitam a ordem social. Entretanto, existem discussões que a lei não resolverá de forma direta e universal, como o caso do aborto.
Esse tema traz para o debate vários conceitos, como o conceito de pessoa que, juridicamente, pode ser definido como um ente físico ou coletivo,
como sujeito de direito. A vida humana, desde o embrião, ou seja, nas possibilidades de existência futura, também se apresenta como um conceito
cultural e religioso? Como devemos encaminhar o debate desta importante questão? Esta proposta de pesquisa é um esforço na direção de um
melhor entendimento das implicações pertinentes ao tema do aborto como ação jurídica. Estamos diante de algumas resignificaçòes do conceito de
vida e cada vez mais se exige um olhar que não recorra a abstrações para entender um problema concreto. Nossa investigação certamente não trará
respostas fechadas para o problema ético do aborto. Conforme nos diz GONÇALVES (2000), a problemática do aborto é um exemplo nítido da
dificuldade de se estabelecer diálogos frente a posições morais distintas e ainda assim construir um discurso acadêmico independente sobre a
questão, uma vez que os argumentos se mesclam entre a religiosidade, a moralidade, a ciência e os direitos humanos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

SOLANGE MIRIAN DE ABREU SOUZA VASCONCELLOS
SILVIA DIENER DOS ANJOS
MYLAIDE DIAS PEREIRA
AURICELIA LIMA DE OLIVEIRA

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Direito
Direito
Fisioterapia
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título DINÂMICA CURRICULAR E COMPETÊNCIAS CONSTITUTIVAS DO PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
E-mail: neusa.maiochi@hotmail.com
Docente orientador: Neusa Fátima Maiochi

RESUMO
Esta pesquisa pretende analisar a dinâmica curricular do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio de Brasília, localizado no
Distrito Federal, investigando a adequação entre o currículo do curso de direito com as diretrizes curriculares nacionais para o curso e com os
conhecimentos, habilidades e competências requeridas pelo mercado profissional. O foco da pesquisa será a percepção do egresso quanto à sua
formação acadêmica e o perfil desejado pelas organizações empresariais ou pelo setor público (federal, estadual ou municipal). Trata-se de uma
pesquisa exploratória, utilizando-se de referências bibliografias e documentais, pesquisas de campo e por meio de questionários e entrevistas semiestruturadas. Os sujeitos da pesquisa serão constituídos de egressos do curso de engenharia de produção, que concluíram a graduação no período de
2013 a 2015 e que estejam atuando na área de formação, bem como os gestores, coordenadores e professores dessa Instituição de Ensino. Também
contribuirão para a pesquisa, empresários e gestores de pessoas de organizações empresariais, terceiro setor e/ou públicas onde o aluno egresso
estiver inserido.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Janaína de Lima Fagundes
Dalila Batista Amorin
Mirian Lima da Silva
Matheus de Aquino dos Santos

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Engenharia de Produção
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Turismo
Título A GESTÃO DE PESSOAS NA HOTELARIA: O ESTUDO NO SETOR HOTELEIRO DE BRASÍLIA/DF
E-mail: andre.sousa@estacio.br
Docente orientador: André Lacerda Batista de Sousa

RESUMO
Em função do crescimento da indústria turística, o setor de hotelaria está vivendo um período de grande expansão, no Brasil e no mundo. Seguindo a
linha de crescimento da demanda por serviço de hotelaria, observa-se que este fator implica em um maior grau de qualificação e atualizações
gerenciais. Dessa maneira, o departamento de Gestão de Pessoas torna-se essencial no alinhamento das estratégias organizacionais e os anseios dos
colaboradores. Tendo como questão problema de pesquisa: De que maneira o departamento de gestão de pessoas contribui para a hotelaria e
consequentemente para o turismo? O objetivo geral do presente artigo é analisar a relevância do departamento de gestão de pessoas para o
desenvolvimento da hotelaria. Os objetivos específicos são: a) verificar as principais mudanças do departamento de Recursos Humanos para o de
Gestão de Pessoas na hotelaria; b) analisar a importância do departamento de gestão de pessoas na hotelaria, c) identificar as ações estratégicas da
Gestão de Pessoas sob os colaboradores do hotel e d) identificar quais hotéis do Setor hoteleiro de Brasília/DF que possuem o departamento de
Gestão de Pessoas. A justificativa para a realização da presente pesquisa está embasada na relevância do estudo para a comunidade acadêmica, pois
estão ligadas diretamente às áreas abordadas turismo, recursos humanos e hotelaria. É relevante também para o mercado de Brasília, que define
como o setor hoteleiro influencia a economia e como o gerenciamento de pessoas é importante para garantir uma grande competitividade e
desempenho organizacional. Este estudo a respeito de gestão de pessoas é expressivo, porque trata-se de uma pesquisa exploratória, em que não há
ESTÁCIO BRASÍLIA
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muitos estudos a respeito, e que cada vez mais, o departamento de Gestão de Pessoas, encontra-se presente nas grandes organizações e também no
turismo, através do setor hoteleiro gerando lucro, empregabilidade e motivação. Almeja-se atingir todos os objetivos propostos em pesquisa.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Cirlene Alves Monteiro
Ilza Vitalina Carlos
Flávia Cristina Soares
Tais Pignata Siqueira dos Santos

ESTÁCIO BRASÍLIA

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ASSESSORIA TRABALHISTA PARA RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS E INSTUTIÇÕES
E-mail: pierre.ruthes@hotmail.com
Docente orientador: Pierre Andrey Ruthes

RESUMO
Nosso objetivo principal é desenvolver um plano de cargos e salários afim de poder comcluir e anexar todos os temas abordados em um livro didático.
Apartir deste trabalho, podem ter uma visão clara do que pode ser feito, conscientizando os empregadores À análise concreta e forma de evitar
eeventuais demanadas judiciais na esfera trabalhista. No decorrer, serão utilizadso como fontes de pesquisa várias doutrinas que trarão uma livre
abordagem e esclarecimento sobre o tema, casos concretos jurisprudências. A essas e muitas outras questões que iremos desenvolver em nosso
trabalho tem o intuíto de proporcionar aos funcionários reais expectativas profissionais tendo como resultado o fortalecimento de equipe.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Janaina Gomes Conceição
Solange Gilliet
Gislaine de Matos M S de Barros
Wilson Sadão Silva Yamagutt

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Direito
Direito
Direito
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DO CAMPO MAGNÉTICO EM MATERIAIS E DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES
E-mail: wjsilva2000@yahoo.com.br
Docente orientador: Wilson José da Silva

RESUMO
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.
Aluno: FLAVIO AUGUSTO MALHOVANO

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título CRIAÇÃO DO MANUAL - ESTUDO PARA O DESENOLVIMENTO DE UMA EMPRESA DE BALAS DE BANANA
E-mail: silmara0804@yahoo.com.br
Docente orientador: Silmara Carvalho Kowalski

RESUMO
O mercado de trabalho diante da globalização passou a ficar cada vez mais exigente e assim selecionar profissionais capazes de entender o mundo
que o cerca porém, esta tarefa passou a ser uma tarefa difícil. Com isso, é possível destacar que a sociedade vivencia um momento de
interdisciplinaridade em suas relações; o que implica em dizer que articulam ações disciplinares em busca de um interesse em comum, um interesse
que passe do aprendizado em sala de aula e se alie a prática do que é aprendido na mesma. Desta forma este trabalho busca fazer a análise de
indicadores para obtenção do selo verde na bananicultura – estudo de caso em Antonina PR., visando a integração de alunos de cursos e áreas de
conhecimento diversos, onde os mesmos aplicam a teoria vivenciada em sala de aula a prática obtida na pesquisa em questão.
Aluno: Jurandir de Lima
Aluno: Alexandre Magnus Pereira Camara

ESTÁCIO CURITIBA

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título AVALIAÇÃO DE INDICADORES ASSOCIADOS À QUALIDADE DE VIDA E SUA RELAÇÃO COM O DESEMPENHO ACADÊMICO EM UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: alessandra.majer@gmail.com
Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de
doença, resultando em um conceito subjetivo e multidimentional que enfatiza a a auto-percepção do estado atual de um indivíduo, englobando
aspectos sociais, bem-estar psicológico, assim como o estado de saúde. Obviamente o padrão de qualidade de vida resultará em consequências na
vida dos indivíduos, motivo pelo qual torna-se necessário identificar a gama de componentes que determinam o grau de contentamento do indivíduo
com a sua própria vida, assim como aqueles que afetam estes parâmetros, para que, a partir destes, seja possível se considerar possibilidades de
atividades que possam contribuir positivamente em termos de qualidade de vida. Porém em diversas áreas esta relação ainda não foi cientificamente
avaliada, apesar de muitas vezes ser claramente assumida. Este é o caso do ambiente educacional, no qual a vida do estudante fora do ambiente
acadêmico diretamente afeta seu desempenho e desenvolvimento dentro deste. Neste contexto, o presente projeto visa avaliar a qualidade de vida
dos alunos da Faculdade Estácio Cotia/Europan testando a sua influência sobre o desempenho acadêmico e avaliando de que maneira a instituição
pode contribuir na melhora deste quadro. Mais especificamente: (1) serão levantadas informações relacionadas a fatores que influenciam a qualidade
de vida, incluindo aspectos relacionados à saúde, tempo de sono, realização de atividades físicas e variáveis sócio demográficas; (2) estas terão sua
associação linear avaliada, (3) será então testada a dependência do rendimento acadêmico e número de faltas com estes dados, avaliando o efeito
destes indicadores sobre o desempenho acadêmico; e ainda (4) será elaborada uma campanha de comunicação visando a disponibilização de
informações sobre técnicas e cuidados para melhorar os impactos associados aos baixos indicadores de qualidade de vida.
Aluno: Gleyce Camila da Silva
Aluno: Erika Caetano da Silva

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS: MAPEAMENTO DO PROBLEMA E SENSIBILIZAÇÃO
E-mail: alessandra.majer@gmail.com
Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
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 pública. 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) realizada uma avaliação quali e quantitativa dos resíduos descartados no ecoponto existente na instituição, relacionando seu
impacto em potencial à saúde e ambiente caso seu descarte fosse inadequado.
Aluno: Mônica da Silva Fernandes Brouwer
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A (IN) EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL AMBIENTAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE DA LEI 9.605/98
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
O presente projeto busca mostrar, através de revisão bibliográfica e das recentes decisões jurisdicionais a aplicabilidade da lei dos Crimes Ambientais
quando da ocorrência de infrações ao meio ambiente, como dano a coletividade. Relevância da pesquisa e impacto social. Este projeto tem como
motivação redirecionar a pesquisa na análise de aplicação da lei ambiental e sua devida efetivação no campo prático, tornando mais efetiva sua
contribuição ao desenvolvimento social e ambiental. Propõe-se uma estratégia de pesquisa que procura orientar o esforço acadêmico para o
entendimento de problemas que influenciam ou não quando da aplicabilidade das sanções decorrentes de ações que denigrem o meio ambiente.
Metodologia. Levantamento bibliográfico com ênfase para as legislações ambientais pertinentes a caracterização do tema, bem como levantamento
documental. Isto é, far-se-á revisão bibliográfica ampla no campo jurídico-ambiental relacionada às decisões proferidas pelos órgãos judicantes
competentes, bem como quais são os moldes que estão sendo utilizados para aplicação das sanções previstas na Lei 9.605/98 e sua importância no
campo jurídico ambiental e seus impactos resultantes pela aplicabilidade ou inefetividade e a necessidade de intervenção, em termos de aplicar e
punir quem infringir as normas concernentes ao Direito Ambiental. Local do Projeto: Maceió – AL.Palavras chaves: Legislação Ambiental. Direito
Penal Ambiental. Aplicabilidade das Leis Ambientais. Proteção do meio ambiente
Aluno: Leangelo Gerônimo Silva Berto

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/CNPq

Título A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E A GESTÃO AMBIENTAL NAS INDÚSTRIAS EM MACEIÓ
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E A GESTÃO AMBIENTAL NAS INDÚSTRIAS EM MACEIÓ.1 Juliana Meneses Souza Morais, aluna do Curso de
Direito; (E-mail: julimeneses.17@hotmail.com); 2Erinalva Medeiros Ferreira, Professora do Curso de Direito ( E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br)
Objenvo(s):Veriﬁcar os instrumentos unlizados pelas indústrias, relacionados à polínca ambiental, com o enfoque nos eixos sustentáveis
direcionados aos funcionários e ao meio ambiente de forma que resulte num equilíbrio entre sociedade, economia e empresa, significativos para o
desenvolvimento sustentável empresarial. Relevância da pesquisa e impacto social ou tecnológico: A pesquisa apresenta caráter socioambiental,
voltada para a sustentabilidade. Isto é, visa investigar se as empresas contribuem com a sociedade atual, oferecendo produtos necessários ao
presente sem prejudicar as gerações futuras, de modo a integrar o desempenho econômico, social e ecológico.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 Empresarial-Ambiental, como também pretende-se realizar visitas às empresas para a verificação da utilização dos bens livres
(matéria prima) e demais fatores que possam vir a afetar o equilíbrio do planeta terra. Local do Projeto: Maceió – AL.Palavras chaves: Gestão
ambiental. Sustentabilidade empresarial. Relatório de Brundtland. Agenda 21. Direito Ambiental.
Aluno: Juliana Meneses Souza Morais

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/CNPq

Título CORRUPÇÃO COMO CRIME HEDIONDO: ANÁLISE POLÍTICO CRIMINAL DOS PROJETOS DE LEI EM ANDAMENTO NO CONGRESSO NACIONAL
SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO EM CRIME HEDIONDO
E-mail: marialuizass@hotmail.com
Docente orientador: Maria Luiza Silva Souza

RESUMO
Realizar uma análise político criminal dos projetos de lei que tramitam no congresso nacional, que visam a transformação dos crimes de corrupção em
crime hediondo, com o intuito de criticar a seguinte medida, com base nos principais teóricos, afirmando a tese de que essa não será a principal e
melhor medida de solucionar os índices alarmantes de corrupção na sociedade brasileira. Relevância da pesquisa e impacto social ou tecnológico:
Busca-se a propagação do entendimento político criminal e promover a discussão de que nem sempre o punitivismo é a solução mais viável de
solucionar as demandas sociais e os crimes existentes. Metodologia: A pesquisa será bibliográfica e documental. A primeira fase é a coleta de dados.
Far-se-á uma investigação dos projetos de lei existentes no congresso nacional sobre a transformação da corrupção em crime hediondo. A segunda
fase da pesquisa será feita através da observação da evolução histórica da Lei de Crimes hediondos e sua atuação preventiva no seu lapso temporal
desde a sua criação. A terceira etapa será composta do estudo bibliográfico dos principais teóricos que discorrem sobre o respectivo tema de
abordagem. E por ﬁm, a etapa da realização do relatório de pesquisa.. Local do Projeto: Maceió – AL.Palavras-chaves:Corrupção como Crime
Hediondo, Lei dos Crimes Hediondos, Análise Social, Política criminal, Punitivismo, Expansão penal.
Aluno: Marco Aurélio de Lima Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/CNPq

Título DA UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA A PRISÃO PELAS VARAS CRIMINAIS DE
ALAGOAS: UMA ANÁLISE POLÍTICO CRIMINAL DAS DECISÕES JUDICIAIS.
E-mail: marialuizass@hotmail.com
Docente orientador: Maria Luiza Silva Souza

RESUMO
Realizar uma análise político criminal nas decisões proferidas pelos magistrados com intuito de identificar o entendimento e posicionamento adotado
acerca da utilização do monitoramento eletrônico, bem como em quais crimes está sendo feito uso, a fim de fazer uma análise na fundamentação
com intuito de identificar se o monitoramento eletrônico está sendo utilizado como um meio de punir. Promover uma ação investigativa no sistema
prisional, na Superintendência Geral de Administração Penitenciária - SGAP e nas Varas Criminais de Alagoas para averiguar quais as varas que fazem
uso do monitoramento eletrônico, Verificar quantos aparelhos de monitoramento eletrônico existem e quantos efetivamente estão disponíveis para
utilização no Município de Maceió/AL. elevância da pesquisa e impacto social ou tecnológico: Busca-se a propagação do entendimento político
criminal adotado pelos magistrados acerca da utilização do monitoramento eletrônico como medida cautelar alternativa a prisão preventiva, além da
certificação de que o monitoramento eletrônico está sendo efetivamente utilizado após a entrada em vigor da lei n.º 12.403/11, bem como a quais
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crimes se aplicam. Metodologia: A pesquisa será bibliográfica e documental e de campo. A primeira fase é a coleta de dados. Far-se-á uma
investigação no órgão SGAP, para saber quais varas criminais do estado estão utilizando o monitoramento eletrônico como medida cautelar. Além da
coleta de informações em artigos, periódicos e livros. A segunda etapa será revisão bibliográfica, a qual será feita pelo método indutivo. Serão
analisadas as decisões judiciais com base na doutrina de Luigi Ferrajoli a fim de investigar se a medida está sendo utilizada para aumentar a
intervenção penal ao invés de diminuir a incidência do poder de punir Estatal. E por fim, a etapa da realização do relatório de pesquisa. Local do
Projeto: Maceió – AL.Palavras-chaves: Medidas Cautelares. Monitoramento Eletrônico. Polínca criminal – Puninvismo – Expansão penal.
Aluno: EUTON ALVES CAVALCANTE NETO

Curso do aluno: Direito

Título DESERTOS VERDES E SOBERANIA ALIMENTAR
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

Situação: PIBIC/CNPq

E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br

RESUMO
Desenvolver uma ação investigativa sobre o processo da monocultura de cana-de-açúcar localizada em Alagoas, com finalidade de observar a maneira
pela qual esta produção interfere no desenvolvimento da agricultura familiar, com o intuito de verificar se a população alagoana possui autonomia
para decidir sobre o que produzir e consumir, isto é, se detém Soberania Alimentar, uma vez que a expansão da cana-de-açúcar enfraquece tal
soberania. Relevância da pesquisa e impacto social ou tecnológico: A temática é importante nos aspectos jurídicos, sociais e ambientais, servindo
como auxílio para o alinhamento da desordem existente no meio econômico, social e ambiental, promovendo assim, meios para que sejam
desenvolvidos ações e planejamentos que visem amenizar os problemas ocasionados pela expansão da cana-de-açúcar frente à soberania alimentar
da população. Metodologia: A pesquisa será bibliográfica, documental e quantificável. Isto é, far-se-á revisão bibliográfica ampla no campo jurídicoambiental em consonância com o Direito Constitucional e Direito Ambiental, como também tradução dos dados em números para classificá-los e
analisá-los. Local do Projeto: Maceió – AL.Palavras – chave: Cana-de-açúcar, Soberania Alimentar, Agricultura, Legislação ambiental.
Aluno: Swesley Nycolas Cordeiro Wanderley

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/CNPq

Título IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTE DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é analisar, a partir dos casos levantados para o mapa de Conflitos Ambientais no Município de Maceió, onde através
de estudos, poderá ser capaz de auxiliar ou até mesmo chamar á atenção dos órgãos responsáveis para a possível solução do assunto estudado. Desta
forma, é de suma importância realizar pesquisas de campo e conhecer de perto os principais grupos e as principais áreas ocupadas, para que se possa
ter um entendimento jurídico com ações e recolhimento de dados, para melhor facilitar e fazer disto um andamento para conclusão do projeto com
mais eficiência e eficácia, tendo em vista as matérias base que serão o Direito Ambiental, Penal, Civil, Constitucional e principalmente as legislações e
Estatutos. Relevância da pesquisa e impacto social: O principal enfoque deste projeto é adentrar nas relações urbanas e fazer uma análise com base
bibliográfica com o objetivo de abordar a questão das ocupações irregulares em áreas públicas e privadas no município de Maceió avaliando desta
forma como essa questão é enfrentada pela sociedade e órgãos do Estado, União e Município. É importante também analisar a forma como está
contemplada esta análise na Constituição Federal e Estatuto da Cidade, apontando e enfrentando o conflito com as normas que tutelam o meio
ambiente. Metodologia: Essa pesquisa terá embasamento teórico, documental, pesquisa de campo, contanto pessoal com a população que vive em
ambientes irregulares. Observando e argumentado com outro lado da população que vivenciaram de perto os danos que esse tipo de impacto
trouxeram à região já habitada pelos bairros residenciais, entrevistas, com objetivo de colher informações para com embasamento cientifico concluir
o projeto. O alicerce dessa metodologia será o Direito Ambiental, com isso, o trabalho fará uma análise dessa fiscalização junto aos órgãos
competentes. Local do Projeto: Maceió – AL.Palavras chaves: Ocupações Irregulares. Criminalidade Urbana. Ocupações Clandesnnas e Violentas.
Impactos decorrentes das Ocupações. Direito. Conflito. Espaço Urbano. Direito ao meio ambiente equilibrado.
Aluno: Kelvis Antonio da Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS NO MEIO AMBIENTE: UMA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO MUNICIPIO DE
MACEIÓ/AL.
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
Desenvolver observação dos impactos negativos no meio ambiente e na saúde das pessoas e demais seres vivos decorrentes do descarte incorreto de
medicamentos; e analisar a legislação vigente, visando à proteção ambiental e, consequentemente, à saúde.Relevância da pesquisa e impacto
social:O descarte inadequado de medicamentos tem grande impacto social, visto que esses são enquadrados como resíduos perigosos e podem
causar sérias consequências à saúde humana e ao meio ambiente. O crescimento acelerado da população aumenta significativamente o consumo
excessivo de medicamentos, o que leva ao descarte irresponsável no meio ambiente, elevando tal preocupação. Metodologias: A pesquisa será
bibliográfica, documental e de campo com levantamento de dados. Isto é, far-se-á revisão bibliográfica no campo jurídico-ambiental relacionando-a às
consequências do descarte incorreto de medicamentos para a saúde humana e o meio ambiente, os impactos provocados pela disposição inadequada
destes e a necessidade de intervenção.Local do Projeto:Maceió – AL. Palavras chaves:Saúde Pública. Direito Ambiental. Direito à Saúde.
Descarte de medicamentos.
Aluno: Jenepher Heloyza de Lima Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: GESTÃO AMBIENTAL NAS INDÚSTRIAS EM MACEIÓ
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
A preocupação com o meio ambiente é um tema mundial. Este fato foi evidenciado de maneira marcante durante a reunião das Nações Unidas, em
1972 e, em seguida o relatório de Brundtland (1987) ganhou destaque. Nessa linha, a pesquisa em tela ganha sentido e objetivo, com o foco na
sustentabilidade e gestão ambiental das empresas, situadas em Maceió- AL. O objetivo do estudo é verificar os instrumentos utilizados pelas
indústrias, no tocante à política ambiental, com enfoque nos eixos sustentáveis direcionados à utilização dos recursos naturais, com o cuidado de
repor o que é retirado para não desequilibrar o tripé basilar da sustentabilidade que envolve: sociedade, economia e empresa, itens estes cruciais
para o desenvolvimento sustentável empresarial. Observar-se-á quais empresas se destacam com o selo de qualidade identificado como Organização
Internacional de Normalização 14.001 (ISO 14.001). Tal certificado é obtido pelas empresas que se enquadram no regulamento adotado por essa
norma de qualidade, relacionada com o Direto ambiental: empresas que conquistam a ISO 14.001 obtém algumas vantagens como, redução de
acidentes; maior qualidade nos produtos; boa reputação e, consequentemente, mais clientes são conquistados pelo alcance de uma maior
credibilidade no mercado. Diante do cenário vigente, trazer novas possibilidades para organizações de empresas é uma maneira de proporcionar uma
melhor qualidade de vida à sociedade como um todo. A metodologia adotada na pesquisa é de natureza qualitativa, pois nem tudo pode ser
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mensurável e com a descrição substancial dos resultados a compreensão será satisfatória.
Aluno: Juliana Meneses Souza Morais

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título CONSULTÓRIO NA RUA: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E DE SAÚDE DOS ASSISTIDOS EM MACEIÓ – AL
E-mail: danigbezerra@gmail.com
Docente orientador: Daniele Gonçalves Bezerra

RESUMO
O “Consultório na Rua” (CnaR) é uma nova modalidade de atendimento extramuros, iniciada a 4 anos em Maceió, pela Secretaria Municipal de Saúde,
dirigida a população que vive em condições de maior vulnerabilidade social, distanciados da rede de serviços de saude, em geral moradores de rua.
OBJETIVO: Este estudo tem o objetivo de descrever o perfil sociodemográfico e de saúde dos assistidos pelo Consultório na Rua (CnaR) em Maceió –
AL. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de campo documental, descritivo, retrospectivo e quantitativo, onde os dados serão coletados
diretamente das fichas individuais dos assistidos pelo CnaR, que estão arquivadas na Secretaria Municipal de Saúde de Maceió – SMS. Os critérios se
inclusão e exclusão serão aplicados às fichas individuais, onde estão descritos os dados sociodemográficos e de saúde da população de estudo, e onde
serão coletadas as seguintes variáveis: idade, moradia, escolaridade, ocupação, gênero, estado civil, os tipos de substâncias psicoativas mais usadas,
identificação dos locais de encaminhamentos desses usuários após atendimento no CnaR, e diagnósticos médico de doenças, não transmissíveis e
transmissíveis (DST). Os dados serão organizados em planilha digital, fazendo uso do programa Excel, e os resultados serão apresentados em forma de
tabelas e gráficos fazendo uso de conceitos básicos de bioestatística, como número, média, desvio padrão e percentual. RELEVÂNCIA CIENTÍFICA:
Avanços na assistência e maior precisão do diagnóstico dependem do conhecimento sobre o perfil do público atendido, sendo assim, os resultados
desse estudo servirá como subsídio para o planejamento e/ou aprimoramento de políticas públicas e para a elaboração de estratégias educativas em
saúde visando à assistência aos dependentes químicos.Palavra chave: Perﬁl de Saúde. Vulnerabilidade Social. Serviços de Saúde. Saúde
Aluno: HILDA RAFALE COSTA

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/CNPq

Título PREVALÊNCIA DE MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS EM MATERNIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE ALAGOAS
E-mail: biassl@hotmail.com
Docente orientador: Beatriz Santana de Souza Lima

RESUMO
Malformação congênita é uma forma ou aparência anormal de determinadas porções do corpo causado por agentes mecânicos; e alteração nos
tecidos, em que as células irão se organizar de maneira diferente. São responsáveis por um alto índice de morbidade, além de riscos para
desenvolvimento de complicações clínicas, com altos índices de internações e até mesmo a graves intercorrências. OBJETIVO: O presente estudo tem
como objetivo investigar a prevalência de malformações congênitas em crianças nascidas em maternidades públicas de referência do estado de
Alagoas. RELEVÂNCIA: As malformações congênitas representam atualmente uma importante causa de mortalidade infantil e de mortalidade geral no
Brasil. O impacto das malformações congênitas na mortalidade infantil depende de diversos fatores, incluindo a prevalência das anomalias, a
qualidade e disponibilidade de tratamento médico e cirúrgico, e a presença e efetividade de medidas de prevenção primária. METODOLOGIA: A
pesquisa será um estudo descritivo, documental, de corte longitudinal retrospectivo com delineamento quantitativo. Os dados serão correlacionados
com os tipos de malformação congênitas através das variáveis: maternas e neonatais. Para analise dos dados, os mesmos serão organizados em um
banco de dados utilizando-se o Programa Excel e será utilizado o programa estatístico SPSS® (Statistical Pacckage for the Social Sciences) version 20,
além de tabelas, gráficos e análise descritiva para interpretar os resultados. A pesquisa será realizada na Maternidade Escola Santa Monica e Hospital
Universitário Professor Alberto Antunes.Palavras chave: Recém-nascido; Malformação Congênita; Anormalidade congênita;
Aluno: José Augustinho Mendes Santos

Curso do aluno: Enfermagem

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 – 120 mg/kg)
divido em 3 doses iguais de 60 mg/kg, durante 03 dias consecutivos, para induzir o infarto agudo do rato, 6-8 horas após à injeção
subcuctânea.Palavras chave: Derivações, Eletrocardiograma, Infarto, Isopropilarterenol, Lesões, Precordiais, Rato.
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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. Local da pesquisa: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA MARIA ROCHA SANTOS SILVA (Rua
Washington Luiz, s/n – Centro Urbano de Pindorama, CEP: 5723-000, Cidade: Coruripe- UF: AL.)Palavras chave: : Eletromiograﬁa, Mochila,
Sobrecarga, Escolares.
Aluno: Maria Edislândia Nunes da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/CNPq

Título EFEITOS DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA SUPERVISIONADA EM HIPERTENSOS
E-mail: glauberschettino@gmail.com
Docente orientador: Glauber Schettino da Silva

RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica tem alta prevalência e baixas taxas de controle, considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos
mais importantes problemas de saúde pública. A Atividade Física Supervisionada (AFS) tem sido incorporada como uma das principais medidas
terapêuticas não medicamentosas e quando associada à mudança do estilo de vidao (MEV) tem apresentado bons resultados como política de saúde
pública e promoção a saúde no combate a esta epidemia. Neste contexto, a aplicabilidade de tipos diferentes de protocolos de exercícios estão
diretamente associados a redução dos níveis pressóricos, redução de fatores de risco cardiovascular e melhoria da qualidade de vida (QV) na
população hipertensa. Objetivo: verificar o impacto que um Programa de Atividade Física Supervisionado (PAFS) utilizando duas formas distintas de
treinamento: exercícios funcionais e exercícios de resistência em uma população hipertensa para observar o melhor resultado no comportamento dos
parâmetros laboratoriais, hemodinâmicos que estratifica o risco de evento coronariano, Pressão Arterial (PA) e capacidade funcional e o impacto dos
mesmos sobre a QV. Materiais e Métodos: A amostra será formada de dois grupos de indivíduos hipertensos, ambos os sexos, com idades entre 40 e
65 anos, residentes na cidade de Maceió, que serão submetidos a um PAFS, durante 16 semanas com 3 sessões/semanais. Analise estatística será por
meio do GraphPad Prism 5.0. Apresentados como Média+/- Erro Padrão da Média. Para comparação entre as médias utilizaram-se os Testes: t
pareado, Wilconxon e ANOVA Two-Way seguido do pós-teste de Bonferroni. Resultados: Este estudo será desenvolvido no laboratório de fisiologia da
Faculdade Estácio de Sá – FAL. Conclusão: Acredita-se que PAFS pode exercer efeito positivo nos fatores agravantes da PA e aptidão física de
hipertensos e a melhor adaptação desta população ao tipo de exercício especifico pode ter significância na diminuição da morbidade e
mortalidade.Descritores: hipertensão, anvidade ssica supervisionada e qualidade de vida.
Aluno: Nathalia Karolayne Da Silva Santos

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título EFEITO ERGOGÊNICO DA SUPLEMENTAÇÃO DE Β-ALANINA EM NADADORES
E-mail: angelailha@hotmail.com
Docente orientador: Angela de Oliveira Godoy Ilha

RESUMO
Investigações recentes têm sugerido que a suplementação de β–alanina exerce um efeito de retardar a fadiga em indivíduos praticantes de exercícios
físicos de alta intensidade e curta duração. Isso se deve à elevada capacidade deste suplemento em realizar tamponamento do músculo, podendo
atuar como um excelente recurso ergogênico, uma vez que contribui para melhora do desempenho físico de atletas. Com base nestas informações, o
objetivo do presente estudo é verificar o efeito da suplementação de β–alanina como recurso ergogênico em nadadores de 100 metros livre de uma
academia de natação do município de Maceió-AL. Para isso, os indivíduos participantes da pesquisa serão divididos em dois grupos, onde um grupo
será suplementado com β–alanina e o outro receberá um placebo (dextrose). Para avaliar a fadiga será analisada a presença de lactato no sangue,
bem como, serão realizados testes de VO2 máximo, avaliação da Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) através da Escala de Borg e teste de Velocidade
Crítica na Natação. A pesquisa será realizada na piscina do Colégio Santa Úrsula e no Laboratório de Fisiologia do Exercício, Medidas e Avaliação Física
– Estácio de Alagoas/FAL. Para análise estatística dos dados inicialmente será realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a aderência dos
resultados a uma distribuição normal. Em seguida, para comparação dos resultados encontrados, será aplicado o teste t do tipo não pareado.
Aluno: Luiz Eduardo Marinho Falcão

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

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 lecitina 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. lecitina 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
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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
medida com paquímetro 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, Lecinnas, Musa
paradisíaca, L, Talisia esculenta, Radlk, Tanino, Úlcera, Cicatrização
Aluno: Rafaele Damaceno Silva

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título O PROCESSO DE APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA DE CRIANÇAS COM TDAH: UM ESTUDO A PARTIR DA PSICOLOGIA.
E-mail: natalia.mrodrigues@hotmail.com
Docente orientador: Maria Natalia Matias Rodrigues

RESUMO
O processo de aprendizagem em sala de aula de crianças com TDAH: um estudo a parnr da psicologia.
Aluno: Cynthia Emiliano dos
SantosOrientadora: Maria Natalia Manas RodriguesCurso: PsicologiaEmail: cynthiasantos262@hotmail.com
natalia.mrodrigues@hotmail.comFaculdade Estácio FalO Transtorno de Déﬁcit de Atenção/ Hiperanvidade tem sido uma temánca bastante
discutida atualmente no campo da Psicologia e tem desafiado psicólogos/as que trabalham com educação sobre quais intervenções podem ser mais
eficientes no processo de aprendizagem de crianças com TDAH. Nesse sentido, objetivo geral dessa pesquisa é conhecer a dinâmica do processo de
aprendizagem em sala de aula de crianças com TDAH, especificamente analisar as especificidades do processo de aprendizagem de crianças com
TDAH, conhecer mecanismos os mecanismos envolvidos na apreensão da escrita, leitura e conteúdos abordados em sala de aula. Para tanto, será
utilizada a abordagem qualitativa de pesquisa. A coleta de dados será realizada através de registro de observação do comportamento de duas crianças
que estudam em uma escola pública em São Miguel dos Campos, com a técnica de método de registro cursivo. Em seguida esses dados serão
analisados a partir da bibliografia da área. Por fim, entende-se que esse projeto de pesquisa poderá contribuir para a discussão sobre os mecanismos
que ajudarão crianças com hiperanvidade a melhorar o processo de aprendizagem.Palavras-chaves: TDAH, comportamento, educação, psicologia.
Aluno: Cynthia Emiliano dos Santos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/CNPq

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título PLATAFORMA ROBÓTICA DE BAIXO CUSTO EM FORMATO BÍPEDE PARA ESTUDO DE MOVIMENTOS DOS MEMBROS INFERIORES
E-mail: alexandre.jose@estacio.br
Docente orientador: Alexandre José Braga da Silva

RESUMO
As simulações de movimento dos membros inferiores são relevantes na área da robótica, pois com delas é possível testar a estabilidade e o
deslocamento do robô através de algoritmos de controle básicos. Com esta ideia em mente, pretendemos utilizar materiais de baixo custo para
implementar este projeto de forma que se possa testar os vários conceitos envolvidos no movimento dos membros inferiores de forma segura e
simples.Através desta unidade básica será possível analisar situações de equilíbrio estánco e dinâmico, deslocamento espacial, movimento em
marcha e atividades associadas ao movimento de pernas e pés. Pretende-se utilizar os dados coletados para aprimorar algoritmos de controle dos
servos para refinar os movimentos do protótipo e aplicar estes movimentos em simulações mais complexas com a finalidade de utilizar o protótipo
em compenções de robónca, como a Compenção Brasileira de Robónca (CBR).Além disso, pretende-se adicionar ao protónpo alguns sensores
como acelerômetro e sensor de pressão para avaliar sua inércia durante o deslocamento dinâmico em tipos diferentes de terreno como: plano, plano
inclinado, rugoso, arenoso, etc. Isto ajudará a desenvolver o algoritmo de controle, refinando e melhorando o equilíbrio e a marcha do
robô.Palavras chave: Robónca, Bípede, Arduino, Servo motor, Algoritmo
Aluno: Vanessa da Silva Sacramento
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DIREITOS HUMANOS E MULTICULTURALISMO
Docente orientador: Elder Lisboa Ferreira da Costa

E-mail: elderlisboacosta@hotmail.com

RESUMO
O projeto trata de questões atuais e complexas sob a perspectiva do Direito e visa, dentro de uma visão da Escola Histórico Filosófica entender toda a
problemática que envolve o multiculturalismo e universalismo e a concepção de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. No programa o
acadêmico a problemática deverá ser capaz de identificar e distinguir o aspecto conceitual e diferencial dos Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais de acordo com os principais autores de escol entre eles os professores Jorge Miranda, doutrinador português e Perez Luño,
doutrinador espanhol. A confrontação de ideias que norteiam essa noção deverá ser feita nos casos apresentados, para que, seja eleita a melhor via
para a solução da problemática, evidentemente analisando-se sempre as disposições constitucionais das soberanias, que tenham sob sua égide
princípios democráticos. A metodologia adotada visa se apropriar de seminários temáticos, abordar segundo os Documentos Internacionais, Tratados
e Convenções, entender o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, Sistema Europeu e Interamericano, suas vertentes e nuances, no que se
refere a aplicabilidade de tais normas, em conformação com os diversos sistemas jurídicos. Para tal, será o programa dividido em aulas teóricas
explicativas com a presença do professor, preferencialmente aos sábados, onde haverá uma aproximação do acadêmico com a legislação
internacional atinente a matéria, busca de jurisprudência aplicada aos casos concretos e toda a doutrina que cerca os temas em questão. Após a
identificação de tais problemas, deve o acadêmico proceder a análise dos casos concretos identificados em sala de aula e a correlação deles e onde
ocorreu a violação dos Direitos Humanos e ou Direitos Fundamentais de acordo com o Sistema de Proteção escolhido, para que juntos possamos
encontrar as medidas necessárias para a sua erradicação.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Francisco Elielson
Francisco Estael Craveiro de Oliveira
Katalyn Karoline da Mota Pereira
Luis Cláudio Pinto Costa Filho

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Direito
Direito
Direito
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/IES

Título ESTRUTURAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO N GESTÃO DOS CONTRATOS PÚBLICOS NA AMAZÔNIA
E-mail: evafranco21@gmail.com
Docente orientador: Evanilde Gomes Franco

RESUMO
A Pesquisa trata de questões atuas do Direito brasileiro focando sua discussão para a problemática regional – ou do desenvolvimento regional. Neste
sentido, a problemática da pesquisa é de buscar responder quais os reais impactos da Estruturação político administrativa na gestão dos contratos
públicos na Amazônia. O ponto de partida para a empreitada científica é a verificação do padrão de evolução (sua base) do Estado de Direito sob a
perspectiva da missão de desenvolver novos recursos, a partir dos recursos existentes. Para tanto, a investigação voltar-se-á para a maior cidade do
Estado do Pará, em contingente populacional da Região, Belém. Lançar-se-á um olhar crítico sobre o fenômeno das estruturas politicas de contratação
formuladas pelo Estado, procurando identificar os mecanismos de gerenciamento das necessidades públicas, as características de seus tutores, as
condições financeiras e econômicas que fomentam os contratos lavrados pela administração de recursos públicos a partir das politicas
contemporâneas.
Aluno: Saulo Matheus Tavares de Oliveira
Aluno: Priscila Lopes Cabral
Aluno: Jully Paraense

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DAS 5 FORÇAS DE PORTER APLICADAS NO SETOR VAREJISTA DE SUPERMERCADOS DE BELÉM DO PARÁ
E-mail: pesquisador2039@hotmail.com
Docente orientador: Rinaldo Ribeiro Moraes

RESUMO
O presente estudo trata de questões relativas à competitividade empresarial amazônica focando, especificamente, um setor mercadológico no Estado
do Pará. É um trabalho de administração estratégica aplicada, na prática, a partir de uma ferramenta da gestão estratégica – e que se alinha à Escola
de Posicionamento da Estratégia do Professor Minztberg. O que se percebe é que o atual momento da dinâmica capitalista no Brasil alinha-se a um
cenário de grandes incertezas que, no geral, traduz-se em risco e ameaças para muitas empresas. A pesquisa tem como propósito analisar o
desempenho competitivo do setor varejista supermercadista da Região Metropolitana de Belém a partir das 5 forças de Porter (teoria setorial de
estratégia) tendo, como discussão balizadora, a própria teoria da competitividade. Trata-se de uma pesquisa inédita – portanto, também
exploratória - que visa dar uma contribuição concreta para a discussão de um setor profundamente estratégico na economia paraense. Para a
pesquisa foi utilizado um questionário, aplicado em quatro supermercados de proprietários diferentes, adaptado da Escala Servqual, do tipo Likert de
5 pontos, em que se busca o levantamento dessas cinco forças: Entrantes potenciais; poder de negociação dos fornecedores; poder de negociação
dos clientes; ameaça de substituição e intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes. Trata-se de um estudo, portanto, que tem a
administração estratégica como ponto de partida para o entendimento da questão. É uma pesquisa de abordagem qualitativa e os resultados, pela
hipótese, pretendem mostrar que o setor apresenta pontos de vantagens competitivas em algumas forças (fornecedor, novos entrantes, rivais e
substitutos) e na força do cliente.
Aluno: Igor Malcher
Aluno: Jadylson Silva de Araújo

Curso do aluno: Administração
Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título INTELIGÊNCIA COMPETITIVA ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA DAS EMPRESAS
DE BELÉM (PARÁ)
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Docente orientador: Rosa de Fátima Pereira de Carvalho

E-mail: rosafatimac@gmail.com

RESUMO
O objetivo do trabalho é construir o perfil axiológico dos segmentos empresariais localizados nos municípios de Belém, Estado do Pará e,
acessoriamente, avaliar o potencial competitivo de suas culturas organizacionais frente as exigências de mercado. O que se percebe, de fato, no plano
amazônico, em sua realidade empresarial complexa, é que muitas empresas – e seus respectivos gestores - ainda não conseguem perceber a força da
inteligência competitiva para o melhoramento de seus negócios e do próprio desempenho da equipe. De fato, mesmo, de forma específica,
negligenciam a força da cultura organizacional no alcance de seus objetivos estratégicos empresariais – tanto na órbita financeira quanto da orbita do
cliente externo e externo. E aqui entra a necessidade de hierarquizar os valores e alinhá-los à cultura. Por tratar-se de um estudo longitudinal, ou seja,
por se pretender analisar os elementos amostrais sem manipular fatores que possam alterar as variáveis de interesse, e, também, considerando os
objetivos desta proposta, se utilizará como moldura de amostragem o cadastro do Espaço Estágio, Empresa, Escola – E3 da Estácio do Pará.
Paralelamente, também poderão ser utilizadas na amostragem, as empresas nas quais os alunos exercem suas atividades profissionais. O resultado
pretendido com esta pesquisa é ter um mapeamento da cultura organizacional das empresas cadastradas no E3 da Estácio do Pará, e
complementarmente, das empresas onde os discentes desta Instituição de Nível superior - IES trabalham.
Aluno: Raimundo José Melo Lima
Aluno: Nadson José Moraes da Silva

Curso do aluno: Administração
Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título RISCO E COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR NOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
E-mail: pesquisador2039@hotmail.com
Docente orientador: Rinaldo Ribeiro Moraes

RESUMO
O trabalho trata de um tema que, atualmente, é um dos mais comentados no universo da gestão – o empreendedorismo. Na prática, a forma de se
empreender ocorre pela necessidade ou pela oportunidade – e no Brasil, estudos do Sebrae indicam que o empreendedorismo ocorre muito mais por
necessidade – algo em torno de 90%. O estudo, em questão, regionaliza o debate do empreendedorismo, focando o Estudo do Pará e delimita-se na
profissão do Contador - tanto em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade quanto pela abordagem metodológica do SEBRAE pela
aplicação de questionário do Curso EMPRETEC. De fato, mesmo, o Contador, profissional chave deste contexto do capitalismo competitivo nacional,
necessita, igualmente, se enquadrar nesta possibilidade competitiva – e aqui entra a questão central do trabalho. O contador da Região metropolitana
de Belém tem perfil empreendedor e se alinha, de forma direta, aos riscos do mercado? Pela metodologia do EMPRETEC, mediante proposta de
estudo de caso, de abordagem qualitativa, será aplicado um questionário na amostragem definida com a intenção concreta se avaliar se o profissional
contábil, que já exerce a sua profissão de forma autônoma, em pequenos escritórios, alinha-se aos pressupostos do empreendedorismo. A
contribuição concreta do estudo é de fazer um grande diagnóstico para, depois, finalizar com um plano de ação para a categoria profissional.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Juliana Sousa
Geovanna Thayana dos Santos
Juliana Ferras de Souza
Bruna Silva de Almeida
Andressa Mayara Lima da Silva
Adriana Pantoja de Souza

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título DATA GERÊNCIA DE RECURSOS DE TIC COMO SUPORTE À QUALIDADE DE ENSINO: DA INSTRUMENTAÇÃO DOS AMBIENTES AO
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES
E-mail: alexmmelo@gmail.com
Docente orientador: Alexandre M. Melo da Silva

RESUMO
O trabalho trata de questões do desenvolvimento local focando, especificamente, a região amazônica e uma sublocalidade coA rápida evolução da
tecnologia tem ocasionado uma mudança expressiva no ambiente urbano e acadêmico. Há uma crescente instrumentação de áreas urbanas com
sensores interconectados por redes sem fio que fornecem diversos dados sobre o ambiente e vários novos equipamentos interconectados a rede
institucional, utilizados para comunicação e atividades acadêmicas. O desenvolvimento de sistemas capazes de tirar proveito das novas tecnologias de
informação e comunicação e que façam uso da massa de dados disponível, agregando-lhes significado e integrando-as de uma forma sensível ao
contexto em que são produzidos, será capaz de prover novos níveis de “inteligência urbano/acadêmica”, viabilizando a concepção de Cidades
Inteligentes (smart cities), incluindo neste contexto as comunidades acadêmicas. A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) é um conceito
relacionado à oferta de serviços de informação e comunicação com uso de redes de computadores e internet, podendo ser utilizado para solucionar os
problemas dos cidadãos em seus conglomerados urbanos e acadêmicos, assim como garantir uma melhor gestão neste processo. O projeto proposto
endereça as questões levantadas acima para se construir uma infraestrutura que concentre estas informações gerando soluções em local
proporcionando melhor controle e gerencia nos dados de tecnologias de informação e comunicação na Estacio-Fap e comunidades participantes,
abrangendo desde a aquisição dos dados acadêmicos brutos (Material de estudo, palestras, artigos), por meio de tecnologias de redes de
computadores, a comunicação, o armazenamento, e o acesso a esses dados através de diferentes tecnologias e protocolos Web, até o
desenvolvimento de aplicações que se beneficiem de toda essa infraestrutura suportando uma melhor gestão do meio ambiente
acadêmico/comunitário e agregando valor ao aluno/cidadão. O objetivo geral, portanto, do estudo, é de propor e analisar uma solução de controle
centralizado em um ponto de coleta de dados referentes ao ensino para eleger os mais adequados, admitindo a heterogeneidade na relação entre
Comunidade/ Docente / Aluno, da instituição para a empregabilidade das ferramentas de TIC com melhor eficiência nas soluções acadêmicas. Os
resultados esperados é um à unlização de aplicações de smartphones e EaD que, com efeito, será de grande valia para a sociedade, academia e
comunidade, especialmente para a IES do norte do Brasil.
Aluno: Carlos Azevedo Júnior
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título O PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI 12.232/10 COMO INSTRUMENTO APTO À GARANTIA DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS
E-mail: jschiaffino@terra.com.br
Docente orientador: Juliana Rocha Schiaffino

RESUMO
O procedimento da licitação instituído pela lei 12.232/10 como instrumento apto à garantia dos princípios constitucionais administrativos. A presente
pesquisa pretende analisar se o procedimento instituído pela lei 12.232/10 atende aos princípios constitucionais administrativos, uma vez que em seu
projeto propôs aperfeiçoamento de mecanismos de controle das contratações feitas pela Administração Pública para coibir a ocorrência de
desmandos éticos, de atos de improbidade, de favorecimentos e perseguições ofensivas ao princípio da impessoalidade e da isonomia. Na presente
pesquisa utilizaremos o método de abordagem dedutiva e dialética. Utilizaremos técnicas de revisão bibliográfica; coleta de jurisprudência; análise de
conteúdos doutrinários e revisão de artigos científicos. Será realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa das demandas judiciais envolvendo as
licitações para esse serviço antes e depois da lei 12.232/10. No presente momento estamos coletando a bibliografia e as decisões judiciais, com base
nas informações, serão analisadas e validadas para futuras publicações em revista, congressos, conferencias na temática do estudo proposto.
Aluno: Vania Cristina Gonçalves Stenert
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AGUDAS DE UM TREINAMENTO DE JIU-JITSU: COMPARAÇÃO ENTRE INICIANTES E AVANÇADOS.
E-mail: tharcianoluiz@gmail.com
Docente orientador: Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva

RESUMO
O Jiu-jitsu brasileiro (JJB) é caracterizado por um contato intenso entre os adversários, sendo que os golpes estão associados à imobilização do
oponente. Pode ser considerado um esporte de combates vigoroso que solicita um importante aumento da demanda energética. A literatura indica
que os esportes vigorosos proporcionar um alto risco cardiovascular para os seus praticantes. O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos agudos da
frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), antes e após uma sessão de JJB em praticantes iniciantes e avançados. A
amostra deste estudo será constituída de 20 (homens; 61-71 Kg; 18-30 anos; categoria pluma e pena) praticantes JJB com experiência iniciante e
avançada de treinamento. Após a seleção, os sujeitos serão divididos em 2 grupos: um grupo iniciante (GI, n= 10) e o outro grupo avançado (GA, n=
10). Para a avaliação dos parâmetros cardiovasculares será realizado um combate simulado entre os participantes da pesquisa e os seus habituais
companheiros de treinamento (Sparring). A FC, PAS e PAD serão avaliadas no inicio, imediatamente após, com 15’, 30’, 45’ e 60’ sentado em uma
cadeira. Os valores serão expressos como a média ± devio padrão da média. Os dados serão normalizados com os valores pré-exercício. Os testes t de
Student (não pareado) e análise de variância (ANOVA de “uma via” ou “duas via”) seguido do pós-teste de Bonferroni serão utilizados quando
necessário para avaliar a significância das diferenças entre as médias. Espera-se que o presente estudo ofereça subsídios para a redução dos riscos de
morte súbita cardíaca e infarto do miocárdio em praticantes iniciantes e avançados de JJB.
Aluno: José Genaldo Ferreira Souza Junior

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ADESÃO DA GENITORA PORTADORA DE HIV/AIDS AO ACOMPANHAMENTO NA SORORREVERSÃO DO FILHO
E-mail: ruthcristini@gmail.com
Docente orientador: RUTH CRISTINI TORRES DE MENESES

RESUMO
Em Aracaju no período de janeiro de 2010 e dezembro de 2011, foram registradas 79 gestantes portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV) na maternidade de alto risco do município. Percebe-se que muitas crianças expostas tornam-se infectadas devido à falha no acompanhamento
da sororreversão. A situação de vulnerabilidade dos filhos de mães portadoras do HIV leva a refletir de que forma essas mães procuram o
acompanhamento adequado, diante do aumento de crianças infectadas pelo HIV por transmissão vertical no estado de Sergipe. O presente estudo
objetiva compreender quais os empecilhos existentes no acompanhamento da sororreversão dos filhos de mãe com HIV/AIDS atendidas no Serviço de
Atendimento Especializado de um centro de especialidades médicas de Aracaju no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. Trata-se de um
estudo quanti-qualitativo, a ser realizado por meio de dados secundários, obtidos em prontuários e entrevista semiestruturada. Serão incluídas as
usuárias portadoras de HIV/AIDS, maiores de 18 anos admitidas no referido período e os prontuários dos filhos das mesmas, e excluídos prontuários
que os dados estejam incompletos ou ilegíveis. A coleta de dados será realizada no período de agosto a novembro de 2015. Será realizada análise
estatística descritiva por meio do programa Microsoft Excel 2010, através de frequências absolutas, relativas, gráficos e tabelas. Espera-se verificar
quais os motivos da não adesão ao acompanhamento da sororreversão dos filhos de usuárias portadoras do Vírus da Imunodeficiência
Humana/Síndrome da imunodeficiência adquirida, visando como desfecho secundário, o planejamento de estratégias de educação em saúde para
melhorar o acesso à informação das mães em questão e a importância do acompanhamento da sororreversão do filho.
Aluno: LUANA CARVALHO FERREIRA
Aluno: Tainá Costa Santos

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título ANÁLISE COMPARATIVA DO TEOR DE SÓDIO DESCRITO NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LIGHT
E-mail: ninhafly@hotmail.com
Docente orientador: DENISE ANDRADE DA SILVA

RESUMO
O sódio é amplamente usado pela indústria no processamento de diversos produtos alimentícios, fato preocupante quando é considerado o elevado
consumo desses e a correlação do mineral com a hipertensão. A rotulagem adequada dos produtos alimentícios light representa uma das
ferramentas para a conscientização quanto ao consumo adequado de sódio, uma vez que a maioria da população atenta-se apenas ao conteúdo
calórico presente na sua formulação. Nesse contexto serão analisados os teores de sódio apresentados nas informações nutricionais presentes nos
rótulos de 30 produtos alimentícios light, divididos em 10 categorias. A escolha dos produtos dar-se-á através de um checklist onde os quais devem
atender a pelo menos dois critérios: apresentar no rótulo o termo light e sódio em sua composição química. Os valores serão comparados através dos
dados laboratoriais obtidos a serem realizados no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS).
Aluno: Priscila Alves de Oliveira
Aluno: Mayara Santos de Souza
Aluno: Jaqueline de Matos Galvão

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título CASTIGOS ESCOLARES
Docente orientador: MILENA CRISTINA ARAGÃO RIBEIRO DE SOUZA

E-mail: mi.aragao@yahoo.com.br

RESUMO
Tendo em vista as recentes mobilizações sociais com vistas à discussão sobre os castigos aplicados no público infantil, abrangendo os diferentes
espaços de socialização, a presente pesquisa visa investigar a apropriação dos castigos no contexto escolar, elencando como objetivo: compreender a
construção das práticas e representações de professoras atuantes na educação infantil, sobre os castigos utilizados em sala de aula. O problema
central a ser respondido reside na seguinte indagação: os castigos utilizados pelas docentes são fruto do habitus (BOURDIEU,1996), sendo
ESTÁCIO FASE
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incorporados no processo de aprendizagem dos professores, no repertório da cultura escolar, e aplicados na sala de aula sem reflexão pedagógica
sobre seu uso? Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com delineamento descritivo e visa entrevistar oito docentes, utilizando como base a História
Oral Temática, apoiada nas obras de Alberti (2003); Ferreira e Amado (2006); e Portelli (2006). O tratamento das entrevistas será realizado através da
Análise Textual Discursiva baseada na obra de Moraes & Galiazzi (2007). O suporte teórico/analítico estará apoiado em Pierre Bourdieu, Roger
Chartier, Michel de Certeau e Michel Foucault, além de outros autores capazes de transitar por entre as tramas das relações e tensões socioculturais,
interrogando a pluralidade do cotidiano, os modos de pensar, dizer e fazer dos sujeitos que compõe a escola. Salienta-se que investigar a construção
das práticas e representações docentes sobre os castigos escolares, culmina num processo de desnaturalização de uma ação corriqueira no universo
educacional, permitindo pensar em possibilidades de ação frente a esta temática; bem como estimula a refletir sobre a importância de se manter um
olhar para a docência no que concerne a sua dimensão social, cultural, histórica e subjetiva, uma vez que são eles que atuam na mediação e na
construção do processo ensino-aprendizagem.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Ana Lucia Ernesto dos Santos
Jislley Rallinny Vieira Matos
Luciana Vieira Meneses
Daniel Pinheiro de Santana
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Psicologia
Psicologia
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Situação:
Situação:
Situação:
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PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA POR MEIO DAS MÍDIAS DIGITAIS: A CONSTRUÇÃO DE UM APLICATIVO PARA SMARTPHONES
E-mail: renatomedeiros.c@gmail.com
Docente orientador: Renato Medeiros Cordeiro

RESUMO
Propomos o desenvolvimento de um aplicativo para smartphones que seja útil à sociedade como ferramenta interativa para a redução do consumo
diário de água, promovendo assim uma ação social que seja, ao mesmo tempo, educativa, atrativa e lúdica. Desenvolveremos a ferramenta digital
com base nos estudos de Design de Interação, que leva em consideração um roteiro de trabalho a ser seguido para criar uma ferramenta eficiente,
baseada no estudo da interface gráfica e que seja capaz de engajar os usuários. Como estratégia de comunicação organizacional, teremos a CAERN
como apoiadora do projeto, colaborando com dados e na divulgação do aplicativo à sociedade potiguar.
Aluno: Rakel Anselmo Abreu Montenegro de Cerqueira
Aluno: Mariana Martins de Araújo
Aluno: Alison Bruno Lopes da Silva

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título EFEITO DA LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE ASSOCIADA A TERAPIA MANUAL NA DOR E FUNCIONALIDADE DE INDIVÍDUOS COM
FASCITE PLANTAR
E-mail: denisedalava@yahoo.com.br
Docente orientador: Denise Dal’ava Augusto

RESUMO
A fáscia plantar é uma membrana de tecido conjuntivo responsável por estabilizar o arco longitudinal medial e auxiliar na força de impulso durante a
corrida e ao realizar saltos. O seu constante tracionamento, durante a fase de apoio e início da fase de balanço da marcha, provoca
microtraumatismos de repetição e ocasiona posteriormente um processo de degeneração e fibrose, originando a fascite plantar, patologia muito
frequente em praticantes de caminhada e corrida. Desta forma, o presente trabalho terá o objetivo de verificar o efeito da laserterapia de baixa
intensidade associada à terapia manual na dor e funcionalidade de indivíduos portadores de fascite plantar. Para isso, será realizado um estudo do
tipo ensaio clínico, controlado e randomizado, com amostra de 30 indivíduos portadores de fascite plantar de ambos os gêneros, divididos em dois
grupos: G1 e G2, onde ambos os grupos receberão antes da laserterapia, alongamentos de tríceps sural e massagem de fricção transversa no ponto
doloroso da fáscia. Sendo G1 o grupo placebo controlado na qual será aplicado o LASER desligado, enquanto que G2, será aplicado o LASER invisível
(904nm) com potência de 30 mW e dose de 15 J de forma pontual com contato. A intervenção será realizada três vezes por semana durante dois
meses, totalizando 24 sessões, sendo os voluntários avaliados na 1ª sessão e reavaliados na 12ª sessão. A dor será avaliada através da Escala Visual
Analógica (EVA) e da algometria de pressão enquanto que a funcionalidade através do triple hop test. Buscando melhor explanação dos resultados
obtidos após o uso da laserterapia de baixa intensidade na dor e funcionalidade serão realizados testes intergrupos e intragrupo para comparar o
efeito da terapia antes e após a intervenção, considerando um valor de significância p ≤ 0,05 para todos os testes. O trabalho foi aprovado pelo
comitê de ética e pesquisa da UFRN sob parecer de número 178/12, em um projeto ploto já realizado.
Aluno: Talita Marinho da Câmera

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título EFEITOS DA TERAPIA ESPELHO NA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO PÓS-AVC
E-mail: protasio.melo@yahoo.com.br
Docente orientador: Luciana Protásio de Melo

RESUMO
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma perda repentina da função neurológica por ausência de fluxo sanguíneo no encéfalo que pode ser
ocasionado por uma isquemia ou hemorragia. É a 3a causa de morte no mundo e a 1a no Brasil, possuindo sinais como paresia ou plegia, afasia,
apraxia, disartria, entre outros. Devido à alta incidência o custo para o Estado é alto, bem como para família, uma vez que a recuperação desse
indivíduo é demorada. Por acometer a função motora, o paciente fica incapacitado de realizar suas atividades básicas e atividades instrumentais de
vida diária, então a reabilitação terá como um dos seus principais objetivos devolver tais funções. A Terapia Espelho (TE) é uma ferramenta a mais na
Fisioterapia para reabilitação desses pacientes e tem recebido destaque, sendo de baixo custo e fácil realização para o paciente. Assim, este trabalho
tem como objetivo avaliar os efeitos da TE na recuperação motora do membro superior (MS) parético de pacientes com sequelas de AVC. O estudo foi
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, através da Plataforma Brasil, obtendo parecer favorável (CAAE 34063314.0.0000.5296). Foram respeitados
os aspectos éticos da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Trata-se de um ensaio clínico, com análise quantitativa. A amostra será
composta por 30 indivíduos de ambos os sexos, escolarizados, hemiparéticos, com diagnóstico clínico de AVC. Como critérios de inclusão serão
adotados: idade entre 40 e 65 anos, AVC unilateral e não-recorrente, e tempo de lesão de no mínimo 6 meses. Os critérios de exclusão serão: déficit
cognitivo avaliado pelo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), presença de afasia severa, espasticidade grave no membro superior parético (grau 4)
na Escala de Ashworth Modificada, e ausência superior a 75% nas intervenções. A pesquisa será realizada na Clínica-Escola de Fisioterapia da
Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte. Os pacientes serão submetidos a uma avaliação prévia feita por 2 examinadores, que contabilizarão os
dados sobre o paciente, anamnese e exame físico. Juntamente com esta avaliação serão utilizados os instrumentos: MEEM (avaliação do estado
cognitivo), Escala de Ashworth Modificada (avaliação do grau de espasticidade do MS parético), Escala de Fugl-Meyer (avaliação da função do MS
parético) e Medida de Independência Funcional (MIF) (avaliação do grau de funcionalidade do paciente). Será então iniciado o protocolo de
intervenção com a TE, com 3 sessões semanais durante um mês, totalizando 12 sessões de intervenção. Após as 12 sessões intervencionistas, os
pacientes serão submetidos a uma sessão adicional de reavaliação, onde serão observados os mesmos parâmetros e aspectos da avaliação inicial.
Para realização do protocolo de tratamento será utilizada uma caixa de madeira retangular (caixa-espelho), que possui um espelho fixo em seu plano
sagital médio, dividindo a caixa em dois compartimentos. A caixa será colocada no centro de uma mesa e o paciente será posicionado em sedestação
de frente para a caixa. O MS parético ficará atrás do espelho (compartimento não-reflexivo) e o membro não comprometido ficará na frente do
espelho (compartimento reflexivo). Ao paciente serão solicitados os seguintes movimentos bilaterais: extensão dos dedos, extensão do punho,
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movimento de pinça e supinação do antebraço. Serão realizadas 3 séries de 8 repetições durante as seis primeiras sessões de intervenção, 3 séries de
10 repetições na sétima e oitava sessões, 3 séries de 12 repetições na nona e décima sessões, e por fim 4 séries de 8 repetições na décima primeira e
décima segunda sessões de intervenção. Será solicitado ao paciente que ele visualize os movimentos no espelho enquanto realiza a tarefa com ambas
as mãos “da melhor forma possível”. Os dados obtidos serão processados através do programa SPSS versão 21.0. Será aplicado o teste de KolmogorovSmirnov para identificar se os dados apresentam uma distribuição normal, sendo admitido um alfa de 5% de significância. Considerando-se a
normalidade dos dados, o teste t’Student para amostras dependentes será usado para se comparar o grau de espasticidade, a função do membro
superior parético e a grau de independência funcional antes e depois da intervenção. O teste de Pearson será usado para verificar a possível
correlação entre a espasticidade e a função motora do membro, e entre essa e a independência funcional. Caso os dados não sejam normais, se usará
o teste Wilcoxon e o teste de Spearman.
Aluno: Tatiana Catarina Albuquerque Clementino
Aluno: Valton da Silva Costa
Aluno: Júlio César Cunha da Silveira

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE ESTÁCIO PONTA NEGRA NO SETOR DE ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA NOS ANOS DE 2009 A 2013
E-mail: emmanoelfleite@gmail.com
Docente orientador: Emmanoel Claudio Fagundes Leite

RESUMO
Estudos epidemiológicos são instrumentos de análise em saúde pública, que colaboram nas campanhas de prevenção. Os malefícios advindos de
posturas viciosas e tarefas repetitivas acabam sobrecarregando o sistema musculoesquelético que levam ao afastamento do trabalho. Além disso, as
mudanças no padrão demográfico, como o aumento da população idosa, acarretam no aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas.
Com isso observa-se a importância da incorporação do profissional fisioterapeuta nas práticas de saúde. Diante desse contexto, as revisões de
prontuários tem o intuito de coletar dados para compreender as necessidades de uma clínica de Fisioterapia. Objetivo: Observar as necessidades de
uma clínica de Fisioterapia, através do perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no setor de ortopedia e traumatologia. Metodologia: Estudo
retrospectivo de abordagem observacional, por análise de prontuários na Clínica Escola de Fisioterapia da Estácio Ponta Negra, Natal/RN nos anos de
2009 a 2013. Serão coletadas informações como: idade, sexo, estado civil, escolaridade, região onde mora, queixa principal, hemicorpo e região
acometida, número de atendimentos e tipo tratamento realizado. Para análise estatística será utilizada a frequência absoluta e relativa, média e
desvio padrão. Resultados Esperados: Espera-se conhecer o perfil dos pacientes atendidos, bem como as queixas que levam estes a procurarem
tratamento fisioterapêutico e qual a conduta mais utilizada.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Lorena Priscila Chacon Rodrigues
Maíse Paulo da Silva
Sandra Maria Flor Cieslak
Kaline de Oliveira Cariolando da Silva

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN
E-mail: janine.baltazar@hotmail.com
Docente orientador: Janine Rodrigues Baltazar

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem a proposta de incentivar o interesse pela pesquisa dos alunos do Curso de Serviço Social da Faculdade Estácio
FATERN, com uma proposta de desencadear uma base de pesquisa na área da temática de crianças e adolescentes, o mesmo tem o objetivo de
analisar o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) da zona sul do município de Natal/RN, através de uma pesquisa bibliográfica aprofundaremos os
pressupostos teóricos e as normatizações que perpassam pela temática, realizaremos também uma oficina sobre a temática para os demais alunos do
curso. O mapeamento da rede de atendimento e seus aspectos serão investigados através de visitas em loco e aplicação de questionário. A relevância
do tema é de proporcionar subsídios para uma melhor articulação da rede de atendimento para a garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Aluno: Bruna Ceres Siqueira de Melo
Aluno: Jonatha Max Nunes
Aluno: Simone Soares de Carvalho
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título A COMUNICAÇÃO POLÍTICA NOS "TERCEIROS ESPAÇOS": TEMAS E AGENTES DE DISCUSSÃO POLÍTICA NO TWITTER
E-mail: gracapnr@gmail.com
Docente orientador: GRAÇA PENHA NASCIMENTO ROSSETTO

RESUMO
Este projeto busca avaliar como o Poder Executivo municipal tem utilizado sites de redes sociais (SRS) para se aproximar dos cidadãos. Compreendese que SRS fazem parte do que a literatura conhece como "terceiros espaços", que são locais de troca de informações e discussões cujo objetivo
primário não é a discussão de questões políticas, mas por onde eventualmente temas relacionados a política surgem e são repercutidos. A
importância desses espaços está tanto na inserção da discussão política de forma mais natural no cotidiano do cidadão, como na possibilidade de
despertar o interesse latente dos indivíduos sobre assuntos da coisa pública. Neste trabalho analisaremos como as prefeituras das nove capitais do
Nordeste estão inseridas nesses espaços a partir da investigação no Facebook. A escolha por essa rede se deu levando em consideração a importância
e crescente utilização que pesquisas de consumo de mídia têm relatado sobre o Facebook. Para essa avaliação, será observada a presença desses
órgãos nesses espaços e os tipo de postagens mais frequentes, assim como a interação com os usuários. Dessa forma pretende-se gerar o relato
descritivo e comparativo sobre as prefeituras nordestinas e sua presença e atuação nesse ambiente online.
Aluno: Keyla dos Santos Pereira
Aluno: Rafaela Martins Gomes Borges Brandão
Aluno: Jéssica Cilene de Souza Trabuco Cerqueira

Curso do aluno: Jornalismo
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título MÉTODOS DE MELHORIAS DE GEOMETRIA E CONFIGURAÇÃO PARA A REDUÇÃO DE CONSUMO EM CIRCUITOS DIGITAIS A BASE DE CMOS
E-mail: adelsondebrito@gmail.com
Docente orientador: Adelson Silva de Brito

RESUMO
A CPU é um dos principais consumidores de energia em um computador portátil e uma redução considerável no consumo de potência pode ser obtida
mediante a implantação de um sistema de gerenciamento de energia no PC, de modo a desligar a CPU quando esta não estiver fazendo um trabalho
útil. Em um ‘paper’ desenvolvido por Jacob R. Lorch e Alan Jay Smith da Divisão de Ciência da Computação da Universidade Berkley, CA,EUA,
intitulado “Reducing Processor Power Consumption by Improving Processor Time Management in a Single-User Operating System” (que em Português
fica “Redução do consumo de energia do processador, melhorando a gestão de tempo de processamento em um sistema operacional de usuário
único”), o referido sistema é sugerido. O ‘paper’ é baseado no trabalho apoiado pela National Science Foundation Graduate Research Fellowship (em
Português, “Fundação Nacional de Financiamento a Pesquisa e de Pós-Graduação”), pela Apple Computer, pelo Estado da Califórnia, pela Intel
Corporation e a Sun Microsystems. O consumo de energia está se tornando um foco de preocupações cada vez mais importante dos computadores
pessoais (PC´s). O alto consumo de energia em computadores de mesa (desk top) é indesejável, pois leva a elevação do ruído proveniente do
ventilador, geração excessiva de calor, e aumento da despesa com a conta de luz, etc.: Segundo os pesquisadores acima, nos computadores nos quais
estão instalados os sistemas operacionais MacOS, o tempo ocioso é muitas vezes convertido e sinalizado como ocupado e, geralmente, é muito difícil
distinguir quando o processador está ligado durante um período ocioso. Neste projeto, serão analisadas sugestões do referido monitoramento, a
partir de estudos teóricos e experimentais de um conjunto de condições sob as quais, propriedades físicas dos componentes de circuitos digitais do
tipo CMOS, geram resultados de redução do consumo de potência, visando consolidar conjunturas favoráveis a redução de consumo final da CPU em
estados de baixa energia.
Aluno: Isac Souza Pena

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título O CONHECIMENTO DE PUÉRPERAS PRIMÍPARAS SOBRE AMAMENTAÇÃO
Docente orientador: Andreia Silva Rodrigues

E-mail: andreia.rodrigues@estacio.br

RESUMO
Este projeto tem como objetivo geral: analisar o conhecimento de puérperas primípara sobre a amamentação. E com objetivos específicos: conhecer
a percepção das primíparas sobre o aleitamento materno; descrever as orientações que as puérperas primíparas tiveram no seu acompanhamento no
pré-natal; e identificar se as puérperas primíparas estão colocando em prática o que foi aprendido sobre aleitamento materno. Dessa forma, visa
contribuir para o equacionamento dos problemas de amamentação e nutrição do neonato, esclarecendo também os controles e procedimentos
aplicáveis pelas mães ao recém-nascido, através de um trabalho de qualidade advindo do pré-natal planejado e orientado pela equipe de
enfermagem. A metodologia envolverá uma pesquisa de campo exploratória do tipo qualitativa, com a aplicação do teste de associação livre de
palavras e questionário semiestruturado, sendo que estes sofrerão, respectivamente a análise fatorial de correspondência e a análise de conteúdo.
Tais instrumentos serão utilizados com puérperas primíparas, em uma maternidade pública, situada na cidade de Salvador-Bahia. Neste sentido, serão
averiguados os conhecimentos da gestante primípara no pré-natal, através das informações obtidas sobre a amamentação pela equipe de saúde, bem
como, se está sendo colocado em prática o que foi aprendido pela puérpera.
Aluno: Loren Caroline da Cruz Maciel
Aluno: Jessica de Almeida Farias
Aluno: Eliana Nascimento Lopes

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título SER MULHER, ESTAR GRÁVIDA E PRESIDIÁRIA: DIFÍCEIS CAMINHOS
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Docente orientador: Gleide Regina de Sousa Almeida Oliveira

E-mail: gleideenf@gmail.com

RESUMO
Atualmente discutir as questões relacionadas à saúde da mulher presidiária e a inexistência de políticas públicas efetivas tem suscitado
questionamentos de educadores e profissionais de saúde sobre as ações relacionadas à integralidade da assistência no contexto do sistema prisional.
Trata-se de um Projeto de pesquisa-ação interinstitucional entre Universidades púbicas e privadas da cidade de Salvador- Ba (UNEB, Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública- EBMSP, ESTÁCIO/FIB-BAHIA e UNIJORGE), elaborado desde 2012 que surgiu diante da necessidade de ampliação dos
espaços que promovam articulação entre os pilares da Universidade - Ensino, Pesquisa e Extensão - com as Políticas e Programas do Ministério da
Saúde, tendo como objetivo executar ações de educação em saúde visando preparar gestantes presidiária para questões relativas ao processo de
gestação, parto e puerpério, saúde sexual e reprodutiva e prevenção de DST/HIV. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. O
cenário do estudo é o Complexo Penitenciário da cidade do Salvador/BA, os sujeitos são mulheres presas em regime fechado com foco nas gestantes.
Para coleta dos dados, realiza-se grupo focal, observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise documental após aprovação plena pelo
comitê de ética em pesquisa. São utilizadas preferencialmente, metodologias participativas que busquem proporcionar o exercício da autonomia dos
participantes e a ampliação e troca de saberes com a comunidade carcerária. Na análise parcial de dados até o momento, foram desenvolvidos seis
Trabalhos de Conclusão de cursos das Universidades participantes, abordando as seguintes temáticas: Amamentação, Pré-natal, Cuidados com o RN,
Separação do binômio mãe x bebê, Saúde sexual e Reprodutiva, Modificações do Organismo materno e a trajetória da mulher no cárcere, os quais
evidenciaram que as ações de saúde prestada às mulheres e gestantes presidiárias são deficitárias, principalmente no que tange ao acompanhamento
do ciclo gravídico puerperal, à amamentação, ao suporte da separação do binômio e à saúde sexual e reprodutiva. Desta forma entende que este
projeto constituiu-se, portanto, uma contribuição para o fortalecimento da melhoria da qualidade da assistência à mulher presidiária, através do
desenvolvimento de atividades de promoção da saúde de caráter interdisciplinar tendo em vista as práticas e condutas humanísticas, em consonância
com os programas e políticas públicas do Ministério da Saúde. Palavras-chave: Educação em Saúde, Presídio, gravidez, parto e puerpério
Aluno: Tainá Silva Andrade Lima
Aluno: Ana Paula Santos Machado

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título INTEGRA MDA: UMA IDE PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COM A ABORDAGEM MODEL DRIVEN ARCHITECTURE
E-mail: anapatriciamagalhaes@gmail.com
Docente orientador: Ana Patrícia Fontes Mascarenhas Nascimento

RESUMO
O Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM) é uma abordagem de desenvolvimento de software que usa modelos como os artefatos principais do
desenvolvimento. Desta forma, modelos em alto nível de abstração são transformados de maneira automática / semi-automática, através de uma
cadeia de transformações, em modelos menos abstratos até chegar ao código fonte da aplicação. Neste contexto dois elementos são fundamentais
dentro da abordagem: a construção dos modelos e a construção / execução das transformações de modelos. Ambos os elementos dependem
diretamente do uso de ferramentas para que o processo de desenvolvimento seja automatizado. Atualmente para viabilizar o uso da DDM diversas
ferramenta diferentes são utilizadas, tais como ferramentas de modelagem (ex. ferramentas UML) e engenhos de execução de transformações. Essas
ferramentas são necessárias, mas tornam o processo de desenvolvimento na abordagem DDM menos produtivo e mais complexo. Desta forma, este
projeto objetiva propor um ambiente integrado para desenvolvimento de software na abordagem DDM. Espera-se com esse projeto contribuir para a
adoção da MDD no desenvolvimento de software através de um ambiente simplificado e eficiente de desenvolvimento.
Aluno: Nathana Nascimento Baraúna Costa

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/IES

Título SCANROTULO: UM APLICATIVO MÓVEL DE LEITURA DE INGREDIENTES ALIMENTARES PARA ALÉRGICOS E INTOLERANTES - DISPOSITIVOS
MÓVEIS, ALERGIA E INTOLERÂNCIA ALIMENTAR.
E-mail: helderfib@yahoo.com.br
Docente orientador: Helder Guimarães Aragão

RESUMO
É cada vez maior o número de pessoas intolerantes ou alérgicas a determinados alimentos, destacando-se o leite de vaca e o trigo. Os efeitos
adversos que determinados alimentos podem provocar quando consumidos por algumas pessoas são conhecidos e estudados há bastante tempo.
Estes estudos mostram que existe um risco associado quando a pessoa alérgica ou intolerante ingere o alimento que pode lhe causar sintomas. Para
agravar este problema, os produtos industrializados carecem de uma rotulagem adequada, que possa assegurar o consumo de alguns alimentos pelas
pessoas alérgicas ou intolerantes. Muitas vezes os rótulos possuem letras minúsculas, com termos científicos e ilegíveis para a maioria da população.
Tentando minimizar estes problemas, algumas empresas estão rotulando utilizando códigos de barras. O consumidor é direcionado a um site de
internet com mais informações a respeito daquele alimento, quando este código de barras é lido por um dispositivo móvel como, por exemplo, o
smartphone,. Entretanto, esta abordagem continua sendo insuficiente, uma vez que os termos técnicos dos ingredientes não são traduzidos para o
consumidor final, persistindo a dúvida se aquele alimento pode ser consumido ou não pela pessoa alérgica ou intolerante. Um exemplo disso são os
termos caseína e caseinato, que se referem ao leite de vaca. Neste contexto, o presente trabalho visa a implementação de um aplicativo móvel para
plataforma Android, que permita a leitura automática dos códigos de barra (QRCode) e indique para o usuário final se aquele alimento pode ser
consumido com segurança, dependendo da sua alergia ou intolerância previamente cadastrada.
Aluno: Eliseu do Rosário Pires
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NA RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO EXISTENCIAL NO ACIDENTE DE TRABALHO
E-mail: rodteles@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Barbosa Teles de Carvalho

RESUMO
O estudo objetiva demonstrar a evolução da responsabilidade civil no campo dos danos imateriais, com especial destaque ao dano existencial no
ambiente laboral em vítimas de acidente do trabalho aplicando os direitos fundamentais de primeira geração. Ressalta-se que o tema em comento é
recente no direito brasileiro, cujo é espécie de dano extramatrimonial e vem ganhando destaque no mundo jurídico em decorrência da sua relevância
e atualidade, diga-se por sinal, pouco abordado em encontro de pesquisas. Ato contínuo, apesar do grande esforço de pesquisa e produção sobre os
assuntos em questão, pouco se tem acrescentado de novidade. E, pior, pouco se tem discutido sobre uma questão central ao tema: qual o papel do
poder judiciário na busca da construção de respostas (constitucionalmente adequadas) aos grandes dilemas oriundos da a aplicação dos princípios
fundamentais na responsabilidade civil pelo dano existencial no acidente de trabalho? O objeto deste trabalho, portanto, e justamente a averiguação
desta temática, mas sem a pretensão de construção de uma abordagem própria: objetiva-se a analise das formas de interpretação e aplicação dos
princípios fundamentais na responsabilidade civil pelo dano existencial no acidente de trabalho. Vale ressaltar que o presente tema, dá grande
enfoque a proteção à dignidade humana através dos direitos fundamentais, pois garante ao indivíduo aspectos como, por exemplo, que o direito a
felicidade seja judicialmente pleiteado pelo trabalhador. Pois bem, nesse viés mais humanitário do indivíduo, vem o instituto da responsabilidade civil,
têm a grande importância de passar a amparar não somente os danos materiais como os imateriais. No mais, através do método dedutivo e
bibliográfico pretendemos analisar o contexto de proteção da dignidade da pessoa humana, bem como o direito fundamental de primeira geração.
Uma vez estabelecidas essas premissas passar-se-á a analisar a responsabilidade civil tratando dos conceitos, fundamentos e sua evolução histórica.
Serão expostas espécies e classificações de responsabilidade civil, abordando os principais tópicos acerca do tema, como os conceitos de dolo, culpa,
dano e nexo causal. No próximo tópico tratando exclusivamente do acidente do trabalho, serão expostos os conceitos e classificações deste evento,
exibindo a ordenamento jurídico sobre o tema e suas previsões acerca da garantia para o trabalhador que é um direito fundamental. Serão analisados
os conceitos de doenças ocupacionais e sua equiparação com acidente de trabalho. Será tratada ainda a responsabilidade civil pelo dano existencial
no acidente de trabalho, buscando expor primeiramente características acerca do dano existencial, a diferenciação com o dano moral e
posteriormente expor a caracterização da responsabilidade civil e sua relação com o acidente de trabalho, buscando demonstrar à caracterização do
dano a existência do trabalhador que é vítima de um acidente de trabalho.
Aluno: Luiz Otávio Parente Júnior eLopes
Aluno: Rafael Hallyson da Mota Lopes

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título A JUDICIALIZAÇÃO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS E OS SEUS IMPACTOS NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
E-mail: anacarolina.bpmatos@gmail.com
Docente orientador: Ana Carolina Barbosa Pereira Matos

RESUMO
Atualmente o Direito Ambiental é um dos temas mais debatidos nacional e internacionalmente. No entanto, os debates sobre a matéria tiveram início
na década de setenta, quando tratados internacionais começaram a ser elaborados com o objetivo de promover a tutela destes direitos. Apesar, de
uma crescente regulação no âmbito do direito internacional sobre a temática e a assinatura e ratificação pelo Brasil de documentos internacionais
neste sentido, pouco foi feito para a efetivação destas normas no país. Destaque-se que, o Brasil vive um fenômeno preocupante, o da judicialização
excessiva, que também ocorre em matéria ambiental. Em muitos casos, busca-se a efetivação necessária dos dispositivos legais sobre o meio
ambiente por meio do Poder Judiciário. As sentenças em sua maioria são proferidas com natureza condenatória, com condenações ao pagamento de
danos morais coletivos na seara ambiental, bem como de obrigações de fazer ou não fazer. Contudo, discute-se até que ponto tais sentenças são de
fato efetivas, se estas sentenças têm sido realmente cumpridas e se os seus benefícios têm sido sentidos pela sociedade brasileira, ou seja, quais são
as contribuições efetivas da judicialização do direito ambiental. Considerando este cenário e a relevância do tema – por ser atualmente o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado considerado um direito fundamental e uma importante dimensão da dignidade da pessoa humana –, o
presente projeto de pesquisa tem como escopo precípuo a realização de um estudo sobre os benefícios para a sociedade brasileira e os efeitos
jurídicos decorrentes desta buscado meio judicial para garantir a implementação das normas ambientais vigentes. A importância do presente projeto
advém da necessidade de uma análise técnica jurídica acerca da judicialização das questões ambientais no direito brasileiro. A escolha dotema se
justifica, outrossim, nos impactos da tutela do direito ambiental para todo o gênero humano. A presente pesquisa tem como principal escopo realizar
uma análise da eficácia prática de tais decisões judiciais, em relação a uma notória sobrecarga do poder judiciário. Ao final, almeja-se com este estudo
contribuir para os debates acerca da efetividade das decisões em matéria ambiental, inclusive, por meio de sugestões de alternativas para se buscar
uma maior efetividade para o cumprimento das sentenças, permitindo, assim, a concretização do direito ao meio ambiente equilibrado no Brasil.
Aluno: Jaiana Lopes de Araújo
Aluno: Maria da Paz Kannock Alves Pereira

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A EUTANÁSIA NO BRASIL E EM OUTROS PAÍSES
E-mail: anacarolina.bpmatos@gmail.com
Docente orientador: Ana Carolina Barbosa Pereira Matos

RESUMO
O princípio da dignidade da pessoa humana é considerado um dos princípios basilares do Direito Constitucional brasileiro e, consequentemente, de
todo o ordenamento jurídico pátrio. A doutrina nacional afirma que a dignidade da pessoa humana seria o núcleo essencial dos direitos fundamentais.
Dentre as mais variadas dimensões da dignidade da pessoa humana, debate-se em todo o mundo a autonomia dos indivíduos quanto a decisão de
obterem o que consideram uma morte digna por meio da eutanásia. Apesar desta não possuir legislação especifica no Brasil, já existem alguns países
onde este ato é realizado e possui regulamentação própria, como, por exemplo, nos EUA, especificamente nos estados da Califórnia e do Oregon,
assim como também na Holanda, Bélgica, Suíça e Áustria. Contudo, trata-se de tema polêmico que envolve os mais diferentes aspectos de discussão,
como os morais, éticos, filosóficos, entre outros. Verifica-se que, mesmo nos países onde a prática é aceita, cada um possui regras distintas, sendo
realizada de diferentes maneiras, de acordo com a legislação do país em questão. A palavra eutanásia é um termo de origem grega (eu + thanatos),
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que significa boa morte ou morte sem dor. Consiste em conduta comissiva ou omissiva do profissional de saúde e paciente motivado por compaixão,
na qual se provoca de maneira precoce e diretamente a morte do paciente com dor incurável ou não, com o intuito de eliminar-lhe as dores e os
sofrimentos. No entanto, diante da complexidade do tema e da sua relevância no que concerne a efetivação da dignidade das pessoas, mesmo em
seu leito de morte, se faz necessário um estudo de direito comparado para a análise comparativa da legislação nacional sobre o tema e a legislação
vigente nos países que permitem a eutanásia. A escolha do tema se justifica, outrossim, devido a iminente necessidade de um estudo aprofundado do
conteúdo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro não confere tratamento idêntico ao conferido por outros países em relação à matéria,
apesar de um dos princípios mais importantes dentro do direito brasileiro ser o da dignidade da pessoa humana. Pretende-se com a presente
pesquisa contribuir para o debate acerca da temática no Brasil, por meio da análise de exemplos de países estrangeiros que já legalizaram a prática da
eutanásia, ajudando, assim, a fomentar o debate sobre o assunto no país.
Aluno: Vanessa Helen Souza Chaves
Aluno: Geíza Gonçalves Veríssimo

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBITI/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título ANÁLISE DAS IMAGENS DO FOTÓGRAFO GREGORY CREWDSON CONTEXTUALIZANDO O HOMEM CONTEMPORÂNEO, POR MEIO DOS ENSAIOS
“TWILIGHT” (1998-1997) E “BENETH THE ROSES” (2003-2007)
E-mail: fernanda_27@oi.com.br
Docente orientador: Fernanda Cunha Oliveira

RESUMO
Como um “objeto” que se escreve e descreve, falar sobre o homem contemporâneo é falar sobre nós mesmos, sem poder se distanciar criando um
olhar distinto e distante para a análise e conceituação. Cotidiano cercado de sentimentos e situações, questões das quais as respostas nem sempre
são muito claras. Usando as imagens dos ensaios fotográficos “Twilight” e “Beneth The Roses” do fotografo Gregory Crewdson vemos uma
representação desse conflito entre o homem contemporâneo e o seu sofrimento psíquico perante as situações que lhe são apresentadas. Propomos
um estudo sobre a relação do homem contemporâneo e seu psíquico através de uma análise psicológica da fotografia contemporânea exposta nesses
dois ensaios. Destacando uma interdisciplinaridade entre a comunicação e psicologia, reflexão sobre o que está sendo exposto. Analisando aspectos
psicológicos da imagem mediante ao que ela pretende comunicar, através da subjetividade humana representada nas imagens usando a psicologia
Lacaniana para verificar o que o individuo no contexto composto pela fotografia nos propõe.
Aluno: Aline Haniele de Castro Silva

Curso do aluno: Jornalismo

Título O HUMANIZA REDES NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA BRASILEIRA
Docente orientador: Daniel Barsi Lopes

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: daniel_barsi@yahoo.com.br

RESUMO
A internet, nos últimos anos, vem tornando-se um espaço hostil e perigoso. Isso porque atitudes vinculadas ao racismo, discriminação, pornografia
infantil, cyberbulling,assédio e homofobia estão se manifestando também, e cada vez mais, na web. Pensando nisso, o Governo Federal criou um
projeto intitulado Humaniza Redes que tem como objetivo garantir um ambiente digital mais seguro. O presente projeto de pesquisa visa analisar e
compreender o Humaniza Redes como uma ferramenta de comunicação e o seu papel na construção da cidadania brasileira, no que diz respeito ao
acesso e uso do ciberespaço. A importância desse estudo reside em investigar de que forma este projeto atua no campo virtual e, principalmente,
como seu desempenho está impactando na (re) constituição da cidadania do internauta brasileiro. A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser
classificada como descritiva, com uma abordagem qualitativa, averiguando os resultados do Humaniza Redes em seu primeiro ano de funcionamento,
aferindo se houve – e de que modo – mudança no comportamento do usuário de internet no Brasil.
Aluno: Rafael Rocha Alves da Silva

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/CNPq

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: ESTUDO COMPARATIVO DE FUNDAMENTOS E PRÁTICAS EM POPULAÇÕES DE PERFIL
SOCIODEMOGRÁFICO DISTINTO
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 na utilidade e relevância 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 pesquisa compara as percepções acerca de
fundamentos e práticas da sustentabilidade de um conjunto de indivíduos formado por alunos de escola pública localizada em subúrbio de uma
metrópole nordestina, bem como de seus docentes e funcionários, bem como de indivíduos “não-alunos” e habitantes da comunidade com outro
conjunto de indivíduos formado por alunos, docentes e funcionários de uma Instituição de Ensino Superior localizada em 4 pontos geográficos da
cidade de Fortaleza. Objetivo Geral: O estudo levanta e compara o grau de conhecimento acerca do construto sustentabilidade, qual a importância
atribuída às práticas sustentáveis, tanto no aspecto social como ambiental e quais as ações, valores compartilhados, pontos forte e vulnerabilidades
identificadas por tais sujeitos em seu ambiente quotidiano. Objetivos Específicos: a) traçar o perfil sócio demográfico dos respondentes 2) levantar o
grau de conhecimento acerca do construto sustentabilidade e das as práticas sustentáveis; 3) conhecer as ações, e o grau de importância atribuída
valores compartilhados, pontos fortes e vulnerabilidades identificadas por tais sujeitos em seu ambiente quotidiano. 4) apresentar convergências e
divergências das percepções dos sujeitos estudados. 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
Agosto/2015 a julho de 2016. População e Amostra: A pesquisa será realizada com todos os alunos efetivamente matriculados na escola objeto de
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estudo ao longo do período, representando um contingente aproximado de 800 indivíduos acessados mediante mediante survey, com a aplicação de
instrumento estruturado, tabulado com auxílio do software sphinx e analisado com SPSS para aplicação inicial de estatística descritiva e análise Os
resultados esperados envolvem a comparação de conceitos e práticas de sustentabilidade percebidos por estudantes adolescentes e moradores do
entorno da escola e docentes acerca de práticas sociais e ambientais e sua importância, cotejado com a visão de alunos, docentes e funcionários de
entidade universitária. A hipótese considerada é de que o teste encontrará grande diferença na percepção dos dois grupos
Aluno: Maria De Lourdes Souza Da Silva
Aluno: Erika Pamela Paiva Lima
Aluno: Vitoria Maria Pinheiro

Curso do aluno: Ensino Médio
Curso do aluno: Ensino Médio
Curso do aluno: Ensino Médio

Situação: ICJ/CNPq
Situação: ICJ/CNPq
Situação: ICJ/CNPq

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título O DISCLOSURE DE INFORMAÇÕES E AUDITORIA NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS CLUBES DE FUTEBOL
E-mail: nessaingrid@gmail.com
Docente orientador: Vanessa Ingrid da Costa Cardoso

RESUMO
O presente estudo busca responder ao problema: Quais as práticas de disclosure realizadas pelos clubes brasileiros quanto às ressalvas nos relatórios
de auditoria? Diante do exposto, o objetivo geral do presente estudo consiste em investigar as práticas de disclosure e ressalvas nos relatórios de
auditoria dos clubes de futebol brasileiro. Para alcançar o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: analisar quais as
ressalvas recorrentes nos relatórios de auditoria dos clubes de futebol brasileiro; identificar o nível de disclosure de informações dos clubes de futebol
brasileiro; comparar o nível de disclosure com características dos clubes de futebol; caracterizar os clubes conforme a recorrência de ressalvas nos
seus relatórios de auditoria. Segundo Galvão e Vasconcelos (2015), os clubes de futebol se reestabelecem como profissionalizantes e considerados
origens de riqueza e lucratividade para o país, tendo em vista as participações e os investimentos emergentes, advindos do setor privado. Por estarem
cada vez mais gestores de montantes vultosos, a gestão econômico financeira dos clubes de futebol também precisou ser sistematizada. Uma das
exigências para com os clubes de futebol é que estes devem apresentar Demonstrações Contábeis devidamente auditadas visando a garantia de sua
confiabilidade. Foram vários os marcos que evidenciaram a evolução do futebol como contexto profissional e empresarial. Um dos principais foi a lei
nº 9.615/1998, conhecida como Lei Pelé, que além de classificar a gestão de desporto profissional como exercício da atividade econômica, obrigou os
clubes brasileiros a divulgarem suas demonstrações contábeis devidamente auditadas. Tal fato demonstrou a preocupação em proporcionar
confiabilidade nas informações contábeis divulgadas por essas entidades, na busca pela transparência de informações. A mais recente alteração
quanto aos aspectos legais e regulamentadores da elaboração das demonstrações contábeis das entidades desportivas profissionais, foi a Resolução
CFC nº 1.429, de 25 de janeiro de 2013, que aprovou a ITG 2003 - Entidade Desportiva Profissional, que estabelece critérios e procedimentos
específicos de avaliação, de registros contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das entidades de futebol profissional e demais
entidades de práticas desportivas profissionais, e aplica-se também a outras que, direta ou indiretamente, estejam ligadas à exploração da atividade
desportiva profissional e não profissional. Nesse sentido, a qualidade das informações evidenciadas pelas empresas é um elemento primordial para
melhor avaliação da situação econômico-financeira destas e a auditoria é uma técnica contábil que se refere a análise da exatidão dos procedimentos,
a fim de verificar a veracidade dos registros, tendo como produto final o relatório de auditoria concretizando conclusões quando à confiabilidade das
informações constantes nas demonstrações contábeis (AGUIAR, 2007). Vale salientar que a auditoria garante ao mercado maior segurança no
processo de tomada de decisão e que um agente independente permite assegurar a simetria da informação, o que já foi comprovado por algumas
pesquisas. Diversos estudos corroboram na afirmativa de que a auditoria garante a qualidade das demonstrações contábeis, porém, são raros os
estudos que busquem avaliar a qualidade da auditoria sobre os relatórios financeiros dos clubes de futebol. Por este motivo é importante que as
entidades, especialmente o foco deste estudo, as entidades desportivas profissionais, apresentem informações contábeis confiáveis e de qualidade,
com todos os aspectos formais que garantam tal qualidade. Os clubes de futebol no Brasil, por mio da Lei nº 12.395 de 2011, tornaram-se obrigados a
realizar auditoria independente nas suas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, o presente estudo se justifica na medida em que o contexto
acadêmico, bem como aspectos empíricos acerca do contexto das entidades desportivas profissionais, é carente de pesquisas análises, pois poucos
estudos acerca de auditoria e das demonstrações contábeis dos clubes de futebol do país foram desenvolvidos. A busca de evidências dispostas nos
relatórios de auditoria sobre as demonstrações contábeis e o elevado valor econômico que envolve a gestão dos clubes também contribuem para que
as pesquisas relacionadas a esse tema sejam desenvolvidas. A presente pesquisa é classificada como descritiva, bibliográfica, documental e qualiquantitativa. A população compreende os clubes brasileiros que competiram séries A, B e C no período de 2012 a 2014, analisando as demonstrações
contábeis. Espera-se que os clubes implementem práticas de divulgação mais desenvolvidas ao longo do tempo, e que as ressalvas em clubes maiores
sejam em menor quantidade.
Aluno: lucas jeronimo de sousa

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Título REPUTAÇÃO CORPORATIVA SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE E DESEMPENHO DAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&F BOVESPA
E-mail: nessaingrid@gmail.com
Docente orientador: Vanessa Ingrid da Costa Cardoso

RESUMO
O presente estudo busca a obtenção de informações teórico-empíricas a fim de obter respostas para o seguinte questionamento: Qual a relação entre
a reputação corporativa e o desempenho superior e persistente das companhias listadas na BM&FBovespa? Diante do exposto, o objetivo geral do
presente estudo consiste em investigar a relação entre a reputação corporativa e o desempenho superior e persistente das companhias listadas na
BM&FBovespa. Para alcançar o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: analisar o disclosure de informações
socioambientais das empresas da amostra; identificar o Índice de Reputação das empresas, sob o enfoque da sustentabilidade; analisar a
correspondência entre a reputação corporativa e o desempenho das empresas da amostra, conforme suas características. Pesquisas anteriores
argumentam que a boa reputação corporativa representa valor estratégico para as empresas que a detém, destacando-a como fator estratégico para
a continuidade e o desenvolvimento das organizações (WEIGELT; CAMERER, 1988; RUMELT, 1991; ROBERTS; DOWLING, 2002). Caixeta et al. (2011)
salientam que a reputação corporativa tem sido considerada um dos fatores de maior valor nas organizações, ao lhes propiciar um diferencial
competitivo essencial no cenário de globalização e acirrada concorrência. Portanto, a busca das empresas em preservar e aprimorar sua reputação é
percebida nas suas atitudes no mercado, no sentido de estabelecer relações favoráveis e que possam contribuir para a formação de uma boa imagem
perante os agentes econômicos e representa um recurso estratégico relevante para a conquista de posição competitiva e sustentável. (FOMBRUM;
SHANLEY, 1990; FOMBRUN; RINDOVA, 1996; SCHULTZ; NIELSEN; BOEGE, 2002; GARDBERG; FOMBRUN, 2002; CAIXETA et al., 2011). Cabe ressaltar
que a discussão acerca dos fatores empresariais capazes de propiciar a obtenção de tal desempenho se intensifica a cada dia (VILALLONGA, 2004;
SILVEIRA et al., 2004). Contudo, para algumas empresas, apenas auferir resultados positivos e superiores não são suficientes, se esses resultados não
forem uniformemente crescentes ao longo do tempo, pois somente assim, as empresas conquistarão posição competitiva sustentável no mercado,
constatada por meio do alcance do desempenho superior e persistente. Considerando o exposto, verifica-se que a conquista de reputação corporativa
requer um longo período de apresentação de competências superiores às dos concorrentes, condição essencial na formação do desempenho
empresarial superior e persistente. Dentre essas competências, destacam-se as ações de responsabilidade socioambientais. Vale ressaltar que as
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atitudes socialmente responsáveis, revelam as trajetórias estratégicas das empresas e suas perspectivas de futuro, o que pode refletir positivamente
no seu valor de mercado, e, consequentemente, possibilitar que se sustentem, cada vez mais, em posições competitivas, já que projeções otimistas
repercutem na aquisição de ações (maior atratividade), agregando-lhes valor de mercado e evidenciando o potencial interno no alcance dos seus
objetivos, sejam eles econômicos ou sociais (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; FOMBRUN; VAN RIEL, 1997; CAIXETA et al., 2011). Além disso, pesquisas
empíricas anteriores constataram que empresas com boa reputação obtêm mais benefícios (FOMBRUN; SHANLEY, 1990; HERREMANS; AKATHAPORN;
MCLNNES, 1993; LANDON; SMITH, 1997; ROBERTS; DOWLING, 2002). A realização do presente estudo se justifica na medida em que discute o
desempenho das organizações relacionado a uma temática atual no mundo empresarial: reputação corporativa. Destaca-se que o assunto reputação
corporativa vem sendo debatido com diversos sinônimos, como, por exemplo, identidade, imagem, prestígio e goodwill (WARTICK, 2002). Essa
diversidade é atribuída ao fato de o tema ser discutido no meio acadêmico e empresarial por várias abordagens e por autores de áreas e formações
distintas como: marketing, sociologia, comunicação, recursos humanos, economia, contabilidade e estratégia. A crescente relevância do assunto
advém da importância do aspecto estratégico direcionado ao permanente aprimoramento de políticas corporativas e inserção das empresas nos
mercados globais. A presente pesquisa é classificada como descritiva, além de explicativa, bibliográfica e documental. A população compreende todas
as empresas listadas na BM&FBovespa que publicam relatórios de sustentabilidade nos exercícios de 2010 a 2014. Foram definidas as variáveis ROA,
ROE, Índice de Reputação Corporativa, tamanho, setor, estrutura de ativo e endividamento para testar a hipótese da pesquisa de que a boa reputação
corporativa, sob o enfoque da sustentabilidade, promove o desempenho superior e persistente das empresas de capital aberto que publicam
relatórios de sustentabilidade modelo GRI. Espera-se que os principais resultados apresentem que as práticas relativas às ações socialmente
responsáveis ensejem em uma boa reputação corporanva com relação posinva com o desempenho empresarial.
Aluno: Deyvison Lopes Cavalcante

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título O EMPLOYER BRANDING COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA ATRAÇÃO, SELEÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS
E-mail: francisca.saboya@estacio.br
Docente orientador: Francisca Talitta Muniz Saboya

RESUMO
O Employer branding pode ser caracterizado como um conjunto de técnicas utilizadas pela empresa a fim de reforçar a sua imagem de boa
empregadora. Estudar esta temática justifica-se por fomentar reflexões teóricas e práticas acerca do assunto, compreendendo o uso desta prática
para as ações ligadas à gestão de pessoas junto ao ambiente organizacional. O problema desta investigação visa analisar quais as estratégias de
Employer branding que vem sendo utilizadas pelas companhias brasileiras do setor de serviços educacionais para atrair e reter profissionais
talentosos, portanto, esta pesquisa visa analisar as estratégias de Employer branding empregadas pelas companhias brasileiras do setor de serviços
educacionais para atrair e reter profissionais talentosos. A amostra nesta pesquisa, será delimitada pelas companhias brasileiras do setor de serviços
educacionais listadas na BM&FBOVESPA, no qual serão realizadas consultas e investigação de informações dos relatórios anuais das empresas
listadas, relatório de sustentabilidade, consulta em sites e demais informações divulgadas pela empresa quanto ao Employer branding. Os dados
serão tratados através de análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Este estudo propõe colaborar para a relativização deste tema, levando-se em conta
experiências reais de empresas e uma abordagem de recorte organizacional que contribua para compreensão do assunto, bem como novas reflexões.
Aluno: Lara Coneza Imai
Aluno: Luiza Rafaela de Brito da Silva

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos
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Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título AVALIAÇÃO DAS ÁGUAS SANITÁRIAS PRODUZIDAS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
E-mail: patricia_quirino@hotmail.com
Docente orientador: Patrícia Quirino da Costa

RESUMO
O hipoclorito de sódio é um composto químico constituinte da água sanitária, que por ter comprovada ação germicida, é abundantemente utilizado
no tratamento de água, sanitização de legumes, verduras e frutas, constituição de praguicidas convencionais, elaboração de desinfetantes industriais,
dentre outras aplicações. O uso exacerbado do produto pela população faz com que surjam diversos itens clandestinos e como os mesmos são de
fabricação caseira e não possuem registro sanitário tornam-se risco para sociedade. A pesquisa tem finalidade avaliar a qualidade das águas sanitárias
produzidas no município de Fortaleza, determinar os parâmetros físico-químicos e atividade antimicrobiana das amostras. A pesquisa tem interesse
verificar e esclarecer a eficácia dos produtos e o perigo que os referidos oferecem se mal e\ou acidentalmente manipulados. Serão coletadas cinco
amostras de água sanitária de marcas diferentes em empresas localizadas em Fortaleza, a partir destas amostras serão realizados três testes,
determinação de pH, ação antimicrobiana e do teor de cloro ativo, os mencionados serão executados nos laboratórios de química e microbiologia da
instituição de ensino superior.
Aluno: Karine do Nascimento Santos

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSAS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
E-mail: natashafrota_@hotmail.com
Docente orientador: Natasha Marques Frota

RESUMO
O Brasil é um país que envelhece em passos largos, as mudanças na estrutura etária estão ocorrendo de forma acelerada. Com a transição
epidemiológica, o número de idosos institucionalizados aumenta em vários países, inclusive no Brasil. A institucionalização do idoso ocorre
geralmente quando o mesmo se torna dependente e surge a necessidade de ser auxiliado por familiares ou terceiros, estes por incapacidade de
cuidar, por falta de recursos, dificuldades de encontrar cuidador, optam pela internação nas Instituições de Longa Permanência (ILP). No que diz
respeito à avaliação nutricional do idoso, de acordo com a Associação Americana de Saúde Pública, é determinado que a “condição de saúde de um
indivíduo influenciada pelo consumo e utilização de nutrientes é identificada pela correlação de informações obtidas através de estudos físicos,
bioquímicos, clínicos e dietéticos”. Assim, acredita-se que investigar o estado nutricional da pessoa idosa institucionalizada poderá fornecer subsídios
para a tomada de decisão frente à assistência de enfermagem que é prestada a essa clientela, bem como fortalecer a discussão científica acerca deste
tema que é ainda incipiente nas pesquisas de enfermagem. Como o estado nutricional das idosas residentes em uma Instituição de Longa
Permanência influência na qualidade de vida da pessoa idosa? Esta alimentação possui qualidade nutricional? OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional
de idosas residentes em uma Instituição de Longa Permanência no Município de Fortaleza. MÉTODO: A pesquisa será um estudo descritivoexploratório, transversal e com abordagem quantitativa. A pesquisa será desenvolvida em uma Instituição de Longa Permanência (ILP) no Município
de Fortaleza. A ILP foi escolhida pelo critério de conveniência e aceitação dos participantes da pesquisa. A ILP em questão é uma instituição
filantrópica que presta serviço às idosas do sexo feminino, possuem 35 quartos individuais e atendem aqueles que são abandonadas pela família e
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procuram a ILP por conta própria. Os critérios de inclusão serão: pessoas idosas (idade acima 60 anos) e ter condições mentais preservados. Serão
excluídas as idosas acamadas e que não conseguem responder por si. Os dados serão coletados no período de março a abril de 2016 por meio de
visitas agendadas pelos pesquisadores à ILP, as quais deverão ter concordado por meio do Termo de Anuência com a realização do estudo. Para a
avaliação nutricional será utilizada o instrumento “Mini Avaliação Nutricional” que tem por finalidade identificar e avaliar pacientes que apresentam
risco ou quadro de desnutrição. Trata-se de um questionário, dividido em duas partes, triagem e avaliação nutricional, englobando 18 itens, quem
obtém informações a respeito das medidas antropométricas, mobilidade, qualidade e aceitação da dieta oferecida, e hábitos alimentares. Os dados
antropométricos serão aferidos com uso de balança digital e fita métrica. A identificação do estado nutricional do paciente é realizada pela somatória
dos pontos do questionário, sendo considerados dois desfechos: risco de desnutrição e desnutrido. Os dados serão organizados em tabelas e figuras
com apresentação da frequência relativa e absoluta das variáveis relacionadas à avaliação nutricional da pessoa idosa institucionalizada, bem como
serão realizados testes de associação de qui-quadrado e exato de Fisher. Esta pesquisa seguirá os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres
humanos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa já possui aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade
Federal do Ceará, com protocolo de número: 953312.
Aluno: Ana Priscila Marques Lima

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO CONTEXTO DA CRECHE: INVESTIGAÇÃO PARA O CUIDADO DA ENFERMAGEM
E-mail: Kariane_gomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Kariane Gomes Cezario

RESUMO
A saúde da criança é influenciada pelos fatores que perpassam o seu processo de crescimento e desenvolvimento. No contexto da creche fica
evidenciado que há distintos perfis de criação de crianças, que refletem consequentemente suas famílias. 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. Objetivou-se, assim, caracterizar a saúde de crianças no contexto da creche para contribuição no cuidado infantil, dada a relevância
deste contexto na saúde infantil. A hipótese deste estudo é que a identificação do crescimento e desenvolvimento no contexto da creche é um meio
viável para o desenvolvimento de tecnologia educacional de enfermagem que contribuirá em melhores práticas junto a estas crianças no âmbito
escolar. O referencial teórico-metodológico a ser utilizado é o da Pesquisa-cuidado, o qual viabilizará coleta de dados: na primeira etapa se dará por
meio da avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. Após identificação das demandas de saúde das crianças, será desenvolvida tecnologia
educacional em enfermagem, que será avaliada por enfermeiros especialistas e professores da educação infantil. 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: Luiza Erondina Guilherme Alves

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/CNPq

Título INCIDÊNCIA DE DOENÇA METABÓLICA ÓSSEA EM PREMATUROS EM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE
E-mail: patricia_quirino@hotmail.com
Docente orientador: Patrícia Quirino da Costa

RESUMO
Qual a incidência da Doença Metabólica Óssea (DMO) em prematuros atendidos em hospital terciário? OBJETIVOS: determinar incidência da DMO em
recém-nascidos menores de 32 semanas gestacionais, avaliar parâmetros bioquímicos e analisar sua fisiopatologia. METODOLOGIA: Trata-se de um
estudo de coorte retrospectivo, a ser realizado em hospital terciário de Fortaleza-Ce. MARCO TEÓRICO: Para BOZZETT, 2009, os prematuros são
privados do suprimento intra-uterino que afetam a mineralização óssea. A análise da fisiopatologia dos recém-nascidos detecta e trata precocemente
a DMO, que em alterações modificam sua fisiologia, diz MARGAROTO; 2004. RESULTADOS ESPERADOS: determinar a incidência de prematuros
portadores de DMO e descrever os cuidados relacionados ao quadro clínico do paciente.
Aluno: Karen menezes gomes

Curso do aluno: Enfermagem

Título PERFIL DAS MÃES DE CRIANÇAS COM DOENÇA METABÓLICA ÓSSEA
Docente orientador: Patrícia Quirino da Costa

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: patricia_quirino@hotmail.com

RESUMO
Qual o perfil das mães de recém nascidos com menos de 32 semanas gestacionais com Doença Metabólica Óssea (DMO)? OBJETIVO: Determinar o
perfil das mães de recém-nascidos com menos de 32 semanas gestacionais com DMO. METODOLOGIA: Estudo de coorte retrospectivo, em Hospital
de alta complexidade na cidade de Fortaleza-ce. MARCO TEÓRICO: De acordo com MALVEIRA Et al, 2006 , os neonatos de muito baixo peso, estão
tendo uma oportunidade maior de sobrevida. RAMOS E CUMAN, 2009 diz que a chegada de um filho prematuro abala o psicológico familiar. Conhecer
o perfil da população contribui para minimizar riscos associados. RESULTADOS ESPERADOS: Traçar o perfil das mães de crianças Recém Nascidas
abaixo de 32 semanas gestacionais que desenvolveram a Doença Metabólica Óssea.
Aluno: Amélia Máximo Teixeira

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL E ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: falexandraaraujos@yahoo.com.br
Docente orientador: Francisca Alexandra Araújo da Silva

RESUMO
O estilo de vida da população de jovens adultos tem sido tema de muitos estudos na atualidade. O ritmo de vida da sociedade contemporânea, o
consumismo, a mídia, convidam para uma omissa e curiosa relação de prazer e riscos entre os jovens PROBLEMA: Qual o perfil e estilo de vida de
estudantes de saúde? Como utilizam o tempo disponível quando não estão na faculdade? São praticantes de alguma atividade física regular?
OBJETIVO: Analisar o perfil social demográfico e clínico e estilo de vida de estudantes de enfermagem de Instituição de Ensino Superior 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.
Aluno: Melca veras Rocha

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: falexandraaraujos@yahoo.com.br
Docente orientador: Francisca Alexandra Araújo da Silva

RESUMO
Apesar de todas as evidências das atitudes que promovem um estilo de vida saudável e os efeitos dele decorrentes, as pessoas, de modo geral,
ESTÁCIO FIC

Página 43 de 162

possuem hábitos de vida bastante diferentes do que se considera ideal. PROBLEMA: Qual o perfil sociodemográfico e clínico de estudantes de saúde?
Apresentam estilo de vida saudável? Como utilizam o tempo disponível quando não estão na faculdade? São praticantes de alguma atividade física
regular? OBJETIVO: Analisar o perfil social demográfico e clínico, e estilo de vida de estudantes de nutrição de Instituição de Ensino Superior.
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.
Aluno: Ana Aline Lima da Silva
Aluno: Iaramina Marques Ramos

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título SAÚDE INFANTIL NO CONTEXTO DA CRECHE: CUIDADOS DOS FAMILIARES E DE ENFERMAGEM
E-mail: Kariane_gomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Kariane Gomes Cezario

RESUMO
A promoção da saúde infantil demanda especial atenção por parte dos profissionais de saúde e com inclusão de seu entorno social. Enfatiza-se, assim,
que todos os contextos nos quais as crianças estão inseridas demandam tais cuidados e atenção por parte dos profissionais de saúde, tais como a
creche. A enfermagem desenvolve tecnologias educacionais que auxiliam no cuidado infantil. Objetivou-se, assim, caracterizar a saúde de crianças no
contexto da creche, conforme as práticas de cuidado estabelecidas por suas famílias e professoras da educação infantil. A hipótese deste estudo é que
as demandas de cuidado de crianças no contexto da creche bem como das práticas executadas por suas mães é um meio viável para o
desenvolvimento de tecnologia educacional de enfermagem que contribuirá em melhores práticas junto a estas crianças no âmbito escolar. O
referencial teórico-metodológico a ser utilizado é o da Pesquisa-cuidado. A primeira etapa identificará a presença de sinais ou sintomas de doenças
prevalentes na infância. Após identificação das demandas de saúde das crianças, seus pais serão entrevistados acerca das práticas de cuidados
estabelecidas. Posteriormente será desenvolvida tecnologia educacional em enfermagem, que será avaliada por enfermeiros especialistas e aplicada
junto a professores da educação infantil. Serão respeitados os critérios éticos de pesquisas envolvendo seres humanos.
Aluno: Rayane Oliveira da Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título UTILIZAÇÃO DE UMA HIPERMÍDIA EDUCACIONAL SOBRE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
E-mail: natashafrota_@hotmail.com
Docente orientador: Natasha Marques Frota

RESUMO
O uso de tecnologias vem se constituindo parte importante do currículo em todos os níveis, seja como apoio ao ensino presencial ou ao
desenvolvimento de atividades à distância. Verifica-se que cada vez mais as organizações e instituições vêm usando métodos de comunicação
eletrônicos e o desenvolvimento de competências em computadores e de habilidades para o acesso à Internet em busca de informações. As aulas na
modalidade a distância já são preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem enfatizam a necessidade
de preparar o aluno para o manejo adequado das novas TIC. A Portaria n° 4059 de 09 de novembro de 2001, prevê que as instituições de ensino
superior “poderão introduzir na organização pedagógica e curricular dos seus cursos superiores a oferta de disciplinas na modalidade semipresencial”,
totalizando, no máximo 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. Como uma hipermídia educacional pode influenciar no aprendizado de
estudantes de enfermagem? Acredita-se que o desenvolvimento deste trabalho privilegia a formação do aluno, com vistas a facilitar e auxiliar a
prática de enfermagem nesta área, colaborando com o ensino-aprendizagem e propiciando oportunidades para que os futuros enfermeiros estejam
aptos a buscar e utilizar novos conhecimentos para o desenvolvimento da prática profissional. Objetivo: Avaliar o desempenho de universitários antes
e depois de utilizar uma hipermídia educacional sobre Punção Venosa Periférica (PVP). Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal com
abordagem quantitativa, do tipo antes e depois de uma intervenção educativa. A pesquisa será realizada junto ao curso presencial de Bacharelado em
Enfermagem do Centro Universitário ESTÁCIO (CE), com os estudantes do sexto semestre do curso. A coleta de dados será desenvolvida de abril a
maio de 2016, sendo a população do estudo será composta por todos os discentes do sexto semestre. Os critérios de inclusão para participação no
grupo intervenção são: ser acadêmico de enfermagem regularmente matriculado na disciplina Ensino Clínico 4, ter noções básicas de informática (tais
como: ligar e desligar o computador, navegar na Internet, utilizar as ferramentas para imprimir, editar textos), utilizar o ambiente virtual de
aprendizagem e acessar todas as aulas sobre PVP. A desobediência a qualquer critério de inclusão implicará na descontinuidade do participante. O
instrumento será do tipo questionário pré e pós intervenção, sendo este estruturado especialmente para o desenvolvimento do estudo. O
instrumento que será utilizado no pré e pós teste para a coleta dos dados irá conter questões sobre PVP e as implicações para a prática de
enfermagem. Esse instrumento será baseado na Infusion Nursing Society (INS). O questionário contemplará 20 itens de múltipla escolha, sendo os
mesmos classificados em Verdadeiras (V) e Falsos (F). A descrição geral dos dados relativos à caracterização dos estudantes será mediante estatística
descritiva (média, desvio padrão, mínimo e máximo). Serão utilizados o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 19.0. Os
mesmos serão apresentados sob a forma de tabelas e discutidos com base na literatura pertinente. Serão calculadas as medidas estatísticas de média
e desvio padrão, sendo realizada uma análise das proporções dos dois grupos. Serão utilizados também o Teste de Fisher-Freeman-Halton e o Teste z
de proporções. Para o presente estudo serão considerados como estatisticamente significantes os valores de p˂0,05. A pesquisa foi submenda à
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP: 666.368) e funcionará conforme a Resolução nº 466/2012 sobre pesquisas envolvendo seres humanos
do Conselho Nacional de Saúde.
Aluno: Karen Virgínia Lopes Gomes

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ALTERAÇÕES POSTURAIS: A CARACTERIZAÇÃO DE DISCENTES DE UM CURSO DE FISIOTERAPIA EM UMA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
E-mail: denilsonqueiroz@hotmail.com
Docente orientador: Denilson de Queiroz Cerdeira

RESUMO
Os desvios posturais são comuns nos dias atuais devido à ação de agentes estressores e externos no cotidiano dos indivíduos. Baseando-se nesta
perspectiva, hipóteses foram levantadas: Quem são os discentes participantes da pesquisa e os comprometimentos posturais que podemos
diagnosticar? A pesquisa avaliará a postura e seus comprometimentos em discentes do curso de Fisioterapia da Estácio/CE. Tratar-se-á de um estudo
exploratório, descritivo e quantitativa realizado no período de agosto de 2015 a junho de 2016, no Centro Universitário Estácio do Ceará, com
discentes do curso de Fisioterapia. Os dados serão coletados através de uma ficha de avaliação postural desenvolvida para o inquérito e serão
analisados através do programa SPSS. A pesquisa basear-se-á na resolução 466/12 do CNS referente à pesquisa com seres humanos e está
aguardando parecer de aprovação do Comitê de Ética da Estácio. Espera-se com este inquérito,traçar o perfil clínico dos participantes, conhecendo os
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comprometimentos posturais e apontando a importância da Fisioterapia junto ao público algo do estudo.
Aluno: Giselle Tibúrcio Lima
Aluno: Marcus Levy Oliveira Mouta

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DE INDICADORES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA /CE
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A busca pela qualidade assistencial vem sendo cada vez mais discutida e compartilhada entre os profissionais de saúde. Com isso veio os indicadores,
os quais visam subsidiar o monitoramento de eventos adversos e erros ocorridos durante as internações. A realização do estudo foi motivada pela
relevância do papel avaliativo e pela confiança na avaliação da qualidade do cuidado por meio de indicadores, como forma de subsidiar os
profissionais de saúde na melhoria do cuidado. Tendo como objetivo avaliar a evolução de indicadores na Unidade de Terapia Intensiva de um
Hospital Terciário Municipal em Fortaleza/CE. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, longitudinal, documental, prospectivo e de abordagem
quantitativa dos resultados apresentados. O estudo será realizado na Unidade de Terapia Intensiva, no período de Julho de 2015 a Junho de 2016,
mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados esperados com analise dos dados serão de poder traçar o comportamento
desses indicadores nessa Unidade e oferecer subsídios para estratégias para Instituição.
Aluno: Carlos Ariel Souza de Oliveira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE DE PACIENTES COM SÍNDROME OBSTRUTIVA DO SONO QUE NÃO SE ADAPTAM A TERAPIA COM PRESSÃO POSITIVA
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
O presente estudo apresenta como pergunta de pesquisa: Por que existem pacientes que não se adaptam a terapia positiva? E Quais são os fatores
que contribuem para isso?, tendo como objetivo geral: Analisar os pacientes com síndrome obstrutiva do sono que não se adaptam ao tratamento
com pressão positiva e objetivos específicos: Traçar o perfil epidemiológico da amostra em estudo, Verificar o grau da síndrome na amostra em
estudo, Correlacionar o grau da obstrução com a dificuldade de adaptação, Verificar as causas que levam ao abandono do tratamento .Hipótese:
Dessa maneira esse estudo servirá de elemento para elaboração de futuras estratégias que permitam uma maior adesão ao uso do CPAP para o
tratamento da SAHOS. Justificativa: o que se torna de fundamental importância examinar a efetividade da terapia por meio da PAP e pesquisar os
fatores pelo qual esses pacientes não aderem ao tratamento com o CPAP no intuito de ajudar a buscar estratégias para que esses pacientes consigam
aderir ao tratamento. Marco teórico: A adesão à terapia com PAP tem índices bastante variáveis. Definindo-se a aderência com mínimo de 4 horas por
noite, os índices de não adesão têm variado entre 29% a 83%. Mesmo com alta efetividade no controle da SAOS, a baixa adesão determina a falha do
tratamento (WEAVE; GRUNSTEIN, 2008). Metodologia: O estudo será uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem quantitativa e qualitativa
dos resultados. Resultados esperados: obter dados que permitam de alguma forma colaborar para adesão de pacientes com síndrome obstrutiva do
sono.
Aluno: Clícia Guilherme de Oliveira Paiva Araújo

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBITI/Voluntário

Título ANÁLISE ERGOESPIROMÉTRICA DE INDIVÍDUOS ATLETAS EM FORTALEZA / CE
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A Ergoespirometria é um teste onde se analisa o sistema cardiopulmonar através das variações fisiológicas, ocorridas na frequência cardíaca, e através
da análise das trocas gasosas, Uma das principais vantagens na utilização do teste ergoespirométrico é a drástica redução da margem de erro menor
do que 5% versus cerca de 20% a 30% no teste ergométrico convencional. Tendo como utilidade a obtenção dos dois parâmetros de análise de
condicionamento mais empregados, o volume do consumo máximo de oxigênio, considerado padrão ouro para quantificar a potência aeróbia máxima
e o limiar anaeróbio que expressa com maior fidedignidade a função aeróbia em indivíduos adultos, Baseado nessa abordagem fomos levado a
compreendermos o limiar anaeróbio em adultos atletas, visto que essas informações poderá oferecer subsidio para elaboração de um parâmetro
nacional. Será que a velocidade do limiar anaeróbia dos brasileiros é diferente? Tendo como objetivo Analisar a ergoespirometria de atletas, avaliando
a capacidade ergoespirométrica para propor uma tabela do valor da velocidade do limiar anaeróbio em atletas. O Procedimento metodológico é uma
pesquisa de caráter documental, retrospectiva com abordagem quantitativa dos resultados, realizada na Clínica Especializada em Medicina do Esporte
em Fortaleza/CE, mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, seguindo as normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A
população será composta de todos os prontuários de atletas acima de 18 anos que realizaram a ergoespirométria nos anos de 2010 a 2014. Sendo a
amostra baseada em calculo estatísticos de 306 prontuários, Serão abordadas variáveis como idade, velocidade do limiar anaeróbio. Os dados obtidos
serão analisados no software Statistical Package for Social Sciences, sendo um trabalho de baixo risco pois não haverá contato direto com os
pacientes. Tendo como resultado esperado uma tabela com informações sobre a velocidade do limiar em adultos atletas.
Aluno: Francisco Cid Coelho Pinto

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/CNPq

Título AVALIAÇÃO DA CARGA PRESSÓRICA E DA VIBRAÇÃO OFERECIDA PELO ACAPELLA BLUE E GREEN
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
A OOAF é uma técnica de desobstrução que, melhora a função respiratória, desloca secreção e consequentemente a oxigenação. A técnica envolve a
movimentação vibratória de pequenos volumes de ar para frente e para trás na árvore traqueobrônquica acentuando a tosse com eliminação de
secreção (MACHADO, 2008; SILVEIRA, 2007). Dentre os equipamentos que fornecem OOAF pode-se citar O Acapella®, é um aparelho desenvolvido
para higiene brônquica. O mecanismo de ação do Acapella® é a vibração com pressão positiva expiratória, ou seja, pressão oscilatória positiva
intrabrônquica durante a expiração, com a vantagem de poder executar a terapia em qualquer posição e com frequência ajustável, deverá manter
uma relação de perpendicularidade com o solo (Azeredo, 2002). O Acapella® combina princípios de oscilação de alta frequência e PEP, empregado por
uma alavanca e um imã contrapesador, o ar passa através de um cone produzindo oscilações do fluxo. Este dispositivo está disponível no mercado em
dois modelos: Green: para pacientes que alcançam um fluxo expiratório de 15 l/min. ou mais e conseguem mantê-lo por 3 segundos; Blue: para
pacientes que não conseguem manter um fluxo expiratório de 15 l/min. A frequência obtida varia de 0 a 30 Hz na maioria dos pacientes (volsko, et al,
2003).A terapia é indicada nos casos de secreção produtiva persistente e tosse não produtiva, bronquite aguda e crônica, bronquiectasia, instabilidade
traqueobrônquica, enfisema pulmonar, fibrose cística, pré e pós-operatórios em geral, asma associada à obstrução brônquica que estejam fora das
crises .Está contra indicado em casos de pacientes adulto ou criança que não consigam gerar fluxo expiratório suficiente para produzir níveis ideais de
oscilação, broncoespasmo, doença cardíaca descompensada, fraturas faciais instáveis, erosões por queimaduras, pacientes hemodinamicamente
instáveis, alterações renais graves, traumatismo torácico grave, tuberculose pulmonar grave e pneumotórax sem drenagem prévia (SILVEIRA, et
al,2007). A hipótese de nosso trabalho fala sobre relatar sentir maior carga pressórica com o Acapella® Blue na carga máxima e a vibração percebida
pela maioria dos voluntários no Acapella® Green na carga mínima. Os objetivos são Verificar a percepção vibratória e da carga pressórica produzida
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pelo Acapella® blue e Green em voluntários saudáveis, Verificar a existência de diferentes efeitos entre os dois modelos, identificar os benefícios e
vantagens do Acapella. Será uma serie de casos, randomizado, com intervenção, sem grupo controle. A pesquisa será desenvolvida em um grupo de
voluntários no Centro Universitário Estácio do Ceará em Fortaleza-CE, situada à Rua Eliseu Uchoa Becco, nº 600, Bairro Água Fria. O período de
realização da pesquisa será de agosto de 2015 a julho de 2016, a depender da aprovação do Comitê de Ética da Estácio/FIC. A população será
composta por alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará que estejam cursando do 1º ao 4º semestre do curso de Fisioterapia. Para composição
da amostra será realizado um sorteio de 30% dos alunos de cada turma nos dois turnos, correspondendo uma média de 10 alunos para a execução da
técnica de Oscilação Oral de Alta Frequência utilizando os dois modelos de Acapella®: Green e Blue. O indivíduo deverá estar de acordo com sua
participação na pesquisa, assinando espontaneamente um termo de consentimento livre e esclarecido. Serão incluídos os alunos do Centro
Universitário Estácio do Ceará que estejam cursando do 1º ao 4º semestre, com idades de 18 a 28 anos, sedentários, sem patologia cardiorrespiratória
e assinatura do TCLE. Serão excluídos da amostra os indivíduos que apresentem alguma patologia pulmonar prévia, fumantes, pratiquem exercícios há
mais de 3 meses e no caso do sexo feminino que não estejam no período de gravidez. Os cem (100) voluntários serão orientados quanto ao estudo e
submetidos à técnica, onde será verificada a percepção carga pressórica e vibração do Acapella® Green e Blue. A utilização do Acapella® trará um
grande benefício para pacientes que apresentem patologias nas quais há o acúmulo de secreções tais como bronquites agudas e crônicas de qualquer
natureza, pneumonias, atelectasias pulmonares secundárias à obstrução brônquica por secreções, enfisema pulmonar e broquiectasias, além de
auxiliar na fisioterapia pré e pós-operatória, pois melhora o funcionamento pulmonar, reduz a dispneia e tem ação preventiva auxiliar contra
infecções bronco-pulmonares.
Aluno: Ana Paula Sousa dos Santos
Aluno: Ana Caroline Bessa Araújo

Curso do aluno: Fisioterapia
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Título AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE COMBRETUM LEPROSUM SOBRE MODELO DE ARTRITE REUMATOIDE INDUZIDA POR ZYMOSAN EM RATOS E O
POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE UTILIZAÇÃO DE BANDAGEM ELÁSTICA DE EXTRATO DE C. LEPROSUM NO TRATAMENTO DESSA
INFLAMAÇÃO
Docente orientador: Denilson de Queiroz Cerdeira
E-mail: denilsonqueiroz@hotmail.com

RESUMO
O Combretum leprosum (Cl) é uma planta do nordeste brasileiro que se mostrou eficaz na inflamação, quando aplicado de forma tópica. Baseando-se
nesta perspectiva, hipóteses foram levantadas: Quais os efeitos do extrato de Cl e da bandagem elástica na artrite induzida? A pesquisa avaliará a
resposta inflamatória da artrite reumatóide induzida por zymosan em ratos a partir da utilização de uma bandagem elástica absorvida de extrato de
Cl. Tratar-se-á de um estudo experimental e quantitativo realizado no período de agosto de 2015 a junho de 2016 com ratos Wistar adultos. Os dados
serão coletados por meio de um protocolo experimental desenvolvido e serão analisados por meio da estatística descritiva média ± E.P.M. (erro
padrão médio). A pesquisa está aguardando parecer de aprovação do Comitê de Ética de animais da Estácio. Espera-se com este estudo, avaliar o
processo inflamatório por meio de análise macroscópica, da coleta e contagem de leucócitos, da quantificação das concentrações de interleucina, da
determinação da atividade das metaloproteinases matriciais e a histopatologia das sinóvias.
Aluno: Alisson Felix de Souza

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMAGRÁFICA E CLÍNICA DE PESSOAS ATIVAS PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)
E-mail: rabelomichelle@hotmail.com
Docente orientador: Michelle Rabelo

RESUMO
O Acidente Vascular Encefálico (AVE)é a forma mais comum de manifestação da doença cerebrovascular. O componente da paresia ou fraqueza
muscular é evidente nos movimentos voluntários, assim como nos automáticos ou semi-automáticos da vida tornando-se um dos principais fatores do
comprometimento motor após lesão. Dentre as repercussões provocadas pelo AVE, é comum encontrar o declínio cognitivo,como
comprometimentos de atenção, memória ou funções executivas, comprometendo as atividades de pessoas ativas que tiveram o AVE. O objetivo do
estudo é avaliar as condições motoras e cognitivas de um grupo de pessoas ativas pós – AVE e analisar seus déficits. É esperado existir
comprometimento em diversas escalas com cada pessoa do grupo em estudo, o que será explicitado através da aplicação de questionários
específicos, MINI-Mental e MIF, e fichas para avaliação clínica e sócio-demográfica. Espera-se com esse estudo ampliar a visão acerca dos
comprometimentos funcionais das pessoas pós – AVE, podendo auxiliar em seus tratamentos, como também ampliar o conhecimento sobre o
assunto através da metodologia utilizada.
Aluno: Jéssica de Valões Barcelos

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título EBREATH-STACKING E REANIMADOR DE MULLER: AVALIAÇÃO DO VOLUME PULMONAR EM ADULTOS SAUDÁVEIS
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
A reexpansão pulmonar corresponde a um procedimento o qual estimula a ação muscular inspiratória através do prolongamento do tempo
inspiratório. Algumas modalidades de expansão pulmonar são usadas atualmente. O Reanimador de Müller (RM), assim como o breath-stacking (BS),
são formas simples de oferecer ao paciente de forma não invasiva um suporte ventilatório. Este último ainda não possui uma tradução para o
português, mas significa respirações acumuladas dentro do tórax e é uma alternativa a inspirometria de incentivo. O objetivo do trabalho será analisar
o efeito da técnica de breath-stacking e reanimador de Müller no volume pulmonar de adultos saudáveis. Vários estudos têm sido realizados na
tentativa de se conseguir uma técnica que promova uma boa insuflação pulmonar, sem a cooperação do paciente, no entanto, nenhum deles
compara o Reanimador de Muller com outra técnica de expansão pulmonar, nem com o Bbreath-Stacking. Será realizada no laboratório de
fisioterapia cardio-respiratório do Centro Universitário Estácio do Ceará, com sua amostra composta de alunos do 1° ao 4° semestres e com faixa
etária de 21 a 30 anos, no período de agosto de 2015 a setembro de 2015. Essa pesquisa é de suma importância, pois se propõem ter uma maior
compreensão dessas técnicas para uma melhor adequação das mesmas aos diferentes tipos de patologias pulmonares, bem como aos diferentes
estados clínicos dos pacientes. Os voluntários se beneficiarão com uma melhor expansão do pulmão, consequentemente uma melhor respiração e
qualidade de vida.
Aluno: Dayanne Moreira de Carvalho
Aluno: Lídia Mara de Carvalho Pinheiro
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Título EFETIVIDADE DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NA TERAPÊUTICA DE LINFEDEMA PÓS MASTETCTOMIA
E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva e longitudinal com abordagem quantitativa dos resultados.Será realizado nas dependências dos
laboratórios de saúde da Estácio do Ceará/Estácio FIC onde funciona o projeto de Responsabilidade Social Programa de Assistência a Mulher
Mastetcomizada- PROAMMA onde serão realizadas os atendimentos, durante o período de agosto a outubro de 2016, após a aprovação do CEP da
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ESTÁCIO FIC.A amostra será composta pelas participantes do projeto de responsabilidade social PROAMMA do Centro Universitário Estácio/FIC
(n=10). Serão incluídas mulheres mastectomizadas, que tenha o linfedema grau II constatado através da perimetria, participante regularmente do
programa de responsabilidade social da instituição Estácio/FIC, PROAMMA, independente da idade e do tipo de cirurgia de mastectomia e que aceite
a participação do estudo mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.Serão excluídas as mulheres mastectomizadas
participando do projeto que recusarem a assinatura ao termo de consentimento livre e esclarecido e as que não frequentam regularmente.As
variáveis a serem analisadas incluem as limitações de movimento, o grau de amplitude de movimento do ombro que apresentam e possivelmente
poderão ganhar com aplicação da drenagem linfática manual, além dos dados da perimetria.Para avalia a perimetria será utilizada a fita métrica e
para medir o grau de amplitude de movimento será utilizado o goniômetro, esta avaliação será realizada a cada ciclo de atendimento,
compreendendo a 10 atendimentos e após um mês. Os dados coletadas serão organizadas e processadas em uma simples frequência e percentual. A
análise e interpretação dos dados estatísticos e os tratamentos das informações serão apuradas e baseadas através da planilha eletrônica e
apresentados sob a forma de gráficos e/ou tabelas através do programa Microsoft Excel Versão 2007.Dentre as mulheres mastectomizadas
participantes do Projeto de Responsabilidade Social - PROAMMA, serão convidadas aquelas que atendem os critérios de inclusão, a participar da
pesquisa. Será realizada a primeira avaliação do grau da amplitude de movimento do ombro e a perimetria antes de iniciarem a drenagem linfática
manual e serão reavaliadas duas vezes, onde a segunda etapa da avaliação será realizada após as voluntárias terem realizado 10 atendimentos
somente com a drenagem linfática e após um mês será realizada a terceira reavaliação e após terem realizado mais 10 sessões, totalizando vinte
atendimentos fisioterapicos.Essa avaliação de ganho de amplitide e redução dos graus na perimetria será realizada de forma individual, nas
dependências do Projeto de Responsabilidade Social PROAMMA do Centro Universitario Estácio do Ceará. Para que a avaliação seja realizada, a
voluntária deverá está com o braço desnudo (exposto)e /ou com uma roupa adequada onde a articulação do ombro esteja livre para ser obtido a
goniometria e o segmento liberado para a realização da perimetria.Para avaliar a amplitude de movimento da articulação do ombro, será necessária a
utilização do goniômetro. A avaliação deverá ser explicada previamente para as participantes. A avaliação será realizada na posição bípede onde serão
avaliados os graus de amplitude nos movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna da articulação do
ombro;Para avaliar a perimetria será utilizada a fita métrica e a escala de sete em sete centrimentos de tendo como referencia a linha media do
cotovelo como preconizada pela autora Marx(2000). A avaliação deverá ser explicada previamente para as participantes. A avaliação será realizada na
posição bípede onde serão avaliados os dois braços comparativamenteApós essa primeira avaliação da tanto da amplitude de movimento da
articulação do ombro como da perimetria , as voluntárias irão iniciar terapêutica com a drenagem linfatica. Após os 10 atendimentos fisioterápicos
com a DLM as voluntárias serão reavaliadas de forma individual e, novamente, após mais 10 atendimentos, será feita uma outra avaliação como
forma de acompanhar o ganho de amplitude de movimento da articulação do ombro durante esse tempo e a redução do linfedema. A voluntária
poderá desistir de sua participação a qualquer momento, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício.
Aluno: Samanda Maria Gomes da Silva
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Título EFICÁCIA DO MÉTODO PILATES NA MELHORA DA FLEXIBILIDADE EM ADULTOS JOVENS COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO PILOTO
E-mail: montenegrocm@hotmail.com
Docente orientador: Cláudia Maria Montenegro

RESUMO
A flexibilidade é um dos elementos da aptidão física relacionada à saúde que tem intrínseca relação com a qualidade de vida, uma vez que está
diretamente relacionada com a habilidade do ser humano de se movimentar com autonomia e independência. Na Paralisia Cerebral (PC) considerada,
um distúrbio crônico não-progressivo do movimento e da postura pode-se observar o início precoce e a falta de controle sobre os movimentos. Ao
ingressarem na idade adulta, ou ainda, durante o final da adolescência alguns portadores de PC se deparam com dificuldades em encontrar serviços
públicos de assistência para seu tratamento fisioterápico, bem como, impedimentos decorrentes das responsabilidades com os deveres e atividades
diárias. Desta forma, muitos deles, acabam permanecendo longos períodos sentados, ocasionando assim, alterações biomecânicas e articulares. O
método Pilates apresenta uma grande diversidade de exercícios que reúnem um misto entre treinamento de força, flexibilidade e postura, visando
um desenvolvimento uniforme do corpo, melhorando a qualidade do movimento e da respiração. Embora o Pilates seja uma técnica bastante
difundida, não existem relatos suficientes na literatura sobre sua aplicação em pacientes com Paralisia Cerebral. Sendo assim, esta pesquisa tem como
intuito identificar os benefícios da prática do Pilates na flexibilidade de adultos jovens com Paralisia Cerebral. Trata-se de um estudo exploratório do
tipo quase-experimental, com relato de estudos de casos. Onde a pesquisa se dará no período de agosto de 2015 a agosto de 2016, sendo realizada
nas dependências da associação Centro de Apoio a Mães de Portadores de Eficiência (CAMPE), na qual, a seleção da amostra será do tipo por
conveniência. A avaliação e reavaliação contemplarão uma ficha de avaliação com o propósito de identificar os prováveis desvios posturais e como
ferramenta de auxílio para o início da execução do Pilates; teste de flexibilidade (Flexímetro); teste de classificação da função motora em pacientes
com Paralisia Cerebral (Gross Motor Functional Classification System-GMFCS); questionário SF-36; Baropodometria; Avaliação Isocinética (Biodex);
Eletromiografia de superfície; e ficha sócio demográfica e clínica, para identificação do perfil dos casos de PC. A intervenção com o método Pilates
ocorrerá em um total de 10 sessões que serão subdivididas por 2 práticas semanais, sendo realizadas de forma individual em cada participante. O
protocolo de atendimento irá contemplar exercícios no solo (revestido de material amortecedor), uso de bolas específicas para a execução dos
movimentos e faixas elásticas. Desta forma, a realização desta pesquisa permitirá a obtenção de informações importantes para os profissionais da
área e para a população estudada, proporcionando maior fundamentação cientifica para embasar práticas de abordagem e intervenção.
Aluno: Caroline Evelyn Pinto Souza
Aluno: Natália Aguiar Moraes
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Título ESTUDO COMPARATIVO DO VOLUME INSPIRATÓRIO MÁXIMO E DA SENSAÇÃO SUBJETIVA DURANTE O USO DO TRIFLOIL E RESPIRON EM
ADULTOS SAUDÁVEIS
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
Os exercícios com os incentivadores inspiratórios visam estimular o paciente a realizar inspirações profundas e sustentadas por alguns segundos
possibilitando ao mesmo visualizar seu próprio esforço e evolução, bem como, realizar a técnica sozinha, sendo bem orientado pelo fisioterapeuta
(KNOBEL, 2006). Os incentivadores respiratórios são exercitadores respiratórios que tem como função a reexpansão pulmonar, aumento da
permeabilidade das vias aéreas e fortalecimento da musculatura respiratória; São recursos mecânicos da fisioterapia respiratória, geralmente
destinados a ajudar no desempenho muscular respiratório e na eficiência do trabalho mecânico da ventilação pulmonar.Fundamenta-se no
oferecimento de uma resistência (carga) à respiração do paciente, e essa pode ser exercida por carga pressórica alinear. O Respiron® foi desenvolvido
especificamente para prevenção de infecções pulmonares sendo muito utilizado no pós-operatório, com o intuito de prevenir a formação de áreas
atelectásicas e obstrução de bronquíolos, distendendo os alvéolos pulmonares a cada inspiração. Sua utilização incentiva o paciente a realizar
inspirações forçadas e profundas, proporcionando, assim, uma melhor ventilação pulmonar. Há um componente lúdico no exercício que representa
desafios para o paciente: conseguir elevar as 3 esferas, com vários níveis de dificuldade e mantê-las elevadas por alguns instantes, trabalhando uma
respiração sustentada. Há, portanto, um incentivo para o paciente, o que justifica a expressão "respirador de incentivo". O respiron® possui válvula
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para controle de entrada de fluxo de ar, sendo o fluxo variável em função do tempo de incentivo. O paciente deve inspirar de forma que as três
bolinhas do aparelho subam aproximadamente 5-10 segundos. O presente trabalho é justificado pela escassez de estudos que esclareça melhor
quanto aos efeitos e adaptações desses aparelhos diante sua execução, e que tragam resultados conclusivos acerca da comparação dos sistemas de
incentivadores inspiratórios disponíveis (fluxo e a volume) sobre a sensação relatada do paciente, dificultando, portanto, sua indicação na prática
clínica. Os objetivos do trabalho são analisar o volume inspiratório e a sensação subjetiva durante a realização do TRIFLOII® e respiron® em adultos
saudáveis, mensurar o volume inspiratório alcançado durante a utilização, categorizar o grau de dificuldade para elevar as esferas do triflo® e do
repiron®, Verificar a sensação de esforço referida durante a execução, medir o tempo de sustentação das esferas e comparar a quantidade de esferas
elevadas durante sua utilização. do triflo® e do respiron®. O presente estudo caracterizar-se-á como intervencional, descritivo, transversal e de
natureza quantitativa. A pesquisa será desenvolvida em um grupo de voluntários no Centro Universitário Estácio do Ceará em Fortaleza-CE, situada à
Rua Eliseu Uchoa Becco, nº 600, Bairro Água Fria. O período de realização da pesquisa será de agosto de 2015 a julho de 2016, a depender da
aprovação do Comitê de Ética da Estácio/FIC. Serão incluídos os alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará que estejam cursando do 1º ao 4º
semestre, com idades de 18 a 28 anos, sedentários, sem patologia cardiorrespiratória e assinatura do TCLE. Serão excluídos da amostra os indivíduos
que apresentem alguma patologia pulmonar prévia, fumantes, pratiquem exercícios há mais de três meses e no caso do sexo feminino que não
estejam no período de gravidez. Verificar se a utilização do Triflo II e Respiron trará um grande benefício para pacientes que apresentem patologias
nas quais há o acúmulo de secreções tais como bronquites agudas e crônicas de qualquer natureza, pneumonias, atelectasias pulmonares secundárias
à obstrução brônquica por secreções, enfisema pulmonar e broquiectasias, além de auxiliar na fisioterapia pré e pós-operatória, por melhorar o
funcionamento pulmonar, reduzirem a dispneia e ter ação preventiva auxiliando contra infecções bronco-pulmonares.
Aluno: Ingrid Karoline Pereira Santos
Aluno: Ana Rayssa de Paulo Vieira
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Título IMPACTO DE UMA TECNOLOGIA EDUCATIVA EM SAÚDE NO EMPODERAMENTO DE IDOSOS DO INSTITUTO SENIOR DE INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR
E-mail: jufontelesm@gmail.com
Docente orientador: Juliana Lima Fonteles Magalhães

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: Lorainy dos Santos Carvalho
Aluno: Thaisa Adrielly Ribeiro Farias e
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Título INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES LABORAIS NO ESTILO DE VIDA DE OPERADORES DE TELEMARKETING
E-mail: rafaps@msn.com
Docente orientador: Rafaela Pessoa Santana

RESUMO
Dentre as ocupações que mais apresentam casos de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), registrados está a dos operadores
de telemarketing. Compreendendo que o absenteísmo por doença causa impacto tanto no âmbito econômico como social, julgamos oportuno
analisar o impacto das atividades laborais no estilo de vida de operadores de telemarketing. Trata-se de um estudo de caráter transversal,
exploratório com abordagem quantitativa. Este estudo será desenvolvido nos Setores de Informações e Homologação do Sindicato dos Operadores de
Telemarketing (SINTTEL-CE) durante o período de agosto de 2015 a agosto de 2016. A população será composta por 100 operadores de telemarketing
filiados ao SINTTEL-CE que exerçam a função de operador de telemarketing há no mínimo seis meses no município de Fortaleza-CE, com idade acima
de 18 anos, independente do gênero, da raça e condição civil, que aceitem participar da pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídos do estudo os funcionários que recusem a assinatura do TCLE e que não atendem os critérios definido no
estudo. As informações coletadas poderão ser utilizadas por outros pesquisadores e/ou também por empresas de telecomunicação visando o
melhoramento nas condições laborais de seus funcionários.
Aluno: Eduardo Teixeira Mota Júnior
Aluno: Maria Áurea Catarina Passos Lopes
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Título INVESTIGAÇÃO DO MECANISMO DE AÇÃO DA LECTINA DE CANAVALIA BRASILIENSIS EM RATOS DIABÉTICOS
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. Poucos são os tratamentos para tal disfunção. OBJETIVO: Investigar o mecanismo de ativação da
via do óxido nítrico no relaxamento promovido pela lectina de sementes de Canavalia brasiliensis em artérias (aorta e mesentérica) de ratos
normoglicêmicos e diabéticos. HIPÓTESE: ConBr reverte a disfunção endotelial induzida pelo diabetes Mellitus via ativação da óxido nítrico sintase.
JUSTIFICATIVA: A compreensão dos mecanismos fisiológicos envolvidos no processo de disfunção endotelial e a descoberta de novas possibilidades
terapêuticas deste processam extremamente grave em diabéticos é de relevância científica e social. A ConBr apresenta efeito relaxante sobre aorta
de ratos normoglicêmicos e diabéticos. MÉTODOS: Ratos Wistar (250-300g) (CEUA/UECE N° 12776260-4) serão eutanasiados para retirada da aorta e
artéria mesentérica 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: Francisca Elaine Goçalves Brasileiro
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Título NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS INGRESSOS EM CURSO DE FISIOTERAPIA SOBRE A PROFISSÃO
E-mail: germanamagalhaes@yahoo.com.br
Docente orientador: Germana Mesquita Magalhães

RESUMO
A fisioterapia trata-se de uma ciência que visa proporcionar a melhoria de vida, promovendo a manutenção da vida do ser humano. Esta decorre
sobre uma formação de um profissional ético, moralista, com preceitos de levar a saúde a quem necessita. O curso de fisioterapia ao decorrer dos
anos tem sido um dos mais procurados por estudantes brasileiros, visto que a universidade deve fornecer de fato subsídios para que os mesmos
possam ter uma formação generalista e ampla acerca da fisioterapia. A busca pelo conhecimento sobre Fisioterapia entre aqueles que buscam essa
formação pode ser um grande passo para tornar a ciência e a profissão mais evidente. A fundamentação de como se dá a profissão e suas
ferramentas são pontos que os estudantes do curso devem estar em constante busca. O objetivo do trabalho é analisar o nível de conhecimento dos
novos ingressos do curso de fisioterapia em um Centro Universitário no estado do Ceará sobre essa ciência da saúde. O referido trabalho foi
elaborado com base num estudo transversal, a partir de um questionário sobre estes pontos com alunos do curso de fisioterapia do primeiro
semestre do Centro Universitário Estácio do Ceará. A pesquisa visa identificar no aluno, todo o conhecimento prévio que ele tem sobre o curso de
fisioterapia subsidiando meios de como o ingresso no curso poderá aprofundar seus conhecimentos na área e nortear sua trajetória profissional.
Aluno: Ronikelson Rodrigues
Aluno: Sarah Ferreira Leitão
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título A UTILIZAÇÃO DE FRUTOOLIGOSSACARÍDEO DO YACON E CORANTE COMESTÍVEL NATURAL DA BETERRABA NA PRODUÇÃO DE BALAS DE
GOMA
E-mail: gerusa.santos@estacio.br
Docente orientador: Gerusa Matias dos Santos

RESUMO
O frutooligossacarídeo(FOS) é um açúcar que não é metabolizado pelo organismo humano e não fornece calorias. Dentre os diversos benefícios que o
FOS oferece destacam-se: crescimento de bifidobactérias, redução dos metabólitos tóxicos do organismo, prevenção de câncer de cólon, redução dos
níveis séricos de colesterol total e lipídeos e melhora a biodisponibilidade dos minerais. O FOS é vastamente encontrado em vários vegetais e frutas
como: chicória, banana, batata yacon, tomate, alcachofra, beterraba, alho e cebola. Este estudo tem como objetivo desenvolver três formulações de
bala de goma com características funcionais enriquecida com o FOS da farinha do yacon. A bala de goma será feita em três formulações diferente nas
concentrações de 25%,50% e 75% das recomendações diárias de FOS. Logo em seguida será feita a análise sensorial do produto onde cada amostra da
bala será codificada com três dígitos aleatórios em uma bandeja. O provador assinará o termo de consentimento livre e esclarecido para participar do
estudo e preencherá uma ficha com a ordem de preferência e da intenção de compra do produto. Os dados serão tabulados no Excel e
posteriormente transferido para o programa Statistic Package for the Social Science – SPSS, versão 13.0 onde serão apresentados em percentual,
gráficos, tabelas, médias e desvio padrão.
Aluno: Brenda da Silva Bernardino
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Título ALERGIA ALIMENTAR E OS DESAFIOS DA DIETA DE EXCLUSÃO EM UMA ASSOCIAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
E-mail: Tevana2@hotmail.com
Docente orientador: Ana Cláudia Marinho da Silva

RESUMO
As reações alérgicas alimentares são comuns no mundo moderno e vêm crescendo amplamente nas últimas décadas. Em estudos já realizados, com
pais de crianças alérgicas à proteína do leite de vaca, demonstraram que os pais apresentam dificuldade no reconhecimento da presença de alérgenos
dos alimentos As maiores dificuldades na execução da dieta são a exclusão completa do antígeno, e prover uma dieta adequada que permita o
crescimento e o desenvolvimento satisfatório das crianças. O objetivo desse projeto é avaliar os desafios da dieta de exclusão dos alérgenos
alimentares e o nível de entendimento dos pais ou responsáveis sobre rotulagem. O projeto será desenvolvido na Associação dos Portadores de
Alergia Alimentar do Ceará (APAACE), local este onde as mães reúnem-se para decorrer de assuntos pertinentes a alergias alimentares. Será aplicado
um questionário aos pais ou responsáveis de crianças com alergia alimentar, com vinte perguntas aproximadamente, que abordará a problemática
apresentada. Para a determinação da amostra, optou-se por 40 crianças. Este trabalho torna-se de grande relevância, pois, espera-se promover uma
intervenção nutricional, contribuindo para a vida das crianças alérgicas, bem como aqueles que estão ao seu convívio.
Aluno: Klevia Souza dos Santos
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Título ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE POLPAS DE FRUTAS COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE FORTALEZA
E-mail: eliane5araujo@hotmail.com
Docente orientador: Eliane Silva de Araújo Vasconcelos

RESUMO
Uma maneira de trazer mais praticidade ao hábito da ingestão de sucos naturais é a obtenção direta da polpa de fruta, livre de cascas e sementes. E
por ser imediatamente congelado após seu processamento, esse produto pode ser estocado e vendido para ser preparado na hora do consumo. Tais
benefícios trouxeram a esse produto grande aceitação popular e sucesso comercial. Contudo, a forma de processamento desse alimento envolve
práticas de manipulação humana das frutas que podem levar a risco biológico para o consumidor, devido à possibilidade de contaminação microbiana
e desenvolvimento de DTAs – Doenças Transmitidas por Alimentos. Diante da alta demanda de consumo de polpas de frutas congeladas pela
população e da quase ausência de trabalhos caracterizando tais produtos já inseridos no mercado, faz-se a necessidade de estudos que comprovem a
qualidade higiênico-sanitária do processamento industrial desse alimento, visando detectar possíveis fontes de DTAs. Nesse contexto, o presente
trabalho tem como objetivo geral efetuar análises microbiológicas em polpas de frutas congeladas comercializadas na cidade de Fortaleza- Ce e
verificar sua adequação aos padrões microbiológicos determinados pela legislação federal brasileira vigente.
Aluno: Rosangela Gomes da Silva
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Título ASPECTOS NUTRICIONAIS E CLÍNICOS DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
E-mail: karolinearagao@gmail.com
Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
O câncer é uma doença que se caracteriza pelo crescimento desordenado das células, que invadem tecidos e órgãos. Essas células dividem-se
rapidamente e normalmente são muito agressivas e difíceis de serem controladas (THULER et al., 2011). O número de agentes antineoplásicos tem
crescido exponencialmente e contribuído para o aumento da sobrevida de pacientes oncológicos. Entretanto, efeitos adversos relacionados à
quimioterapia do câncer representam um claro fator limitante do seu benefício, além do potencial prejuízo à qualidade de vida dos pacientes (SONIS
et al., 2004). Nesse sentido, a hipótese que norteia esse projeto é de fundamental importância e pretende avaliar os aspectos nutricionais e clínicos
de pacientes com câncer de mama em tratamento quimioterápico. Esta análise poderá constituir fonte de informação para o planejamento de
estratégias a fim de adequar a ingestão dietética, melhorar o estado nutricional, melhorando seu prognóstico e conferindo maior qualidade de vida. O
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estudo tem o objetivo de caracterizar o estado nutricional das pacientes de parâmetros antropométricos e caracterizar o tratamento quimioterápico e
seus efeitos colaterais nas pacientes. O estudo será realizado no Centro Regional Integrado de Oncologia – CRIO que é referência em Oncologia no
estado do Ceará sendo um completo centro de assistência que atua desde a prevenção até o tratamento do câncer, situado na cidade de FortalezaCe. A pesquisa será feita com 60 pacientes com câncer de mama em tratamento quimioterápico, com idades maiores de 20 anos e menores de 60
anos que estejam em acompanhamento. Durante a pesquisa, será aplicada uma ficha de coleta de dados elaborada pelas próprias pesquisadoras,
indagando informações acerca da idade, status da menopausa, histórico familiar de câncer de mama, história reprodutiva, e a raça. Será realizada,
logo em seguida, a avaliação antropométrica do paciente seguindo os critérios exigidos para a aferição do peso, altura, circunferência abdominal e
circunferência do braço. Na avaliação antropométrica, iniciaremos com a aferição do peso atual, que será feita em uma balança de propriedade do
local a ser realizada a investigação. Em seguida, a altura será aferida utilizando um estadiômetro de propriedade do local a ser realizado o estudo.
Para a interpretação desses dados, será utilizado o Índice de Massa Corpórea (IMC), que leva em consideração a relação entre peso e altura elevada à
segunda potência, classificando o paciente de acordo com o padrão de referência da WHO, 1995. Todas as medidas antropométricas serão realizadas
em duplicata, posteriormente será utilizada média aritmética entre os valores obtidos e, caso haja discrepância de 0,5cm entre valores das
circunferências, peso ou altura, novas medidas serão realizada. Serão coletadas informações clínicas referentes ao tratamento quimioterápico e seus
efeitos colaterais que serão obtidas por consulta ao prontuário médico. A construção do banco de dados e análise estatística será feita em planilha no
programa Excel® versão 2010. Os dados referentes ao status da menopausa, histórico familiar de câncer de mama, história reprodutiva, raça, uso de
fitoterápicos, tratamento quimioterápico e seus efeitos colaterais serão apresentados por frequência relativa. E os dados acerca das medidas
antropométricas e idade serão apresentados por média aritmética e desvio padrão se possuírem distribuição paramétrica e por mediana se possuírem
distribuição não paramétrica. O paciente terá ciência sobre seu estado nutricional através dos parâmetros antropométricos e bioquímicos da
avaliação nutricional, bem como proporcionará um melhor conhecimento a respeito dos fatores de risco de sua afecção, do tratamento
quimioterápico e de seus efeitos colaterais. E também, esta análise poderá constituir fonte de informação para o planejamento de estratégias a fim
de adequar a ingestão dietética, melhorar o estado nutricional, consequentemente melhorando seu prognóstico e conferindo maior qualidade de vida
a paciente.
Aluno: Thalyta Jamile dos Santos Machado
Aluno: Bruna Pereira do Nascimento
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Título ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO ALIMENTAR DE SELÊNIO NA EVOLUÇÃO DA DEMÊNCIA EM PACIENTES PORTADORES DE ALZHEIMER
E-mail: ticihanaoliveira@hotmail.com
Docente orientador: Ticihana Ribeiro de Oliveira

RESUMO
‘’O Consumo Alimentar de Selênio é Capaz de Reduzir a Evolução da Demência em Pacientes Portadores de Alzheimer Acompanhados em
Ambulatório Público de Fortaleza-CE?’’ OBJETIVO GERAL: Avaliar o consumo alimentar de selênio por pacientes idosos portadores de Alzheimer
atendidos em um Hospital Público de Fortaleza-Ce. HIPÓTESE: O selênio vem recebendo destaque das comunidades científicas devido, entre outras, a
sua função antioxidante na fisiopatologia do Alzheimer. JUSTIFICATIVA: O presente trabalho visa mostrar a relevância da doença como também
promover uma alternativa para a prevenção da evolução da doença. MARCO TEÓRICO: A doença de Alzheimer (DA) é uma neuropatologia que
prejudica a memória de muitos idosos em todo o mundo (DITEN, 2013). A adoção de uma dieta rica em antioxidantes é de grande importância
(MACHADO, J.S; FRANK, A.A; SOARES, E.A, 2006). O selênio na forma de selenocisteína se torna componente do sítio ativo de muitas enzimas
antioxidantes (Flohe et al., 1973; Rotruck et al., 1973; Chen e Berry, 2003). O estresse oxidativo é um dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na
DA e o selênio pode vir a contribuir com sua capacidade antioxidante e desacelerar o declínio cognitivo e estresse. PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS: Tipo de pesquisa: O presente estudo faz parte de uma pesquisa de temática maior intitulada “Avaliação Nutricional de pacientes
portadores de demência” submetida ao comitê de ética e pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará e do Hospital geral de Fortaleza. A
pesquisa é caracterizada como de natureza quantitativa-descritiva casual e comparativa relacionando o consumo alimentar de selênio com a
pontuação do mini exame do estado mental (MEEN) em duas situações: o primeiro resultado e o último (mais atual). Quanto a temporalidade este
estudo é classificado como transversal, devido a avaliação do consumo alimentar que será feita em um único momento, onde não haverá
acompanhamento posterior à data da coleta. Local e período: O estudo será realizado no ambulatório de neurologia do Hospital Geral de Fortaleza. O
atendimento ocorre somente ás terças-feiras de 8h ás 12h. População e amostra: O ambulatório possui em torno de 450 pacientes cadastrados A
amostra será de caráter não probabilístico por conveniência em torno de 50 pacientes. Coleta de dados: A investigação do consumo alimentar: Será
coletada por meio do recordatório alimentar de 24 horas (RA24h) realizado em duas ocasiões (1º referente a semana e o 2º ao final de semana),
mínimo considerado satisfatório na literatura especializada (FISBERG, MARCHIONI, COLUCCI, 2009). Para avaliação do grau de demência será coletado
do prontuário as pontuações do MEEN. As gramaturas serão calculadas pelo pesquisador com o auxílio da tabela de Medidas Caseiras (PINHEIRO, et
al., 2009). A tabulação dos dados da frequência alimentar ocorrerá após a coleta das informações e poderá verificar se a quantidade de selênio
consumida por cada paciente. A partir disso será possível comparar com as referências diárias de ingestão (DRI). Para avaliação do grau de demência
será coletado do prontuário as pontuações do MEEN. A evidência de piora cognitiva será feita pela comparação entre o MEEM inicial e o último
resultado presente no prontuário. Análise e interpretação dos dados: Será calculada a taxa média de perda ao ano com a seguinte fórmula: (MEEM
inicial – MEEM final). Os dados contidos na ficha de investigação serão tabulados em uma planilha do Excel para posterior análise e diagnóstico. A
análise do recordatório será feita pelo software Dietwin, onde será analisada a quantidade de selênio consumida pelo paciente. A interpretação dos
dados será feita através de tabelas e gráficos. As associações serão realizadas de acordo com a estatística pertinente. Aspectos éticos: Com relação
aos aspectos éticos será obedecida a Resolução 466 de Dezembro do ano de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS ESPERADOS: Que os
pacientes que consumirem maiores quantidades de alimentos fontes de selênio promovam uma evolução mais lenta da doença.
Aluno: Ana Carlota Menezes Baltazar
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Título AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I EM ESCOLA PÚBLICA DE FORTALEZA – CE
E-mail: aninhaez@yahoo.com.br
Docente orientador: Ana Luiza de Rezende Ferreira

RESUMO
Aumento do sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes brasileiros. Objetivo: O objetivo desse estudo é traçar o perfil antropométrico de
alunos do ensino infantil e fundamental de alunos de uma escola pública de Fortaleza – CE. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo,
transversal, descritivo e analítico. A pesquisa será realizada em escola pública de fortaleza, vinculada à Polícia Militar, entre os meses de agosto a
novembro, com todos os alunos de ensino infantil e fundamental I. Antes do intervalo da aula, os alunos terão medidas de peso, altura, circunferência
abdominal coletadas, seguindo os métodos descritos pelo Ministério da Saúde. Além dessas medidas diretas, será calculado ainda o Índice de Massa
Corporal de cada estudante. Os dados obtidos serão analisados mediante frequências simples e absolutas e as associações possíveis são verificadas
mediante teste t de student. Referencial:Por meio da alimentação adequada em quantidade e qualidade, o organismo adquire a energia e nutrientes
necessários para o bom desempenho das funções normais como o crescimento e para a manutenção de um bom estado de saúde. Nas crianças, uma
das causas mais comuns do retardo de crescimento é a ingestão inadequada de alimentos ou a carência específica de alguns nutrientes (CANO et al.,
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2005; TUMA, COSTA, SCHMITZ, 2005). O excesso ou o déficit de peso pode submeter às crianças e adolescentes a possíveis problemas de saúde,
portanto, o acompanhamento do estado nutricional é de significativa importância para essa faixa etária, podendo diagnosticar uma normalidade,
baixo peso, sobrepeso ou obesidade onde a maioria pode concomitar com deficiências de macro e micronutrientes. Crianças e adolescentes de baixo
peso podem está fortemente associada com uma altura menor na idade adulta, menor escolaridade, anemia, má formação, infecções, debilidade
física, entre outros, enquanto aquelas com sobrepeso ou obesidade correm o risco de desenvolver hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares,
doenças pulmonares, entre outros problemas de saúde. (MARINOSKI, DALLA COSTA, NUNES, 2011; PEDRAZA, ROCHA, SOUSA 2013). Resultados
Esperados: A hipótese é de que haja uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade no perfil pesquisado, haja vista que é a faixa etária que mais
sofre com o crescimento do excesso de peso no Brasil atualmente (IBGE, 2010).
Aluno: Maria Luana de Oliveira Andrade
Aluno: Maria de Fátima Talia Ferreira
Aluno: Laura Assunção Bezerra Benicio
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Título AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR DE ZINCO EM PACIENTES PORTADORES DE ALZHEIMER ASSISTIDOS PELO AMBULATÓRIO DE
NEUROLOGIA DE UM HOSPITAL DE FORTALEZA
E-mail: ticihanaoliveira@hotmail.com
Docente orientador: Ticihana Ribeiro de Oliveira

RESUMO
O zinco é um mineral encontrado em mais de 200 enzimas, expondo suas várias funções. Estudos mostram que a carência de zinco tem relação com
várias doenças neurodegenerativas, o que nos despertou o interesse na relação do zinco com a Doença de Alzheimer (DA).OBJETIVO: Avaliar a
ingestão de zinco em portadores de DA assistidos pelo ambulatório de neurologia do Hospital Geral de Fortaleza localizado em FortalezaCE.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Analisar qualitativa e quantitativa a ingestão de zinco e correlacionar o cognitivo dos pacientes e a ingestão de
zinco.METODOLOGIA: A amostra conta com pessoas entre 60 e 85 anos, ambos os sexos, diagnosticados (pelo médico neurologista) com DA provável
de 1 a 6 anos, com escore no mini exame do estado mental de 10 a 26 pontos.Será aplicado um formulário semi-estruturado com perguntas sobre
fatores sócio-econômicos e da doença, junto a um recordatório 24hs de 2 dias, sendo um dia de fim de semana, onde os dados dos recordatórios
serão analisados pela Tabela Brasileira de Composição de alimentos.CONCLUSÃO: Pressupomos que os pacientes diagnosticados com DA tenham
baixa ingestão de zinco, comprovando os estudos anteriores.
Aluno: Talita Lima e Silva
Aluno: Ilana Maria Fernandes Sousa
Aluno: Karoliny Mara Monteiro Gomes
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Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ACARAJÉS COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE FORTALEZA
E-mail: larissamrs@yahoo.com.br
Docente orientador: Larissa Morais Ribeiro da Silva

RESUMO
O acarajé é um tipo de alimento oferecido pelo comércio ambulante, sendo conhecido como comida de rua, apresentando-se como um risco para a
saúde do consumidor, tendo em vista a carência de infra-estrutura dos pontos onde são oferecidos, bem como a falta de conhecimentos adequados
para a manipulação dos alimentos. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de acarajés comercializados na
cidade de Fortaleza/CE, assim como realizar a conscientização dos comerciantes quanto a necessidade de higiene. Sera realizado um levantamento da
quantidade e localização dos pontos comerciais de venda de acarajé e aplicação da lista de verificação, sendo também obtidos os acarajés, que serão
transferidos assepticamente ao laboratório de microbiologia de alimentos da Estácio Via Corpvs. As análises microbiológicas realizadas serão de
contagem de coliformes a 35 ºC e 45 ºC, bolores e leveduras, bactérias aeróbias mesófilas e Salmonella sp.. Os resultados obtidos serão analisados
através de gráficos e sera realizada uma nova visita aos ambulantes, visando a conscientização quanto a procedimentos de higiene e manipulação doa
acarajés.
Aluno: Tatiana Maria de Freitas Gomes

Curso do aluno: Nutrição

Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA-DE-COCO
Docente orientador: Eliane Silva de Araújo Vasconcelos

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: eliane5araujo@hotmail.com

RESUMO
A água-de-coco (Cocus nucifera L.) é uma bebida natural conhecida mundialmente e apreciada por seu sabor agradável e sua propriedade hidratante
de reposição de eletrólitos. Contudo, as maneiras de extração da água-de-coco envolvem práticas de manipulação humana que podem levar a risco
biológico para o consumidor, devido à possibilidade de contaminação microbiana e desenvolvimento de DTAs – Doenças Transmitidas por Alimentos.
Diante desse problema, investigamos a presença de microrganismos contaminantes em água de coco comercializada em pontos comerciais da cidade
de Fortaleza e observamos alta densidade de microrganismos encontrados nas amostras testadas, com a ocorrência de alto percentual de
contaminação por fungos e coliformes, dentre estes, a bactéria Escherichia coli. Diante do exposto, o presente trabalho se propõe a verificar se a
aplicação de técnicas sanitárias de manipulação do coco reduzem a quantidade de microrganismos encontrados na sua água, visando testar e propor
medidas sanitárias baratas e eficientes e atestar a contaminação pela manipulação inadequada deste alimento por parte dos comerciantes.
Aluno: Wellington Ferreira DE Freitas Filho
Aluno: Arthur Victor Tabosa Cipriano

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ANTINOCEPTIVAS DA FRAÇÃO DIALISÁVEL DO LÁTEX DE CALOTROPIS PROCERA R.BR
E-mail: quelsombra@gmail.com
Docente orientador: Raquel Sombra Basílio de Oliveira

RESUMO
A grande diversidade de plantas encontradas no território brasileiro têm aquecido as pesquisas. A C. procera, conhecida também por flor-de-seda,
apresenta diversas propriedades farmacológicas, ação inflamatória bem como antiinflamatória e propriedade antinociceptiva, por exemplo. A
obtenção de uma fração do látex com tal propriedade é um passo importante no estudo de biomoléculas do com esse fluído com potencial
fitoterápico. A pesquisa tem como objetivo avaliar a atividade antinociceptiva da fração dialisável do látex de C. procera em camundongos. O látex
será coletado de plantas saudáveis e transportado para o laboratório para a obtenção das frações do material biológico, sendo submetido à
centrifugação, a diálise, contra água destilada e liofilizada. Serão utilizados camundongos Swiss albinos (Mus musculus) machos, pesando entre 20 a
25 gramas, provenientes do Biotério do Centro Universitário Estácio do Ceará – Estácio-FIC. Os protocolos utilizados nesse trabalho serão feitos de
acordo com os padrões éticos estabelecidos pela Comissão de ética em pesquisa com animais da instituição. Serão utilizados três modelos
experimentais para avaliar possíveis efeitos antinociceptivos da fração FD, são eles: Contorção Abdominal Induzida por Ácido Acético, Teste da
Formalina e Teste da Placa Quente.
Aluno: Danilo Silva Alves
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Título AVALIAÇÃO DO LANCHE ESCOLAR DE ALUNOS DO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I EM ESCOLA PÚBLICA DE FORTALEZA – CE
E-mail: lissidna@yahoo.com.br
Docente orientador: Lissidna Almeida Cabral

RESUMO
Alteração do padrão alimentar brasileiro, com aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados - de elevada densidade energética,
em detrimento do consumo de alimentos como frutas e hortaliças. Objetivo: O objetivo desse estudo é avaliar o lanche escolar de alunos do ensino
infantil e fundamental de alunos de uma escola pública de Fortaleza – CE. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e
analítico. A pesquisa será realizada em escola pública de fortaleza, vinculada à Polícia Militar, entre os meses de agosto a novembro, com todos os
alunos de ensino infantil e fundamental I. Antes do intervalo, serão verificados os lanches que cada aluno levou. Cada turma será acompanhada por
uma semana, a fim de verificar a variabilidade dos alimentos. Os dados obtidos serão analisados mediante frequências simples e absolutas e as
associações possíveis são verificadas mediante teste t de student. Referencial: Com a transição nutricional e consequente aumento da prevalência de
sobrepeso e obesidade em crianças, aumentou a preocupação com desenvolvimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis na adolescência
(Malta et al, 2010). Essa preocupação é agravada pelas recentes pesquisas que mostram aumento do consumo de alimentos de alto teor calórico,
biscoitos, bebidas gaseificadas ricas em açúcar e alimentos industrializadas, e redução do consumo de alimentos in natura, como frutas, nas refeições
realizadas fora de casa (IBGE, 2011). O desbalanço na oferta desses nutrientes trará repercussões no estado nutricional infantil, como a desnutrição e
obesidade, levando a prejuízos na capacidade de aprendizagem e na sua saúde na fase adulta (SANTOS 2005). Resultados Esperados: A hipótese é de
que haja um alto consumo de bebidas adoçadas gaseificadas, produtos industrializados, prontos para o consumo e frituras; e um baixo consumo de
alimentos naturais ou in natura, como frutas.
Aluno: Lorena Alencar Barros
Aluno: Lierlly Leitão de Oliveira
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Título AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE MORTADELA E PEITO DE PERU COMERCIALIZADOS EM FORTALEZA-CE
E-mail: ana.colares@hotmail.com
Docente orientador: Ana Paula Colares de Andrade

RESUMO
Os embutidos cárneos (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 de supermercados de Fortaleza-CE. As amostras serão
submetidas a avalição microbiológica quanto a presença de Coliformes totais, Estafilococos coagulase positiva e Salmonella spp e Clostridium
perfringens. 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: Paula Daianny Alves Araujo Ferreira
Aluno: Jucilene Rodrigues Cardoso
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Título AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ADESÃO À TÉCNICA DE CONTAGEM DE CARBO-IDRATOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES
MELLITO TIPO 1
E-mail: nutrijulianarego@gmail.com
Docente orientador: Juliana Magalhães da Cunha Rêgo

RESUMO
A Diabetes Mellito é uma doença crônica de origem autoimune que vem tomando proporções crescentes no que se refere ao aparecimento de novos
casos. O DM1 se classifica como um dos tipos da patologia e em sua maioria é acometida em crianças e adolescentes, fase esta no qual ocorre
mudanças quanto ao desenvolvimento e crescimento. Objetivo Geral- Avaliar o estado nutricional e a adesão quanto a técnica de contagem de
carboidratos em crianças e adolescentes com DM1. Objetivos Especificos- Avaliar dados antropométricos (peso e estatura) através de indicadores de
E/I e IMC/I, Analisar grau de satisfação a técnica de contagem de CHO, Verificar através de Rec24h o padrão de consumo de CHO. Hipótese- Como
forma de controle do DM1 a técnica de contagem de CHO se mostra uma maneira positiva, mas como em qualquer forma de controle esta envolve
cautela e consciência para um tratamento com resultados benéficos e esperados, onde a alimentação inadequada pode acarretar em resultados
contrários. Justificativa- A fase da infância e adolescência envolve descobertas e decisões quanto à alimentação. Em pacientes com DM1 a técnica de
contagem CHO se mostra uma alternativa positiva de autonomia e liberdade contribuindo para uma maior aceitação, mas de forma incorreta pode
acarretar no comprometimento adequado de desenvolvimento e crescimento. Marco Teórico- A técnica de contagem de CHO surgida em 1935
demonstrou eficácia quanto ao controle glicêmico devido ao adequado tratamento das hipoglicemias, ajuste das insulinas de acordo com a refeição,
rápido tratamento na correção das hiperglicemias, e principalmente a motivação e adesão ao plano alimentar. Procedimentos Metodológicos- Tipo de
Pesquisa: A pesquisa é caracterizada como quantitativa descritiva, sendo de caráter transversal. Local de pesquisa: O estudo será realizado no Centro
Integrado de Diabetes e Hipertensão, situada na cidade de Fortaleza- CE. População e Amostra: Crianças e adolescentes com faixa etária entre 7-19
anos de idade, de ambos os sexos que possuam DM1 atendidos no CIDH. Sendo de caráter não probabilístico por conveniência com população de 500
crianças e 385 adolescente, amostra em torno de 30 pacientes. Coleta de Dados: Será feita a aplicação de uma anamnese entre os pacientes, sendo
respondida pelo próprio paciente ou responsável. Serão avaliados dados antropométricos, como peso, altura, cálculo de IMC que serão coletados pelo
pesquisador, assim como dados de idade sendo possível a classificação do estado nutricional através da interpretação de resultados obtidos pela
tabela de curvas de crescimento (E/I e IMC/I) da OMS, 2007.O diagnóstico nutricional será avaliado através dos pontos de corte (escore Z) pelo
SISVAN (2011). Para inquérito dietético, será realizado o Recordatório Alimentar de 24 horas (Rec24h) do mesmo, sendo preenchido pelo pesquisador,
enfatizando a resposta do paciente da refeição ingerida e seu horário, os alimentos presentes nas preparações a fim, da medida caseira e a
gramatura. Pela a análise realizada pelo Rec24h será classificado o padrão do consumo de CHO, onde a ingestão habitual da dieta será estipulada pelo
consumo de porções alimentares (SBD, 2009). Sendo classificados como uma distribuição adequada através do gasto energético total de cada
paciente (GET), com CHO equivalente a 60% do GET (DRI, 2002). A distribuição será segundo proposta por Fanton et. al. (2014), corresponde a 60% de
carboidratos o grupo amido, 20% do grupo das frutas, 10% do grupo de leites e derivados, 10% do grupo das verduras.A análise da avaliação de
adesão a técnica de contagem de carboidratos será realizada a partir de questionário construído por Hissa et. al. (2004), sendo composto por
perguntas acerca da liberdade nas realizações de atividades referente a alimentação feitas no dia a dia dos pacientes, sendo este respondido pelo
próprio paciente ou responsável. Critérios de Inclusão e Exclusão: Serão inclusos no projeto crianças e adolescentes de 7 a 19 anos com DM1 que
estejam sendo acompanhados pelo CIDH. Pacientes que estejam sendo atendidos no Centro Integrado, mas que possuam outras patologias
associadas ou que não sejam diagnosticados com DM1 não serão inclusos. Análise Estatística: Os dados coletados serão apresentados em tabelas
e/ou gráficos com auxílio do programa Microsoft Office 2013 (Excel), e a avaliação estatística será realizada através do teste Qui-Quadrado, bem como
o teste t de Student, adotando p < 0,05 como nível de significância, com auxílio do software Statistical Program of Social Science – SPSS, versão 21.
Aspectos Éticos: Os dados serão obtidos mediante o consentimento do paciente, assinado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados
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Esperados: Através da análise antropométrica, de consumo alimentar e de adesão á técnica, ter a possibilidade de avaliar quanto ao seguimento
correto do tratamento, e assim a diminuição de complicações que podem ocorrer devido a casos de descompensação glicêmica ocasionadas pelo não
correto tratamento na infância e adolescência.
Aluno: Maria Leidiane da Silva Maciel

Curso do aluno: Nutrição
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Título DESENVOLVIMENTO DE BISCOITO FUNCIONAL TIPO COOKIE ENRIQUECIDO COM QUINOA
E-mail: iramaiabruno@gmail.com
Docente orientador: Iramaia Bruno da Silva Lustosa

RESUMO
Há em todo mundo um crescente interesse pelo papel desempenhado na saúde por alimentos contendo componentes que influenciam em atividades
fisiológicas ou metabólicas, ou que sejam enriquecidos com substâncias isoladas de alimentos que possuam uma destas propriedades, os quais estão
sendo chamados “alimentos funcionais” e que estão invadindo os mercados, tendo em vista a perspectiva de ganhos nesta área (CAVALCANTI et al
2011). A quinoa como sua principal característica é a qualidade da sua proteína que, por oferecer todos os aminoácidos essenciais, possui elevado
valor biológico sendo muito bem aproveitada pelo organismo. Desenvolver uma formulação culinária em forma de cookie á base de farinha de
arroz,alfarroba,quínoa e castanhas. As formulações dos biscoitos do tipo cookies serão desenvolvidas a partir de uma receita padrão de biscoito tipo
cookie. O estudo pretende analisar a nova formulação de biscoito tipo cookie pela dimensão nutricional e aspectos sensoriais. As formulações de
biscoitos tipo cookiesoferecerão uma opção sem glúten e com adição de quinoa, farinha de arroz e alfarroba, mantendo-se constantes os percentuais
dos ingredientes da formulação padrão.
Aluno: Lucas Alves da Costa

Curso do aluno: Nutrição
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Título DESENVOLVIMENTO DE DOCE DO SUBPRODUTO DE CAJU ADICIONADO DE BAGAÇO DA RAIZ DE YACON
E-mail: larissamrs@yahoo.com.br
Docente orientador: Larissa Morais Ribeiro da Silva

RESUMO
Atualmente observa-se uma mudança nos hábitos alimentares da população em relação ao consumo de produtos de origem vegetal, visando a
melhoria na saúde e bem-estar proporcionada pelo consumo destes alimentos. Observa-se uma necessidade de aumento na oferta de novos
produtos que possam atender essa demanda.. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um doce utilizando subproduto de
caju e bagaço de yacon, assim como avaliar as características físico-químicas; avaliar os compostos bioativos e estudar o comportamento reológico do
produto elaborado, utilizando os modelos de Ostwald-de-Waelle, Casson, Herschel-Bulkley e Newton. As matérias-primas serão caracterizadas através
de análises de composição centesimal. Inicialmente o tubérculo será higienizado para posterior branqueamento, descascamento e corte, a fim de
obter o bagaço. Serão elaboradas três diferentes formulações em três repetições, utilizando diferentes proporções de subproduto de caju e bagaço de
yacon e os dados obtidos serão submetidos á análises de variância e teste de Tukey para analise dos resultados e determinação da melhor
formulação. A presente pesquisa ira propiciar aos consumidores uma nova opção de produto com alegações funcionais, tendo em vista as
propriedades benéficas a saúde encontradas nas matérias primas utilizadas para elaboração do doce. A utilização do subproduto de caju também sera
de importante interesse comercial, tendo em vista que esse produto geralmente acabam sendo descartado pelas industrias de polpa de fruta
Aluno: Ana Eliza Ferreira Melo

Curso do aluno: Nutrição
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Título DESENVOLVIMENTO DE GELEIAS PREBIÓTICAS DE MORANGO E MELÃO OBTIDAS A PARTIR DE EXTRATO DE RAIZ DE YACON
E-mail: larissamrs@yahoo.com.br
Docente orientador: Larissa Morais Ribeiro da Silva

RESUMO
O yacon é uma raiz tuberosa, considerada um alimento funcional e nutracêutico, constituída por fibras alimentares solúveis e prebioticos, que tem
sido utilizados na prevenção de diversos tipos de enfermidades, ajudando no controle da glicemia e auxiliando na redução dos níveis de colesterol no
sangue. Desta forma, torna-se fundamental o desenvolvimento de novas técnicas, que garantam a elaboração de produtos que promovam benefícios
à saúde e que sejam acessíveis ao consumidor. Este estudo tem como objetivo desenvolver geleias de morango e melão, sem adição de açúcar,
adicionadas de extrato de raiz de yacon. A pesquisa será realizada no Centro Universitário Estácio do Ceará. As matérias-primas utilizadas serão
tubérculos de yacon, morangos e melões, os quais serão lavados e higienizados com solução de hipoclorito de sódio. Em seguida, as frutas serão
cortadas e submetidas à cocção, utilizando extrato de raiz de yacon, até o alcance do ponto final de geléia. Será feita a composição centesimal das
geleias de morango e melão adicionadas de extrato de yacon. As amostras também serão submetidas a análises reológicas e os resultados obtidos
serão analisados estatisticamente, através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. O projeto apresentado traz contribuição significativa ao
desenvolvimento científico e tecnológico uma vez que os temas abordados são de grande impacto econômico e de grande importância para o
Nordeste.
Aluno: Bruna Rodrigues de Araújo Marques
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Título DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUIMICA E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE BRIGADEIRO FUNCIONAL.
E-mail: janainammv@gmail.com
Docente orientador: Janaina Maria Martins Vieira

RESUMO
O desenvolvimento de produtos alimentícios funcionais é o novo assunto de interesse das indústrias de produção alimentos. Produzir alimentos que
vão além da reposição energética pode ser uma nova tendência mundial já que além de nutrir o alimento funcional tem outro efeito, benéfico, sobre
o organismo do consumidor. Há uma variedade quase que infinita de alimentos funcionais com diferentes sabores, aromas, texturas e visuais. A
variedade de produtos é algo positivo e pode agradar inúmeros grupos de pessoas. O consumo de hortaliças é bastante reduzido em crianças,
adolescentes e até em jovens adultos. O baixo consumo de hortaliças pode causar várias deficiências e carências nutricionais de micronutrientes,
entre elas esta avitaminose e hipovitaminose de vitamina A. Dessa forma, a produção de um brigadeiro utilizando jerimum como fonte enriquecedora
de betacaroteno, pró-vitamina A, pode ser uma forma atrativa para o consumo de vitamina A para crianças, adolescentes, jovens adultos e adultos.
Será desenvolvida duas formulações de brigadeiro com adição de farinha de jerimum e uma formulação controle (sem adição de farinha de jerimum).
Será realizada uma análise sensorial para verificar a aceitação dos brigadeiros. Assim, espera-se desenvolver um brigadeiro funcional bem aceito entre
os consumidores.
Aluno: Francisco Elvino Rodrigues Paes

Curso do aluno: Nutrição
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Título DETERMINAÇÃO DO PERFIL DOS PACIENTES COM ALTERAÇÃO NOS TESTES QUALITATIVOS DE TRIAGEM MÍNIMA DE ERROS INATOS DE
METABOLISMO ATENDIDOS PELO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN (FORTALEZA) E APAES DO INTERIOR DO CEARÁ
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da Silva

RESUMO
Determinar o perfil dos pacientes com alteração nos testes qualitativos de triagem mínima de erros inatos de metabolismo atendidos pelo Hospital
Infantil Albert Sabin em Fortaleza (Ce) e APAES no interior do Ceará. Identificar o número de triagens alteradas em relação ao total de triagens
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realizados e identificar o perfil clínico do paciente com triagem alterada O presente estudo será do tipo transversal, observacional, prospectivo e
quantitativo, no Hospital Infantil Albert Sabin e APAES no interior do Ceará entre agosto de 2015 a julho de 2016. Serão avaliados 300 pacientes com
suspeita de doença metabólica, de ambos os sexos, sem distinção de idade, e que apresentem necessidade da realização do teste de triagem. Cada
caso será composto de uma amostra de 30mL de urina fresca ou congelada, e um questionário preenchido pelo médico que solicita a triagem, além
do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente ou responsável. O questionário deve conter as seguintes variáveis: sexo, idade,
procedência do paciente, presença de consanguidade e de outros afetados na família, além de dados clínicos que compõe a sintomatologia. Para o
diagnóstico dos EIM, alguns sintomas inespecíficos podem aparecer confundindo o diagnóstico, como letargia, recusa alimentar, icterícia, vômitos,
diarréia, visceromegalia, retardo de crescimento, convulsões e coma que sem outra causa definida podem levar a um diagnóstico de uma Doença
Metabólica Hereditária. O projeto já foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, esperando o parecer do mesmo.
Aluno: Orlando Simões de Souza

Curso do aluno: Nutrição
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Título ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PÃES DE QUEIJO ENRIQUECIDOS COM ATIVOS DE FIBRA DE FARINHA YACON E BERINJELA
E-mail: ana.colares@hotmail.com
Docente orientador: Ana Paula Colares de Andrade

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.
Aluno: Sâmia Maria Abreu dos Santos
Aluno: Marliana Amorim Sena

Curso do aluno: Nutrição
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Situação: PIBITI/IES
Situação: PIBITI/Voluntário

Título INFLUÊNCIA DA VITAMINA D SOBRE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA
E-mail: karolinearagao@gmail.com
Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação anormal das células da mama, formando um tumor maligno. No Brasil, de acordo com as
estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o ano de 2014, válida também para o ano de 2015, apontam a incidência de
aproximadamente 576.580 casos novos de câncer, sendo um dos mais comuns em mulheres o câncer de mama. (INCA, 2015). Estudos anteriores
demonstraram que a vitamina D possui efeitos anti-carcinogênicos através da inibição da proliferação celular, da invasão celular, do controle da
angiogênese bem como através da prevenção da formação de metástase, esses eventos demonstram a capacidade da vitamina D de induzir a
apoptose e a diferenciação celular (LOPES, 2012). Neste sentindo, pretende-se com essa pesquisa avaliar a influência da vitamina D em pacientes com
câncer de mama e gerar dados que possam colaborar com a elaboração de políticas públicas a partir da possível demonstração que níveis séricos da
vitamina D mais elevados são protetores.
Aluno: Taís Nogueira Nobre

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título INVESTIGAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE PERFIL NUTRICIONAL E SINAIS CLÍNICOS GASTROINTESTINAIS E COMPORTAMENTAIS DE PACIENTES COM
AUTISMO ATENDIDOS NO IPEES
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da Silva

RESUMO
O objetivo desde estudo é investigar a relação entre perfil nutricional e sinais clínicos gastrointestinais e comportamentais de pacientes com autismo
atendidos no Instituto de Pesquisa e Extensão em Ciências da Saúde (IPEES). Tem como objetivos específicos: verificar peso, altura e IMC de cada
paciente autista atendido no IPEES; aplicar um questionário sobre perfil nutricional de pacientes autistas; aplicar um questionário de perfil clínico de
pacientes com autismo, verificando possíveis sinais de problemas gastrointestinais; e relacionar o tipo de nutrição com os sinais clínicos
gastrointestinais manifestados pelo paciente autista. Estudos mostram que o autismo pode estar relacionado a uma série de desordens
gastrointestinais (GI), os quais podem agravar os sintomas dos portadores da doença. Diminuída produção de enzimas digestivas, inflamações na
parede intestinal, e a permeabilidade intestinal alterada são algumas das desordens (GONZALÉZ, 2005). Diversos autores afirmam que o glúten e a
caseína estão envolvidos na etiopatogenia do Transtorno do Espectro Autista, em alguns pacientes (ALAEDINI, 2013). Pesquisas revelam que esses
compostos podem ter uma capacidade semelhante a morfina para alterar processos bioquímicos importantes implicados no autismo, incluindo os
que afetam a função do gene (WHITELEY, 2014). 60 a 70% das crianças com dietas restritivas de glúten e caseína apresentam melhorias no estado
comportamental. Suplementações diversas, entre elas de ômega 3, são colaboradores na diminuição dos sintomas do autismo (SEABRA, 2014). O
presente estudo será do tipo transversal, descritivo e quantitativo, a ser realizado no Instituto de Pesquisa e Extensão em Ciências da Saúde (IPEES),
Fortaleza (Ce), entre agosto de 2015 e julho de 2016. Serão avaliados 150 pacientes com autismo atendidos rotineiramente no Instituto de Pesquisa e
Extensão em Ciências da Saúde (IPEES), Fortaleza (Ce), de ambos os sexos, sem distinção de idade. Os resultados da avaliação da anamnese, qualidade
alimentar, nível de aceitação, cálculos de IMC, peso e altura serão usados para caracterizar a população estudada através de análise estatística tipo
Teste T e ANOVA, e observar a relação entre alimentação e problemas gastrointestinais e comportamentais de autistas.
Aluno: Lucas Martins de Sousa

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título INVESTIGAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM ERROS INATOS DO METABOLISMO (EIM) EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO
INFANTIL NO ESTADO DO CEARÁ
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da Silva

RESUMO
Realizar o perfil nutricional dos pacientes com erros inatos de metabolismo atendidos dentro de sua rotina no Hospital Infantil Albert Sabin, Fortaleza
(CE). Aplicar recordatório de 24h e 72h com o responsável pelo paciente, correlacionando a dieta prescrita pela nutricionista com a dieta seguida pelo
paciente. Observar a evolução clínica através dos parâmetros bioquímicos específicos da doença diagnosticada. Avaliar as formulações oferecidas pelo
SUS aos EIM, bem com sua aceitação pelos pacientes. Avaliar os motivos da adesão e não adesão da terapia ou da fórmula. O presente estudo será do
tipo transversal, descritivo e quantitativo, a ser realizado Hospital Infantil Albert Sabin entre agosto de 2015 e julho de 2016. Serão avaliados 150
pacientes com EIM atendidos no Serviço de Referência de Triagem Neonatal do Estado do Ceará, Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza (Ce), de
ESTÁCIO FIC
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ambos os sexos, entre idades de 0 - 18 anos. Com esta pesquisa espera-se investigar o perfil nutricional dos pacientes evidenciando a evolução do
quadro clínico e a eficiência da melhora na dieta específica. Além disso, pretende-se melhorar o prognóstico de pacientes portadores de erros inatos
do metabolismo, conscientizar profissionais de saúde e responsáveis a respeito da conduta dietoterápica, aumentar o nível de aceitação da dieta
esclarecendo dúvidas sobre a mesma. A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental para que possamos verificar se o crescimento está
se afastando do padrão esperado por doença e/ou por condições sociais desfavoráveis. Ela tem por objetivo verificar o crescimento e as proporções
corporais em um indivíduo ou em uma comunidade, visando estabelecer atitudes de intervenção (MELLO, 2002).
Aluno: Giselle Barreto Barcelos

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ENSINO DA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA
E-mail: alvesfic@gmail.com
Docente orientador: Francisco Antonio de Araujo e Souza

RESUMO
Na sociedade contemporânea, global e da informação, uma criança, até mesmo antes de ser plenamente alfabetizada, já faz uso de computadores e
jogos digitais para fins de entretenimento. O problema inicia quando a criança, em crescimento, frequentemente usa as tecnologias de informação e
comunicação (TIC´s) apenas com essa finalidade. A Lógica de Programação Computacional tem despertado o interesse de jovens estudantes
mergulhados no mundo das tecnologias, por que suas competências e habilidades dependem do raciocínio lógico e das notações simbólicas da Lógica
Formal, originada na Matemática. Quanto a relevância social e pedagógica deste projeto e seus produtos, destaca-se a contribuição para superar as
dificuldades de estudantes quanto à aprendizagem de Lógica de Programação Computacional, com base no uso de recursos tecnológicos aos quais já
estão familiarizados (TIC´s), usadas em seu ambiente de entretenimento e estudos.
Aluno: Alexandre de Menezes Gomes

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBITI/IES

Título OBESIDADE INFANTIL E OUTRAS DOENÇAS CRÔNICAS: UMA ANÁLISE CUIDADOSA INTEGRANDO ESTILO DE VIDA E SUAS CONSEQUÊNCIAS
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da Silva

RESUMO
Anteriormente, as doenças crônicas eram comuns na população adulta. Hoje, verifica-se uma mudança dessa realidade, em que crianças e
adolescentes tem a cada dia um estilo de vida menos saudável tornando a obesidade um fator comum nessa faixa etária. OBJETIVOS: Verificar as
relações diretas e indiretas entre obesidade infantil e o aparecimento de doenças crônicas nessa faixa etária bem como analisar possíveis educações
em saúde no que se diz respeito aos hábitos de vida que possam levar a obesidade, promovendo saúde e bem estar. JUSTIFICATIVA: Avaliar dos
fatores relacionados: obesidade e outras doenças crônicas, através de uma avaliação panorâmica integrando principalmente os hábitos de vida das
crianças. MARCO TEÓRICO: Estudos mostram que o acúmulo de gordura no corpo é prejudicial para a realização de várias atividades. Esse acúmulo de
gordura corpórea geralmente é obtido por meio de hábitos de vida não saudáveis como, por exemplo, a falta de exercícios físicos, e devido às
alimentações inadequadas. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Será formulado um protocolo para aplicação aos pacientes no Hospital Infantil Albert
Sabin da cidade de Fortaleza (CE) sobre a qualidade nutricional, hábitos de vida e o aparecimento de doenças crônicas, os quais serão aplicados três
vezes, um a cada trimestre, a cada paciente avaliado. RESULTADOS ESPERADOS: Com essa pesquisa, visa-se verificar o número de crianças obesas e o
tipo doenças crônicas as quais são acometidas, a fim de podermos diminuir o quadro clínico verificado atualmente.
Aluno: Vanessa Sampaio Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título PARALISIA CEREBRAL EM CRIANÇAS: UMA ANÁLISE DA POSTURA E EQUILÍBRIO
E-mail: montenegrocm@hotmail.com
Docente orientador: Cláudia Maria Montenegro

RESUMO
Crianças com Paralisia cerebral apresentam espasticidade, deformidades articulares, encurtamentos e desequilíbrio muscular. Tais alterações no
sistema musculoesquelético interferem no controle postural e nas alterações sensoriais. Logo torna-se necessário avaliar o padrão postural e
equilíbrio desses indivíduos. Existem inúmeros protocolos de avaliação. Uma das estratégias é a eletromiografia, ferramenta utilizada para revelar
informações relacionadas ao estado de ativação do músculo, sendo na atualidade empregada em crianças. Objetivo: Avaliar alinhamento e controle
postural de crianças com Paralisia Cerebral, por meio de Eletromiografia de Superfície. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo,
analítico, que terá como propósito analisar as características dos mecanismos de postura, equilíbrio e estabilidade em indivíduos portadores de
disfunções neuromotoras. A população compreenderá crianças com diagnóstico de paralisia cerebral, que realizam tratamento no Abrigo Tia Júlia,
Fortaleza - Ceará. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio do Ceará e aprovado sob o número
45233215.9.0000.5038. Resultados: Esperamos encontrar aspectos de postura, força e equilíbrio que uma vez identificados contribuam para
adequação no manejo clínico dessas crianças. Conclusão: Estudos dessa natureza são importantes, pois podem delinear objetivos de tratamento e
planos adequados pautados nas necessidades da criança com paralisia cerebral e com vistas à promoção de um crescimento e desenvolvimento pleno.
Aluno: Drielle Moreira Guerra
Aluno: Jacqueline Gomes Marques
Aluno: Loana Kislley Cândido Santos

Curso do aluno: Nutrição
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Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título RELAÇÃO ENTRE SOP E FATORES DE RISCO PARA A SÍNDROME METABÓLICA
E-mail: paolachayb@hotmail.com
Docente orientador: Ana Paola Victor Chayb

RESUMO
A Síndrome do Ovário Policístico é uma doença multifatorial, caracterizada por anormalidades reprodutivas além de comorbidades no metabolismo. A
maioria das mulheres diagnosticadas com esta síndrome encontra-se com sobrepeso ou obesidade. Devido a isto, elas se submetem a dietas
inadequadas, acarretando muitas vezes deficiências de nutrientes. Além dos distúrbios hormonais, o estilo de vida moderno, caracterizado
principalmente por maus hábitos alimentares e sedentarismo, podem também influenciar na exacerbação desse quadro, contribuindo para o
desenvolvimento da síndrome metabólica. Assim, este projeto tem como objetivo identificar os riscos para a Síndrome Metabólica em pacientes com
e sem o diagnóstico de Síndrome do Ovário Policístico. O projeto será desenvolvido na Unidade Básica de Saúde Flávio Marcílio, na cidade de
Fortaleza – Ceará. Devendo ser abordadas cerca de 600 mulheres. Será analisado o prontuário dos pacientes para avaliação dos exames bioquímicos.
Haverá aplicação de questionários sendo este dividido em quatro sessões: dados socioeconômicos, histórico de doenças, dados antropométricos e
alimentares, para este último serão utilizados questionário de frequência alimentar e recordatório. Com esse trabalho, espera-se contribuir para a
promoção da saúde das mulheres diagnosticadas com Síndrome do Ovário Policístico, através de um alerta quanto à necessidade e a eficácia, de
mudanças alimentares na prevenção da síndrome metabólica.
Aluno: Ana marta Vieira Ximenes

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A EXPERIÊNCIA DE IDOSOS UNIVERSITÁRIOS – UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO
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E-mail: julianaf.jf@gmail.com

Docente orientador: Juliana Fernandes

RESUMO
A trajetória dos estudos sobre envelhecimento é demarcada por representações sociais que inscrevem o/a idoso/a nas discussões de distintas
culturas. No Brasil, somente nos últimos anos as discussões sobre envelhecimento têm recebido atenção. Foi somente a partir da década de 1960 que
as ciências sociais e humanas conseguiram, em parceria com a gerontologia social, interferir, ainda que de modo superficial, na realidade de pessoas
na velhice. A partir desta década se constatou que a qualidade de vida vivenciada por brasileiros, iria resultar em um maior prolongamento da vida.
Neste sentido, configurando o aumento cada vez mais crescente de pessoas idosas na sociedade e principalmente no mercado de trabalho,
percebemos que o idoso vem enfrentando e irá encarar dificuldades em manter uma carreira profissional ou reingressar no mercado de trabalho por
diversas questões, desde o preconceito quanto a sua idade até a relação com a sua capacidade cognitiva. Deste modo, este estudo busca
compreender a experiência vivida de idosos estudantes universitários com o intuito de problematizar as densidades vividas pelos mais velhos, frente à
reinserção no mercado de trabalho. Para tanto, será realizado um grupo focal com 10 idosos com idade mínima de 60 anos. O grupo focal será
realizado em quatro encontros (um por semana) com duração de duas horas. E a análise dos dados será fundamentada no método fenomenológico.
Assim, consideramos relevante a busca da compreensão da experiência vivida de cada idoso, reconhecendo a essência da intencionalidade dos
comportamentos e subjetividades frente ao desafio da reinserção na universidade.
Aluno: Marina Duarte Ferreira Dias
Aluno: Tainara Rodrigues Teixeira Nunes

Curso do aluno: Psicologia
Curso do aluno: Psicologia
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Título AVALIAÇÃO DO USO DE TECNOLOGIAS LEVES COMO RECURSO PROMOTOR DOS MODOS DE SUBJETIVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
E-mail: yzycamara@gmail.com
Docente orientador: Yzy Maria Rabelo Câmara

RESUMO
Este projeto é resultante de uma pesquisa iniciada em outubro de 2014 (CNPq) intitulada: Um olhar sobre os modos de subjetivação de mulheres
portadoras de sofrimento psíquico internadas em instituição de saúde mental sob registro (CEAP/HSM – projeto 06/2015). No decurso da mesma
surgiu o afã de conhecer as tessituras de subjetividade de portadores de sofrimento psíquico grave produzidas no ambiente hospitalar e no quanto a
utilização de tecnologias leves impactam na vivência diária interpessoal e na evolução clínica de usuários de internação psiquiátrica. O propósito
maior desta investigação firma-se na aplicação de tecnologias leves (acolhimento, vinculação, escuta ativa, ação educativa),que promovam bem-estar
e melhoria na evolução clínica de usuários que demandem internação psiquiátrica visando, acima de tudo, um cuidado mais humanizado, a
cronicidade e limitações sociais, acadêmicas e laborais, a alta incidência e prevalência epidemiológica e o risco que o portador em crise possa
representar para si e para terceiros. A metodologia utilizada será a análise de narrativas de pesquisa qualitativa focada em saúde mental. A relevância
é sentida na possibilidade de melhor adesão à terapêutica psicofarmacológica, menor tempo de internação, menores custos e maior possibilidade de
reintegração ao território de origem pela compreensão, acolhida e espaço terapêutico.
Aluno: Saulo Brasileiro Moreira Gomes
Aluno: Maria Tatiane Lúcio de Araujo

Curso do aluno: Psicologia
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Título COMPREENSÃO DA VIVÊNCIA DO SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE DOS CUIDADORES DE USUÁRIOS DE UM SERVIÇO DE ATENÇÃO TERCIÁRIA À
SAÚDE MENTAL
E-mail: yzycamara@gmail.com
Docente orientador: Yzy Maria Rabelo Câmara

RESUMO
Este projeto é resultante de uma pesquisa iniciada em outubro de 2014 (CNPq) intitulada: Um olhar sobre os modos de subjetivação de mulheres
portadoras de sofrimento psíquico internadas em instituição de saúde mental sob registro (CEAP/HSM – projeto 06/2015). No decurso da mesma
surgiu o afã de conhecer as tessituras de subjetividade de portadores de sofrimento psíquico grave produzidas no ambiente hospitalar e no quanto a
utilização de tecnologias leves impactam na vivência diária interpessoal e na evolução clínica de usuários de internação psiquiátrica. O propósito
maior desta investigação firma-se na aplicação de tecnologias leves (acolhimento, vinculação, escuta ativa, ação educativa),que promovam bem-estar
e melhoria na evolução clínica de usuários que demandem Este projeto surgiu do desdobramento da pesquisa de IC/CNPq: Um olhar sobre os modos
de subjetivação de mulheres portadoras de sofrimento psíquico internadas em instituição de saúde mental (CEAP/HSM – projeto 06/2015), onde
evidenciou-se a pergunta de partida: Como identificar a clareza das funções a serem desenvolvidas pelos familiares no que diz respeito a assumirem
responsabilidade pela saúde mental de entes adoecidos e garantir-lhes proteção e cuidado? Objetiva-se compreender a vivência do sofrimento grave
dos cuidadores de usuários de um serviço de atenção terciária à saúde mental a partir de um espaço de empatia e escuta do discurso do cuidador de
portadores de transtorno mental grave através do uso de tecnologias leves (acolhimento, vinculação, escuta ativa, ação educativa), facilitando a
resiginificação de vivências dolorosas. A metodologia utilizada será a análise de narrativas de pesquisa qualitativa focada em saúde mental. Justificase este projeto em termos de saúde pública pela compreensão da vivência do cuidador diante da cronicidade de doenças de seus familiares
mentalmente comprometidos pode facilitar um melhor processo psicoeducativo, maior adesão ao tratamento farmacológico e multiprofissional,
menor custo para o sistema de saúde, maior reintrodução ao convívio social, escolar, acadêmico e profissional, evitando tantas recidivas e limitações
perenes.
Aluno: Morgana Kislley Cândido Santos
Aluno: Marília Costa de Sousa
Aluno: Mayara Pessoa Viana da Silva
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Título CONHECIMENTO E APLICABILIDADE DE TÉCNICAS DE RELAXAMENTO COMO ESTRATÉGIA PROMOTORA DE AUTO EFICÁCIA NO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
E-mail: ricardoangeloesp@yahoo.com.br
Docente orientador: Ricardo Ângelo de Andrade Souza

RESUMO
Atualmente o contexto em que a sociedade vive devido aos conflitos diários e a pressão imposta pela contemporaneidade, faz-se necessário a
prevenção da saúde mental. Está pesquisa se baseia no objetivo de utilizar técnicas de relaxamento como estratégia promotora da auto-eficácia em
sujeitos de faixa etária 6 a 14 anos para potencializar seu desenvolvimento humano e agregar resultados até a fase adulta, e realizaremos um
levantamento junto aos sujeitos, os indicadores estressores nesta faixa etária mencionada anteriormente. O processo metodológico será através de
uma pesquisa bibliográfica e exploratória com a utilização de livros e artigos científicos relacionados ao desenvolvimento humano, relaxamento e
auto-eficácia, por meio dos autores de referência no assunto, como: Lev Vigotsky e Albert Bandura. Em seguida, será utilizado um inventário de
estresse infantil e um relatório de desempenho, que ajudará na coleta de dados para a verificação dos resultados e apresentação dos mesmos, que
supostamente poderá futuramente representar de uma melhora na qualidade de vida e manejo de fatores estressores no cotidiano dos sujeitos
pesquisados.
Aluno: Priscilla Cavalcante de Azevedo
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Título ENVELHECIMENTO E PSICOLOGIA – A PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE PSICOLOGIA ACERCA DA VELHICE
E-mail: julianaf.jf@gmail.com
Docente orientador: Juliana Fernandes

RESUMO
De acordo com o Censo Demográfico Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 a população brasileira equivale a 190.755.199 milhões de
pessoas, sendo que 20.590.599 milhões, aproximadamente 10,8% do total, são de pessoas com 60 anos ou mais, estas são consideradas idosas pela
Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. Neste sentido ao realizarmos comparações entre os censos demográficos do IBGE entre os anos de
1960 e 2010 podemos perceber que a população total de brasileiros triplicou, sendo catalogada 1960 com 70 milhões e em 2010 com 190.7 milhões
de pessoas. Da mesma forma, a população de idosos no Brasil aumentou consideravelmente passando de 3,3 milhões em 1960 para 20,5 milhões em
2010. Ou seja, o envelhecimento é um fenômeno sério que altera e continuará a transformar os contextos culturais, educacionais e econômicos no
país. No Brasil, a velhice vem sendo naturalizada como fenômeno pejorativo e de desvalorização em que os idosos são desconsiderados em sua
experiência e sabedoria e são enfatizados aspectos como inutilidade, improdutividade, dependência, doença e aproximação da morte. Deste modo,
este estudo possui natureza quantitativa com base correlacional, visando analisar a percepção que estudantes de Psicologia do 1º, 5º e 10º semestre
construíram em relação à velhice. A pesquisa será realizada em instituições de ensino superior, na cidade de Fortaleza/CE através da aplicação de
questionário sociodemográfico e a Escala para Avaliação de Atitudes em Relação ao Idoso. Considera-se que a velhice trata-se de um período da vida
complexo, com suas dificuldades e oportunidades assim como qualquer outra fase da vida. Entretanto, essas concepções não explicam os diversos
processos que transpassam o envelhecimento e assim, sentimos a necessidade de se problematizar nesta pesquisa os processos que perpassam o
envelhecimento.
Aluno: Mayara Feitosa de Andrade
Aluno: Angélica Maria de Sousa Silva
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Título MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA COTIDIANA
E-mail: julianaf.jf@gmail.com
Docente orientador: Juliana Fernandes

RESUMO
Nos últimos 30 anos, decorridos entre 1980 e 2010 foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres e 43,7 mil só na última década. O número de
mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 330%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de
assassinato no país. Deste modo, a violência contra a mulher se refere a fenômenos de muitas determinações, que são consequências de uma ordem
cruel e normativa de conflitos biologicistas e ainda, de ausências de políticas públicas interventivas que promovam realmente a diminuição do
feminicídio. Diante da necessidade de se compreender a cultura e contexto em que a violência está inserida, o presente trabalho apresenta uma
proposta de delineamento que busca caracterizar e discutir a violência contra a(s) mulher(es) em contextos cearenses, tomando como elemento de
partida a revisão de literatura, em seguida a utilização da vivência etnográfica e realização da entrevista semiestruturada para que, posteriormente,
seja realizada a análise dos dados. Neste sentido, a pesquisa se compromete em identificar, perceber e discutir a violência doméstica, a partir da
problematização vivida na pós-modernidade, em que, embora se apresente maior numero de leis, medidas e projetos sociais que busquem diminuir o
acréscimo da violência, ainda percebemos a (re)atualização de um conjunto de normas e práticas sexistas que operam no comprometimento do
aumento do feminicídio no Brasil. Este fenômeno, nos faz concluir que precisamos fortalecer nossos projetos e ações científicos, proporcionando
medidas interventivas mais eficazes de combate a violência.
Aluno: Anne Joyce Lima Dantas
Aluno: Thaynara Alves de Abreu
Aluno: Caroline Marques Fernandes de Paiva

Curso do aluno: Psicologia
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título O SUICÍDIO COMO FENÔMENO SOCIAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DA PRÁXIS DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA SOCIAL
E-mail: Selenemazza.estacio.fic@gmail.com
Docente orientador: Selene Regina Mazza

RESUMO
A partir da análise do aumento exponencial das taxas de suicídio na contemporaneidade, o presente projeto parte da hipótese de que tal fenômeno,
autodestrutivo, esteja inserido na conjuntura dos fenômenos sociais e objetiva investigar a contribuição das variáveis socioculturais no surgimento do
comportamento suicida. Para tanto, utiliza-se, a príncípio, a pesquisa bibliográfica, com o referencial sociológico clássico de Émile Durkeim, junto ao
viés sócio-histórico em Psicologia Social, e a análise das taxas suicidas na sociedade atual. A partir da leitura teórica, propõe-se a realização de
entrevistas semi-estruturadas direcionadas aos estudantes do curso de Psicologia de uma instituição de ensino privada, que já tenham cursado a
disciplina de Psicologia Social II. A partir disso, visa-se alinhar os achados teóricos às práticas discursivas dos estudantes a fim de se analisar os
sentidos construídos pelos discentes acerca da temática para que busquem uma análise crítica do fenômeno de maneira a propor práticas
interventivas competentes à Psicologia em favor da diminuição das taxas de suicídio apresentadas no contexto social brasileiro.
Aluno: Linda Inês Oliveira Diógenes
Aluno: Midiã de Melo Silva

Curso do aluno: Psicologia
Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título POLÍTICAS PÚBLICAS E PSICOLOGIA: O EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL DE PODER DE POLÍCIA PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E-mail: luciopsi@yahoo.com.br
Docente orientador: Lúcio Flávio Gomes de Lima

RESUMO
O projeto em questão busca encontrar explicação para os comportamentos agressivos apresentados por policiais militares do estado do Ceará. Para
tanto será empregada a Análise do comportamento para o estabelecimento de relações entre variáveis estudadas. Os objetivos são: Analisar como a
ansiedade pode interferir no repertório comportamental dos sujeitos, Identificar possíveis déficits de habilidades sociais, Explorar técnicas e
atividades funcionais demonstrando como as mesmas podem auxiliá-los a resolver o problema de déficit no repertório comportamental. A hipótese
da pesquisa é que níveis elevados de ansiedade e pobre repertório de habilidades sociais funcionam como estímulo discriminativo para
comportamentos agressivos. Metodologicamente o trabalho será empreendido pela aplicação do Inventário de Habilidades Sociais, Escala Beck e
treinamento de habilidades sociais em grupo. Todo esse esforço justifica-se dada a importância da prestação adequada do ditame constitucional, bem
como pela necessidade urgente de apoio em saúde mental para os referidos sujeitos. O que, ao nosso entendimento, possibilitará uma melhoria nas
condições psicológicas dos sujeitos da pesquisa.
Aluno: Luciana Milfont de Vasconcelos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título QUANDO O CORPO ADOECE A MENTE PADECE: CONTEXTOS SUBJETIVOS E SOCIAIS DOS PROCESSOS DOLOROSOS DA MULHER COM
FIBROMIALGIA

ESTÁCIO FIC

Página 57 de 162

Docente orientador: Selene Regina Mazza

E-mail: selenemazza.estacio.fic@gmail.com

RESUMO
A Fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta, principalmente, com dor no corpo todo. Essa síndrome acomete em sua maioria as mulheres.
Na fibromialgia, não existe um exame diagnóstico objetivo e específico (laboratorial ou por imagens). Os relatos das portadoras desta condição
envolvem a descrição de dor difusa, rigidez, distúrbios do sono, cansaço, hipersensibilidade, ansiedade e depressão. Neste contexto, buscaremos
compreender os sentidos subjetivos e culturais que a mulher, com fibromialgia, dá ao seu processo doloroso, através de suas práticas discursivas
produzidas no cotidiano, no que diz respeito ao seu corpo, sofrimento, feminilidade e doença. Desse modo, seguiremos reflexões e procedimentos
metodológicos que se fundamentam em uma abordem qualitativa para realização de estudo de caso ou múltiplos estudos, como vem sendo utilizado
pela psicologia social com a proposta de promover um contato mais próximo entre pesquisador e o fenômeno, ou seja, as mulheres portadoras desta
síndrome. A coleta dos dados ocorrerá em dois momentos, inicialmente será realizada uma revisão minuciosa da literatura com o propósito de colher
material sobre a temática deste estudo, utilizando os descritores fibromialgia, dor, sofrimento. A seguir será aplicado uma entrevista semi-estruturada
a fim de captar os sentidos impressos através das práticas discursivas e cotidianas destas mulheres. Para a análise das entrevistas será adotada a
técnica de interpretação sugerida por Spink (1999). A pesquisa será realizada na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará
(FISIOFIC). A amostra será composta por pacientes do sexo feminino em tratamento de Fibromialgia, durante o segundo semestre de 2016. Para
tanto, entendemos que a fibromialgia é uma doença crônica que se manifesta sob diferentes formas, entretanto sua manifestação influencia na
constituição da subjetividade da mulher e suas vivencias dentro do seu campo social. Estas compreensões podem facilitar a avaliação e o tratamento
de mulheres com fibromialgia, pensando este sujeito além da doença, dando mais atenção a intersecção entre doença, corpo, feminilidade,
sofrimento psíquico e social, ou seja, ao identificarmos as particularidades que atravessa essa patologia, pode-se pensar em políticas de saúde e na
atuação multidisciplinar para este público.
Aluno: João Ferreira Coelho Filho

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/CNPq

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título GEOLOCALIZADOR DE UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
E-mail: janete.amaral@estacio.br
Docente orientador: Janete Pereira do Amaral

RESUMO
O portal vai fornecer a responsáveis legais e familiares (cuidadores) a georeferência de unidades psiquiátricas, facilitando o trajeto para locais, mostra
através do portal, unidades com vagas de leitos, onde poderão com precisão levar esses pacientes ao local mais indicado. Temos como objetivo
mostra unidades com especialidades específicas, ter um banco de dados com o registro de paciente com transtornos mentais e intelectuais,
facilitando relatórios, onde podemos mostrar as localidades desses pacientes, quais os maiores problemas e dificuldades destes pacientes, entre
outros. Indicar também horários de funcionamento das unidades. E locais públicos, privados, hospitais ou unidades de urgência/emergência entre
outros. Problema “Os responsáveis legais tem todo conhecimento de tratamentos disponíveis para o paciente?” “Qual é a quanndade unidades de
saúde que atende os diversos distúrbios ? ” “Como georeferenciar os paciente que precisam de uma atenção especial? ” Objenvo “Desenvolver
um portal para georeferenciamento de unidades de saúde para tratamento da pessoa com problemas de saúde mental, realizando o cadastro único
do paciente e procedimentos de conduta.” Marco teórico Em meio a tantos problemas na saúde pública, criei o projeto na intenção de ajudar na
eficiência do tratamento, com base no que pesquisei pessoas sentem dificuldades na busca de um local que possa disponibilizar certo tipo de
tratamento especifico conforme a sua necessidade. A intensão é criar e disponibilizar uma grande quantidade de informações para que possa ajudar
na busca de clinicas especializada em cada área.
Aluno: Wenderson Silveira de Oliveira
Aluno: Abilton Gadelha Dias

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de
Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Título INCENTIVANDO A LEITURA EM REDE
Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

Situação: PIBITI/Voluntário
Situação: PIBITI/Voluntário

E-mail: wellington@tecsist.com

RESUMO
O problema que nos motivou a desenvolver este projeto de pesquisa foi a dificuldade de acesso aos livros que nossos alunos encontram para comprar
e/ou acessar livros necessários para a sua formação acadêmica. Livros de tecnologia são caros e de vida curta, mas extremamente necessários na
formação destes profissionais de TI, pois alguns destes livros tornaram-se referências de ensino e em alguns casos são chamados de “A Bíblia” sobre o
assunto que aborda. Devido ao alto custo, eles acabam utilizando cópias ilegais ou sites web com pouco ou nenhuma qualidade. OBJETIVO: Este
trabalho tem como objetivo principal desenvolver um ambiente tecnológico e inovador, em que os alunos possam administrar os seus livros
particulares e divulgá-lo em uma rede social interna do aplicativo, onde possam emprestar e controlar os empréstimos para aqueles usuários de sua
rede de interesse. Objetivo Geral: Aplicar os conhecimentos teóricos de desenvolvimento de sistemas web e banco de dados em um APP com
benefícios reais para a comunidade acadêmica.Objetivos específicos: a) Desenvolver e incentivar nos alunos a atração pela leitura.b) Aproveitar
melhor a utilização de livros de segunda mão, que já foram lidos e estudados, mas que são importantes para outros alunos e estão encostados. C)
Criar um ambiente colaborativo e interno de empréstimos de livros. D) Desenvolver nos alunos o exercício da cidadania, colaboração e incentivo a
leitura através do auxilio outros alunos de sua comunidade. MARCO TEÓRICO: Segundo Sommerville (2013), a engenharia de software tem por
objetivo apoiar o desenvolvimento profissional de software mais do que a programação individual. Ela inclui técnicas que apoiam a especificação,
projeto e evolução de programas, que normalmente não são relevantes para o desenvolvimento de software pessoal. Banco de dados é um
agrupamento lógico organizado de arquivos relacionados. Em um banco de dados, os dados são integrados e estão relacionados para que um
conjunto de programas de software forneça acesso a todos eles, reduzindo boa parte dos problemas associados com os ambientes de arquivos
(TURBAN et al., 2010). Baseado nestes conceitos de Sistema de Informação, Engenharia de software, Banco de dados e portais web, que iremos
desenvolver este projeto inovador do incentivo a leitura e reaproveitamento de livros esquecidos, que perdem seu valor, quando estão esquecidos
em alguma estante empoeirada. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9ª ed. São Paulo: Ed. Pearson, 2013. TURBAN, Efraim et al. Tecnologia
da informação para a gestão, 6ª ed. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2010. YIN, Robert K. Estudo de caso: Planejamento e métodos. 4ª ed. Porto Alegre:
Ed. Bookman, 2010. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: A melhor experiência que um aluno do curso de Análise e desenvolvimento de sistemas
pode ter em sua passagem pela academia é participar ativamente do desenvolvimento de um software ou aplicativo, através de um estudo de caso
exploratório, principalmente em uma pesquisa orientada. Segundo Yin (2010), o estudo de caso é uma “investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real... Especificando quando os limites entre o fenômeno e o contexto não
são claramente evidentes”.
Aluno: João Marcos Silva Araujo
ESTÁCIO FIC
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Título TECNOLOGIA VERDE EM ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO EM FORTALEZA. UM ESTUDO DE CASO ACERCA DE PERCEPÇÕES E PRÁTICAS
ADOTADAS
E-mail: janete.amaral@estacio.br
Docente orientador: Janete Pereira do Amaral

RESUMO
O termo Tecnologia da Informação (TI) abrange o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais utilizados para geração, uso, armazenamento,
processamento e comunicação da informação. Todo esse processo consome recursos naturais e provocam impactos negativos sobre o meio
ambiente. Muito pode ser feito pelo meio ambiente, começando pela adoção de ações simples, mas que são suficientes para ajudar a minimizar os
impactos ambientais provocados pela tecnologia. O uso da Tecnologia da Informação Verde (TI-Verde) cresce na sociedade, ainda que de forma
inconsciente, posto que a preocupação ambiental é assunto recorrente no dia-a-dia de todos. Objetivos: O objetivo final deste projeto é identificar o
grau de conscientização dos estudantes do ensino médio sobre a TI Verde e analisar as práticas utilizadas nas instituições de ensino da rede pública de
Fortaleza-CE que favorecem seu uso. Como objetivos intermediários têm-se a compilação do conhecimento sobre a TI Verde no tocante a legislação
internacional e brasileira relacionada ao tema, às diferentes certificações ambientais já utilizadas e as perspectivas de uso da TI Verde. Metodologia:
Inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica para o embasamento teórico sobre o tema abordado. Posteriormente serão selecionadas as
instituições de ensino alvo da pesquisa. A pesquisa a ser realizada terá objetivo quantitativo e qualitativo, considerando-se a intenção de não só
identificar as práticas utilizadas, como também analisar sua eficácia. Resultados esperados: A perspectiva de contribuição deste trabalho está
relacionada ao enriquecimento de conhecimentos sobre a TI Verde pelos estudantes do ensino médio. Espera-se que os resultados e as reflexões
feitas no final do trabalho contribuam para o avanço do conhecimento sobre a TI Verde e permita uma maior conscientização sobre a necessidade de
seu uso como instrumento viabilizador da sustentabilidade do planeta.
Aluno: Daniel Da Silva Ribeiro
Aluno: Eduardo de Carvalho Costa

Curso do aluno: Ensino Médio
Curso do aluno: Ensino Médio
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Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título CONTROLE DE ESTACIONAMENTO POR VEÍCULO NÃO TRIPULÁVEL MÓVEL
Docente orientador: Pitágoras Graça Martins

E-mail: pitagoras.martins@estacio.br

RESUMO
Os drones tem sido o centro das atenções nos últimos dias, principalmente porque algumas empresas manifestaram o desejo de utilizá-los em
entregas em um futuro próximo Através do dispositivo drone pode-se realizar um voo panorâmico programado sobre espaços específicos para
monitoramento e acesso. Através de uma rota já predefinida imagens serão geradas, e enviadas para que sejam acessadas por usuários. O presente
trabalho propõe utilização de drone para monitorar vagas de estacionamento via imagem com uso de drone. Por essas imagens, os usuários do
estacionamento possam escolher, vaga disponível. Utilizaremos conexões de rede UDP(User Datagram Protocol). A construção das imagens e o
processamento possui entradas e/ou saídas de informações, Como resultado esperado, acredita-se poder fazer a configuração e manipulação das
imagens para filtrar as melhores para que usuários acessem via dispositivos inteligentes ou outras plataformas respondidas pelo drone.
Aluno: Francisco de Assis Lima da Silva

Curso do aluno: Redes de Computadores

Título REDE SOCIAL SAÚDE FÍSICA
Docente orientador: Francisco Alves Carneiro

Situação: PIBITI/Voluntário

E-mail: alvesfic@gmail.com

RESUMO
Qual a melhor solução para a implementação de um sistema de rastreamento utilizando tecnologias de baixo custo? Objetivos: Investigar e avaliar as
tecnologias existentes no mercado relacionadas ao monitoramento em tempo real, baseado em posicionamento geográfico, propondo uma
metodologia e desenvolvimento alternativos que apresentem melhorias em relação aos parâmetros de escalabilidade, usabilidade e otimização de
custos. Hipótese: Existe a possibilidade de implementação de um sistema de monitoramento sem a utilização de GPS, usando triangulação de antenas
e aproximação para identificação de coordenadas usando 3G. Justificativa: Proporcionar aos alunos participantes do projeto o primeiro contato com a
atividade de pesquisa, inserindo-os no processo de investigação científica, ativando o interesse e a vocação pela educação continuada; Marco Teórico:
Estudo de micro controladores, desenvolvimento de aplicações wireless usando android e tecnologias de rastreamento. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica de trabalhos científicos publicados em relação às tecnologias GSM/GPRS(Global System for Mobile Comunications/General Packet Radio
Service). Levantamento e avaliação dos dispositivos hoje disponíveis no mercado no que se refere principalmente as características de mobilidade,
escalabilidade, usabilidade, consumo de energia e custo do produto. Resultados esperados: Obter um produto com possibilidade de transformá-lo,
por meio de pesquisas e aprimoramentos futuros, numa ferramenta de mercado, com custos e aplicabilidades competitivas.
Aluno: Yuri Matheus Soares Dias
Aluno: Alef Ricardo Soares da Costa
Aluno: Juarez Pereira de Oliveira Neto
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Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título MONITORAMENTO DE POSIÇÃO GEOGRÁFICA EM TEMPO REAL VIA CSM/SMS
E-mail: alvesfic@gmail.com
Docente orientador: Francisco Alves Carneiro

RESUMO
Qual a melhor solução para a implementação de um sistema de rastreamento utilizando tecnologias de baixo custo? Objetivos: Investigar e avaliar as
tecnologias existentes no mercado relacionadas ao monitoramento em tempo real, baseado em posicionamento geográfico, propondo uma
metodologia e desenvolvimento alternativos que apresentem melhorias em relação aos parâmetros de escalabilidade, usabilidade e otimização de
custos. Hipótese: Existe a possibilidade de implementação de um sistema de monitoramento sem a utilização de GPS, usando triangulação de antenas
e aproximação para identificação de coordenadas usando 3G. Justificativa: Proporcionar aos alunos participantes do projeto o primeiro contato com a
atividade de pesquisa, inserindo-os no processo de investigação científica, ativando o interesse e a vocação pela educação continuada; Marco Teórico:
Estudo de micro controladores, desenvolvimento de aplicações wireless usando android e tecnologias de rastreamento. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica de trabalhos científicos publicados em relação às tecnologias GSM/GPRS(Global System for Mobile Comunications/General Packet Radio
Service). Levantamento e avaliação dos dispositivos hoje disponíveis no mercado no que se refere principalmente as características de mobilidade,
escalabilidade, usabilidade, consumo de energia e custo do produto. Resultados esperados: Obter um produto com possibilidade de transformá-lo,
por meio de pesquisas e aprimoramentos futuros, numa ferramenta de mercado, com custos e aplicabilidades competitivas.
Aluno: Samuel Pereira Gonçalves
Aluno: Matheus de Sousa Braga
Aluno: João Lucas de Souza e Menezes
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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: henrique.otte@estacio.br
Docente orientador: Henrique Otte

RESUMO
A temática deste trabalho é a análise comportamental de gestores de micro e pequenas empresas da grande Florianópolis com vistas a desenvolver
uma visão geral de linhas de raciocínio mais comuns, assim como poder estabelecer um modelo de previsão ou de comportamento comum que
podem ser estudados dentro de uma visão demográfica e etnográfica de nossos empresários e o resultado de suas empresas. Temos como finalidade
um melhor entendimento de como nossos gestores de MPEs abordam, entendem e resolvem seus problemas, ou seja, uma visão de como se
desenvolve o processo decisório destes gestores. Desta forma, podemos melhor aconselha-los assim como ter uma visão geral de características
decisória comuns que são benéficas ou maléficas ao desenvolvimento e sustentabilidade de suas empresas e de outras empresas que se aventurem
no mesmo contexto. Metodologicamente, este trabalho é pelo método científico indutivo, buscando generalizar comportamentos e atos concretos de
gestores dentro do que foi obtido de forma documental. Sua natureza é aplicada, pois busca o desenvolvimento de método para resolução de
problemas específicos e práticos enquanto aborda o problema de forma quantitativa, por meio de análises estatísticas como guias de um modelo
genérico de comportamento, exploratória quanto aos seus objetivos e experimental quanto aos seus procedimentos técnicos. Serão utilizados 86
mapas cognitivos obtidos em 4 anos de trabalhos junto a disciplinas de Apoio a Decisão, sobre os quais serão isolados e combinados termos mais
frequentes e linhas de raciocínio (sequências de termos) que sejam comuns a um número significativo de mapas. O resultado esperado de forma geral
é da obtenção de um mapa modelo centralizador e unificador das diferentes formas de raciocínio que possa justificar que existe uma forma de pensar
característica, ou não, aos gestores dentro de um certo contexto. De forma específica, obteremos em primeiro lugar uma análise estatística de termos
mais comuns e linhas de raciocínio mais comuns de gestores, o que é de grande utilidade a outros gestores e consultores para a definição e boas
práticas e linhas temáticas, como por exemplo, definir um grid gerencial baseado no encadeamento de valores que o gestor se utiliza para decidir que
tenha foco no relacionamento e/ou na eficiência. Como resultado, este trabalho busca ser uma referência para o desenvolvimento de uma base de
conhecimento sobre comportamento gerencial de nossa região e de como extrair conhecimento útil destas bases.
Aluno: Danilo Kutenski

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO BASEADO EM ANÁLISE MOTIVACIONAL
E-mail: henrique.otte@estacio.br
Docente orientador: Henrique Otte

RESUMO
Este trabalho foca no acompanhamento das ações desenvolvidas para se implantar um programa de empreendedorismo e inovação na Estácio
Florianópolis, onde serão comparados eventos de incentivo e promoção do programa com pesquisas de campo de conhecimento, interesse e a
própria participação do aluno no programa. A finalidade do artigo é de mapear e ter um histórico do que e como foi feito para poder se chegar a um
programa de empreendedorismo e inovação em uma unidade da Estácio no ponto de maturidade que chegaremos justamente durante o
desenvolvimento deste projeto de pesquisa. Este mapa poderá então ser reutilizado por outras unidades que desejam a implantação do mesmo
curso, oferendo um método para escalarmos o programa e mantermos dados de suas implantações. A metodologia utilizada é fenomenológica, de
natureza aplicada com uma abordagem quantitativa em uma pesquisa descritiva, que se apoiam em procedimentos de estudo de caso por meio de
um levantamento. Detalhadamente, o estudo trata de 4 ciclos de levantamento seguidos de 4 ciclos de análise dos dados de cada levantamento e seu
relacionamento. Seguindo as agendas de levantamento nos meses de agosto e dezembro de 2015 e março e junho de 2016. Justamente marcando o
início e fim do semestre letivo e anteriores e posteriores a nossos cursos de capacitação empreendedora, o BootCamp NAVE Floripa. Com o conjunto
de dados obtidos busca-se um referencial passo a passo das melhores práticas e impactos das ações desenvolvidas em relação a penetração do
programa assim como da análise do resultado final de um ano de trabalhos de implantação. Em paralelo a isso, um estudo do interesse, viabilidade e
nível de impacto que se pode esperar do programa totalmente implantado para a unidade. O desenvolvimento e acompanhamento de métricas em
um programa como este é algo inédito, desta forma o estudo é tanto de desenvolvimento do método ou ferramenta de análise e acompanhamento
como de aplicação deste método e avaliação dos resultados tanto do método quanto da própria ação desenvolvida. Esperamos ao fechamento do
projeto, oferecer a todas as unidades um manual de implantação do programa baseado em nossas experiências que contribua para o estabelecimento
de um projeto NAVE em cada unidade da Estácio.
Aluno: Marcelo Ernst Rust Tigges White

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES: UTILIDADE DO MÉTODO PARA DECISÕES GERENCIAIS
E-mail: irioprofessor@gmail.com
Docente orientador: Irio Ávila Gonçalves

RESUMO
O presente estudo trata da comparação entre os métodos de avaliação dos estoques PEPS, UEPS, MPM e Custo de Reposição, desse modo busca-se
identificar qual é o melhor método de avaliação para uma melhor forma de gerirem os seus estoques para evitar eventuais perdas ou desperdícios,
deve ser levado em consideração o método de custeio mais viável para tal. O Objetivo é Analisar as contribuições do método mais viável como critério
de valorização do estoque de uma determinada empresa. Para tanto, o projeto pretende: identificar os métodos que são utilizados na avaliação dos
estoques; demonstrar a importância de uma correta valorização dos estoques; verificar as vantagens e desvantagens da utilização dos métodos PEPS,
UEPS, e Média Ponderada.
Aluno: Lupsinio Moreira de Oliveira

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Turismo
Título TURISMO CULTURAL NO CONJUNTO DE FORTALEZAS DA ILHA DE SANTA CATARINA: VERIFICAÇÃO E SUGESTÕES DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
NO ÂMBITO DA ATIVIDADE TURÍSTICA
ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS
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Docente orientador: Victor Henrique Moreira Ferreira

E-mail: victor.ferreira@estacio.br

RESUMO
O conjunto de fortalezas da Ilha de Santa Catarina possui importância histórica e beleza arquitetônica que em conjunto são de suma relevância para o
turismo cultural de Florianópolis. Dessa forma, é necessário preservar esse patrimônio através de práticas sustentáveis de turismo, no qual seja
possível mitigar o impacto negativo causado pela atividade. Sendo assim, as fortalezas são o objeto de estudo desta pesquisa, que tem como
propósito verificar as atuais práticas sustentáveis desenvolvidas, de modo a identificar o fluxo qualitativo de turistas, bem como fazer uma análise
crítica das técnicas em andamento, a fim de sugerir melhorias de ordem sustentável, levando em consideração experiências já consolidadas no âmbito
da atividade turística. Por meio de exploração qualitativa, com intermédio de pesquisa bibliográfica, eletrônica, de campo e de elaboração e aplicação
de questionários, é que se pretende adquirir dados relevantes para avaliação crítica da atual realidade do turismo nas fortalezas estudadas. Assim,
esse projeto busca transformar esses dados levantados em sugestões sustentáveis, cuja aplicabilidade seja viável. E que possa auxiliar no
desenvolvimento do turismo cultural, do mesmo modo que venha beneficiar a atividade turística local no geral.
Aluno: Maria Caroline Lucas Fernandes

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Gastronomia
Título AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS DO CURSO DE GASTRONOMIA
E-mail: bortnowska@yahoo.com
Docente orientador: Katarzyna Bortnowska Marinho

RESUMO
A importância de estudar a formação do profissional e o seu processo de aprendizagem é destacado por Campos et al. (2009), “identificar as
competências de cada indivíduo, bem como estimular o seu desenvolvimento e comprometimento é um desafio para realidade das organizações e
das instituições de ensino”, neste estudo o objetivo foi estabelecer relações entre os estilos de aprendizagem e as competências individuais. Neste
contexto, este projeto tem por objetivo analisar o alinhamento entre as competências desenvolvidas no curso de Gastronomia e as exigidas pelo
mercado de trabalho para verificar a efetividade do processo de aprendizagem (acadêmico e organizacional). Esta pesquisa pode ser considerada
exploratória e com relação aos procedimentos pode-se considerar uma pesquisa de levantamento, que no entendimento de Gil (2006, p. 70): “[...] se
caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.” Os resultados esperados para esta pesquisa visam
identificar as competências desenvolvidas para o profissional no mercado de trabalho, bem como realizar um levantamento de discentes e egressos
do curso de Gastronomia da Faculdade Estácio de Florianópolis que atuam nas mais diversas posições do mercado de trabalho para verificar se na
visão do profissional (aluno ou ex-aluno) existe alinhamento entre as competências desenvolvidas no curso de Gastronomia e as exigidas pelo
mercado de trabalho.
Aluno: Douglas Ricardo Vogel

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: PIBIC/IES

Título LOGÍSTICA REVERSA: ANÁLISE DOS RESTAURANTES DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
E-mail: bortnowska@yahoo.com
Docente orientador: Katarzyna Bortnowska Marinho

RESUMO
A Logística Reversa (LR) é o processo logístico que trata do retorno dos resíduos de bens de pós-consumo e de pós-venda ao ciclo de negócios e
processos produtivos. Como todo processo logístico, a LR planeja, opera e controla o fluxo físico e as informações logísticas correspondentes,
diferenciando apenas da origem que é o consumidor final. Pode-se dizer que a LR inicia suas operações quando a logística direta termina as suas,
fechando o ciclo logístico. Este trabalho limita-se a LR, pois está centrado no controle do processamento das sobras das refeições. O trabalho
pretende contribuir para o entendimento da maneira com que os gerentes e proprietários, que trabalham diretamente com a gestão de restaurantes,
atuam no momento de eliminar os resíduos recicláveis. Neste sentido, o trabalho compreenderá no primeiro momento uma pesquisa bibliográfica,
com o objetivo de coletar dados teóricos que permitam um conhecimento mais profundo sobre a temática em questão e posteriormente aplicação de
um questionário em restaurantes da Grande Florianópolis. Os resultados esperados visam perceber de que forma os restaurantes contribuem para a
redução da degradação de materiais recicláveis por meio da LR para obter retornos financeiros e aumentar a sustentabilidade organizacional. Com
este estudo, propõe-se, ainda, fornecer informações que contribuirão para a tomada de decisões, identificação de pontos fortes e fracos no setor de
restaurantes comerciais, o incentivo da educação ambiental, mudanças na maneira de administrar, redução de desperdícios e custos.
Aluno: Beatriz Ingryd Vasconcellos

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título O IMPACTO DA INTERNET DAS COISAS NA VIDA DAS PESSOAS
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

E-mail: maiara.cancian@gmail.com

RESUMO
Internet das Coisas é um conceito criado para a revolução tecnológica dos itens interconectados. Todos aqueles itens usados no dia a dia que estão
imersos na rede mundial de computadores. Mas, não se limite aos smartphones e computadores, porque hoje existem incontáveis utensílios que são
conectados – eletrodomésticos, tênis e roupas, meios de transporte e até mesmo cadeados (PAES, 2014). O objetivo de implantar rede de internet em
utensílios do dia a dia é para que aconteça a fusão do mundo físico e o digital, fazendo com que tudo que estiver conectado se comuniquem um com
o outro, seguindo o mesmo conceito dos data centers e nuvens. Ótimos exemplos de aparelhos recentemente lançados com o total conceito de
Internet das Coisas: Google Glass e relógios inteligentes (ZHIYONG et al., 2010). O objetivo da presente pesquisa é fazer um levantamento
bibliográfico sobre o impacto da Internet das Coisas na vida das pessoas, e uma posterior entrevistas com um grande grupo de usuários da internet de
um modo geral, para saber a opinião deles a respeito desse impacto. Com essa opinião as empresas podem saber como podem melhorar para terem
mais adeptos dessa nova tecnologia. A metodologia de desenvolvimento segue os seguintes passos: (i) Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa do Estado da
Arte referente ao tema; (ii) Levantamento das possibilidades de atuação da Internet das coisas na vida das pessoas; (iii) Compilação e tabulação dos
dados; (iv) Elaboração de um questionário para saber a sua opinião e principais dúvidas; (v) Entrevista com um grande grupo de pessoas; e (vi)
Compilação dos Dados coletados. 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 realidade de muitas empresas de TI relativos
a Internet das Coisas, mas principalmente a confiabilidade das pessoas nessa nova realidade.
Aluno: Hugo Jonas Cardoso

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/IES

Título PESQUISA E AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE
ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS
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Docente orientador: Maiara Heil Cancian

E-mail: maiara.cancian@gmail.com

RESUMO
O sucesso no desenvolvimento de software é medido principalmente pela forma com que ele realiza a tarefa para qual foi proposto. O esforço de
desenvolvimento é total ou parcialmente desperdiçado se o software, por melhor que seja a qualidade de sua codificação e desenvolvimento, não
cumpre com a tarefa a que foi destinado. No âmbito da engenharia, um Requisito consiste da definição documentada de uma propriedade ou
comportamento que um produto ou serviço particular deve atender. O glossário da IEEE define requisito como: “Uma condição ou capacidade
necessitada por um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo. Uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por
um sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, um padrão ou uma especificação.” O processo de engenharia de requisitos é um
conjunto estruturado de atividades para extrair, validar e manter um documento de requisitos. Uma completa descrição do processo poderá incluir
quais atividades são realizadas, a estruturação ou particionamento destas atividades, quem é responsável pela atividade, as entradas e saídas de/para
atividade e as ferramentas usadas para suportar a engenharia de requisitos. O objetivo geral deste projeto de pesquisa é estudar e conhecer as
técnicas existentes para a Elicitação dos Requisitos de Software, suas aplicações e avaliar a sua eficiência nos projetos. A metodologia aplicada a esta
pesquisa segue os seguintes passos: (i) Estudar o Estado da Arte no que tange a Elicitação de Requisitos de Software; (ii) Conhecer as técnicas de
Elicitação de Requisitos de Software; (iii) Fazer uma pesquisa em empresas de desenvolvimento de software para saber as técnicas utilizadas; (iv)
Conhecer as técnicas que as empresas utilizam e o seu grau de sucesso; e (v) Avaliar a eficiência das técnicas. 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: Maurício dos Reis Durajski

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/IES

Título SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
E-mail: vieira.rodrigo@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo Vieira

RESUMO
Construção de indicadores de produção científica, baseados na mensuração da informação, utilizando softwares que aplicam técnicas bibliométricas e
cienciométricas. Indicadores de produção científica podem ser descritos como informações estatísticas utilizadas como base para compreender a
produção intelectual de cientistas e pesquisadores, sejam eles vinculados a instituições públicas ou privadas (PAVÃO Et. Al. 2011). A mensuração da
informação, que se baseia em técnicas matemáticas e estatísticas podem apontar tendências de desenvolvimento da sociedade, das disciplinas
científicas, bem como das áreas de produção e consumo (WORMELL, 1998). Diversos softwares estão disponíveis para tal construção. O Portal Escrita
Científica (www.escritacientifica.sc.usp.br) destaca alguns desses softwares. Contudo, devido as diferentes estruturações das diversas bases de dados
disponíveis para analise, por vezes, se faz necessário uma reformatação dos dados para posteriormente realização da mensuração da informação
nelas contidas. Essa ação de reformatação e posterior análise pode ser realizada com base em dois softwares específicos: o Infotrans, que foi
desenvolvido pela empresa alemã I+K e permite o rearranjo automatizado da estrutura dos dados compilados de bases de dados analisadas; o
Dataview, que foi elaborado pelo Centre de Recherche Rétrospective de Marseille (CRRM) da Universidade Aix-Marseille II, na França, que multiplica
as possibilidades de análises, facilitando o processamento da informação e apresentação dos resultados, permitindo gerar listas e matrizes para
contagem simples e análise da co-ocorrência de palavras. Apesar desses dois softwares (Infotrans e Dataview) facilitarem o processo de estruturação
e análise de dados para construção de indicadores de produção científica, sua utilização se torna difícil, pois eles foram elaborados para ambiente Ms
Dos, o qual está desatualizado. Diante dessa desatualização o presente estudo visa analisar a viabilidade, sob o ponto de vista dos requisitos de
software, atualizar os programas Infotrans e Dataview para linguagens de programação mais atuais, que permitam sua utilização em multi
plataformas. Diante de tal problemática, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar a viabilidade de atualização dos Infotrans e Dataview para
linguagens de programação mais atuais, frente a disponibilidade de softwares efetivamente mais atuais, tais como os descritos pelo Portal Escrita
Cienﬁca. Para alcançar esse objenvo geral, estabelecem-se os seguintes objenvos especíﬁcos: a) Descrever o funcionamento dos programas
Infotrans e Dataview, com vistas a idennﬁcar seus requisitos de soware. b) Descrever as funcionalidades de outros sowares de analises
bibliométricas, tais como os descritos pelo Portal Escrita Cienﬁca; c) Comparar as funcionalidades do Infotrans e Dataview, frente as dos sowares
descritos pelo Portal Escrita Cienﬁca. d) Discunr a viabilidade de atualização do Infotrans e Dataview para linguagens e/ou plataformas mais atuais.
O presente estudo se justifica, pois, o conhecimento científico está sendo cada vez mais visto como um importante ativo para as estratégias
empresariais e governamentais (WHITLEY, 2000). Além disso, os indicadores da atividade científica estão no centro dos debates, sob a perspectiva das
relações entre o avanço da ciência e da tecnologia, por um lado, e o progresso econômico e social, por outro. O foco da avaliação orientou-se por
muito tempo na medição dos insumos da atividade científica, mas o interesse por indicadores de resultado tem crescido (MACIAS-CHAPULA, 1998, p.
134). A atividade científica deixou de ser avaliada somente pelos avanços em termos de construção do conhecimento, passando a ser avaliada
também por seus impactos na produção de bens e serviços (VELHO, 1999). Assim, em tudo o que se refere à ciência e a tecnologia, os indicadores
bibliométricos e cienciométricos tornaram-se essenciais. Estudo de caráter exploratório, descritivo e de natureza qualitativa, que objetiva analisar a
viabilidade de atualização de dois softwares de analise bibliométricas para linguagens de programação mais atuais. O estudo se divide em três
grandes fases: a primeira prevê a análise dos programas Infotrans e Dataview, com vistas a identificar seus requisitos de software; a segunda fase
prevê a descrição das funcionalidades de outros softwares de analises bibliométricas, tais como os descritos pelo Portal Escrita Científica; a terceira
fase se destina a comparar as funcionalidades dos softwares analisados e discutir a viabilidade de atualização dos programas Infotrans e Dataview.
Como resultados esperados, a expectativa é obter requisitos de software adequados para reconstrução do Infotrans e Dataview, de modo a
possibilitar sua atualização para plataformas mais atuais, tais como plataformas online e/ou mobile.
Aluno: Marcelo Antunes Bitencourte

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/IES

Título UM ESTUDO SOBRE A COLABORAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS DE TI DE FLORIANÓPOLIS
E-mail: maiara.cancian@gmail.com
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
Uma série de movimentos vem ocorrendo a partir dos últimos cinco anos na empresas de TI, em particular o movimento referente a Colaboração.
Este movimento é visto como a mais forte tendência de formação de alianças estratégicas entre empresas para atenderem a oportunidades de
negócios cada vez mais globalizadas e ao mesmo tempo particularizadas (CAMARINHA-MATOS et al., 2005). Para o segmento de TI, onde o software é
o ativo produzido, a colaboração pode ser ainda mais beneficiada, visto que o software é um ativo reutilizável e pode ser fornecido sob demanda.
THINKstrategies (2005) define SaaS como uma solução de software que fica hospedada no provedor do serviço e está disponível na web. Este
software é oferecido como um serviço, e é acessado pelos usuários através da Internet, sem a necessidade de implantar e manter uma infra-estrutura
de TI. O objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento da literatura dos possíveis problemas que a Colaboração pode trazer as empresas de TI, que
envolvem confiança e reputação e oferecer possíveis soluções para cada um dos problemas, baseadas na literatura. Conhecendo esses problemas,
pode-se, melhor tentar resolvê-los aumentando o potencial de Colaboração entre as empresas. A Metodologia conta com os seguintes passos: (i)
Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa do Estado da Arte referente ao tema; (ii) Levantamento dos possíveis problemas que a colaboração pode trazer para
ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS
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uma empresa de TI; (iii) Compilação e tabulação dos dados; (iv) Elaboração de um questionário a ser aplicado em algumas empresas de TI da região
para verificar a possibilidade de colaboração; (v) Entrevista com representantes de empresas de TI da região; e (vi) Compilação dos Dados coletados. 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, a potencialização da Colaboração entre as empresas de TI que pode trazer muitos benefícios tanto as empresas como
para seus clientes.
Aluno: Eduardo Trombetta
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA: VIVÊNCIAS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
E-mail: cintiadelimagarcia@hotmail.com
Docente orientador: Cintia de Lima Garcia

RESUMO
O presente projeto de pesquisa vislumbra analisar percepções de pacientes oncológicos acerca do tratamento quimioterápico. Para tanto, será
realizada uma investigação descritiva e exploratória de caráter qualitativo, com pessoas em tratamento quimioterápico no Hospital de referência em
Oncologia da Região do Cariri, e que estejam acolhidos na Casa de Saúde São Bento, localizada em Barbalha-Ceará. Os sujeitos que aceitarem
participar livremente da pesquisa, responderão a uma entrevista semiestruturada contendo questões norteadoras acerca da temática. Em seguida, os
dados serão tratados de acordo com a análise de conteúdo de Bardin. Vale ressaltar, que os preceitos éticos e legais das pesquisas que envolvem
seres humanos, serão respeitados.
Aluno: Antonia Rosevania de Moura Santos

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS DAS FOLHAS DE MYRACRODRUON URUNDEUVA FR. ALL. E DE SEUS FUNGOS ENDOFÍTICOS
E-mail: fgfigueredo@gmail.com
Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
A utilização de plantas para fins medicinais é algo que está intimamente ligado com a história da civilização humana, desde seus usos in natura, na
forma de chás, infusos, macerados e outros, até produção de medicamentos à base das mesmas. A pesquisa de compostos químicos biologicamente
ativos para fins terapêuticos em plantas utilizadas na medicina popular e em seus microrganismos endofíticos tem enriquecido as opções para a
produção de novos fármacos antinflamatórios, antimicrobianos, antitumorais, entre outros. Myracrodruon urundeuva Fr. Allemão (aroeira-do-sertão)
é muito conhecida popularmente por suas propriedades medicinais cicatrizantes, anti-inflamatórias, antibióticas, entre outras. Procurando
demonstrar cientificamente esse saber popular, o estudo objetiva avaliar a atividade antimicrobiana do extrato acetato de etila das folhas de
Myracrodruon urundeuva Fr. Allemão (aroeira-do-sertão) e de seus fungos endofíticos. O isolamento dos fungos será realizado a partir de uma bateria
de soluções que ao fim do processo de lavagem garantirão a assepsia externa das folhas, garantindo que caso haja o crescimento de fungos, os
mesmos serão de fato, endofíticos. A folhas para isolamento dos fungos endofíticos e para preparo do extrato serão cortadas em pequenos pedações
afim de aumentar a superfície de contato. A atividade antimicrobiana dos extratos será realizada frente a seis linhagens padrão de bactérias
Escherichia coli ATCC 10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Staphylococcus aureus ATCC 25923 e linhagens bacterianas multirresistentesP.
aeruginosa 03, E. coli 27 e S. aureus 358. Os resultados serão analisados estatisticamente aplicando-se ao two-way ANOVA seguida do teste de
Bonferroniposttests (Considerando significância com p < 0,05).
Aluno: Ana Paula Leite Nascimento

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título ATIVIDADE MODULATÓRIA DA VIOLACEÍNA PRODUZIDA PELA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM, COM ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS NA
CLÍNICA MÉDICA EM MICROORGANISMOS SENSÍVEIS E RESISTENTES
E-mail: rafa_mendes@msn.com
Docente orientador: Rafael de Carvalho Mendes

RESUMO
A violaceína é um metabólito de coloração violeta formado pela condensação de duas moléculas de triptofano, produzida por algumas espécies de
microrganismos, como por exemplo, a Chromobacterium violaceum e Janthinobacterium lividum. Sendo um produto natural, a violaceína poderá
servir como alternativa no combate de infecções microbianas causadas por microrganismos resistentes a um determinado antibiótico. Diante desta
pespectiva, o objetivo da pesquisa é avaliar a atividade antibacteriana da violaceína em cepas resistentes e sensível a antimicrobianos e comparar esta
ação com o antibiótico em questão. Serão utilizadas 10 cepas microbianas adquiridas da American Type Culture and Collection e de isolados clínicos.
Para determinar a atividade antimicrobiana, será utilizada a técnica de microdiluição em caldo de acordo com metodologia descrita pelo Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI) M7-A6 Vol. 23 N° 2, sendo os testes realizados em triplicata. A partir dos valores da concentração inibitória
mínima, da violaceína e dos antimicrobianos (azitromicina, oxacilina, cloranfenicol e meropenem) será realizada o seu efeito modulatório, pela técnica
de checkerboard de acordo com o Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols. Espera-se com os resultados obtidos, iniciar o desenvolvimento de
um novo medicamento, que trate infecções por microrganismos utilizando doses baixas de antimicrobianos.
Aluno: Pedro Ivo Palácio Leite
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Título ESTUDO DA ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DA RIACHIN UM CIANOGLICOSÍDEONÃO CIANOGÊNICO EXTRAÍDO DA BAUHINIA PENTANDRA
E-mail: pablo.farias@estacio.br
Docente orientador: Pablo Antonio Maia de Farias

RESUMO
Plantas do gênero Bauhinia sp, é um vegetal que vem sendo usado pela população para tratar diversos problemas de saúde, dentre os usos mais
frequentes encontra-se o tratamento de diabetes para algumas espécies. Um componente isolado recentemente da Bauhinia pentandra, denominado
riachin, é objeto deste estudo. Em investigação prévia in silico foi identificada uma possível atividade sobre receptores SGLT2. Objetivos: Esta pesquisa
visa investigar a atividade da riachin sobre receptores SGLT2 renais; e a possível ocorrência de toxicidade renal. Método: Para a realização deste
trabalho serão utilizados ratos que receberão tratamento sucessivos, por sete dias, em seguida serão avaliadas a urina (glicosúria, teores de Na, Cl e K)
e o sangue (creatinina, ureia e glicemia) para estabelecer os possíveis mecanismos e efeitos tóxicos.Também será realizado um estudo de toxicidade
animal de acordo com protocolo up-and-down da OECD. Os grupos serão separados em: controle negativo, com administração oral de óleo de milho
(veículo), grupo controle positiva, que receberá administração oral de dapaglifozina em veículo em subgrupos com doses de 0,2; 0,4; 2 e 5mg/Kg e um
terceiro esquema em outros grupos que receberá tratamento com a substância em estudo riachin nas doses de 25; 50 e 100mg/Kg. Os resultados
serão analisados pelo software estatística SPSS versão 23 e pelo Graphpad Prism 6.0. Conclusão: Acredita-se que com os achados deste estudo será
possível entender melhor os mecanismos de redução da glicemia pela Bauhinia sp. além de ser possível identificar as propriedades deste novo
componente como protótipo para novos fármacos para o controle da glicemia.
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Aluno: Glaucyelle Marilia Sousa Silva
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ANÁLISE DOS EFEITOS DO MÉTODO PADOVAN EM CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS
E-mail: terezaaguida@yahoo.com.br
Docente orientador: Tereza Águida Costa do Nascimento

RESUMO
Método Pavodan foi desenvolvido por Beatriz Padovan com o intuito de ajudar crianças a ter uma melhor qualidade de vida, habilitando e reabilitado
o sistema nervoso das mesmas, utilizando técnicas terapêuticas que recapitula as fases do neurodesenvolvimento. Pedagoga se formou em
Fonoaudiologia para descobrir porque alguns dos seus alunos possuíam déficit de aprendizagem. Mas foi estudando Rudolf Steiner a partir da
Conferência “Andar, Falar e Pensar” e Temple Fay que descobriu a Reorganização Neurofuncional. O método Padovan é um método novo na
sociedade, mas que vem dando resultados satisfatórios no que diz respeito à melhora na deglutição da criança com alterações neurológicas, na fala, e
na andar; em indivíduos na terceira idade e até em pessoas hospitalizadas em Unidade de Terapia Intensiva. O objetivo deste projeto é comparar os
efeitos do Método Padovan antes e depois da sua aplicação em crianças com alterações neurológicas e será desenvolvido na Faculdade Estácio – FMJ
aplicando o método na Clinica Escola da instituição durante um determinado período de tempo e depois a criança será reavaliada, tudo isso com
inspeção de professor capacitado. Enfim, busca-se trazer novos horizontes de pesquisa para a sociedade, para a instituição e conseguinte melhorar a
qualidade de vida das crianças com alterações neurológicas assim como também de seus pais, favorecendo assim o ambiente familiar.
Aluno: Pollyana Soares Dias
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Título ANÁLISES COMPARATIVAS E ASSOCIADAS DA APLICAÇÃO DA CRIOTERAPIA E DO ÓLEO ESSENCIAL DO SYZYGIUM AROMATICUM EM LESÕES
MUSCULARES EM MEMBROS INFERIORES DE CAMUNDONGOS
E-mail: crissmarinho@hotmail.com
Docente orientador: Cristiane Marinho Uchôa Lopes

RESUMO
As plantas medicinais são utilizadas há milhares de anos em processos terapêuticos, onde os medicamentos são produzidos a partir da extração de
princípios biológicos das plantas. O território brasileiro em sua grande parte é coberto por uma vegetação tropical onde a biodiversidade é bastante
ampla, fomentando desta forma, a riqueza dos recursos naturais existentes no país. Este ponto tem sido foco de estudo de diversos pesquisadores, os
quais dentro das áreas de farmacologia associada à botânica e complementada pela fitoquímica buscam ampliar os seus conhecimentos sobre o uso
medicinal das plantas. O objetivo deste estudo será analisar a atividade ci¬catrizante e anti-inflamatória por parâmetros histológicos, da aplicação do
extrato óleo essencial do Syzygium aromaticum em modelos in vivo (ratos), após lesão muscular em membro inferior; ainda a aplicação da crioterapia
e das duas terapêuticas associadas. Syzygium aromaticumé de ocorrência endêmica na região do Cariri, sul do Estado do Ceará, Brasil. Espécies de
Syzygium aromaticum são utilizadas no tratamento de diversas patologias e constatou-se possuir eficácia contra processos inflamatórios. A
crioterapia, isto é, terapia com o frio, é amplamente utilizada por possuir efeitos antiinflamatórios e analgésicos. Na literatura não existe nenhum
relato de ação antiinflamatória de Do Syzygium aromaticum.. sobre lesões musculares, como também os efeitos no tratamento dessas lesões
associando produtos naturais desta planta à crioterapia. Dessa forma acredita-se realizar um relevante estudo que trará grande contribuição científicatecnológica.
Aluno: Jeyson Nunes dos Santos

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título EFEITOS DA FONOFORESE NA INFLAMAÇÃO E NOCICEPÇÃO EM ROEDORES
E-mail: lucianacpcardoso@gmail.com
Docente orientador: Luciana de Carvalho Pádua Cardoso

RESUMO
A fonoforese é descrita como a transferência de substâncias medicamentosas através da pele, por meio das ondas sonoras mecânicas produzidas pelo
aparelho de ultrassom. Trata-se de medida terapêutica bastante utilizada em fisioterapia, principalmente na reabilitação de lesões
osteomioarticulares agudas e crônicas, atuando na reparação óssea, processos cicatriciais e inflamatórios, bem como na redução da dor e edema.
Caracteriza-se por ser um estudo experimental, prospectivo e randomizado de natureza quantitativa, que pretende avaliar os efeitos da fonoforese na
inflamação e nocicepção através do teste da formalina em camundongos e edema de pata em ratos, induzido por injeção intraplantar de carragenina
e medido via pletismografia. Em ambos os testes, os animais serão separados em quatro grupo (n=6 animais por grupo): Controle positivo (CONT),
lesão por carragenina (ou formalina) sem terapia; Controle negativo (IND), lesão + indometacina (vo), lesão + fonoforese com gel comercial aquoso
(US); lesão+ diclofenaco dietilamônio (DDA); lesão + fonoforese com diclofenaco dietilamônio (US+DDA). Após o teste com carragenina, dois animais
de cada grupo serão anestesiado e eutanásiados para realização de imunohistoquímica para o TNF- na pata inflamada. Sendo assim, este ensaio
torna-se relevante academicamente, partindo do pressuposto de que eficiência da fonoforese venha evidenciar a sua utilização terapêutica na
vivência clínica fisioterapêutica, cientificamente ao subsidiar a relevância terapêutica da mesma em lesões osteomioarticulares de forma adjuvante e
socialmente, a partir da implementação de uma técnica resolutiva na reparação tecidual de portadores de lesões musculoesqueléticas.
Aluno: Francisco Ney Turbano Izidro Filho
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Projeto(s) do curso: Medicina
Título AÇÃO NEUROPROTETORA DE SPIRULINA PLATENSIS (ARTHROSPIRA) NA ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL EM RATOS
E-mail: bethpn@bol.com.br
Docente orientador: Maria Elizabeth Pereira Nobre

RESUMO
A isquemia cerebral resulta numa complexa sequencia de eventos como ativação de receptor de glutamato , aumento do cálcio intracelular e estresse
oxidativo, que são responsáveis pela lesão neuronal. O estresse oxidativo é definido como a situação na qual a formação de espécies reativas de
oxigênio (EROs) excede significativamente a capacidade de defesa antioxidante e de reparo do organismo , tendo como consequência o aumento de
danos a biomoléculas . O estudo de drogas antioxidantes e de bloqueadores de radicais livres é importante para compreensão das diversas reações
bioquímicas . Estudos têm mostrado que a Spirulina platensis tem um efeito protetor contra morte celular por apoptose, devido aos radicais livres. A
S. platensis é uma microalga com ações antiviral, anticancerígena, hipocolesterolêmica, anti- diabética e antioxidante já descrita . O objetivo desse
estudo é avaliar a ação neuroprotetora do extrato aquoso de Spirulina platensis (Arthrospira) na isquemia cerebral global. Serão utilizados ratos
machos wistar adultos (250-300g) submetidos ao modelo de isquemia cerebral transitória por oclusão bilateral das carótidas durante 30 min, seguida
de reperfusão. O grupo falso- operado (sham) será submetido ao procedimento cirúrgico, exceto pelo clampeamento das . carótidas. Após o
procedimento cirúrgico, os animais serão tratados com S. platensis durante 7 dias nas doses de 25, 50 e 100 mg/Kg, v.o. Após os sete dias de
tratamento os ratos serão avaliados quanto a atividade locomotora (campo aberto), rota rod e testes de memória (esquiva passiva e labirinto
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aquático) e nado forçado . Após os testes de comportamento os ratos serão eutanasiados e seus cérebros retirados para determinação de
monoaminas e aminoácidos em HPLC, determinação da concentração de nitrito e TBARS e análise histopatológica . Os dados serão avaliados por
ANOVA, seguido do Newman-Keuls como post hoc , considerados diferenças para p<0.05.
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Título ASPECTOS DA SEXUALIDADE EM PACIENTES IDOSOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
E-mail: hellen.lins@estacio.br
Docente orientador: Hellen Lúcia Cruz Caldas Lins

RESUMO
Com o envelhecimento da população brasileira observa-se uma maior prevalência de doenças crônicas, destacando-se dentre elas a doença renal
crônica. A terapia de substituição renal (hemodiálise) afeta de modo significativo a qualidade de vida do paciente, sobretudo em relação a
sexualidade. Apontam-se como importantes fatores associados: Idade avançada, depressão, perda do interesse sexual e disfunções orgânicas. Em
decorrência disso, há um envolvimento relevante do componente psicológico bem como do meio social, em que o paciente está inserido. Desse
modo, observa-se comumente isolamento social, sintomas depressivos, percepção negativa da auto-imagem e problemas conjugais.
Aluno: Lis Maria Farias Sousa Borges
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Título ATIVIDADE ANTIDEPRESSIVA DA CETAMINA NO TESTE DO NADO FORÇADO E ESTUDOS HISTOLÓGICOS E IMUNOHISTOQUÍMICOS
E-mail: gbviana@live.com
Docente orientador: Glauce Socorro de Barros Viana

RESUMO
A cetamina antagonista do receptor NMDA é utilizada como anestésico geral. Evidências clínicas e experimentais mostraram que a droga apresenta
um rápido e intenso efeito antidepressico, ao contrário do tratamento convencional, onde o efeito só se manifesta após algumas semanas. Dados
recentes apontam que a depressão está associada com o aumento de processos euroinflamatórios e assim os objetivos seraõ estudar os efeitos da
CET em modelo para avaliação de atividade antidepressiva e associar o efeito antidepressivo coma atividade anti-inflamatória da droga e esclarecer os
mecanismos de ação envolvidos.
Aluno: Bruna Caldas Campos
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Título ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E ANTI-INFLAMATÓRIA DA CETAMINA NOS TESTES DA FORMALINA E DO EDEMA DE PATA INDUZIDO PELA
CARREGININA EM CAMUNDOGOS
E-mail: gbviana@live.com
Docente orientador: Glauce Socorro de Barros Viana

RESUMO
A cetamina (CET) é um anestésico e antagonista do receptor glutamatérgico NMDA. Evidências indicam que a CET apresenta vários outros efeitos tais
como anti-depressivo e anti-inflamatórios. Objetivos: Avaliar os efeitos analgésico e anti-inflamatório da CET em doses sub-anestésicas e os
mecanismos de ação envolvidos. Metodologia: A atividade anti-inflamatória será estudada no teste do edema de pata induzido por carragenina. Para
isso camundongos Swiss machos (25-30 g) serão divididos em grupos de 10 animais cada e tratados (i.p.) com CET (5 ou 10 mg/kg), indometacina (10
mg/kg) ou veículo (água). Após 30 min, todos os animais serão injetados, na região subplantar, com 0,04 mL de salina (controle), na pata traseira
esquerda e igual volume de carragenina 1%, na pata traseira direita dos animais tratados. O volume das patas será medido em pletismômetro,
imediatamente após a carragenina (tempo 0) e a cada 60 min, durante 4 h. Depois da injeção de carragenina serão medidas as variações de volume
(mL) produzidas pela imersão das patas dos animais, em solução adequada, até o maléolo lateral do calcanhar. Para o estudo da atividade analgésica
utilizar-se-á o teste da formalina: 20 µL de formalina 2% serão aplicados no espaço subplantar da pata direita traseira dos camundongos. O tempo de
lambida da pata será determinado de 0 a 5 min (1ª fase, neurogênica) e 15 a 30 min (2ª fase, inflamatória). A CET será administrada nas doses de 2, 5
e 10 mg/kg, i.p., 30 min antes da realização do teste. Os controles negativos receberão 10 mL/kg de salina (i.p.) e os controles positivos receberão
morfina (5 mg/kg, s.c.). Após os testes os animais serão sacrificados para retirada das patas edemaciadas, fixação destas e obtenção de fatias para
análises histológicas (HE) e imunohistoquímicas (TNF-alfa, COX-2 e iNOS). Para as análises estatísticas, “One-way ANOVA” seguida do teste de
Newman-Keuls (post hoc), serão utilizados para comparações múltiplas. As diferenças serão consideradas significativas para p <0,05. Resultados
esperados: Espera-se contribuir para a formação científica dos estudantes envolvidos no Projeto e o desenvolvimento de um espírito crítico
fundamental para o pesquisador. Os resultados parciais deverão ser apresentados em Congressos Nacionais/Internacionais e após conclusão
submeter o trabalho para publicação em Revista Internacional especializada e indexada. Suporte Financeiro: FMJ, CNPq, FUNCAP.
Aluno: Brenda Gomes Nogueira
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Título ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DA FRAÇÃO RICA EM POLISSACARÍDEOS PRESENTE EM HYBANTHUS IPECACUANHA (L.) OKEN. IPECA
E-mail: samya@live.estacio.br
Docente orientador: Samya de Araújo Neves

RESUMO
O diabetes é, atualmente, uma das doenças mais prevalentes no mundo e a Organização Mundial de Saúde tem estimulado a investigação de plantas
medicinais potencialmente úteis como anti-diabéticas. A espécie Hybanthus ipecacuanha Linn (Ipeca) pertence à família Violaceae e é conhecida
popularmente como ipeca da terra, ou da praia branca. Embora seja uma das plantas de uso mais antigo no Nordeste, ainda não foi submetida a
estudos de validação e, por isso, seus constituintes químicos e suas propriedades farmacológicas são desconhecidas. O presente trabalho tem como
objetivo avaliar o potencial hipoglicemiante do extrato aquoso de Hybanthus ipecacuanha (Ipeca) sozinho ou associado a um hipoglicemiante oral,
Glibenclamida. A atividade hipoglicemiante será avaliada no modelo de diabetes induzido por aloxano em ratos. Para isso serão utilizados ratos Wistar
machos (200-250g) e após 48h da administração do aloxano (50mg/kg, i.v.), serão feitas coletas de sangue, 1mL do plexo retro-orbital de todos os
animais para a determinação de glicemia, colesterol, triglicerídeos, AST e ALT. Os animais cuja glicemia foi igual ou superior a 250 mg/dL, serão
divididos em grupos de dez animais cada, para serem submetidos ao tratamento com o extrato de Ipeca, via oral, durante cinco dias. Os grupos
tratados serão: controle (água destilada 1mL/kg/animal); extrato de Ipeca nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg; extrato de ipeca na dose 25 mg/kg
associado com a Glibenclamida na dose de 5 mg/kg e Glibenclamida na dose de 5 mg/kg. No quinto dia serão coletadas novamente amostras de
sangue uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos, colesterol, triglicerídeos, AST e ALT (expressos em mg/dL). A
atividade hipoglicemiante será determinada pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Os dados serão analisados através do teste t
Student (comparando-se os valores de cada grupo, antes e depois do tratamento) com p<0.05(aprovação do CEUA-ESTÁCIO/FMJ: protocolo 2014.1,
processo 006). Espera-se com os resultados mostrar que o extrato aquoso de Ipeca nas doses citadas, promova alteração nos valores glicêmicos sendo
capaz de reduzir de modo significativo a glicemia dos animais testados e, também elucidar um provável mecanismo de ação semelhante ao da
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Glibenclamida. Assim, o extrato aquoso de Hybanthus ipecacuanha poderá ser utilizado como uma possível opção terapêutica no tratamento de
hiperglicemia, associada ao Diabetes mellitus Tipo II.
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Título AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA NA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE
E-mail: fgfigueredo@gmail.com
Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde(OMS), as infecções causam 25% das mortes em todo o mundo e 45% nos países menos
desenvolvidos. A prevalência das infecções e o consequente consumo de antibióticos para trata-las, acarretam muitos erros de prescrição
relacionados ao mecanismo de resistência bacteriana. Esse mecanismo é proporcionado devido à pressão seletiva do uso desses medicamentos,
exercendo papel fundamental na disseminação da resistência no ambiente hospitalar e no meio extra-hospitalar. Esse vem se constituindo um
problema para a coletividade, pois a problemática da multiresistência se constitui uma ameaça à sociedade, particularmente à indústria farmacêutica,
que se encontra sem resposta terapêutica. A resistencia das diversas espécies bacterianas aos antimicrobianos é extremamente variável entre os
países, regiões e a origem hospitalar ou comunitária. Na atualidade, é motivo de grande preocupação entre os cientistas, os microbiologistas e os
médicos clínicos a resistência entre as bactérias gram-positivas, que vêm se tornando bactérias problemas na terapêutica antiinfecciosa. Na região do
Cariri Cearence, observa-se que os estudos diante dessa perspectiva são praticamente escassos. Dessa forma, ressalta-se a importância do
conhecimento do perfil de resistência bacteriana na região Caririense, a fim de contribuir na elaboração de estratégias de prevenção e controle
trazidas para a prática assistencial, constituindo um forte argumento para revisões de condutas e protocolos. Acredita-se que a presente pesquisa
possa fornecer informações importantes para o controle da disseminação dos microorganismos resistentes não só no contexto hospitalar como
também no âmbito comunitário, além de redirecionar terapêuticas que possam não estar mais agindo de maneira eficaz.
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIDEPRESSIVO DA CETAMINA (CET) E SUA ASSOCIAÇÃO COM PROCESSOS INFLAMATÓRIOS, EM MODELOS
EXPERIMENTAIS EM CAMUNDONGOS.
E-mail: gbviana@live.com
Docente orientador: Glauce Socorro de Barros Viana

RESUMO
A cetamina (CET) é um anestésico geral, antagonista do receptor NMDA. Evidências indicam que, além de antidepressiva, a CET apresenta efeito antiinflamatório. Objetivos: Os objetivos da pesquisa enfatizam a avaliação do efeito antidepressivo da CET e a relação deste com processos nociceptivo e
inflamatório, em modelos de depressão e inflamação agudas. Metodologia: Utilizar-se-ão camundongos (adultos machos, 30 g), distribuídos (10-12)
nos grupos controle e tratados com CET (2, 5 e 10 mg/kg, i.p., 30 min antes do teste). Cada teste terá, também, um grupo tratado com droga de
referência. Os animais serão submetidos ao teste do nado forçado, para avaliação de atividade antidepressiva, que consiste em colocar os
camundongos individualmente em cilindros contendo água, por 5 min, e registrar o tempo de imobilidade para cada animal. Para o teste da formalina,
20 µL de formalina 2% serão aplicados no espaço subplantar da pata direita traseira; e o tempo de lambida determinado de 0 a 5 min (1ª fase,
neurogênica) e de 15 a 30 min (2ª fase, inflamatória). Os controles receberão 10 mL/kg de salina. No edema de pata induzido por carragenina, os
animais serão tratados com CET, indometacina (10 mg/kg) ou veículo (água). Após 30 min, ser-lhes-ão injetados 40 µL de carragenina 1%, na região
subplantar da pata traseira direita de todos os animais. O volume das patas (mL) será medido em pletismômetro, a cada hora, durante 4 h. Após os
testes, os animais serão eutanaziados para retirada do córtex pré-frontal, estriado e hipocampo (após o teste do nado forçado) e das patas
edemaciadas (após o teste do edema de pata induzido por carragenina). O material será processado para HE e imunohistoquímica (iNOS, COX-2 e TNFalfa). Os dados serão analisados por ANOVA e Newman-Keuls (teste post-hoc) e considerados significantes para p<0.05. O Projeto foi aprovado pela
CEUA Estácio/FMJ, sob o número 2015.1-004. Resultados esperados: Espera-se contribuir para a formação científica dos estudantes envolvidos no
Projeto e para o desenvolvimento de espírito crítico fundamental para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica e/ou de pesquisador. Os
resultados parciais do projeto deverão ser apresentados em Congressos Nacionais e Internacionais da área e após conclusão do projeto os resultados
poderão ser utilizados para elaboração de manuscrito a ser submetido para publicação em revista internacional especializada.
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DO DECOCTO DA ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM (GONÇALO-ALVES) EM MODELO EXPERIMENTAL DE
DOENÇA DE PARKINSON EM RATOS
E-mail: bethpn@bol.com.br
Docente orientador: Maria Elizabeth Pereira Nobre

RESUMO
A Astronium fraxinifolium (Anacardiaceae), conhecida popularmente como Gonçalo-Alves , é uma espécie arbórea medicinal do Cerrado brasileiro. É
usada popularmente para as afecções gástricas, mas também possui outras indicações de uso, como no combate a diarréia, cólicas, inflamação e
reumatismo. Por sua ação anti-inflamatór ia, mesmo que pobremente descrita na literatura, acreditamos que a Astronium fraxinifolium tenha um
potencial neuroprotetor em doenças neurodegenerativas. Assim o objetivo do estudo é avaliar os efeitos neuroprotetores da Astronium
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fraxinifolium em modelo experimental de doença de Parkinson. Esse trabalho será encaminhado à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. 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 121Jgi21JL de 6-hidroxidopamina (6-0HDA) em corpo estriado.
Após a lesão os animais serão tratados com Gonçalo-Alves nas doses de 25 e 50 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 serão submetidos a estudos neuroquímicos, imunohistoquímico e de estresse oxidativo . Os dados serão avaliados por ANOVA , seguido do
Newman-Keuls como post hoc, considerados diferenças para p<O.OS. Ainda não há muitos estudos acerca do efeito neuroprotetor da espécie, bem
como poucos são os estudos com a atividade antiinflamatória da Astronium fraxinifolium , podendo essas ações conferir a ela um potencial
neuroprotetor.
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DO EXTRATO SECO PADRONIZADO DA CASCA DO CAULE DE MYRACRODRUON URUNDEUVA FR.
ALL. (AROEIRA-DO-SERTÃO)
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Docente orientador: Glauce Socorro de Barros Viana

RESUMO
A aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) ao longo dos anos tem sido usada de forma predatória, pela qualidade de sua madeira e na
medicina popular do Nordeste do Brasil como anti-inflamatório. Evidências de estudos pré-clínicos e clínicos mostraram que os extratos da casca do
caule da planta apresenta ações anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante, antiúlcera e antimicrobiana. Objetivos: Tendo em vista a participação da
neuinflamação em processos neurodegenerativos como aqueles envolvidos na doença de Parkinson (DP), o presente trabalho pretende avaliar o
potencial neuroprotetor do extrato seco da casca do caule de M. urundeuva (ESMU) em modelo de DP em ratos. Metodologia: Serão utilizados ratos
machos Wistar (250 g) divididos nos seguintes grupos (10 animais por grupo): falso operado (FO, controle), e lesionados por 6-OHDA (administração
intraestriatal, corpo estriado direito) não tratados e tratados com ESMU (10 e 20 mg/kg, v.o.), durante 2 semanas. O grupo FO será submetido ao
mesmo procedimento dos ratos lesionados, porém administrado via intraestriatal com salina. Após esse período os animais serão submetidos a testes
comportamentais (rotações induzidas por apomorfina e campo aberto) e sacrificados para retirada dos corpos estriados. Estas áreas serão utilizadas
para determinações neuroquímicas (DA e DOPAC) e fatias serão fixadas e processadas para as análises imunohistoquímicas (TH e DAT). Os resultados
dos testes comportamentais e neuroquímicos serão analisados por ANOVA seguida de Newman-Keuls, como teste post hoc e considerados
significantes par p<0.05. Resultados esperados: Espera-se com este projeto de IC contribuir para a formação científica dos estudantes envolvidos.
Ademais, os resultados parciais deverão ser apresentados em Congressois Nacional/Internacional e após conclusão os resultados deverão ser
utilizados para elaboração de manuscrito a ser submetido para publicação em Períodico internacional especializado. Suporte financeiro: FMJ, CNPq,
FUNCAP.
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Título AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA LOSARTANA POTÁSSICA EM MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE PARKINSON: UMA ABORDAGEM
COMPORTAMENTAL, NEUROQUÍMICA E IMUNOHISTOQUÍMICA.
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Docente orientador: Daniel Luna Lucetti

RESUMO
No presente projeto, diante dos evidentes efeitos anti-inflamatório e neuroprotetor dos inibidores do receptor de angiotensina II, propõe-se um
estudo onde seja possível avaliar-se a ação da Losartana Potássica (LP), em culturas de células mesencefálicas submetidas ao dano pela exposição a 6hidroxi-dopamiana (6-OHDA). As células serão cultivadas durante quatro dias e após este tempo serão pré-incubadas com LP três horas antes
(Protocolo de neuroprevenção) ou três horas após (Protocolo de neuroresgate) a adição da 6-OHDA. No quinto dia de cultivo, as células dos
protocolos de neuropreservação e neuroresgate serão submetidas aos testes. Dentre os objetivos específicos desse projeto estão: a determinação do
percentual de células dopaminérgicas na presença e na ausência de 6-OHDA e os efeitos da LP nestes percentuais através das técnicas de
imunohistoquímica para a tirosina hidroxilase; estudar os efeitos de neuroprevenção e de neuroresgate da LP em protocolo de morte neuronal
induzida pela 6-OHDA; verificar a ação da LP sobre os níveis de nitrito produzidos pela 6-OHDA; avaliar a ação da LP sobre os níveis de TBARS
produzidos pela 6-OHDA; avaliar a ação da LP sobre a apoptose induzido pela 6-OHDA através de técnicas de citometria de fluxo; avaliar a ação da LP
na formação de TNF-α, IL-1β, NF-κB e COX-2 induzida pela 6-OHDA. Espera-se que os dados obtidos com a execução desse projeto possam contribuir
para um melhor entendimento das propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras da losartana potássica e, com isso, propor uma nova indicação
para utilização desse fármaco como opção terapêutica no tratamento a/ou prevenção de doenças neurodegenerativas como a Doença de Parkinson.
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Título AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM PRÉ-ESCOLARES COMO ESTRATÉGIA PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE
E-mail: granasc@uol.com.br
Docente orientador: Maria das Graças Nascimento Silva

RESUMO
O Projeto de Pesquisa “Avaliação Nutricional em Pré-escolares como Estratégias para Ações de Promoção à Saúde” será desenvolvido na creche Alaíde
Oliveira de Andrade, na cidade de Juazeiro do Norte-CE, com início no segundo semestre de 2015. Será realizada a partir da parceria entre a Liga
Acadêmica de Pediatria (LAPED), que é composta por acadêmicos de Medicina da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (FMJ) e a
creche Alaíde Oliveira de Andrade. O projeto será coordenado e orientado pela Dr. Maria das Graças Nascimento Silva, a qual é docente da FMJ e
especialista na área de Pediatria e Alergologia. Inicialmente, para a realização desse projeto será obtida uma autorização da creche e dos pais ou
responsáveis pelos pré-escolares, para posterior avaliação antropométrica, em que serão aferidos: peso, estatura, perímetro cefálico para análise dos
índices (P/E), (P/I), (E/I), (PC/I) ainda será observada de forma detalhada a alimentação dos pré-escolares de forma a traçar um perfil nutricional
individual. Utilizaremos formulários com o objetivo de acompanhar longitudinalmente todos os critérios avaliados. Finalmente os pré-escolares, a
família (ou responsáveis) e a instituição de ensino serão aconselhados pelos discentes em relação às melhorias necessárias na alimentação, por meio
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da educação nutricional, para promover crescimento e desenvolvimento adequados e melhoria na qualidade de saúde daquelas crianças. O projeto
cursará por tempo indeterminado e as atividades serão desenvolvidas regularmente, com carga horária de doze horas (12h) mensais.
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Título DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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RESUMO
Embora se reconheça que estimar a frequência do problema e identificar grupos mais vulneráveis seja os primeiros passos para a elaboração de
estratégias efetivas visando à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da Depressão Pós-Parto, no Brasil, a literatura sobre o tema ainda parece
insuficiente. Visando identificar potenciais lacunas no conhecimento sobre a frequência da DPP no Brasil, esta pesquisa tem como objeto de
investigação a realização de uma revisão dos estudos sobre a magnitude da depressão pós-parto realizadas no período de 2000 a 2015. Para esta
pesquisa, adotou-se um conjunto ordenado de critérios que determinam à cientificidade de uma revisão sistemática. A busca dos estudos será
realizada de forma ampla através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que hospeda bases de dados reconhecidas. A busca será realizada a partir dos
descritores “Saúde da Mulher”, “Puerpério” e “Depressão pós-parto”, cujo resultado obtido conduzirá a pesquisa às bases de dados: Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific
Eletronic Library Online (SciELO). Os critérios de inclusão perfazem: artigos originais; disponibilizados na integra; publicados no período de 2000 a
2015; nos idiomas português, inglês e espanhol; com definição do método, cenário do estudo, população estudada, apresentação consistente dos
resultados encontrados; e perfil dos autores (preferencialmente profissão e/ou titulação). O conhecimento gerado favorecerá um valor atribuído as
interfaces do conhecimento necessárias ao reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, e no embasamento teórico sobre suas políticas
públicas.
Aluno: Bruno Gonçalves Leite

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/IES

Título EFEITO NEUROPROTETOR DA DOXICICLINA NO MODELO DE ESQUIZOFRENIA INDUZIDA POR CETAMINA EM RATOS
E-mail: giovanycruz@hotmail.com
Docente orientador: Giovany Michely Pinto da Cruz

RESUMO
A esquizofrenia é uma doença crônica irreversível que acomete cerca de 1% da população mundial trazendo gastos públicos não apenas no seu
tratamento, mas também retirando do mercado de trabalho pessoas em idade economicamente ativa. Avaliar o possível efeito neuroprotetor da
doxiciclina no modelo de esquizofrenia induzida por ketamina em ratos Wistar. Os animais (10 por grupo) serão submetidos à administração crônica
intraperitoneal de Cetamina (25mg/kg) por 15 dias, induzindo assim a esquizofrenia. A partir do oitavo dia inicia-se a administração crônica, por via
oral de Doxiciclina (25mg/kg) até o décimo quinto dia, quando começam os testes comportamentais. Estes de baseiam no campo aberto, que verifica
a capacidade exploratória do animal confirmando o efeito estimulante causado pela Cetamina; e o esquiva-passiva que avalia a memória recente e
tardia do animal, analisando o efeito neuroprotetor da Doxiciclina ante à lesão cerebral causada ao roedor. A fim de comprovar o efeito de tais
drogas, o mesmo procedimento será realizado em gruposcontrole em que a administração não será mais com a droga eleita e sim com solução salina.
Para o estudo bioquímico serão retirados o corpo estriado e córtex pré-frontal e analisados no HPLC (High-Performance Liquid Chromatography Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) verificando a alteração nas monoaminas, assim como será realizado também um estudo histopatológico do
hipocampo do animal. Espera-se obter um efeito neuroprotetor com a doxiciclina já que esta demonstrou reverter o déficit cognitivo causado pela
cetamina em ratos. Assim, possivelmente tal efeito se reflita também no modelo de esquizofrenia.
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Título EFEITO NEUROPROTETOR DO CHÁ VERDE (CAMELLIA SINENSIS) EM MODELO EXPERIMENTAL DE ISQUEMIA CEREBRAL
E-mail: bethpn@bol.com.br
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RESUMO
A Isquemia cerebral resulta numa complexa sequência de eventos fisiopatológicos nomeado de cascata isquêmica, caracterizada pela ativação de
receptor de glutamato, o aumento do cálcio intracelular e a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs). Essa última situação é definida como
estresse oxidativo, onde as EROs excedem significativamente a capacidade de defesa antioxidante e de reparo do organismo, com consequente
aumento de danos a biomoléculas. A isquemia cerebral leva a disfunções da motricidade, aprendizagem e memória. Dentre as consequências
neuropsiquiátricas mais frequentes encontra-se a depressão pós-isquemia.O estudo de drogas antioxidantes e de bloqueadores de radicais livres é
importante, pois estas apresentam um grande potencial neuroprotetor. A Camellia sinensis (Theaceae) apresenta em suas folhas compostos
polifenólicos, dos quais destacam-se as epicatequinas e epigalocatequinas. Diversos estudos têm evidenciado o papel neuroprotetor das catequinas,
demonstram um grande potencial como antioxidantes. O objetivo desse estudo é avaliar o efeito neuroprotetor do chá verde (Camellia sinensis) na
isquemia cerebral global. O trabalho foi aprovado pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2015.1-006). Ratos machos wistar adultos (200-250g) serão
submetidos ao modelo de isquemia cerebral transitória por oclusão bilateral das carótidas durante 30 min, seguida de reperfusão. O grupo falsooperado (FO) será submetido ao procedimento cirúrgico, exceto pelo clampeamento das carótidas. Após o procedimento cirúrgico, os animais serão
tratados com Camellia sinensis (CS) durante 7 dias nas doses de 25 e 50 mg/Kg, v.o. Os animais (n=8) serão distribuídos em grupos: falso-operado
(FO), com isquemia não tratado (ISQ), com isquemia tratado nas doses de 25 (ISQ+CS25) e 50 mg/kg (ISQ+CS50). Após sete dias os animais serão
avaliados através de testes comportamentais (campo aberto, rota rod, labirinto aquático, esquiva passiva e nado forçado), estudos neuroquímicos,
imunohistoquímico e estresse oxidativo. Os dados serão avaliados por ANOVA, seguido do Newman-Keuls como post hoc, considerados diferenças
para p<0.05.
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Título EFEITOS DO ÁCIDO VALPRÓICO SOZINHO E ASSOCIADO COM LÍTIO NO MODELO DE DOENÇA DE PARKINSON INDUZIDA POR 6-OHDA EM
RATOS
E-mail: nataliabitu@gmail.com
Docente orientador: Natália Bitu Pinto

RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa, caracterizada pela destruição dos neurônios nigroestriatais dopaminérgicos. O
tratamento atual para esta doença está restrito ao alívio sintomático, porque até o presente momento não existem agentes capazes de inibir a
degeneração neuronal. O estabilizador de humor, Lítio (Li) e ácido valproico (VPA), são tradicionalmente usados para tratar transtornos bipolares, no
entanto, estudos in vitro e in vivo revelaram que estes fármacos têm efeito neuroprotetor em diversos modelos de distúrbios do SNC, porém o efeito
do Li ainda não foi testada no modelo animal de doença de Parkinson induzido por 6-OHDA, por isso este trabalho se torna relevante. O principal
objetivo deste trabalho é investigar os efeitos do ácido valproico sozinho e associado com lítio no modelo experimental da Doença de Parkinson
induzido por 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em ratos, para isto induziremos a DP nos ratos através de uma injeção estereotáxica unilateral com 6OHDA (12 μg/μl dentro do corpo estriado direito) utilizando um aparelho estereotáxico. Uma hora antes da cirurgia e durante 21 dias consecutivos os
animais serão tratados oralmente com Ácido Valproico nas doses de 25 e 50 mg/kg e também com a associação de VPA + Lítio todos na dose 25
mg/kg por via oral. Três semanas após a lesão, os animais serão submetidos aos testes comportamentais (Teste campo aberto, rota rod, nado forçado
e rotacional com apomorfina), e no dia seguinte (24 h depois) serão sacrificados e será retirado o corpo estriado para determinação de monoaminas e
de marcadores de estresse oxidativo (como TBARS, nitrito e GSH), além disso, realizaremos analises imunohistoquímicas (Tirosina Hidroxilase, TNF-α,
DAT, OX-42, GFAP, NOSi, COX-2) e histológica (cresyl violeta e flúor Jade B) nos tecidos cerebrais. Com isso, espera-se demonstrar o efeito
neuroprotetor do Ácido Valproico sozinho e associado com Lítio na DP possibilitando o desenvolvimento de novas modalidades preventivas e
terapêuticas que possam reduzir e retardar a evolução da DP e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
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Título EFEITOS DO LÍTIO NO MODELO DE DOENÇA DE PARKINSON INDUZIDA POR 6-OHDA EM RATOS
E-mail: nataliabitu@gmail.com
Docente orientador: Natália Bitu Pinto

RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa, caracterizada pela destruição dos neurônios nigroestriatais dopaminérgicos. O
tratamento atual para esta doença está restrito ao alívio sintomático, porque até o presente momento não existem agentes capazes de inibir a
degeneração neuronal. O estabilizador de humor, Lítio (Li), é tradicionalmente usados para tratar transtornos bipolares, no entanto, estudos in vitro e
in vivo revelaram que este fármaco têm efeito neuroprotetor em diversos modelos de distúrbios do SNC, porém o efeito do Li ainda não foi testada no
modelo animal de doença de Parkinson induzido por 6-OHDA, por isso este trabalho se torna relevante. O principal objetivo deste trabalho é
investigar os efeitos do Li no modelo experimental da Doença de Parkinson induzido por 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em ratos, para isto induziremos
a DP nos ratos através de uma injeção estereotáxica unilateral com 6-OHDA (12 μg/μl dentro do corpo estriado direito) utilizando um aparelho
estereotáxico. Uma hora antes da cirurgia e durante 21 dias consecutivos os animais serão tratados oralmente com Li nas doses de 25 e 50 mg/kg e
também com a associação de Lí + L-DOPA todos na dose 25 mg/kg por via oral. Três semanas após a lesão, os animais serão submetidos aos testes
comportamentais (Teste campo aberto, rota rod, nado forçado e rotacional com apomorfina), e no dia seguinte (24 h depois) serão sacrificados e será
retirado o corpo estriado para determinação de monoaminas e de marcadores de estresse oxidativo (como TBARS, nitrito e GSH), além disso,
realizaremos analises imunohistoquímicas (Tirosina Hidroxilase, TNF-α, DAT, OX-42, GFAP, NOSi, COX-2) e histológica (cresyl violeta e flúor Jade B) nos
tecidos cerebrais. Com isso, espera-se demonstrar o efeito neuroprotetor do Lí na DP possibilitando o desenvolvimento de novas modalidades
preventivas e terapêuticas que possam reduzir e retardar a evolução da DP e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
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Título ESTABELECIMENTOS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO BRASIL: SABERES, CENÁRIO E CONTEXTOS SISTEMATIZADOS
TEORICAMENTE.
E-mail: modestorolim@yahoo.com.br
Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a realidade dos Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil,
realizando um desenho metodológico pautado na revisão sistemática da literatura, buscando estudos nacionais e locais desses estabelecimentos, no
período de 2000 a 2015. A busca dos estudos será realizada de forma ampla através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que hospeda bases de
dados reconhecidas. A busca será realizada a partir dos descritores “Tratamento Psiquiátrico”, “Hospitais de Custódia” e “Estabelecimentos de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico”, cujo resultado obtido conduzirá a pesquisa às bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System
Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Os critérios de
inclusão perfazem: artigos originais; disponibilizados na integra; publicados no período de 2000 a 2015; nos idiomas português, inglês e espanhol; com
definição do método, cenário do estudo, população estudada, apresentação consistente dos resultados encontrados; e perfil dos autores
(preferencialmente profissão e/ou titulação). O conhecimento gerado favorecerá um valor atribuído as interfaces do conhecimento necessárias ao
reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, e no embasamento teórico sobre instituições de custódia no país.
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Título ESTUDO DA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CENTRAIS, ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTINOCICEPTIVO DO LÁTEX PURO E FRAÇÕES OBTIDAS DE
HIMANTHUS DRASTICUS EM MODELOS EXPERIMENTAIS IN VIVO
E-mail: sxenofonte@yahoo.com.br
Docente orientador: Sheyla Cristiane Xenofonte de Almeida

RESUMO
Plantas medicinais agregam uma fonte importante de produtos naturais biologicamente ativos, e produzem uma grande diversidade de compostos
químicos, muitos dos quais se constituem em modelos para a síntese de fárrnacos. Utilizar uma planta medicinal como medicamento requer uma
validação prévia , a comprovação da sua ação, sua toxicidade potencial avaliada cientificamente para agregar e aumentar a opção terapêutica com
orientação para o uso correto. Um arsenal de plantas medicinais da flora nativa é consumido com pouca ou nenhuma comprovação farmacológica ,
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as pesquisas realizadas para a avaliação do uso seguro dessas plantas no Brasil ainda são deficientes, e precisam , portanto , caminhar para ocupar
largos espaços nas pesquisas acadêmicas . Nesse sentido, este projeto de pesquisa visa investigar o uso terapêutico da espécie Himatanthus drasticus,
popularmente conhecida como janaguba , através da avaliação de seus efeitos sobre o Sistema Nervoso Central através de têStes-compcmamentais in
vivo . O Látex dessa planta , advindo da seiva do seu caule, é bastante explorado na Floresta Nacional do Araripe e consumido , com frequência, pela
população caririense para tratamento de úlcera e câncer. A partir de uma extensa revisão de literatura foram encontrados estudos sobre efeitos antiinflamatório , antitumoral e gastro protetor de Himatanthu s drasticus, porém , não se encontra nenhum registro de estudos sobre os seus efeitos no
Sistema Nervoso Central , o que toma essa pesquisa relevante para a neurofarmacologia. A pesquisa será realizada nos laboratórios de biofisiologia e
farmacolo gia da Faculdade Estácio de Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ , no período de agosto de 2015 até julho de 2016.
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Título ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE AS INTOXICAÇÕES EXÓGENAS EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM JUAZEIRO DO NORTE
E-mail: lunalucetti@gmail.com
Docente orientador: Daniel Luna Lucetti

RESUMO
No ano de 2012 foram registrados 89.772,52 casos de intoxicação humana em todo o Brasil, de acordo com o SINITOX, isso não significa que
ocorreram apenas esses casos em todo o território nacional, uma vez que a maioria dos casos continuam sem registro devido à subnotificação e às
dificuldades de diagnóstico. Independentemente da origem e do agente causador, o envenenamento agudo costuma estar acompanhado de intensa
carga emotiva não só dos pacientes, acompanhantes e familiares, mas também da equipe de saúde. Toda essa “pressão” recai principalmente sobre o
médico - emergencista, que se vê aflito pela falta de informação sobre o agente responsável pela intoxicação, aliada ao seu pouco conhecimento
básico sobre toxicologia, as substâncias tóxicas, seus efeitos no organismo, diagnóstico, e terapêutica. Conhecer as principais manifestações para os
tipos de intoxicação, uma vez que a maioria dos sintomas são inespecíficos, será uma das principais metas dessa pesquisa, uma vez que para o médico
que está a frente de um serviço de emergência saber reconhecer a etiologia da intoxicação e assim conduzir as etapas básicas para um atendimento
efetivo da intoxicação, desde a anamnese até a terapêutica apropriada pode melhorar não só a efetividade do serviço mas também garantir uma
melhor sobrevida aos pacientes que chegarem ao hospital. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, retrospectivo e com abordagem quantitativa
no qual serão analisadas características sociodemográficas e clinicas de todos os casos de intoxicações exógenas atendidas no Hospital Regional do
Cariri e na Unidade de Pronto Atendimento, no ano de 2014.
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Título MICRODELEÇÃO DO CROMOSSOMO Y: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANALISE
E-mail: modestorolim@yahoo.com.br
Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
A avaliação do homem infértil engloba alguns objetivos sendo o principal deles a identificação de condições reversíveis que possibilitem após o
tratamento, o retorno do potencial de fertilidade espontânea do casal. Objetiva-se também a detecção de causas irreversíveis nas quais possam ser
empregados corretamente os métodos disponíveis de reprodução assistida. Além destes, outro objetivo é o diagnóstico de causas irreversíveis que
não permitam a utilização de nenhum método de fertilização assistida, oferecendo assim uma informação real da condição do casal, evitando
desgastes desnecessários na realização de procedimentos não efetivos com custos e riscos excessivos. Outra situação importante é a detecção de
alterações genéticas responsáveis pela infertilidade masculina com potencial de transmissão para os descendentes. Nesta investigação, o objetivo
centra-se em estudar o impacto da varicocele clínica em homens férteis e inférteis, bem como, avaliar a freqüência da microdeleção do cromossomo Y
dos pacientes férteis e inférteis com varicocele.
Aluno: Ageu de Oliveira Saraiva
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Título NEUROPROTEÇÃO PERMEADA PELA VITAMINA D EM FILHOTES DE RATAS TRATADOS E SUBMETIDOS À ISQUEMIA CEREBRAL
E-mail: valerialeimigtelles@hotmail.com
Docente orientador: Maria Valéria Leimig Telles

RESUMO
A asfixia perinatal que afeta de 2 a 4 neonatos a cada 1000 nascimentos, é uma preocupação de saúde pública, especialmente no caso de neonatos
pré-termos, sendo a principal causa de morte perinatal, levando ao óbito entre 10 a 60% dos recém-nascidos (RN). A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que, dos 5 milhões de óbitos neonatais por ano no mundo, 19% são consequência da asfixia perinatal. Esta decorre de incidentes
perinatais, mais raramente pré-natais, que podem levar a: grave hipoxemia, choque ou parada circulatória e acidose. A síndrome de disfunção
hipóxico-isquêmica de múltiplos órgãos (encéfalo, coração, rins, pulmões, intestinos, fígado, medula óssea, sistema endócrino) está frequentemente
associada com distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos graves, de coagulação, disfunções respiratórias, hipertensão pulmonar persistente e
choque, entre outros. (FIGUEIRA et al., 1996; OLIVEIRA, 2005). Em caso de complicações no parto, o organismo tenta poupar o cérebro imaturo de
danos causados pela isquemia, até onde for possível. Estudos de LAVIOLA et al., (2004) mostram que, mesmo em neonatos que sofreram anóxia
severa em múltiplos órgãos, não há nenhum sinal de envolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC). Apesar disso, alguns casos de asfixia perinatal
severa evoluem para espasticidade, retardamento mental, epilepsia, enquanto casos moderados frequentemente induzem ao déficit de atenção e
distúrbios de memória, como também podem contribuir para a patogênese da esquizofrenia e do autismo. É sabido que o cérebro imaturo é
extremamente sensível ao estresse oxidativo, responsável pela morte celular que ocorre após asfixia perinatal. Apesar de estudos demonstrarem a
ação neuroprotetora de drogas antioxidantes, como é o caso do l-deprenil, retardando a progressão de doenças neurodegenerativas, não existe
comprovação clínica de que drogas neuroprotetoras para o cérebro adulto sejam igualmente eficazes no cérebro imaturo, dadas as peculiaridades do
sistema nervoso em desenvolvimento. Assim, enquanto a indução de superexpressão da enzima superóxido dismutase (SOD) pode ser utilizada com
sucesso no tratamento de acidente vascular encefálico isquêmico (AVE), no cérebro imaturo esta superexpressão de SOD tende a ser prejudicial,
considerando-se neste caso a menor reserva antioxidante. Esta foi à primeira evidência de que a terapia neuroprotetora em idades adultas pode levar
a efeitos deletérios no cérebro em desenvolvimento. (MAIA, 2004)
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Título PERFIL DOS PACIENTES PORTADORES DE PÉ TORTO CONGÊNITO.
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Docente orientador: Erlane Marques Ribeiro

E-mail: erlaneribeiro@yahoo.com.br

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo traçar o perfil dos pacientes com pé torto congênito identificados pelo projeto de extensão “estudo epidemiológico
de malformações congênitas no Hospital São Lucas – Juazeiro do Norte”. Metodologia: A pesquisa constituirá em aplicação de um formulário, durante
uma consulta médica a ser realizada no ambulatório escola da Estacio – FMJ através da utilização de formulários serão obtidas respostas que serão as
variáveis do estudo, relacionadas ao sexo, ao acompanhamento do paciente, desfecho da patologia em questão e a presença de outras malformações
associadas, construindo dessa forma o perfil dos pacientes com pé torto congênito. O início do projeto dar-se-á após a liberação pelo CEP através da
plataforma Brasil. Resultados esperados: A população constará de 21 pacientes com pé torto congênito. Esperamos obter informações sobre as
variáveis desse grupo amostral e esse será correlacionado à hipótese de que existe uma lacuna entre o diagnóstico e o manejo da patologia para esses
pacientes
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Título PERFIL OSTEOMETABÓLICO DE PACIENTES PORTADORES DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE
E-mail: patricia_macedo@live.estacio.br
Docente orientador: Patrícia Andrade de Macedo Melo

RESUMO
As espondiloartropatias (SPAs) representam um grupo de doenças autoimunes que possuem o acometimento inflamatório da coluna vertebral como
característica comum. A espondilite anquilosante (EA), faz parte do grupo das espondiloartropatias e é uma doença inflamatória crônica que se
caracteriza pelo comprometimento progressivo das articulações sacroiliacas e vertebrais. Entre as complicações mais temidas nessa doença estão as
fraturas vertebrais, secundária a presença de osteoporose (doença crônica caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea). Propôs-se a
realização deste estudo, com objetivo de esclarecer o perfil osteometabólico dos portadores de EA, seus marcadores ósseos, a sua relação com a
osteoporose e as fraturas vertebrais, correlacionando com a dieta e atividade inflamatória desta doença de grande impacto socioeconômico. Trata-se
de um estudo quantitativo observacional do tipo analítico e transversal controlado. A coleta de dados ocorrerá entre os períodos de agosto a
dezembro de 2015, em consultório privado e ambulatório do sistema único de saúde. O instrumento de coleta de dados consiste na revisão de
prontuário, realização de densitometria óssea, além da aplicação de dois índices específicos para o acompanhamento clínico e prognóstico dos
pacientes, o BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), um índice de atividade da doença, e o BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis
Functional Index), um índice funcional. Espera-se estabelecer relações qualitativas e quantitativas que comprovem a hipótese da prevalência da
osteoporose em pacientes portadores de EA além de descrever a influência da dieta para o prognóstico da doença óssea, proporcionando uma
intervenção terapêutica singular a cada paciente estudado através da adequação da sua dieta e tratamento farmacológico apropriado, a fim de
reduzir a inflamação e prevenir fraturas vertebrais, proporcionando melhoria na qualidade de vida.
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Título PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS GASTROINTESTINAIS ASSOCIADAS À SÍNDROME DE DOWN EM NEONATOS
E-mail: erlaneribeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: Erlane Marques Ribeiro

RESUMO
Conhecer o perfil dos pacientes com Síndrome de Down e anomalias gastrointestinais. Metodologia: O estudo é quantitativo, descritivo, transversal,
observacional e retrospectivo a partir da avaliação dos prontuários do Hospital Infantil Albert Sabin, que é referencia para cirurgias do trato
gastrointestinal em crianças e adolescentes no Ceara e do ambulatório escola da Estácio-FMJ. Critérios de inclusão: ter síndrome de Down associada a
anomalia de tratogastrointestinal em qualquer sexo de 0-18 anos; exclusão: ter outras anomalias associadas a síndrome de Down. O início do projeto
dar-se-á após a liberação pelo CEP através da plataforma Brasil. Resultados esperados: Oferecer à comunidade científica o conhecimento sobre a
associação entre SD e anomalias gastrointestinais, a partir da frequência encontrada, podendo servir de base para políticas de saúde. Determinar o
perfil epidemiológico das crianças e adolescentes com SD e malformação de trato gastrointestinal Determinar os tipos de malformação de trato
gastrointestinal das crianças e adolescentes com SD Determinar as complicações e dificuldades no tratamento das malformações de trato
gastrointestinal em SD Ressaltar a importância de um diagnóstico precoce a fim de obter melhores resultados com o tratamento, oferecendo uma
melhor qualidade de vida aos pacientes com SD.
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Título PROCESSO EVOLUTIVO DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL E NA REGIÃO NORDESTE, FOCANDO A FAIXA ETÁRIA INFANTO-JUVENIL: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
E-mail: modestorolim@yahoo.com.br
Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
No Nordeste, a precariedade das condições socioeconômicas contribui para o acometimento de crianças e adolescentes por psicopatologias. Alguns
desafios permanecem no âmbito da saúde mental, tais como fomento da rede de assistência, domínio e ampliação dos recursos diagnósticos e
terapêuticos, estímulo a reinserção social do doente psiquiátrico, abordagem conjunta da condição mental e socioeconômica, capacitação dos
profissionais de saúde e intervenções em observância à autonomia e às individualidades do sujeito portador de transtorno mental. Essa investigação
buscará abordar as peculiaridades do processo evolutivo da saúde mental no Brasil e na região Nordeste, focando a faixa etária infanto-juvenil. Será
utilizado uma revisão sistemática de literatura através de análises originais com base em dados secundários extraídos do Sistema de Informações
Hospitalares (SIH/SUS), Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como de dados
originais de saúde mental infanto-juvenil complementados por informações das bases de dados elteronicas: LILACS, SciELO, MEDLINE, no período de
2003 a 2015.
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Título SEDAÇÃO PALIATIVA NA AMBIÊNCIA DA ONCOLOGIA: A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM NARRATIVAS PROFISSIONAIS
E-mail: patricia.pinheiro@estacio.br
Docente orientador: Patrícia Gonçalves Pinheiro

RESUMO
Pesquisas atuais sublinham que cerca de 6% dos 20 milhões de pessoas que necessitam de cuidados paliativos no final de sua vida são menores de 15
anos. Apesar da definição restrita para crianças ser de 1-9 anos de idade, neste trabalho o termo crianças é usado em um sentido mais amplo para
compreender recém-nascidos, lactentes e muitas vezes adolescentes. Nosso objetivo perpassa compreender os significados sobre sedação paliativa
em profissionais de saúde envolvidos na assistência e identificar as práticas imbricadas nestes significados na ambiência da oncologia. Este estudo
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caracteriza-se como exploratório-descritivo, de cunho qualitativo, o qual é caracterizado por usar o texto como dado empírico, possuir como base a
construção social da realidade em estudo e está interessado na perspectiva do participante, através da compreensão do seu cotidiano e da sua prática
diária. Os participantes serão os profissionais da equipe de saúde multidisciplinar que trabalham na assistência ao paciente oncológico na situação de
sedação paliativa, sendo os responsáveis pela tomada de decisão, comunicação e cuidados físicos com o paciente e família. Por ser um estudo de
narrativas orais, buscar-se-á identificar pessoas que pertençam a essa caracterização, sendo a definição da quantidade de participantes estabelecida
através do critério de consentimento livre e esclarecido. As entrevistas serão realizadas em um Hospital localizado no interior do Ceará, nas próprias
unidades de oncologia. Desta forma, há um incentivo para a espontaneidade por parte do participante para o ‘contar histórias’. Dito isto, a entrevista
narrativa, será baseada em um temário previamente elaborado, buscando explorar as dimensões envolvidas no significado sobre sedação paliativa as
práticas e vivência dos atores envolvidos neste contexto. Esperamos localizar as medidas existentes que são adequadas para uso em ambientes de
cuidados paliativos, detalhando alguns tópicos que possam avaliar as características psicossociais dos cuidadores, ilustrando as intervenções de apoio.
Aluno: Jéssica Feitosa Cavalcante
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RESUMO
Descrever as características clínicas e o tratamento dos pacientes com a Síndrome de Ehlers-Danlos acompanhados nos serviços de genética do
Estado do Ceará-CE selecionados, e retratar a conduta adotada pelos profissionais de saúde envolvidos no processo. Objetivos secundários: Aumentar os conhecimentos acerca da doença. - Destacar as diferenças existentes em cada subtipo da síndrome, relatando a variedade do espectro
na sintomatologia. - Oferecer à comunidade científica informações sobre os casos, destacando causa, sintomas, tratamento e conduta adotada pelos
profissionais. Metodologia: Será realizado um estudo em série de casos a partir de pacientes diagnosticados com a Síndrome de Ehers-Danlos,
atendidos tanto no ambulatório de genética da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, quanto no serviço de genética do Hospital
Infantil Albert Sabin. A coleta de dados no prontuário, com o propósito de alcançar os objetivos visados, e o resgate de alguns determinantes
importantes para o desenvolvimento da pesquisa (história inicial da doença e descrição dos acontecimentos vivenciados no cotidiano familiar e
institucional durante o acompanhamento do paciente de forma a obter conclusões efetivas sobre os dados recolhidos nos prontuários) serão
realizadas após obter o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do serviço de Fortaleza-Ceará e a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido-TCLE, conforme exigência da resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Resultados esperados: Fomentar o conhecimento
acerca da patologia e do tratamento descritos a partir do relato do que foi encontrado de mais fundamental e específico nos casos. Assim como,
instigar o raciocínio clínico acerca dessa associação rara, envolvendo o conhecimento prático – teórico - científico.
Aluno: Lílian Samara de Aquino Santos
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Título VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO LUCAS (HMSL) DE JUAZEIRO DO
NORTE - CE
E-mail: erlaneribeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: Erlane Marques Ribeiro

RESUMO
As pequenas malformações congênitas incluem anomalias estruturais do desenvolvimento do feto de etiologia genética, ambiental ou desconhecida.
Este estudo tem como objetivo avaliar as variáveis maternas e dos recém – nascidos com anomalias menores identificados pelo projeto vigilância
epidemiológica da Estacio - FMJ no Hospital Maternidade São Lucas (HMSL) no município do Juazeiro do Norte – Ceará, no período de novembro de
2011 a julho de 2015. Metodologia: Tratar-se-á de um estudo transversal, do tipo observacional descritivo, com base em dados coletados através de
protocolo pré-determinado, identificando as variáveis maternas e dos recém-nascidos, comparando com outros estudos semelhantes na literatura.
Serão incluídos apenas os recém-nascidos vivos nascidos no Hospital e Maternidade São Lucas de Juazeiro do Norte. O início do projeto dar-se-á após
a liberação pelo CEP através da plataforma Brasil. Resultados esperados: Gerar conhecimento acerca da prevalência de pequenas malformações
congênitas em nascidos vivos no Hospital Maternidade São Lucas, na cidade de Juazeiro do Norte-CE, no período de janeiro de 2011 a julho de 2013,
bem como comparar tais resultados aos de outros presentes na literatura, além de despertar o interesse de outros autores pelo desenvolvimento de
outras pesquisas do mesmo escopo.
Aluno: Antonio Junio de Lima Ferreira
Aluno: Emanuelly Gonçalves Saraiva

ESTÁCIO FMJ

Curso do aluno: Medicina
Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título LEITURAS E INTERFACES: LITERATURA, ARTE, DIREITO E PSICOLOGIA
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 Psicologia, 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, psicológicos e literários. Por meio de um amplo debate destas áreas do saber, a arte, de um modo geral, busca erigir novas
categorias de pensamento para a realização de estudos e pesquisas científicas. 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 atividades linguísticas e pedagógicas que orientam metodologias. Assim, um
mesmo texto literário, por exemplo, anunciará várias marcas discursivas para o trabalho de análises teóricas específicas no Direito e/ou psicologia.
Para tanto, este projeto pretende realizar encontros periódicos em que uma obra de arte estará necessariamente vinculada a uma questão jurídica ou
psicológica, estimulando a leitura e o aprendizado.
Aluno: Jessica Adriana Da Silva
Aluno: Fernanda de Sá Jannotti

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Título MAPA DA REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA EM MINAS GERAIS
Docente orientador: Cristiano Batista dos Santos

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: cristiano@akrospesquisa.com.br

RESUMO
Alguns temas se tornam particularmente caros o nosso modelo de representação político, especialmente no âmbito do Poder Legislativo. Assim, um
dos temais mais discutidos na atualidade refere-se a urgência de uma reforma política no Brasil, com uma reinvenção do nosso sistema políticoeleitoral. Notadamente, a tão falada reforma política tem alguns pontos fundamentais que podem influenciar decisivamente a representação política
do cidadão nas casas legislativas: Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nesse sentido, a
discussão sobre a reforma política em pauta no Congresso Nacional deve passar pelas seguintes questões temáticas: Definição do sistema eleitoral;
Financiamento de campanhas; Coligações Partidárias; Periodicidade das eleições; Reeleição; Voto obrigatório ou facultativo; Além da idade mínima
para os cargos.Nesse contexto, o presente projeto tem como pretensão discunr a representação polínca das mesorregiões e microrregiões do estado
de Minas Gerais tendo como elemento central a atuação eleitoral e política dos atuais representantes do legislativo, seja no âmbito estadual, através
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como também na esfera federal com a Câmara dos Deputado. E, portanto, o estudo tem como objetivo
estudar o comportamento eleitoral através do comparativo de resultados das eleições de 2006, 2010 e 2014 dos 77 deputados estaduais e 53
deputados federais. Associado ao resultado eleitoral, outros elementos se mostram fundamentais na compreensão da representatividade dos
deputados, tais como: Temas e conceitos que defende; posicionamento em relação às votações na Assembleia de Minas Gerais e na Câmara dos
Deputados; Emendas dos orçamentos do estado de Minas Gerais e da União assim como as áreas especíﬁcas de atuação.
Aluno: Yan Mendes Coelho de Almeida

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título O PLURALISMO JURÍDICO NA DOGMÁTICA CONSTITUCIONAL – PELA BUSCA DO SINCRETISMO NAS UNIDADES TEÓRICAS
E-mail: virna.ligia@gmail.com
Docente orientador: Virna Ligia Fernandes Braga

RESUMO
A ideia que temos de constitucionalismo contemporâneo, ou neoconstitucionalismo como preferem alguns autores, se presta a classificar a atual fase
de organização dos Estados modernos. Não se discute mais a constituição como limitadora ou freio à vontade do soberano, paradigma esse já
superado há séculos pelo Constitucionalismo. A evolução da teoria constitucional insere-se em certos períodos históricos que não serão objeto
próprio deste estudo, que terá enfoque nas diferentes interpretações que são feitas na dogmática da teoria da Constituição no mundo
contemporâneo. Nosso país se destaca em âmbito internacional pela diversidade e tamanho de seu espaço geográfico, por meio da observância de
diferenças tão dispares dentro do mesmo território. A manutenção da paz e da ordem social no Brasil só é possível a partir do princípio do pluralismo
ensejado por esta realidade, própria de uma sociedade dinâmica e aberta, que certamente não comporta uma visão monista em nenhum de seus
espectros. Portanto, o que chama a atenção e desperta o interesse para a investigação e o trabalho acadêmico é o fato de que a atuação do Estado no
cumprimento da Constituição também não possui uma perspectiva sólida de qual seria os limites da ação de cada um dos poderes que o compõem,
preponderando hodiernamente um constrangimento naquilo que concerne à atuação do poder judiciário ao exercer a jurisdição. O protagonismo do
judiciário foi alcançado como uma etapa lógica do desdobramento histórico. Se, no Estado Liberal prevalecia a atuação do legislador e, no Estado
Social, do administrador, era chegada a hora, no Estado Democrático de Direito, de que o Poder Judiciário assumisse um papel mais enfático de
garantia dos direitos dos cidadãos, o que outrora ficou adstrito à vontade do soberano. Porém, sua qualificação enquanto democrático o coloca em
uma situação de constante tensão com os demais poderes e, por vezes, de transgressão das fronteiras que limitam seu campo de atuação. Neste
diapasão também se mostra presente o pluralismo, porém no campo jurídico. Isso porque, atualmente, várias correntes de interpretação do Novo
Constitucionalismo determinam maneiras diversas de atuação do poder judiciário. Sobre tais correntes cinge-se a pretensão deste trabalho,
analisando de maneira sistemática algumas delas de modo a identificar quais são seus alicerces e suas diferenças mais fundamentais.
Aluno: Emmanuel P. S. Pacheco
Aluno: Wilker Moroni de Oliveira Soares

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título O ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO DE ENGENHARIA
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Docente orientador: Paula Campos de Castro

E-mail: paula.castro@estacio.br

RESUMO
Este projeto pretende analisar a maneira como ocorre o processo ensino/aprendizado de matemática nos cursos de engenharia da Faculdade Estácio
de Sá de Juiz de Fora, assim como sua influência na decisão de abandono do curso. Conhecida e temida pelos estudantes em geral, a matemática vem
sendo alvo de estudo de um grande número de pesquisadores e educadores. Vários são os questionamentos levantados: como ocorre seu
aprendizado? Por que tanto medo desta disciplina? Grande parte dos pesquisadores se preocupa com o ensino de matemática nas séries iniciais e
pouco se tem estudado sobre a continuidade desse processo de aprendizado. Diversos cursos superiores possuem a matemática como disciplina
obrigatória, porém, além das licenciaturas, a Engenharia é que a possui com espinha dorsal. Uma forte inquietação se deu quando, como professoras
das disciplinas básicas do curso de Engenharia, nos deparamos com a dificuldade e falta de base trazida pelos alunos ingressos no curso. A criação
deste projeto de pesquisa se justifica devido à necessidade de compreender o que ocorre durante as aulas das disciplinas introdutórias de
matemática do curso de engenharia da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora. Assim como se existe alguma relação com o alto índice de evasão por
parte dos alunos.
Aluno: Ingrid Von Rondow Xavie
Aluno: Eliana Granado

Curso do aluno: Engenharia de Produção
Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título INFLUÊNCIAS ECONÔMICAS NA ALOCAÇÃO DO ORÇAMENTO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
E-mail: luciana.bellini@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Bellini Rangel

RESUMO
A dinâmica das estratégias de marketing em função das mudanças do macro e micro ambiente visa a criação e o desenvolvimento de novos mercados
consumidores, nos últimos dez anos o Brasil passou por um período de grande prosperidade econômica, com reflexo no aumento e na distribuição da
renda. Desenvolvimento esse, que em parte foi fruto dos programas sociais, econômicos e políticos do governo federal. Porém, a partir do início de
2015 o cenário econômico nacional apresenta-se recessivo com queda nos índices de emprego, aumento da taxa de juros, crescimento do
endividamento das famílias. O trabalho de iniciação de pesquisa aqui proposto objetiva a compreensão da alocação do orçamento familiar diante de
uma análise de microdados. Replicando a metodologia da Pesquisa do Orçamento Familiar (POF) desenvolvida pelo IBGE, vinte famílias de baixa
renda, serão acompanhadas durante o período de dez meses. O objetivo é identificar o comportamento de compra dos consumidores em períodos de
recessão econômica. Informação relevante para que as organizações possam agir de forma eficiente em seus processos de oferta e decisão
estratégica de marketing superando os desafios da competição globalizada.
Aluno: Dimas Laranja de Azevedo

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE COMPRA DE CONSUMIDORAS DE COSMÉTICOS DE JUIZ DE FORA
E-mail: cliciane.salin@gmail.com
Docente orientador: Cliciane de Jesus Salin

RESUMO
O projeto pretende estudar o comportamento do consumidor feminino de Juiz de Fora, em relação a produtos de cabelo, uma vez que o mercado de
cosméticos mostrou grande crescimento nos últimos anos. Serão levadas em consideração as influências sociais que atuam no que diz respeito aos
valores e comportamentos dos indivíduos, o que inclui o comportamento de compra. O aumento do público feminino no mercado de trabalho é um
dos fatores para o elevado crescimento do mercado de cosméticos. Uma vez que o cabelo tem um importante significado cultural, os produtos para
tratá-lo por conseqüência terá grande relevância para as mulheres. O presente trabalho tem como principal objetivo identificar os hábitos de
consumo, os motivos que influenciam a decisão de compra, além de analisar a percepção das consumidoras e vendedoras sobre o Processo de
Compra de cosméticos em de Juiz de Fora; e o quanto as marcas influenciam nesse processo. Inicialmente será realizado um estudo bibliográfico,
abordando teorias de comportamento do consumidor, gestão de marca, a história e o consumo de cosméticos. Por intermédio de uma pesquisa de
campo, utilizando método de pesquisa qualitativo, através de entrevistas com vendedoras de cosméticos; e o quantitativo, de cunho conclusivo
descritivo, através de questionários aplicados com consumidores de cosméticos.
Aluno: Felipe Wada Carneiro
Aluno: Geisa Cristina Marciani Felipe

Curso do aluno: Administração
Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título COORDENAÇÃO MOTORA DE JOVENS ESCOLARES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
E-mail: emerson01duarte@gmail.com
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 os 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. Assim, espera-se com este estudo, apresentar o nível atual da
coordenação motora de escolares e sua relação com fatores ambientais contemporâneos.
Aluno: Tiago Rocha F. Dorneles
Aluno: Wellington Luiz da Silva Costa

Curso do aluno: Educação Física
Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título EDUCAÇÃO EM SAÚDE: AÇÃO E REFLEXÃO
Docente orientador: Alex dos Santos Mendes

E-mail: alex.mendes@estacio.br

RESUMO
O Projeto de Iniciação Científica visa aprofundar os estudos da Epidemiologia fazendo uma interface com a Educação em Saúde através da verificação
do perfil de morbidade e mortalidade de uma população e, em consequência, contribuir para possíveis intervenções em saúde pública. A educação
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em saúde seria uma dessas intervenções, atuando de forma sistematizada e tendo como objetivo a educação para a mudança de atitudes. Ter um
projeto de iniciação científica desta natureza é aprofundar o conhecimento teórico adquirido no curso de Enfermagem, e ainda, aproximar a
Epidemiologia à Educação em Saúde, dando respaldo para intervenções na área. Portanto, o projeto justifica-se pela necessidade de envolver o aluno
no desenvolvimento de práticas educativas, junto à comunidade e serviço que possam reverter em novas práticas de ensino, assistência e gerar
conhecimento, sendo de grande importância para a construção da sua práxis e para a sociedade. Os objetivos serão de favorecer, a partir de um
levantamento do perfil de morbidades e mortalidades, o planejamento de intervenções na área da educação em saúde para a comunidade além de
promover uma aproximação entre dados epidemiológicos com a necessidade de melhora de saúde da população, a partir da produção de um vídeo
específico de educação em saúde. A população estudada será a do Bairro Santa Luzia, no município de Juiz de Fora, a coleta das informações será
realizada através do questionário sobre saúde da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios (PNAD, 2003), que consta de levantamento de
informações sobre as condições de saúde auto-referidas (percepção da saúde, interrupção das atividades habituais devido a problemas de saúde nas
últimas duas semanas e ter estado acamado nesse período; número de doenças crônicas e doenças auto-referidas; capacidade funcional). Após estes
resultados resultantes do perfil epidemiológico na área estudada, iniciaremos uma discussão com os usuários em parcimônia com a Unidade de
Atenção Primária - UAPS sobre as possibilidades de materiais em educação em saúde, no qual terá como âncora a produção de um vídeo educativo,
com apoio do laboratório de Jornalismo da instituição.
Aluno: Flávia Nobre Martins

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título EFEITO DA CINESIOTERAPIA LABORAL EM FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS DA FESJF
E-mail: ludtoni@hotmail.com
Docente orientador: Ludmila Costa Toni de Oliveira Silva

RESUMO
A necessidade de qualidade de vida vem se tornando cada vez mais explícita. Dentre muitas questões relacionadas aos recursos humanos das
empresas está o desconforto muscular que reflete diretamente no desempenho e na produtividade das organizações. Desta forma, essas, buscam
diversas maneiras, medidas de proteção que amenizem tal aspecto. A cinesioterapia laboral vem como uma forma de amenizar esses desconfortos e
por consequência melhorar a qualidade de vida e produção no ambiente de trabalho. Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo verificar se um
programa de cinesioterapia laboral diminui as queixas osteomusculares dos funcionários administrativos da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora.
Aluno: Estefânia Guedes Jorge

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR - ABORDAGEM ERGONÔMICA E LABORAL
E-mail: ingridquim@hotmail.com
Docente orientador: Ingrid de Souza Costa

RESUMO
A saúde ocupacional ou profissional implica na soma de todos os esforços para melhorar a saúde dos trabalhadores, com o objetivo básico de
prevenção em todos os níveis, mas a prevenção somente é possível quando se conhece a história natural de um distúrbio em particular, bem como
todo o dinamismo de suas inter-relações. Quando pensamos em bem estar geral na empresa, a atuação multiprofissional é fundamental para alcançar
estes objetivos. Neste âmbito, surge a abordagem fisioterapêutica no trabalho, que cresce a cada dia, especialmente pela descoberta da importância
do investimento na área preventiva e no combate aos distúrbios musculoesqueléticos que vêm aumentando consideravelmente durante os últimos
anos. Anualmente, as altas taxas de acidentes e doenças registradas pelas estatísticas oficiais expõem os elevados custos e prejuízos humanos, sociais
e econômicos que custam muito para o País. Desta forma, a Cinesioterapia Laboral vem buscando despertar nos trabalhadores a necessidade de
mudança do estilo de vida e não apenas nos momentos de exercícios orientados. Objetiva-se neste estudo inserir os acadêmicos dos cursos de
Fisioterapia na prática de Cinesioterapia laboral, associado a critérios científicos de pesquisa, proporcionando conhecimento e experiência em
pesquisa epidemiológica, avaliação e desenvolvimento de estratégias de intervenção dentro de empresas, bem como, prepará-los para atuar em
ações comunitárias de saúde; em instituições e empresas externas, através de palestras, práticas laborais, preventivas e curativas. As atividades do
projeto serão dividas em três etapas: 1) Fase de investigação e coleta de informações, sendo inicialmente investigados os setores com maior
prevalência de queixas musculoesqueléticas entre os funcionários, bem como, de maior prevalência de afastamento temporário ou permanente do
trabalho. Estes dados serão estabelecidos em conjunto com o setor de recursos Humanos e entrevista direta e objetiva com o colaborador; 2)
Estabelecimento das metas e dinâmica do projeto, onde serão realizadas reuniões semanais com os acadêmicos para definição das condutas e
terapias adotadas que visem, inicialmente, à reabilitação da dor e prevenção da cronicidade das lesões; 3) Terapia, onde a cinesioterapia laboral será
planejada e aplicada no ambiente de trabalho durante o expediente em todos os setores e a todos os colaboradores administrativos e terceirizados da
Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, que manifestem interesse pela dinâmica proposta. A clínica escola de Fisioterapia será utilizada para
reabilitação daqueles que já apresentem distúrbios musculoesqueléticos e/ou neuromusculares de acordo com a disponibilidade e necessidade de
cada colaborador. Desta forma, objetivasse através da Cinesioterapia laboral a prevenção e a reabilitação das doenças que o trabalho repetitivo,
monótono e estressante pode acarretar aos trabalhadores.
Aluno: Daniela Vieira Pinto
Aluno: Ana Paula de Jesus

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título LEVANTAMENTO MICROBIOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DA FESJF E AVALIAÇÃO DO RISCO POTENCIAL DE INFECÇÃO À
EXPOSIÇÃO
E-mail: silviarcdias@yahoo.com.br
Docente orientador: Sílvia Regina Costa Dias

RESUMO
O cadáver é o principal material de estudo de anatomistas, mas pode representar riscos de infecção para as pessoas que lidam com eles durante
procedimentos de embalsamamento ou dissecação. Dentre os patógenos infecciosos encontrados em cadáveres que apresentam riscos, são descritos
na literatura: Mycobacterium tuberculosis, vírus HIV, da hepatite B e C. O fluido de embalsamamento utilizadas em departamentos de anatomia
contém fixadores, desinfetantes, glicerol, sais e água. No entanto, os dados da literatura sobre a eficiência de desinfecção de fluidos utilizados para
embalsamamento são insuficientes para uma conclusão precisa acerca do assunto. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é avaliar os
microorganismos que podem ser detectados em cadáveres humanos fixados e sugerir orientações de segurança para a proteção dos todos os
profissionais e estudantes que estão diretamente ligados ao trabalho com os mesmos. Para cumprir com os objetivos, serão coletadas amostras da
sala onde os cadáveres são guardados, bem como, onde os alunos fazem as dissecações das peças. Neste ambiente, serão avaliadas a contaminação
1) da solução de formaldeído encontrada nas cubas de armazenamento dos cadáveres, 2) da superfície dos cadáveres, 3) do ambiente (ar) e, 4) de
algumas superfícies do laboratório (ex. prateleiras e ossos). Além desses, serão avaliados também a contaminação dos aventais de alunos que fazem a
dissecação dos cadáveres. Todas as amostras serão avaliadas, inicialmente, em ágar ou caldo nutriente (favorável ao crescimento de bactérias) e ágar
Sabouraud (favorável ao crescimento de fungos). Todas as colônias bacterianas serão caracterizadas quanto à sua morfologia. As colônias serão
codificadas e esfregaços serão realizados com amostras de cada uma delas para realização da coloração de Gram e identificação da morfologia da
ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Página 76 de 162

célula bacteriana. Após essa primeira classificação, pode-se fazer necessária a inoculação da colônia em outros diferentes tipos de meios de cultura
(meios seletivos-diferenciais), utilizados para isolar um grupo particular de microorganismos, já que são formulados para evidenciar uma característica
bioquímica ou fisiológica do microorganismo de interesse. A identificação dos fungos filamentosos que crescerem nas placas de ágar Sabouraud
permitirá observar a velocidade de crescimento, a morfologia da colônia e aspectos microscópicos. A análise da colônia visa observar: cor, textura,
superfície, pigmento difusível no meio de cultura, entre outros. Com a realização deste projeto será possível proporcionar à equipe (alunos e
professores) a vivência da interdisciplinaridade da área básica de saúde (Microbiologia, Anatomia e Patologia). Os resultados deverão ser
apresentados nos eventos científicos locais e da Estácio de Sá, além de serem publicados em revista especializada.
Aluno: Maraline Cristina Andrade

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título OFICINA DE MEMÓRIA: ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS
E-mail: giovannafst@uol.com.br
Docente orientador: Giovanna Barros Gonçalves

RESUMO
O intuito deste projeto é dar continuidade na atuação fisioterapêutica sobre as alterações neuromusculoesqueléticas e/ou manifestações clínicas
associadas ao processo envelhecimento. Sob este prisma integrativo entre os aspectos cognitivos e motores, propomos a oficina de memória, onde a
prática mental de diferentes aspectos cognitivos e motores propiciarão ao envolvidos envelhecimento mais saudável, enquanto que os acadêmicos do
curso de fisioterapia se beneficiarão com a prática fisioterapêutica, atendendo as propostas pedagógicas do curso. O envelhecimento predispõe a
diversas condições de adoecimento, com repercussão sobre a capacidade funcional, entre elas, os transtornos cognitivos, que compreendem desde
leves déficits atencionais ou de memória até comprometimento cognitivo extenso, como a síndrome da demência. Na perspectiva da promoção da
saúde e da qualidade de vida em idosos, a memória exerce importante influência, sendo fundamental sobre a sua autonomia e independência na vida
cotidiana. Considerando que 50% dos idosos apresentam queixas frequentes de distúrbios de memória, elaborou-se uma proposta de oficina para
treinamento de memória que possibilitasse a divulgação e o reforço de estratégias voltadas à manutenção ou melhora do desempenho da memória
de idosos como estratégia para a promoção da saúde dessa população. Desta forma, justifica-se, assim, a avaliação da intervenção realizada e a
discussão dos resultados obtidos. Desta forma, objetiva-se inserir os acadêmicos do curso de Fisioterapia no campo de atenção à saúde do idoso,
possibilitando-os avaliar, desenvolver e elaborar estratégias de intervenção através da terapia em grupo, favorecendo os conceitos e teorias
aprendidos nas atividades de ensino, consolidando e complementando o aprendizado com a aplicação prática. Ainda, pretende-se verificar a
influência da prática mental sobre a memória cognitiva e motora, a fim de observar suas repercussões sobre a função cognitiva e o desempenho
motor de idosos. O método de pesquisa adotado será a metodologia experimental. As atividades do projeto serão dividas em duas etapas: 1) grupo
de estudo sobre o processo de envelhecimento, onde será aprofundado o conhecimento na área geriátrica, incluindo as avaliações específicas
disponíveis na literatura e determinação dos métodos e técnicas de pesquisa científica para estudo; 2) Desenvolvimento de uma oficina para
treinamento de memória para idosos, envolvendo conceituação de memória; funções mentais, aspectos emocionais e memória, memória e
envelhecimento, estilo de vida e memória, além de estratégias para manter e melhorar a memória. Assim, através do treinamento de memória os
participantes serão estimulados a refletir e aplicar estes conhecimentos e funções adquiridas na sua vida cotidiana.
Aluno: Débora Ferreira Fialho Prado

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES ATENDIDAS PELA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO CRUZEIRO DO
SUL
E-mail: ludtoni@hotmail.com
Docente orientador: Ludmila Costa Toni de Oliveira Silva

RESUMO
A incontinência urinária é a queixa de qualquer perda involuntária de urina relatada pelo paciente. Considerada como um problema de saúde pública
que afeta principalmente mulheres e que as levam muitas vezes ao afastamento do convívio social. A negação da IU se deve a falta de conhecimento
e diagnóstico, o que leva a falta de tratamento da condição. Portanto, é necessário primeiramente a identificação do problema. Nesse contexto, o
objetivo deste estudo é descrever a prevalência de incontinência urinária em mulheres de todas as faixas etárias usuárias da unidade de atenção
primária à saúde (UAPS) do bairro Cruzeiro do Sul em Juiz de Fora –MG.
Aluno: Jéssica Cristina Ribeiro

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Odontologia
Título PROJETO “SORRIR PARA A FOTO”
Docente orientador: Renata Tolêdo Alves

E-mail: retoledojf@terra.com.br

RESUMO
O impacto das doenças bucais sobre a vida das crianças inclui maior experiência de dor, dificuldade mastigatória, diminuição do apetite, perda de
peso, dificuldade de dormir, alterações comportamentais e redução no desempenho escolar. Além das limitações funcionais e efeitos negativos
diretos na saúde das crianças, as condições bucais desfavoráveis refletem na qualidade de vida, uma vez que afetam o bem-estar emocional e social
do paciente infantil. Desta forma, este projeto objetiva inserir os alunos do curso de odontologia no campo de atenção à saúde bucal das crianças,
onde os acadêmicos irão avaliar as crianças cadastradas no projeto através de questionários, além de proporcionar o tratamento odontológico e
orientações aos responsáveis e/ou acompanhantes para adoção de práticas favoráveis à saúde bucal no núcleo familiar. A partir destes atendimentos
as crianças serão reavaliadas, possibilitando análise dos dados coletados para realização de relatos de casos e estudos experimentais para publicação
em Seminários e/ou Congressos Científicos. Pretende-se que os objetivos do projeto sejam alcançados por meio de Documentação, registro
fotográfico e outros necessários à produção de material de pesquisa; Busca, seleção e discussão de referências bibliográficas e evidências científicas
na área de atuação do projeto – reabilitação bucal integral do paciente infantil; Divulgação das produções técnico-científicas no meio acadêmico e/ou
científico; e atendimento clínico multidisciplinar de pacientes infantis fundamentado em evidência científica. Assim, pretende-se proporcionar
condições bucais favoráveis as crianças, ao mesmo tempo que proporciona aos acadêmicos a oportunidade em explorar esta área de atuação, além
de produzir conhecimento científico.
Aluno: Thaís Garcia Nascimento
Aluno: Raphaela Barcellos

Curso do aluno: Odontologia
Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A CLÍNICA EM PSICANÁLISE E O ESTUDO DE CASOS
Docente orientador: Andréia da Silva Stenner

E-mail: andreiastenner29@gmail.com

RESUMO
A proposta deste projeto de pesquisa enseja dar continuidade a proposta de aprofundar 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. Neste primeiro ano de pesquisa,
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estudou-se os 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. Como resultado foi realizada uma apresentação da pesquisa no
último Seminário Científico da FESFJ e em 2015 prepara-se mais duas apresentações de trabalho e a confecção de um artigo. A fim de dar
continuidade ao estudo e à pesquisa em psicanálise este projeto propõe aprofundar os aspectos clínicos da prática psicanalítica através dos estudos
de casos. A teoria psicanalítica trabalha articulada em sua prática com a metodologia de estudo de casos. Para isso, será feito um percurso teórico nos
casos clássicos discutidos por Freud a partir de pesquisa bibliográfica sobre o tema. Além do necessário mergulho teórico e de sua articulação com as
questões atuais, este projeto visa construir o alicerce epistêmico para embasar a formação dos alunos, sua capacidade crítica e de elaboração de
pensamento e produção científica já que a linha de pesquisa em psicanálise é uma das interfaces fundamentais no campo científico da psicologia.
Aluno: Erika Brito de Souza Fonseca Rodrigues

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título A PRÁTICA EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA CLINICA ESCOLA DE PSICOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ DE JUIZ DE FORA
E-mail: elza.staffconsultoria@gmail.com
Docente orientador: Elza Maria Gonçalves Lobosque

RESUMO
Ao longo do tempo ocorreram transformações no paradigma de vocação, sendo acrescida a concepção de que o indivíduo pode exercer diferentes
ocupações e que as habilidades podem ser aprendidas e aperfeiçoadas para o exercício da profissão. Juntamente com múltiplas transformações no
mundo do trabalho, como a ampliação do número e das características das profissões, a forma de acesso às carreiras, a mudança paradigmática fez
com que os serviços de OP passassem a considerar a necessidade de conhecer outras características do individuo, como, por exemplo, o seu contexto
social, suas expectativas, seu universo familiar e seu nível de informação profissional, e que a orientação se torna-se um processo . Neste contexto, o
trabalho tem por objetivo analisar a prática em Orientação Profissional na Clinica Escola de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Sá de Juiz de
Fora. Serão utilizados instrumentos de avaliação psicológica.
Aluno: Maria América Miranda de Oliveira Xavier Schwartz

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO EFEITO DA CINESIOTERAPIA LABORAL NA QUALIDADE DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR
E-mail: elza.staffconsultoria@gmail.com
Docente orientador: Elza Maria Gonçalves Lobosque

RESUMO
A necessidade de qualidade de vida vem se tornando cada vez mais explícita. Faz parte do direito do trabalhador conviver em um ambiente que lhe
proporcionesansfação e o monve a trabalhar sempre da melhor forma possível. O ambiente e asrelações existentes em um convívio social devem
estar alinhados com saúde ocupacional e bem estar. Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo analisar se um programa de cinesioterapia laboral
auxilia para a melhoria da qualidade vida no trabalho de seus colaboradores. Serão utilizados os questionários QVT e Whoqol para aferição da
qualidade de vida. Unlizaremos o soware SPSS.
Aluno: Vânia Aparecida de Oliveira

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

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

RESUMO
A estatística é uma disciplina obrigatória em cursos de graduação, além de ser 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, pretende-se realizar uma breve intervenção junto aos estudantes no sentido de aproximá-los à importância da disciplina para
seu curso, e posteriormente verificar possíveis níveis de mudança em relação às atitudes e à motivação para aprender. Serão verificadas também a
possível interferência de fatores externos. 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. Quanto à intervenção, ela acontecerá em dois momentos distintos. Primeiramente, os alunos serão convidados a participar
de uma palestra interdisciplinar sobre o uso da Estatística em seu curso, e posteriormente, lhes serão apresentados trabalhos acadêmicos os quais se
utilizaram da Estatística para chegarem a discussões, resultados e tomadas de decisão. 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: Igor Dias Venerando

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título RESPOSTAS DE ENFRENTAMENTO A CRENÇAS DISFUNCIONAIS DE DESVALOR E SUA CONVERGENCIA EM ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG)
E-mail: gomes.juliana@estacio.br
Docente orientador: Juliana Oliveira Gomes

RESUMO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em seu Manual Diagnóstico de Classificação Internacional de Doenças (CID10) a ansiedade é um
sentimento desagradável de medo, apreensão, preocupação e tensão, diante de situações, de forma a preparar o organismo. Contudo, em alguns
casos, esses comportamentos inicialmente adaptativos podem se manifestar de modo tão expressivo que chegam a comprometer o cotidiano do
indivíduo, acarretando em prejuízos e danos em sua qualidade de vida. Este é o caso do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), no qual a
preocupação se torna excessiva e a tensão exagerada, sendo acompanhadas por respostas comportamentais de taquicardia, inquietação, dificuldade
de concentrar-se, tensão muscular, perturbações no sono, etc. e respostas cognitivas, como pensamentos e crenças disfuncionais, mesmo quando
não há uma situação específica ligada ao sentimento de tensão. De acordo com a teoria cognitivo-comportamental de Aaron T Beck, os pensamentos
e as crenças interferem na forma como uma pessoa interpreta uma situação, de modo que muitas vezes, os comportamentos emitidos estão mais
fortemente relacionados a estes aspectos cognitivos que aos acontecimentos em si, sendo gerados, no caso da ansiedade, comportamentos
disfuncionais, desadaptativos, provocando comprometimento funcional ao indivíduo. Desse modo, percebe-se a importância do estudo das crenças
disfuncionais e também das respostas desadaptativas para a compreensão da TAG, uma vez que se trata de uma desordem com alto índice de
prevalência, mesmo sendo recente. Por isso, o objetivo do presente projeto é identificar a relação entre as respostas de enfrentamento acerca de
crenças de desvalor estão relacionadas com transtorno de ansiedade generalizada e de que maneira a ansiedade pode perpetuar a crença nuclear
mencionada. Para tanto, será realizado (após revisão bibliográfica) três estudos de caso, em pessoas diagnosticadas com TAG que esteja em
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Tratamento Psicológico pela Teoria Cognitivo Comportamental. Cada caso será observado por um pesquisador, e poderá fazer parte do estudo
homens e mulheres, desde que maior de 18 anos, com participação voluntária e sigilosa. Serão aplicados o Inventário de Habilidades Sociais e o
Inventário Beck de Ansiedade, e ao paciente será requisitado preenchimento do Registro de Pensamento, no qual serão questionadas situações,
pensamentos automáticos ligados a ela, e também as crenças relacionadas. Serão também realizadas, sempre que necessário, entrevistas com o
participante de modo que as situações cotidianas possam ser contextualizadas. Pelas normas éticas, a parte prática do projeto iniciar-se-á após
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Espera-se que o estudo possa contribuir para a compreensão global do Transtorno de Ansiedade
Generalizada, e também gerar material acadêmico e científico para a composição de novos projetos.
Aluno: Robson Norberto Souza Campos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título UMA INVESTIGAÇÃO DE COMO AS TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS PODEM CONTRIBUIR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DA
FESJF
E-mail: tauller@yahoo.com.br
Docente orientador: Tauller Augusto de Araújo Matos

RESUMO
Ambientes educacionais baseados na Web ou Educação a Distância (EaD) são alvos frequentes de pesquisas e discussões da comunidade acadêmica.
Este tipo de ensino permite aos docentes criarem e estruturarem conteúdos e cursos via Web. Isto facilita o estudo no sentido que os alunos podem
acessar o material a qualquer momento e de qualquer lugar independente da distância. Independente da forma de ensino o maior desafio do
educador é capturar as percepções e reações dos alunos diante do seu curso/disciplina ministrado. Caso haja este captação, o docente consegue
aperfeiçoar o seu curso, melhorando o material, sua forma de apresentá-lo e seus critérios de avaliação. Essa capacitação e entendimento na
educação tradicional em sala de aula vêm do contato direto com o discente, ou seja, o famoso “corpo a corpo”. Com este contato é possível que o
professor faça uso de diversos instrumentos de acompanhamento que garantirão a verificação do aproveitamento, aptidões e ajustamento pessoalsocial de seus alunos. Dentre eles podemos citar os testes padronizados pela escola, cujo objetivo é avaliar o aproveitamento geral do aluno em uma
ou mais disciplinas; os testes preparados pelo professor, com a função de medir a consecução de objetivos específicos de instrução; os testes de
desempenho, para medir a consecução de certos objetivos que não se podem medir através de testes elaborados pelo professor nem através de teste
padronizados; e as técnicas de observação de sala de aula, como a atenção e a participação, que não podem ser medidas através de outros
instrumentos avaliativos. Mas no ensino a distância e nas interações assíncronas, esse contato em geral se perde. A avaliação e o acompanhamento
do aprendizado são os principais problemas de sua implementação. As principais causas disso são a falta de contato resencial entre professores e
alunos e a falta de clareza de uma pratica pedagógica de acompanhamento voltada especificamente para EaD (SILVA, 2002). Surge a necessidade de
se obter tais informações de outra forma. No caso da EaD todos os procedimentos que o aluno realiza nos sistemas de aprendizagem baseados na
Web fica registrado em uma ase de dados. Estas informações necessárias para que o docente possa avaliar e acompanhar o seu curso podem estar
ocultas em meio ao grande volume de dados de acesso e registro de atividades dos alunos. Para um ser humano avaliar essa grande quantidade de
dados e informações torna-se praticamente impossível dentro de um tempo hábil e viável. A informática pode auxiliar o professor e os gestores na
sistematização, organização e apresentação desses dados. Data Mining ou Mineração de dados é aplicada na localização, filtragem e organização de
informações a partir desses dados permitindo assim prover, de uma forma mais simples e direta, um retorno ao professor ou autor sobre aspectos
relevantes para a melhoria do curso. Contudo, o objetivo desta pesquisa é analisar como a mineração de dados pode contribuir para o
aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, mais especificamente a plataforma de ensino a distância, utilizada pela instituição para
auxiliar os cursos de graduação.
Aluno: Anderson Luiz Pereira Dias
Aluno: Vitor Marçal Augusto

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de
Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO LINGUISTICA COM SURDOCEGOS UTILIZANDO ARDUINO
E-mail: anderson.vieira@gmail.com
Docente orientador: Anderson Luiz Nogueira Vieira

RESUMO
O presente projeto visa focar no desenvolvimento e pesquisa na criação de um dispositivo que facilite a comunicação interpessoal com deficientes
portadores da surdocegueira de forma que a comunicação com familiares ou indivíduos que se relacionam com os mesmos seja ampliada e
intensificada, mesmo com aqueles que ainda não tenham familiariedade com os métodos de comunicação com surdocegos através de linguagem de
sinalização especifica. A pesquisa e prototipagem do dispositivo de comunicação será desenvolvido utilizando placas Arduino, placa com a qual existe
uma facilidade no desenvolvimento e programação de hardware e sua interação com outros componentes eletrônicos.
Aluno: Felipe Felix Novaes
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Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBIC/IES
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2015/2016 - ESTÁCIO MACAPÁ
Relatório atualizado em 26/10/2017

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA MICROBIOTA FUNGICA PRESENTE EM PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES NOS
MUNICÍPIOS DE MACAPÁ E SANTANA
E-mail: maysavb@yahoo.com.br
Docente orientador: Maysa de Vasconcelos Brito

RESUMO
A demanda pelas ervas medicinais vem crescendo continuamente nas últimas décadas em função da eficácia, efeitos colaterais de medicamentos
quimio-sintéticos e até mesmo por modismos. Com o aumento da demanda, a oferta de produtos também tem crescido. Diante desse cenário, é
fundamental focar atenção na qualidade das plantas e derivados que são comercializados e utilizados pela população. Este trabalho tem como
objetivo investigar a diversidade de fungos presentes nas principais plantas medicinais comercializadas em feira livre na cidade de Macapá, Amapá,
Brasil. Amostras do preparado com cada planta medicinal avaliada serão coletadas para o isolamento, identificação e quantificação dos fungos
presentes. Serão utilizados dois meios de cultura seletivos para fungos: Ágar Saboraund e Ágar Potato (Batata). Após um período de 5 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: Ana Carolina Feijó Cerqueira Kiryu

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO QUALIDADE NO HEMOCENTRO DO AMAPÁ
E-mail: fchristiann@gmail.com
Docente orientador: Francis Christian da Silva Pereira

RESUMO
Nos últimos 10 anos o Ministério da saúde implementou uma série de medidas legais com o objetivo de se estabelecer critérios que regulamentassem
a atividade laboratorial bem como melhorassem os processos relacionados a qualificação dos serviços prestados pela Hemorrede Nacional com a
publicação das seguintes Resoluções: RDC 302/2005/ANVISA e das, com o objetivo de se estabelecer critérios mínimos de qualidade aos Laboratórios
Clínicos, RDC 57/2010 que Determina o Regulamento Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue
humano e componentes e procedimentos transfusionais, RDC 34/2014 com o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas a serem
cumpridas pelos serviços de hemoterapia que desenvolvam atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue e componentes e serviços de saúde
que realizem procedimentos transfusionais, a fim de que seja garantida a qualidade dos processos e produtos, a redução dos riscos sanitários e a
segurança transfusional e RDC 51/2013 que altera a Resolução - RDC nº 57, de 16 de dezembro de 2010, que determina o Regulamento Sanitário para
Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e componentes e procedimentos transfusionais. O presente
projeto tem como objetivo Avaliar a aplicação dos requisitos da qualidade no ciclo do sangue pelo Hemocentro do Amapá. O controle processos
relacionados ao ciclo do sangue, deve ser capaz de identificar possíveis falhas que possam vir a acontecer ou as que já aconteceram. Além disso, o
Hemocentro deve gerar indicadores capazes avaliar a garantia da qualidade.
Aluno: Wanessa Ferreira Sarquis
Aluno: Fagner Lacerda Sarmento

Curso do aluno: Biomedicina
Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DAS DISCREPANCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE HCV POR METODOLOGIA SOROLÓGICA E TESTE DE ÁCIDO NUCLEICO (NAT) NO
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DO AMAPÁ – HEMOAP
E-mail: mylner@gmail.com
Docente orientador: Mylner Oliveira Fermiano de Souza

RESUMO
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o agente etiológico da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), pertencente ao gênero Lentivirus,
família Retroviridae, apresentando um genoma constituído por duas cadeias de RNA. Tem afinidade por células hospedeiras que expressam
receptores CD4, como macrófagos, células dendríticas e linfócitos T CD4. A transmissão do HIV ocorre por via parenteral, como: transfusão de sangue
e hemoderivados, hemofílicos, relações sexuais sem uso de preservativos, usuários de drogas injetáveis ou inaláveis, material perfurocortante
contaminado, além de transmissão vertical. O diagnóstico do HIV pode ser realizado com uso de imunoensaios de triagem que detectam anticorpos
e/ou antígenos virais, imunoensaios chamados Testes Rápidos, e ensaios complementares como Western blot (WB), Imunoblot (IB) ou imunoensaios
em linha (LIA, do inglês Line Immuno Assay), incluindo o Imunoblot Rápido (IBR) e imunoﬂuorescência indireta (IFI). O diagnóstico pode ser feito pela
detecção direta de antígenos virais (antígeno p24, RNA ou DNA pró- viral). A tecnologia de amplificação dos ácidos nucléicos (NAT) resulta em uma
mudança de métodos laboratoriais convencionais, pois, a identificação é rápida no período de janela imunológica, aproximadamente 50 a 60 dias após
a contaminação, resultando entre 10 a 11 dias. A necessidade de incorporação do NAT nos bancos de sangue é devido a sua habilidade de reduzir o
período de janela imunológica entre a infecção e a descoberta da doença, aumentando assim a segurança transfusional. OBJETIVOS: Este projeto
objetiva analisar a discrepância dos resultados de triagem de HIV, comparando pelas metodologias de sorologia e de NAT, em doadores de sangue.
METODOLOGIA: Será realizado um estudo observacional, com levantamento de dados, descritivo, quali-quantitativo e transversal. Os dados serão
obtidas através dos registros nos mapas de trabalho do laboratório de sorologia do serviço de hemoterapia do HEMOAP. O período estipulado para
levantamento dos dados é de janeiro a dezembro de 2014, com obtenção de 700 resultados de sorologias para HIV e 700 resultados de NAT para HIV,
abrangendo assim um mínimo de 5% da estimativa anual de exames no hemocentro referido. Para análise estatística e observação de relevância das
análises dos dados, será utilizado o software BioStat sob versão 5.0. Este projeto não terá acesso a nenhum tipo de informação, direta ou
indiretamente, dos doadores de sangue. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se detectar evidências de segurança transfusional, assegurada após a
implementação da metodologia NAT.
Aluno: Andressa Viana Pinheiro
Aluno: Everton Uendel Nascimento de Souza

Curso do aluno: Biomedicina
Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA PROVENIENTE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE MACAPÁ EM TORNEIRAS DE RESIDENCIAS
SERVIDAS PELO SISTEMA
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Docente orientador: Claude Porcy

E-mail: claudeporcy@hotmail.com

RESUMO
Água Potável é aquela que reúne características que a coloca na condição própria para o consumo do ser humano. Portanto, ela deve estar livre de
qualquer tipo de contaminação em sua nascente ou percurso. Hoje, aproximadamente 14% da população da cidade de Macapá é atendida pelos
serviços de distribuição de água e esgoto, e isto se torna um grave problema de saúde pública, pois, sabe-se que doenças diarreicas agudas continuam
sendo uma frequente causa de morte ainda nos dias atuais, especialmente em países em desenvolvimento. A análise microbiológica é uma
importante ferramenta para a determinação da qualidade da água de consumo, para tanto, este projeto visa estudar a presença, ou não, de
coliformes fecais e totais fazendo uma comparação dos resultados obtidos na fonte de captação da água e do processamento final do produto que
por fim é distribuído às residências.
Aluno: Diogo Vitor Soares Trindade
Aluno: Lucas Brito Araújo

Curso do aluno: Biomedicina
Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título QUALIDADE DE VIDA, DEPRESSÃO E SOLIDÃO DE IDOSOS NO ABRIGO SÃO JOSÉ EM MACAPÁ-AP: RELATO DOS IDOSOS E/OU SEUS
CUIDADORES.
E-mail: dvcastilo@hotmail.com
Docente orientador: Denise Vivianni Ferreira Del Castilo

RESUMO
O envelhecimento é bastante diferenciado em cada pessoa, pois a maneira com que a pessoa constrói sua história influencia sua qualidade de vida. O
processo de envelhecimento causa alterações no dia a dia dos indivíduos, estabelecendo adaptações nas experiências e circunstâncias, que
conseguintemente podem levar ao abrandamento ou dano das relações sociais, o que favorece o isolamento do idoso, depressão e solidão.
OBJETIVO: Este estudo visa analisar os relatos e as expectativas dos idosos diante o envelhecer levando em conta sua qualidade de vida, solidão e
depressão que assolam o idoso. MÉTODOS: A pesquisa será realizada com idosos (ambos os sexos, com mais de 65 anos) do abrigo São José em
Macapá – AP. Idosos que apresentarem situações de surdez ou demência não serão incluídos na amostra. RESULTADOS ESPERADOS: Contribuir para
auxiliar o conhecimento da enfermagem e sociedade no atendimento ao idoso, uma vez que possam compreender as necessidades do acolhimento
ao idoso, contribuindo para uma melhor condição de vida dos mesmos. CONCLUSÃO: Espera-se que este estudo possa alcançar resultados que
demonstra qual o verdadeiro grau de qualidade de vida, depressão e solidão entre os idosos do Abrigo São José na cidade de Macapá, partindo do
relato dos idosos. Assim, possa contribuir para o incentivo ao cuidado diferenciado da saúde do idoso.
Aluno: Ísis Martins Guedes Tentes

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM: ROTEIRO DE CONSULTA PUERPERAL
E-mail: jalva.vulcao@hotmail.com
Docente orientador: Jalva Maria do Socorro Costa Vulcão

RESUMO
Puerpério compreende o período pós-parto, onde ocorrem alterações fisiológicas e físicas durante a gestação, para que o organismo da mulher
retorne ao estado pré-concepcional. No serviço de atenção primária o retorno da mulher e do recém-nascido (RN) deverá ocorrer entre 7 a 10 dias,
essa exigência do Ministério da Saúde contribui para a redução de situações de morbimortalidade materna e infantil. Diante do exposto surgiu o
interesse em realizar esta pesquisa que tem como objetivo formular um roteiro de consulta de enfermagem baseado na sistematização da assistência
de enfermagem (SAE), que contemple informações pertinentes detalhadas da puérpera e seu recém-nascido (RN). Trata-se de um estudo qualitativo
com abordagem descritiva, onde será feito o levantamento bibliográfico em fontes direta e indiretamente relacionadas ao tema, em bancos de dados
Scientifc Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Centro Latino Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIEME), sites de Universidades Nacionais, além da Biblioteca virtual em saúde – enfermagem, para
aquisição de artigos, dissertações, teses e/ou trabalhos acadêmicos que poderão estar disponíveis. O presente estudo será baseado na teoria de
enfermagem da necessidade humana básica de Wanda Horta, com a finalidade de servirem como fonte de informação.
Aluno: Talissa Marinha Homobono Santa Brígida

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ANÁLISE DOS SOFTWARES MAIS UTILIZADOS NAS DIFERENTES ASSIMETRIAS DO CORPO HUMANO ATRAVÉS DA BIOFOTOGRAMETRIA
COMPUTADORIZADA
E-mail: paulabarauna@hotmail.com
Docente orientador: Paula Maria Pereira Baraúna

RESUMO
Dentre os métodos não invasivos pode-se citar o cifômetro e a fotopografia de Moiré, o flexímetro, o arcômetro, o cifolordômetro e a
Biofotogrametria Computadorizada. Segundo a American Society of Photogrammetry, a Biofotogrametria Computadorizada é “a arte, ciência e
tecnologia de informação confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente através de processos de gravação, medição e interpretação de imagens
fotográficas e padrões de energia eletromagnética radiante e outras fontes”. É um instrumento de avaliação muito utilizado por quantificar as
alterações posturais por meio da aplicação dos princípios fotogramétricos às imagens fotográficas obtidas em movimentos corporais,
complementando a avaliação para o diagnóstico fisioterapêutico em diferentes áreas. A utilização da Biofotogametria Computadorizada depende da
utilização de programas (software) para uma leitura das imagens, onde os mais usados para esta finalidade são Corel Draw®, AlCimagem®, SAPO®,
ImageJ®, Autocad®. A avaliação clínica é fundamental para o tratamento, podendo ser avaliada através da Biofotogrametria Computadorizada (BC), e
vem sendo utilizado pelos profissionais da saúde a fim de avaliar, e mensurar as modificações da coluna vertebral e suas assimetrias. É um sistema
não invasivo que mostra com simplicidade, precisão, e de imediato as angulações da coluna. A avaliação postural é de fundamental importância para
mensurar as assimetrias e adequar a melhor postura a cada indivíduo, diagnosticando os possíveis desalinhamentos e atitudes incorretas. O presente
estudo tem como objetivo analisar as assimetrias do corpo humano em vista posterior através da Biofotogrametria Computadorizada, com os
principais softwares, através de um avatar virtual.
Aluno: Vera Diana Santos Bitencourt Amanajás
Aluno: Vânia do Socorro Sousa da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia
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Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título EFEITOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E AUTONOMIA DOS IDOSOS
E-mail: ftfabriciocosta@seama.edu.br
Docente orientador: Fabrício Oliveira da Costa

RESUMO
O envelhecimento é um processo inevitável à vida de todo os seres, levando a uma perda progressiva das capacidades funcionais do organismo, e
aumentando o risco do sedentarismo. Essas alterações colocam em risco a qualidade de vida do idoso, por limitar a sua capacidade para realizar, com
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vigor, as suas atividades do dia-a-dia e colocar em maior vulnerabilidade a sua saúde. O processo de envelhecimento brasileiro tende a se intensificar
nas próximas décadas, de tal forma que, em 2050, projeta-se um número absoluto de idosos em torno de 64 milhões. A avaliação da capacidade
funcional vem se tornando um instrumento particularmente útil para avaliar o estado de saúde dos idosos, porque muitos têm várias doenças
simultaneamente, que variam em severidade e provocam diferentes impactos na vida cotidiana. O treinamento funcional visa melhorar a qualidade
de vida, levando a maior independência do idoso, além de combater o sedentarismo e contribuir de maneira significativa para manutenção da aptidão
física do idoso. O presente estudo tem como objetivo verificar a qualidade de vida e autonomia dos idosos a partir do treinamento funcional em 30
indivíduos, entre idosos da Clínica Center Vitta e do Centro de Promoção Humana - Capuchinhos, a partir de 60 anos entre homens e mulheres. O
método abrange a seleção e a análise do material levantado para possibilitar o melhor para o presente trabalho. Os dados do IBGE 2010 evidenciaram
o aumento da população idosa Brasileira, o que aumenta a necessidade de buscar métodos de treinamento para manter essa população ativa e
realizando as suas AVD’s com independência. Acredita-se que o treinamento funcional poderá colaborar na redução de incapacidades, na prevenção
de quedas da própria altura, no ganho de equilíbrio, no aumento da autoestima e na diminuição dos problemas emocionais e sociais dos idosos.
Aluno: Ruane Kelly Madeira Malcher
Aluno: Danieli Leite Dias

Curso do aluno: Fisioterapia
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título ESTUDO DO POTENCIAL NUTRICIONAL DA BIOMASSA DA BANANA VERDE (MUSA PARADISÍACA L.) PARA A ELABORAÇÃO DE COOKIES,
NUGGETS E MAIONESES
E-mail: mary_guedes_ap@hotmail.com
Docente orientador: Mary de Fátima Guedes dos Santos

RESUMO
A banana é composta de diversos nutrientes destacando-se as vitaminas A, B1, B2, C, cálcio, ferro, proteínas, gordura, carboidratos, fósforo, niacina e
calorias. Da banana verde pode-se extrair um subproduto denominado biomassa, sendo que, na composição da biomassa observamos a presença do
amido resistente. A Fruta in natura é bastante consumida no Brasil podendo ainda ser aproveitada na alimentação sob diversas formas, como:
biscoitos, cookies, nuggets, maionese, iogurte, farinha, água ardente e licor. Objetiva-se com este projeto avaliar o potencial nutricional da biomassa
da banana verde para a elaboração de cookies, nuggets e maioneses, como uma alternativa saudável para o enriquecimento de produtos
industrializados. Primeiramente será determinado o potencial nutricional do fruto da banana verde e da biomassa obtida, através das análises da
composição centesimal (proteínas, lipídios, carboidratos, umidade, cinzas e fibras). A seguir serão realizados testes para elaboração dos produtos
(cookies, nuggets e maioneses) utilizando a biomassa da banana verde nas formulações. Nos produtos obtidos serão realizadas análises da
composição centesimal para se ter uma ideia do valor nutritivo após o enriquecimento com a biomassa e aplicada a análise sensorial (teste de
aceitação e Intenção de compra) para identificação da aceitabilidade por potenciais consumidores. Entre os resultados esperados podemos destacar:
Geração de conhecimento sobre o potencial alimentício de frutos habitualmente consumidos pela população; Elevação da qualidade nutricional de
produtos industrializados; Incentivo ao aproveitamento de frutos abundantes na região para enriquecimento da alimentação.
Aluno: Marcela Brito dos Santos
Aluno: Carlany Rodrigues de Oliveira

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título NÍVEIS DE ESTRESSE EM MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU) EM MACAPÁ-AP
E-mail: mgtmartins@gmail.com
Docente orientador: Maria das Graças Teles Martins

RESUMO
O indivíduo em seu cotidiano é tomado por inúmeras situações no ambiente de trabalho em que é exigido atenção, rapidez e competência. É notório
que ser motorista de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), exige um pouco mais do profissional e por conseguinte,
encontram-se vulneráveis a diversos estressores que pode afetar a saúde física e psíquica. Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo avaliar o nível
de estresse em motoristas de ambulância e apresentar estratégias de enfrentamento aos altos níveis de estresse, pois, acredita-se que este esteja
influenciando negativamente no desempenho funcional. Para verificar esta hipótese, a amostra será composta por 16 motoristas de ambulância do
SAMU em Macapá-AP de ambos os sexos, que totaliza 100% do quadro efetivo da Instituição. Trata-se de uma pesquisa quantiqualitativa, baseada no
estudo de campo. Para o referencial teórico, contou-se com livros e artigos científicos encontrados com as palavras-chave “estresse ocupacional”,
“motoristas de ambulância” e “coping”, havendo como base de dados os sites “Google Acadêmico” e “Scielo” no qual foram analisados e selecionados
conteúdos relacionados com o tema proposto. Os instrumentos a serem utilizados na execução do projeto serão Exercícios de Relaxamento, Manual
do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) com objetivo de avaliar os níveis de estresse dos motoristas; Entrevista, com roteiro
semiestruturado seguindo a questão norteadora. A análise dos dados será realizada com o auxílio do pacote estatístico SPSSwin, versão 15.0. Esperase que ao término da projeto consigamos comprovar a hipótese inicial e que os motoristas de ambulância do SAMU possam praticar constantemente
as técnicas de relaxamento ensinadas no decorrer da intervenção para auxiliar na redução dos altos níveis de estresse para que este não afete sua
vida profissional e pessoal.
Aluno: Maycon da Silva Cardoso
Aluno: Mônica Sena Barbosa
Aluno: Marlon Santana Araújo

Curso do aluno: Psicologia
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Curso do aluno: Psicologia

Título OBSERVATÓRIO DE MÍDIA E SAÚDE MENTAL
Docente orientador: Melchisedech César da Silva Neto

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: melchint@live.com

RESUMO
O presente trabalho visa associar, com a teoria, o parâmetro geral da saúde mental no Amapá através de um observatório que permite monitorar,
avaliar e identificar por meio de notícias impressas e/ou digitais a forma como a saúde mental vem sendo discutida e vivida no Estado. Os objetivos
referem-se a identificar os discursos e práticas sobre a saúde mental no Amapá através das informações veiculadas nos jornais impressos e/ou digitais
de grande circulação da capital do estado no período de um ano. Serão analisados os conteúdos de jornais, visando descrever de forma objetiva,
sistemática e qualitativa o conteúdo manifesto sobre saúde mental. Os meios de comunicação são potencialmente formadores de representações
sociais, por divulgarem conceitos diversos sobre os mais variados temas, inclusive a respeito do processo de reformulação da política de saúde
mental, o que evidencia a importância da divulgação e esclarecimento sobre saúde mental. A educação do público sobre a temática da saúde mental
tem o intuito de reduzir a discriminação e a fomentar o uso dos serviços de saúde mental e lograr uma aproximação maior entre saúde mental e
saúde física.
Aluno: Kárita Karoline Nunes dos Santos
Aluno: Laurana Bandeira Ferreira Maciel
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A FALÊNCIA DO ATUAL MODELO PENITENCIÁRIO: POSSIBILIDADES DE EVOLUÇÕES HISTÓRICAS NOS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS EM UMA
ANÁLISE AXIOLÓGICA NORMATIVA.
E-mail: arkeleysouza@gmail.com
Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

RESUMO
No debate jurídico-penal contemporâneo, a preocupação com a explosão da criminalidade e da violência vem ocupando dimensões efervescentes,
diante da expansão do Direito Penal, e a verificação de seu papel a partir de demandas e interesses penais, produzindo incessantemente legislações
infraconstitucionais pautadas pelo objetivo de criminalizar e prevenir a criminalidade. O Estado Moderno carrega princípios de organização e
racionalização da administração pública que definem o perfil do direito penal. Nesse cenário, o Sistema Penitenciário Brasileiro, tem-se, muito além
do senso comum, a constatação da falência do atual sistema penitenciário de todo o país. Houve um aumento de 113% dos presos de 2000 a 2013, de
acordo com dados do Ministério da Justiça. Combinando à falta de investimento e manutenção das penitenciárias e presídios, tornaram esses
verdadeiros depósitos humanos, culminando com fugas e rebeliões. A sociedade moderna, diante do atual estágio de evolução tecnológico-industrial,
científica e econômica, passou a conviver com uma série de ameaças sociais, bem como práticas dilacerantes dos direitos humanos universais, tanto
de lado da margem social como do lado da representatividade estatal no controle e recuperação daqueles que infringem os tipos penais e são
encarcerados nos nossos porões de praticas de tortura, que tolamente chamamos de penitenciárias. Desta feita, os objetivos da pesquisa refere-se
em apresentar uma historicidade dos sistemas de aplicação das penas em países considerados modelos no sistema penal mundo e a possibilidade de
aplicação destes conceitos e ações efetivas na política pública criminal brasileira. Para isto, recorre-se como objetivos específicos as pesquisas
bibliográficas e documentais, inerente a historicidade das penas e novos conceitos e ações que foram colocadas em prática de modelos penais e
processuais que trazem efetivas mudanças no sistema de execução penal. Dessa feita, através realizar-se-á entrevistas com o método de análise do
discurso de Bardin, na busca de alternativas as espécies de penas previstas no Direito Penal Brasileiro, 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

Situação: PIBIC/IES

Título A FUNÇÃO DAS PENAS SOB A ÓTICA DO DIREITO PENAL CONSTITUCIONALIZADO.
E-mail: lfpinheironeto@gmail.com
Docente orientador: Luiz Felipe Pinheiro Neto

RESUMO
A Constitucionalização do Direito, fenômeno proveniente do constitucionalismo, movimento jurídico posterior à II Guerra Mundial, em que é
assegurada a supremacia material da Constituição e valorização da força normativa dos princípios, impõe a leitura do sistema infra-constitucional sob
a ótica da Lei Maior, o que atinge tanto o Direito Público, que regula as relações Estado-individuo, quanto o Direito Privado, das relações entre os
indivíduos, e os vários ramos do pensamento jurídico que os compõe. O Direito Penal é, igualmente, afetado pela Constitucionalização, devendo suas
regras serem construídas e interpretadas sob a ótica da necessidade de proteção dos direitos fundamentais, com ações positivas do Estado para
garantí-los, não apenas omissões. Vê-se o Estado, com esta imposição, entre a proibição de excesso, ou Übermassverbot, e pela proibição de
infraproteção, ou Untermassverbot. Neste cenário, destaca-se como principal função deste ramo do direito a guarida dos bens jurídicos, utilizando as
penas como meio de atuação, atingindo, para esta proteção, diversos fins, conforme as escolas de pensamento que se desenvolveram ao longo dos
anos, indo desde a retribuição simples do mal até as prevenções gerais e específicas, sendo necessário o estudo destas escolas à luz do Direito Penal
Constitucional, para que sejam verificadas suas adequações, inclusive com confrontamento com o plano da realidade, em análise da aplicação das
penas no estado do Rio Grande do Norte.
Aluno: Diógenes Fernando da Silva Filho

Curso do aluno: Direito

Título A UNIÃO PARALELA E A NOVA EXTENSÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA
Docente orientador: Úrsula Bezerra e Silva Lira

Situação: PIBIC/IES

E-mail: ursula.lira@estacio.br

RESUMO
Tendo por filtro descortinar as relações advindas das uniões paralelas enfocando nas novas extensões do conceito de família, esta pesquisa, visa
colaborar para as reflexões sobre o tema. Mesmo que no decorrer do tempo, o conceito de família tenha sofrido mutações e que existam hoje os mais
variados meios de formação familiar, as uniões ditas concubinárias impuras não foram retratadas pelas codificações. Assim, no sistema clássico de
nosso modelo jurídico de família é da concepção matrimonializada. Com o passar dos tempos, à família não matrimonializada vem ganhando
lentamente forças no âmbito jurisprudencial. Alguns doutrinadores entendem que o conceito de entidade familiar são todos os relacionamentos que
têm origem em um elo de afetividade, independentemente de sua conformação. Esta pesquisa tem por objetivo central analisar as formas plurais de
família, e os efeitos do reconhecimento da relação paralela na perspectiva patrimonial e sucessória. Para tanto, será feita pesquisa bibliográfica sobre
a temática e o ordenamento jurídico brasileiro, sendo notória na pesquisa introdutória a importância do estudo do tema.
Aluno: Adriana Fidelis da Silva Freitas

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O DIREITO AO ESQUECIMENTO E A TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: A PONDERAÇÃO DE VALORES ENTRE O DIREITO COLETIVO E A
PROTEÇÃO DA INTIMIDADE.
E-mail: ursula.lira@estacio.br
Docente orientador: Úrsula Bezerra e Silva Lira

RESUMO
A tutela dos direitos personalíssimos vem passando por um processo evolutivo, com o reconhecimento de novos direitos, o que ocorre sob a égide do
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Assim, o direito ao esquecimento foi recentemente reconhecido como um direito da personalidade por
meio do Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil e se trata de um tema ainda controvertido, pois é bastante polêmico na sociedade atual
controlar a divulgação de informações, pincipalmente com a expansão das ferramentas da internet. Portanto, a análise do direito ao esquecimento
transpõe os direitos da personalidade para ingressar nas questões que envolvem as liberdades individuais. Em contraponto à evolução tecnológica,
surge o caráter regulador do Direito, principalmente para impedir o desrespeito às garantias constitucionais, pois nenhum direito fundamental é
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absoluto. No presente estudo será analisado o direito ao esquecimento e a sua aplicação sob a perspectiva cível, com respaldo nas decisões dos
tribunais superiores. O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar o direito ao esquecimento com base na legislação pertinente, buscando o
embasamento doutrinário e jurisprudencial necessário ao entendimento do instituto. O estudo do tema se justifica por sua relação com a expansão
dos meios de comunicação, com especial atenção à violação da intimidade e dos conflitos desta com as liberdades constitucionais. A metodologia
utilizada na primeira etapa constitui-se de caráter exploratório, em que buscou o entendimento acerca do conceito e da aplicação do direito ao
esquecimento. A segunda etapa da pesquisa foi de caráter descritivo, apontando as principais questões jurídicas que se relacionam ao direito de ser
esquecido. A pesquisa bibliográfica busca o embasamento da doutrina jurídica, principalmente o que dizem os constitucionalistas, pois a Constituição
é o vetor inicial de qualquer tema jurídico e ainda em outros títulos, que tratam da responsabilidade civil, dos direitos da personalidade, da
jurisprudência, artigos acadêmicos e reportagens o entendimento necessário à compreensão do assunto. O tema obteve evidência depois que o STJ
emitiu decisões envolvendo o instituto, no julgamento dos Resp. 1.334.097/RJ e Resp. 1.335.153/RJ, o primeiro no sentido de reconhecer o direito a
indenização e no segundo em negar. Ambos os julgamentos repercutiram bastante tanto no mundo jurídico, quanto na mídia em geral. As primeiras
conclusões acerca do assunto consistem em que o direito de ser esquecido, embora não contemplado em nossa legislação é reconhecidamente um
direito da personalidade, visto que o rol previsto no Código Civil não é taxativo. Na sociedade da informação, as pessoas estão cada vez mais expostas,
em função da expansão dos meios de comunicação, em especial as redes sociais, por isso o direito ao esquecimento surge como instrumento para
estabelecer o equilíbrio social e garantir a convivência harmônica para todos.
Aluno: Eliana de Lima Melo

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título TRANSFORMAÇÕES LEGAIS REFERENTES À LEGISLAÇÃO INFANTO JUVENIL NO SÉCULO XX
E-mail: mariafernandacardososantos@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Cardoso Santos

RESUMO
A pesquisa objetiva informar como a legislação infanto-juvenil foi vista e tratada no decorrer do século XX, haja vista que o problema do “menor” era
tido como preocupante nas primeiras décadas em razão da criminalização juvenil. Além disso, compreender em que medida se observou a superação
da Doutrina da Situação Irregular do Menor para a Doutrina da Proteção Integral. Para isso, será relevante descrever qual era o quadro político,
econômico e social do Brasil à época; definir o que era menor; conhecer como a ciência eugênica e o higienismo influenciaram a vida dos menores;
apontar os anseios sociais diante a ausência de um Estado social e relacionar ao encadeamento infanto-juvenil; precisar as condições em que se
enquadravam as crianças abandonadas e delinquentes; correlacionar a criação do Novo Código de Menores de 1979 com o antigo; identificar seus
efeitos; distinguir os modelos de instituições repressivas e corretivas daquele momento; o âmbito político-social em que surgiu. No que concerne ao
Estatuto da Criança e do Adolescente: definir o que é criança e adolescente; compreender a Doutrina da Proteção Integral; descrever sua
fundamentação e fins sociais; conhecer o tratamento dado pela Carta Magna de 1988; e avaliar de que modo os direitos fundamentais estão ligados
ao ECA. No que se refere às discussões dos resultados e as conclusões, é de ressaltar que, apesar de a pesquisa estar em andamento, pelo emprego
realizado em leituras preliminares, a problematização acerca da noção de menor permite entender temas contemporâneos, como a redução da
maioridade penal. Neste desiderato, se nota que a “criança” abandonada e delinquente era vista de modo diverso da criança burguesa, numa
perspectiva discriminatória. Além disso, é de se ressaltar que, em virtude da manutenção do poder das oligarquias paulista e mineira, durante o
período da República Oligárquica, o campo social sempre foi preterido implicando em manifestações sociais em busca de maiores intervenções
estatais, que só vieram a ocorrer de modo efetivo no Estado Novo. Outro ponto de destaque é a criação do primeiro Código de Menores no Brasil, que
serviu de marco histórico para o continente sulamericano; o caráter eugênico da época merece destaque, pois serviu de base para legitimar o
preconceito existente em face das crianças e adolescentes envolvidos nesse contexto. Neste diapasão, no que tange ao novo Código de Menores de
1979, se viu surgir a Doutrina da Situação Irregular do Menor que basicamente veio unir numa mesma expressão as “crianças” abandonadas e
delinquentes; prospera a ideia de que foi muito criticado em virtude de alguns pontos, tais como, a prisão provisória dos menores sem audiência
prévia com seus curadores e, também, a figura do Juiz de Menores exercendo múltiplas funções que deveriam ser divididas com setores da
sociedade; nessa época se dá o surgimento de instituições de caráter repressivo, como o SAM e a FUNABEM. Portanto, os estudos realizados fazem
refletir sobre o modo como são tratadas as políticas públicas na seara infanto-juvenil e seu reflexo, principalmente, para aqueles que são pobres e
marginalizados; bem como notar que diante uma sociedade preconceituosa, historicamente, se faz necessário proporcionar mais oportunidades
educacionais, profissionais, a título de exemplos, que possam nivelar e, assim, reduzir desigualdades que sempre permearam a criminalização da
pobreza. O resultado final que se espera ao fim dessa pesquisa é pelo menos um artigo científico a ser publicado.
Aluno: Egle Rigel Gonçalves Ferreira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ANÁLISE ESTATISTICA DA PRODUÇÃO DE TELHAS DE CERÂMICA VERMELHA EM UMA CERÂMICA DA REGIÃO DO SERIDÓ.
E-mail: gilbertomatematica@hotmail.com
Docente orientador: Gilberto Cunha de Araújo Júnior

RESUMO
Este projeto será desenvolvido tomando como base estudos recente sobre a produção de telhas de cerâmicas vermelhas tipo colonial, assim como a
coleta de dados in loco numa cerâmica da região do Seridó. Vários livros, teses, dissertações e artigos foram publicados nessa linha de pesquisa. Um
dos mais recentes trabalhos desenvolvidos na região do Seridó/RN foi à dissertação de mestrado A Etnomatemática em uma cerâmica da região do
Seridó/RN, que vamos toma lá como um dos principais referenciais teóricos para o inicio desse projeto. Ele terá como objetivo investigar e analisar de
forma estatística a produção de telhas de cerâmica vermelha no forno caipira e comparar com a produção do forno sustentável, projeto piloto
implantado na Cerâmica Peruana pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na região do Seridó do Rio Grande do Norte. Verificando a
produtividade entre os fornos, o custo-benefício, e a sustentabilidade que cada forno trará como benefício à população, ou seja, social, ambiental e
econômica. As análises terão resultados publicados em eventos e na comunidade acadêmica. Assim, como um artigo científico que será escrito ao
final do projeto. A Cerâmica Peruana estar localizada no Seridó, campo de nossa pesquisa, fica situada na região do Seridó central, situada a 250 km
da capital do Rio Grande do Norte, cuja economia das cidades dessa região tem como principal fator a produção e comercialização de telhas de
cerâmica vermelha para o Rio Grande do Norte e estados circunvizinhos. Para alcançarmos nossos objetivos, vamos nos apoiar nas concepções
d’ambrosianas de Etnomatemática e nas técnicas da pesquisa etnográfica. Assim como, nas analises estatística e nos autores que escreveram sobre
produção de telhas de cerâmica vermelha.
Aluno: Amanda de Morais da Silva

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Título GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
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Docente orientador: Elcio Correia de Souza Tavares

E-mail: elciotavares67@gmail.com

RESUMO
Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral diminuir a quantidade de resíduos sólidos da construção e demolição dispostos inadequadamente.
Seus objetivos específicos são: Analisar os desperdícios da construção civil em Natal; Qualificar e quantificar os resíduos sólidos gerados; Propor
mecanismos de diminuição do desperdício; Mensurar os resíduos gerados com potencial reciclável; Propor técnicas de reciclagem dos resíduos;
Avaliar as metodologias utilizadas para a disposição de resíduos sólidos e indicar as falhas e propor soluções da destinação de resíduos. Dados do IBGE
mostram que em 2010 a construção civil empregava cerca de 2,5 milhões de pessoas no Brasil. Os setores envolvidos pela construção representam
aproximadamente 5% de todo o Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, essa área é a que mais tem capacidade de elevar a taxa de emprego, de
produto e de renda, seja a curto ou médio prazo, pois sua competência de absorver mão de obra é muito grande. Isto diminui significativamente as
taxas de desemprego nos momentos em que a economia não anda bem. Contudo, há nesse setor grande desperdício e poluição ambiental: estima-se
que 1m2 de construção de um edifício consuma 1 tonelada de matérias-primas e gere 120kg de resíduos. No total, são gerados 68,5 milhões
toneladas RSCD/ano, que tem em boa parte destinação inadequada, nas ruas e lixões. Assim o diagnóstico, gerenciamento e reciclagem de resíduos
sólidos gerados nas obras novas, reformas, manutenção predial e demolições em Natal é um tema de grande importância e que vem despertando
interesse em todos os setores da construção civil. Este projeto é dividido em quatro partes: -Diagnóstico dos desperdícios nas construções em Natal,
visando sua diminuição; - Análise e mensuração dos resíduos gerados, - Reciclagem dos resíduos reaproveitáveis, transformando-os em materiais de
construção alternativos; - Acompanhamento da destinação final dos resíduos não reaproveitáveis, detectando problemas e propondo soluções para
sua destinação adequada.
Aluno: Jayana Larissa Peres Alves
Aluno: Douglas Peres de Medeiros Gaspar

Curso do aluno: Engenharia de Produção
Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Petróleo e Gás
Título ESTUDO DE CATALISADORES NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR MEIO DE ÓLEO PROCESSADO RESIDUAL.
E-mail: franklinsmendes@gmail.com
Docente orientador: Franklin Silva Mendes

RESUMO
Os óleos vegetais são uma alternativa para a substituição ao óleo diesel em motores de combustão, porém, devido a sua elevada viscosidade o
processo fica comprometido, tornando-se com baixa viabilidade. Quando o óleo vegetal é submetido a reações de transesterificação, ocorre a
possibilidade da obtenção de um combustível com características muito próximas do diesel, chamado Biodiesel. Por ser uma reação de processo
simplificado, a mesma é favorecida de acordo com os tipos de catalisadores, que podem ser ácidos, básicos ou biológicos. Geralmente, em torno de
85% do custo do Biodiesel é proveniente da fase de produção do óleo. Na transesterificação o óleo vegetal pode se transformar em uma mistura de
ésteres de ácidos graxos, tendo como resíduo a glicerina. Neste contexto, o óleo processado residual (frituras) tem se apresentado como uma
possibilidade entre as matérias-primas do Biodiesel, devido sua fácil aquisição e a vantagem de sua não emissão no meio ambiente como resíduo,
evitando a contaminação dos recursos naturais.
Aluno: Manoel Joaquim da Silva Neto
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Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título APROVEITAMENTO DE BIOMASSA NA PRODUÇÃO ENERGÉTICA
Docente orientador: Flavia Garret Azevedo

E-mail: flaviagarrett@bol.com.br

RESUMO
Atualmente, as pilhas são tão importantes em nosso cotidiano que é difícil imaginarmos como seria a vida sem elas. Para Reis (2006), a melhor
alternativa para controlar o acúmulo do lixo tecnológico é a reciclagem, pois esses materiais, quando descartados de forma incorreta, como no caso
do descarte em lixo comum, podem causar diversos danos, isto é, desde a contaminação do solo e de lençóis freáticos até a contaminação de seres
humanos. O objetivo deste projeto é verificar os processos de oxidação e redução em meios químicos para obtenção de corrente elétrica. Além disso,
as melhores biomassas in- natura ou de rejeitos industrias, na produção de energia. Verificar as relações entre eletricidade e a química, isto é, testar
as reações no processo de uma pilha com materiais orgânicos. Será conectado a biomassa a um parafuso e uma moeda de cobre e em seguida ligados
em série. No experimento o ânodo (polo negativo) será o zinco e o cobre o cátodo (polo positivo). A ligação em série será ligada ao cátodo ao ânodo
da biomassa seguinte, e verificar a voltagem de cada série acrescentada. Repetir o experimento, com várias biomassas ou rejeitos industriais
coletados. Depois de verificar, a melhor biomassa, realizar simulações e confeccionar um reator para utilização de energia. Após a montagem de cada
experimento, será realizado um estudo cinético da produção da pilha, concentração de biomassa em tempo. Além disso, utilizar as variáveis de estudo
como três tipos de concentração, pH ou temperatura, comparar e plotar os gráficos e realizar as devidas simulações. Os resultados esperados é uma
análise mais aprofundada dos processos químicos visando minimizar os impactos ambientais causados pelos metais pesados e os riscos de doenças
decorrentes dos principais metais presentes nas pilhas disponíveis no mercado, mesmo sendo relativamente pequeno; os metais pesados tem efeito
acumulativo.
Aluno: LUZENIR DE LIMA SILVA
Aluno: Rayza Francielly Isabel Sobral de Lima

Curso do aluno: Engenharia Civil
Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE CARACTERIZAÇÃO DE PATOLOGIAS PARA INSPEÇÕES TÉCNICAS EM EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS
E-mail: sandro.inacio.cruz@gmail.com
Docente orientador: Sandro Inácio Carneiro da Cruz

RESUMO
As intervenções em edificações históricas devem ser feitas de maneira a garantir as condições de segurança da estrutura, como também a
preservação das características histórico-culturais destas construções. As intervenções em estruturas históricas merecem devida atenção e relevância,
haja vista, que a preocupação de se manter o mais original contrasta com boa parte das técnicas disponíveis para recuperação estrutural. Ou seja, o
interesse de manter a plástica de uma estrutura, por vezes, limita a utilização de algumas técnicas de recuperação. A proposta deste projeto é o
desenvolvimento de um programa básico de inspeção dos elementos estruturais de uma edificação histórica. Para tal, se propõe confeccionar um
formulário que sistematiza a coleta de informações e a análise básica das patologias encontradas. Como também, o projeto propõe à criação de uma
ferramenta de apoio ao ensino das disciplinas de estruturas de aço e madeira, com formatação de planilhas eletrônicas, construías com software open
source, com o objetivo de despertar nos estudantes os preceitos de segurança que as estruturas devem prover.
Aluno: Carlos Alberto Silva Junior

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Título IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS NOS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
E-mail: julio.gehring@estacio.br
Docente orientador: Julio Guilherme Gehring

RESUMO
Este projeto detalha as atividades de iniciação científica propostas para a Área de Patologia da Construção dentro da Engenharia Civil, considerando as
várias situações de deterioração das edificações, a partir do estudo de edifícios históricos, classificados como tombados ou não, para fins de
recuperação e preservação dos sítios históricos. Os objetivos maiores desse trabalho são de identificar e definir tratamentos para as patologias nas
várias edificações, de caráter urbano ou rural. Observadas as patologias, mapeadas por tipo, intensidade, agressividade, repetibilidade, locais de
ocorrência da construção, originadas pelos materiais, pelos métodos construtivos históricos (exemplos: nas fundações, estruturas, coberturas,
internas ou externas, etc.), por outras causas localização geográfica (exemplos: litoral, mais afastadas do mar, altos dos morros, vales, etc.); serão
movidos estudos para identificação das causas, desde: utilização de materiais inadequados, metodologias construtivas falhas; uso da edificação para
fins não projetados; desconhecimentos geotécnicos e/ou geológicos; falta de manutenção; etc. Como objetivos específicos, esses levantamentos
permitirão não só a aplicação de materiais e de metodologias adequadas para recuperação dessas edificações antigas, mas também a análise dos
produtos com maior durabilidade e metodologias mais adequadas para a prevenção de patologias em novas construções. Este projeto se realizará em
parceria com a Secretaria da Cultura e Patrimônio Histórico de Jaboatão dos Guararapes.
Aluno: ANTÔNIO EVILÁSIO A. BARBOSA
Aluno: JOSÉ IGOR G. DA SILVA

Curso do aluno: Engenharia Civil
Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (JARDINAGEM), QUE FAZEM PARTE DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÍDO NA ESTÁCIO DO
RECIFE PELOS ALUNOS DE ENGENHARIA
E-mail: kilmamariapontesferraz@gmail.com
Docente orientador: Kilma Maria Pontes Ferraz

RESUMO
A elaboração de projetos para as áreas de preservação permanentes compreende a caracterização da área a ser recuperada, a avaliação, o
levantamento de recursos humanos, financeiros e cronogramas de execução da obra. A arte e técnica de transformar a paisagem do espaço externo,
promovendo uma composição harmoniosa da vegetação com demais elementos da natureza e os introduzidos pelo homem, transformando o
ambiente num local agradável. Além disso, ajudando a compreensão e elaboração de projetos que melhorem suas condições de conforto ambiental,
protejam o solo contra a erosão, organizem e estruturem os espaços livres projetados. Viabilizando condições para apropriação dos estudantes,
visitantes e colaboradores, por meio do lazer e da sua socialização, tendo em vista como diretriz a manutenção e recuperação não só da vegetação,
mas também do espaço existente, podendo amenizar a ação da natureza e as condições criadas pelo meio ambiente construído. O referido projeto de
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tem como finalidade estudar, verificar, avaliar, planejar e implantar, nas áreas destinadas ao projeto de paisagismo na Estácio do Recife Unidade San
Martins, a melhoria das condições ambientais e estéticas com sustentabilidade. A metodologia seguirá inicialmente a confecção da planta baixa da
estrutura para um melhor entendimento do projeto e a avaliação das necessidades e cultura dos usuários, com levantamento das áreas e de lazer
existentes no local e no entorno, a legislação da região, os usos e equipamentos existentes. Posteriormente seguirão para o desenvolvimento do
paisagismo nas áreas estratégicas. Os resultados esperados serão as plantações de arvores, construção de uma praça de lazer com luminosidade
adequada, melhoria do campo de futebol, e melhorias de ambientes.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Liliane Maria peixe Diniz
José Rodolfo Torres Moreira Abrantes
ALLYSSON MARTINS DA ROCHA
NELSON DA SILVA
MEDSON da Silva Diniz
kelvin Adriano Bernardo da Silva

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Fisioterapia
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Título TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS UTILIZANDO OS PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS COMBINADOS À
COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO
E-mail: mcarmols@gmail.com
Docente orientador: Maria do Carmo Lourenço

RESUMO
O presente projeto de pesquisa propõe um estudo objetivando a degradação do lixiviado, remanescente do processo natural de decomposição do lixo
em aterros de resíduos sólidos. Assim sendo, este trabalho recorrerá aos Processos Oxidativos Avançados (POA) combinado às técnicas de
precipitação por coagulação/floculação como alternativas para o tratamento do mesmo. Os processos oxidativos avançados baseiam-se na
degradação molecular dos compostos de carbono, encerrando em gás carbônico, água e íons inorgânicos. Inicialmente, serão realizadas coletas do
lixiviado proveniente de aterros localizados nas cidades de Jaboatão dos Guararapes (Aterro da Muribeca) e Altinho (Aterro de Altinho). Em seguida, o
lixiviado coletado será caracterizado, quantificando-se: carbono orgânico total (COT), demanda química de oxigênio (DQO), demanda biológica de
oxigênio (DBO), turbidez, pH, sólidos totais, oxigênio dissolvido (OD), cloretos e nitratos. Estas análises serão realizadas antes, durante e após os
processos de tratamento do mesmo. Para iniciar o tratamento, o lixiviado bruto será submetido ao processo de coagulação/floculação. Encerrado o
planejamento desta etapa, na sua condição otimizada, o lixiviado preliminarmente tratado será submetido à oxidação avançada. Os POA utilizados
nesta pesquisa serão: processo Fenton e foto-Fenton e fotocatálise heterogênea com dióxido de titânio. Após a conclusão de todas as etapas, será
realizada uma avaliação custo/beneficio dos processos adotados, indicando quanto custará o tratamento por metro cúbico de chorume para cada um
isoladamente, dependendo obviamente da degradação atingida.
Aluno: Rafael da Silva Santos
Aluno: Kayahn Sales Tavares da Silva

Curso do aluno: Engenharia Civil
Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/CNPq
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA INDÚSTRIA DO GESSO ATRAVÉS DE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL
E-mail: daniloquimica2006@hotmail.com
Docente orientador: Danilo emídio de souza

RESUMO
A Fluidodinâmica Computacional (CFD) pode ser descrita de forma generalizada como a simulação numérica de todos aqueles processos físicos e/ou
físico-químicos que apresentam escoamento. Utilizando as equações fundamentais dos fenômenos de transporte: balanço de massa, energia e
quantidade de movimento, são criados modelos matemáticos, e a partir deles, são desenvolvidos modelos computacionais para a execução de
simulações numéricas, obtendo-se assim projeções para a solução do problema. A presente proposta aborda a simulação de equipamentos, um
ciclone e uma torre de lavagem, acoplados a um forno rotativo contínuo para a produção de gesso utilizando gás natural como combustível através da
fluidodinâmica computacional utilizando o software OpenFOAM.
Aluno: Jeferson Cavalcante de Oliveira
Aluno: Antonio Bazileu da Silva Neto

Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS RELATIVOS AO EIXO TEMÁTICO DOS PROCESSOS DECISÓRIOS, VISANDO AS MELHORIAS DO PROCESSO E
CONFIABIIDADE DE EQUIPAMENTOS
E-mail: adalbertonunes2012@gmail.com
Docente orientador: Adalberto Nunes de Siqueira

RESUMO
Este projeto de pesquisa visa incentivar a utilização do conhecimento adquirido nas disciplinas do eixo temático relativo aos processos decisório, do
curso de engenharia de produção da faculdade Estácio do Recife, para fomentar pesquisas relacionadas à otimização de processos e à melhoria da
confiabilidade/disponibilidade de equipamentos. A escolha do tema fundamentou-se no entendimento de que as disciplinas que compõem o eixo dos
processos decisórios (Lógica e Linguagem de Programação, Probabilidade e Estatística, Estatística Aplicada, Cálculo Numérico, Pesquisa Operacional,
Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia, Simulação da Produção, Teoria das Filas e Gerência de Manutenção) constituem-se em um diferencial
do Engenheiro de Produção, ao capacitá-lo a avaliar situações de risco, e a tomar decisões baseados em modelagens matemáticas e estatísticas
fazendo uso de modernas técnicas computacionais. Como exemplos da aplicação destes conhecimentos, submetemos dois subprojetos de pesquisas:
no primeiro pesquisaremos da aplicação da técnica da Análise dos Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) a um subsistema crítico do Veículo Leve sobre
Trilho (VLT) do Metrô do Recife, que desde o início de sua operação comercial tem apresentado falhas sistemáticas que comprometendo a
confiabilidade/ disponibilidade. O estudo de caso será realizado nas oficinas dos VLT´s da CBTU (oficinas de Edgar Werneck) localizadas no bairro de
Areias na cidade de Recife. O segundo subprojeto de pesquisa tratará o caso do desenvolvimento produtivo das unidades de britagem modelo
lokotrack móvel, no estado de Pernambuco, que desde sua implantação, tem sido motivo de questionamento quanto aos seus resultados. Este estudo
de caso será realizado em um centro industrial na cidade de Jaboatão dos Guararapes, buscando resultados que propiciem o aumento da vida útil de
peças e componentes, redução dos custos de manutenção, aumento da disponibilidade e confiança nos equipamentos com consequentes ganhos
produtivos e financeiros.
Aluno: Jeffté Philipe de Oliveira Nascimento

Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DA VIABILIADADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, COMO FONTE SUPLEMENTAR DE
ENERGIA EM UMA EMPRESA DE ÁGUA POTÁVEL EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
E-mail: adalbertonunes2012@gmail.com
Docente orientador: Adalberto Nunes de Siqueira

RESUMO
Há cerca de dez anos, a empresa em estudo tem se configurado como um dos principais fornecedores de água potável do município de Vitória de
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Santo Antão em Pernambuco. Porém, o elevado custo da energia elétrica proveniente da concessionária aliado aos frequentes danos aos
equipamentos, causados pelas quedas de tensão (principalmente queima das bombas submersas), motivaram a aquisição de um Gerador a Diesel de
55 kva para ser utilizado como suplemento da energia suplementar responsável pelo bombeamento de toda água extraída do subsolo. Atualmente,
preocupada em avançar no quesito referente às certificações de qualidade, esta empresa demonstra interesse em se adequar aos novos padrões
ambientais a partir do uso da energia solar para geração de energia elétrica. A definição pelo uso da energia solar deve-se ao fato da mesma se
constituir como uma opção limpa e renovável de produção de energia elétrica, e pelo fato do bombeamento de água ser uma das tecnologias mais
difundidas quanto ao emprego da energia solar fotovoltaica. Neste projeto, serão realizados estudos no sentido de averiguar a viabilidade, técnica e
econômica do sistema de energia solar fotovoltaica, como fonte suplementar de energia elétrica para esta empresa de água potável.
Aluno: Jéssica Viana Costa
Aluno: Willma Roseane Cavalcanti Costa de Lima

Curso do aluno: Engenharia de Produção
Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUÇÃO DE BIOGÁS ATRAVÉS DE BACTÉRIAS ORIUNDAS DE EXCREMENTOS BOVINOS
E-mail: flaviagarrett@bol.com.br
Docente orientador: Flavia Garret Azevedo

RESUMO
O biogás é produzido através da decomposição de mateira orgânica realizada por bactérias na ausência de oxigênio, tendo como principal
componente da sua formação o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4), sendo este último um combustível utilizado como fonte de energia. Por
apresentar o metano como membro da sua concepção, o biogás é inflamável e contem valores calóricos que variam de acordo com a quantidade de
metano existente, por este motivo, pode-se usar o biogás substituindo alguns combustíveis na produção de energia para cozimento, iluminação,
biofertilizante, entre outros. Dentre os animais criados como forma de renda em ambientes rurais destacam-se os bovinos, que são de grande
produtividade para os agricultores. Estes animais apresentam dejetos considerados compostos orgânicos de alto teor energético constituídos por
macro e micronutrientes que oferecem condições adequadas para micro e macrovetores de grande importância sanitárias que estão associados à
transmissão de inúmeras zoonoses, além de doenças respiratórias, epidemias e intersticiais. Às fezes desses ruminantes são identificadas como o
principal reservatório de Escherichia coli, que pode ser usada como indicador para monitorar a diminuição de patógenos presentes em adubo animal
tratados em biodigestores. Este trabalho tem como objetivo estudar o isolamento de bactérias presentes em excrementos bovinos em meio de
cultura, utilizando rejeitos industriais como fonte de Carbono e a aplicação dos microrganismos na produção de biogás e simulação em biorreator
anaeróbio. Na metodologia as fermentações terão que estar incubadas em biorreatores, hermeticamente fechados. Nesses biorreatores serão
colocados o meio de cultura utilizado por Azevedo(2010), em concentrações variáveis (20%, 25%, 30% e 40% M/M) de rejeito industrial como fonte de
Carbono. O produto obtido, biogás, será avaliado volumetricamente por um cromatografo gasoso e Kit biogás da Embrapa. Depois de verificado a
produção, isolar as bactérias e cultivar em meio de cultura. Destas colônias desenvolvidas, verificar a produção de metano. Também será estabelecido
o modelo do processo de biodigestão, fluxo, movimentação, modo de armazenamento, quantidade de fornecimento de energia e biofertilizante. A
escolha de tecnologias e materiais, será possível avaliar quais serão as tecnologias necessárias e disponíveis para o projeto. Portanto, para os três
níveis, gerenciamento de substrato, biodigestão e geração de biogás e por último a utilização da energia e o biofertilizante.
Aluno: Lídia Sabrina Pereira da Silva
Aluno: Thiago José Pereira Machado
Aluno: Katiucha Silva Rodrigues

Curso do aluno: Engenharia Elétrica
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO AVANÇADA (3D) PARA EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
E-mail: josivan_silva@hotmail.com
Docente orientador: Josivan Pedro da Silva

RESUMO
Devido ao fácil acesso à tecnologia, atualmente existem várias maneiras de utiliza-la. Comercialmente o uso de aplicativos para visualização de
processos e estruturas industriais tem crescido nos últimos anos. Computadores, vídeos e outros recursos tecnológicos podem ser utilizados durante
a apresentação ou melhoria de um projeto. E podem ser a solução para aumentar o engajamento e interesse dos empresários/participantes. Por este
e por diversos motivos é que a visualização tridimensional de processos industriais e equipamentos tem se desenvolvido. Neste projeto se
desenvolvera um aplicativo para visualização tridimensional de estruturas comuns a engenharia mecânica, uma área que carece de pesquisa, pelo fato
de ser algo recente, muitas das rotinas básicas de produção ainda não são amplamente estabelecidas. Estabelecer os fundamentos e uma
padronização é algo essencial. Todo o fluxograma de produção do aplicativo será analisado e otimizado, no programa desenvolvido será possível
alterar as características dos equipamentos, como dimensões, características e materiais, visando que o usuário possa tomar decisões sobre o que
pode se adequar melhor a um projeto comercial, ponto de vista comum na engenharia de produção, todos os equipamentos visualizados em 3D.
Aluno: Daniel Victor Freire de Lima
Aluno: Willicleyton Antônio de lima Oliveira

Curso do aluno: Engenharia Civil
Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título MENTORIA NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: UMA ANÁLISE DOS CURSOS TECNÓLOGOS DE GESTÃO DA FACULDADE ESTÁCIO RECIFE
E-mail: heitorab@gmail.com
Docente orientador: HEITOR AROXA BARROS

RESUMO
Este trabalho tem por finalidade analisar a relação entre mentor mentorado (professor-aluno) nos cursos tecnólogos de gestão da faculdade Estácio
Recife, na modalidade presencial. Como ocorreu essa relação e que benefícios trouxe para o mentorado ou também chamado de aprendiz e para o
mentor, no caso o professor. A mentoria, relação entre uma pessoa mais experiente e uma menos experiente, ajuda no desenvolvimento pessoal e
profissional do mentorado. A relação de mentoria se dá quando o aprendiz considera a pessoa mais experiente como seu mentor, alguém que o ajuda
no mundo profissional e/ou pessoal. O mentor faz com que o mentorado se desenvolva em vários aspectos de sua vida, fornecendo conselhos e
muitas vezes, sendo um modelo a ser seguido. Além dessas funções da mentoria, como ser modelo e aconselhamento, pode existir a amizade, a
proteção, a exposição e visibilidade na própria faculdade Estácio, o patrocínio. A literatura sobre mentoria retrata a relação entre mentor-mentorado
como algo que traz bastante desenvolvimento para o aprendiz, principalmente no contexto educacional. Porém há uma escassez de informações
sobre essa relação social. Poucos estudos são encontrados, principalmente em cursos de graduação de gestão. No tocante ao método desta pesquisa,
apresentará uma abordagem qualitativa. Será adotado o estudo de caso como estratégia de pesquisa. Os dados serão coletados a partir de entrevistas
e documentos (e-mail, sites de relacionamento). Para a análise dos dados coletados, será utilizada a análise de conteúdo.
Aluno: Janaína Valéria de Oliveira
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Aluno: Jemima Tarciana Ricardo Gomes

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DE BALONETES DAS VIAS AÉREAS ARTIFICIAIS
E-mail: cynthiaaro@gmail.com
Docente orientador: Cynthia Angelica Ramos de Oliveira

RESUMO
Quando se faz necessário o suporte ventilatório invasivo utiliza-se uma via aérea artificial como forma de comunicação entre o paciente e a máquina,
podendo ser utilizado para este fim o tubo orotraqueal ou a cânula de traqueostomia, que possuem em sua parte distal um balonete, denominado
cuff, que transmite uma pressão de forma direta para a mucosa traqueal. Para que não ocorram lesões nessa mucosa se faz necessário controlar o
grau de pressão transmitido do balonete para a mucosa, através do monitoramento rotineiro dessa pressão por aparelhos específicos para esse fim.
Com isso, o objetivo do estudo é mensurar a pressão do cuff de pacientes internados em unidades de terapia intensiva, com dois tipos de aparelhos
distintos, um industrial e outro artesanal e comprar seus resultados, verificando a acurácia do artesanal. Para esse fim, delimitou-se um método
transversal de pesquisa com caráter prospectivo, descritivo e análise quantitativa dos dados. A pesquisa será realizada na UTI do Hospital da
Restauração situado na cidade do Recife-PE. Para a fase de coleta de dados serão realizadas as mensurações das pressões dos cuffs dos pacientes que
se enquadrarem nos critérios de seleção amostral com os dois aparelhos citados e os valores serão registrados em formulário próprio padronizado.
Para avaliar as medidas feitas pelo cuffômetro industrial e o artesanal serão calculadas as estatísticas: mínimo, máximo, média, mediana e desvio
padrão e ainda será calculado o intervalo de confiança para as médias estimadas.
Aluno: Milka Leôncico Pereira

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título ANÁLISE DA COMERCIALIZAÇÃO DE ANSIOLITICOS EM DROGARIAS DA ZONA DA MATA SUL DE PERNAMBUCO
E-mail: cellyfl@gmail.com
Docente orientador: Aracelly França Luis

RESUMO
Estudos mostram um crescimento acentuado do uso de medicamentos ansiolíticos, principalmente no que se refere aos benzodiazepínicos. Este alto
consumo, por sua vez, gera grandes problemas a saúde publica, uma vez que esta diretamente ligado a problemas relacionados ao consumo
inadequado, levando a inúmeros efeitos adversos e também a dependência. A portaria n° 344/98 regulamenta o controle sobre uso dessas
substâncias, mas ainda existe o comércio ilegal, levando aos problemas relacionados. O presente estudo teve como objetivo analisar a
comercialização de benzodiazepínicos em uma rede de drogarias da Zona da Mata Sul de Pernambuco, no período de agosto a dezembro 2015. Assim,
será realizado um levantamento dos relatórios de vendas dos benzodiazepínicos vendidos no período de estudo descrito para dimensionar o consumo
de benzodiazepínicos, bem como quais são mais comercializados.
Aluno: Danilo Flavio Souza de Lyra

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DOS EXTRATOS DA CATHARANTHUS ROSEUS
E-mail: magaly.lyra@estacio.br
Docente orientador: Magaly Andreza Machado Marques de Lyra

RESUMO
A planta com nome científico Catharanthus roseus pode ser encontrada em todos os países tropicais e subtropicais e é conhecida popularmente no
Brasil como vinca, e em outras regiões também é identificada como vinca-de-gato, beijo da mulata e vinca-de-madagascar. Sobre os aspectos
botânicos é importante ressaltar que ela é uma angiosperma, semi-herbácea, com porte arbustivo e possui ciclo de vida perene. Os extratos vegetais,
em função de sua rica composição e propriedades medicinais têm tido grande interesse na área cosmética. O objetivo deste projeto é realizar as
atividades antifúngicos dos extratos de Catharanthus roseus. A metodologia utilizada será o método da concentração de inibição. Vários estudos, por
exemplo, descrevem a atividade antifúngica de Catharanthus, em várias partes da planta, sendo usados na produção de medicamentos farmacêuticos
com efeito antitumoral. Então, diante da inexistência de comprovação de propriedades antifúngicas no mercado, o projeto em questão desenvolverá
algo inédito e inovador.
Aluno: Fabíola Alves Freitas Galvão de Oliveira

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO DE FITOCOSMÉTICO ANTIFÚNGICO PARA UNHAS A BASE DO EXTRATO VEGETAL DA CATHARANTHUS ROSEUS
E-mail: magaly.lyra@estacio.br
Docente orientador: Magaly Andreza Machado Marques de Lyra

RESUMO
Fitocosmético pode ser definido como o cosmético que contém ativo natural, de origem vegetal, seja um extrato, óleo ou óleo essencial, cuja ação
define a atividade do produto. Um fitocosmético deve passar por todas as etapas de pesquisa: proposição, criação e desenvolvimento, incluindo os
testes de estabilidade, para assegurar a atividade durante toda sua vida útil. Os extratos vegetais, em função de sua rica composição e propriedades
medicinais têm tido grande interesse na área cosmética. Contudo, muitas vezes, o grande número de componentes químicos pode causar
instabilidade às formulações, assim, a indústria cosmética também utiliza seus principais componentes isolados. O objetivo é desenvolver um
fitocosmético antifúngico para unhas a base do extrato vegetal da catharanthus roseus. A metodologia de obtenção do fitocosmético foi a de
incorporação base. Os controles do extrato e dos produtos serão realizados de acordo com a farmacopeia brasileira. Vários estudos, por exemplo,
descrevem a atividade antifúngica de Catharanthus, em várias partes da planta, sendo usados na produção de medicamentos farmacêuticos com
efeito antitumoral. Então, diante da inexistência de um produto fitocosméticos com propriedades antifúngicas no mercado, o projeto em questão
desenvolverá algo inédito e inovador na área cosmética.
Aluno: Carmem Virginia Francisco da Luz

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ASSOCIAÇÃO DOS MOVIMENTOS GENERALIZADOS DO BEBÊ COM OS FATORES DE RISCO PARA ATRASO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR
E-mail: karenmssoares@yahoo.com.br
Docente orientador: Karen Maciel Sobreiro Soares

RESUMO
O desenvolvimento motor é um processo contínuo e inerente à idade cronológica de cada criança, sendo assim dito sequencial. Tem início desde a
concepção do feto e estende-se até a fase adulta de cada indivíduo. Contudo, vale ressaltar que existem alguns fatores de risco que podem alterar o
rumo natural do desenvolvimento motor. Dentre eles pode-se citar: prematuridade, baixo peso ao nascerem, baixas condições socioeconômicas,
infecções neonatais, entre outros. Com esse intuito o método Prechtl permite, através da investigação da qualidade dos movimentos generalizados,
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identificar precocemente possíveis atrasos no desenvolvimento motor infantil. O objetivo deste projeto é verificar a associação entre os movimentos
generalizados do bebê com os fatores de riscos para atraso do desenvolvimento motor. Na metodologia definiu-se um estudo de coorte longitudinal,
que será desenvolvido na Clínica Escola da Faculdade Estácio do Recife, no período de agosto a dezembro de 2015 e fevereiro a maio de 2016. Serão
incluídas crianças, nascidas com menos de 37 semanas de idade gestacional, de ambos os sexos, que não apresentem distúrbios metabólicos, lesões
nervosas periféricas, má formação congênita, infecções congênitas, anormalidades cardíacas, façam uso de depressores do SNC. Será realizada uma
avaliação na idade pré-termo (considerando até 40 semanas, tendo como base a data da última menstruação), um na idade a termo (40 semanas),
outra no primeiro mês e outra no terceiro mês de vida pós-termo. Os dados serão coletados através de filmagens que serão analisados
posteriormente pelas pesquisadoras certificadas pelo método e por um questionário não estruturado desenvolvido pelas mesmas. Os possíveis
resultados com a avaliação dos movimentos generalizados permitirá um diagnóstico precoce de atraso do desenvolvimento motor em crianças com
fatores de risco maternos e neonatais, sendo de extrema importância na prática clínica.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

SUSANNE ALVES DE MELO
JULIANA FRANCISCA DE LIMA NASCIMENTO
RENAN VANBASTEN TAVARES DE CARVALHO
PEDRO HENRIQUE DE MOURA

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO PÉ PLANO EM ADULTOS JOVENS E SUAS REPERCUSSÕES E ALTERAÇÕES NA MARCHA
E-mail: anaesouza74@gmail.com
Docente orientador: Ana Elisa Schuler Pinto de Souza

RESUMO
O pé plano pode ser indicativo de desalinhamento das articulações dos membros inferiores. Esses desalinhamentos podem levar a lesões nestas
referidas articulações, como citam estudos realizados por Pereira Júnior et all,(2006) onde no seu artigo intitulado Relação entre alterações
radiológicas e fatores etiológicos na Síndrome Patelofemoral cita que de 20% a 40% das desordens do joelho são caracterizadas por esta síndrome e
que a causa maior é o desalinhamento articular dos membros inferiores. Portanto, qualquer alteração postural causará a retração de suas cadeias
musculares posturais e vice-versa, e qualquer agressão nestas cadeias causará uma alteração de desalinhamento ósseo. Logo, diante destes
pressupostos, acreditamos que um estudo sistemático do posicionamento do pé quando em posição plana, pode indicar um desalinhamento das
articulações dos membros inferiores e a sua identificação e caracterização poderá contribuir uma melhor compreensão de mecanismos de lesões
associadas a esses desvios, podendo no futuro desenvolver tratamento preventivos e corretivos mais eficientes.
Aluno: Angelica Asano
Aluno: Ecorson F Asano
Aluno: Karla Moraes

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/CNPq
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITOS DA TÉCNICA DE HALLIWICH EM PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA: UM ESTUDO DE CASOS
E-mail: ja26nascimento@hotmail.com
Docente orientador: Jadiel da Silva Nascimento

RESUMO
Dentro da fisioterapia aquática alguns métodos podem ser associados ao tratamento. O Halliwick pode favorecer a reabilitação física, auto confiança e
independência, sendo um novo fator para trabalhar estratégias de movimento e controle motor de forma diferente, através de um programa de dez
pontos que conduz respostas neurológicas para uma sequência de aprendizado sensório-motor, promovendo o bem estar das estruturas físicas e
função corporal, o paciente poderá adaptar-se, manter a postura e o equilíbrio, ter independência e melhorar a condição física em geral, apreciando
os efeitos da flutuabilidade, que permite movimentos mais amplos, dando maior liberdade. Quando se conseguir essa progressão no meio, será capaz
de aprender movimentos básicos dentro de sua capacidade. O objetivo desta pesquisa será descrever o efeito do Halliwick nos portadores de EM, em
relação ao seu nível de dependência. Espera-se que os envolvidos na pesquisa apresentem melhora no equilíbrio, controle de tronco, qualidade de
vida e diminuição do estado de depressão.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Thales Almeida Coutinho
Mychelle Maria Silva Rodrigues
Luciana Marcelina de Oliveira Marins
Ana Sílvia de Oliveira Melo

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO METODOLÓGICO SOBRE O USO DO SISTEMA DE EPAP POR MÁSCARA EM PACIENTES BRONCOQUIECTÁSICOS
E-mail: thnss@bol.com.br
Docente orientador: Thayse Neves Santos Silva

RESUMO
O objetivo será investigar as respostas cardiopulmonares e a tolerância ao uso do EPAP em quatro propostas metodológicas. Metodologia: Será
realizado um estudo prospectivo e aleatório, controlado do tipo cruzado. A amostra será composta por pacientes com diagnóstico de bronquiectasia
encaminhados ao ambulatório de reabilitação pulmonar do Hospital Otávio de Freitas (HOF). Serão mensuradas antes e após a intervenção com EPAP:
capacidade inspiratória (CI), capacidade vital (CV), pico de fluxo expiratório (PFE), frequência cardíaca (FC), escore de borg dispneia (EBD) e saturação
periférica (SpO2). Todos os pacientes realizarão as intervenções seguindo quatro propostas metodológicas: Pressão positiva expiratória final (PEEP) de
10 cmH2O de forma intermitente (cinco repetições de dois minutos), PEEP de 10 cmH2O de forma contínua (10 minutos), PEEP de 20 cmH2O de
forma intervalada (cinco repetições de dois minutos) e PEEP de 20 cmH2O de forma contínua(10 minutos). Resultados esperados: saber se níveis mais
altos são igualmente tolerados e se, protocolos com pressões maiores e aplicados de forma contínua, são mais eficazes para aumentar volume de
secreção eliminada e promover maiores ganhos nos volumes e fluxos estudados.
Aluno: Lidiane Barbosa de F. Costa
Aluno: Felipe Soares de Oliveira
Aluno: Fabiana Caroline Costa Bastos Lima

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESAS-ASMÁTICAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
E-mail: fabianacvieira@hotmail.com
Docente orientador: Fabiana cavalcanti Vieira

RESUMO
Cenário: A obesidade vem sendo estudada como uma das causas que pode levar o indivíduo a desenvolver complicações respiratórias como a asma.
Surge recentemente um novo fenótipo para a asma que é o de obeso-asmático.É provável que crianças e adolescentes com este fenótipo apresentem
maior comprometimento respiratório do que adolescentes só obesos e asmáticos. No entanto, existem poucas pesquisas sobre o perfil deste tipo de
paciente. Objetivo: Traça o perfil de crianças e adolescentes obesas-asmáticas atendidas em um hospital de referencia de Pernambuco. Método: Será
realizada uma entrevista com crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 14 anos e 15 a 24 anos, respectivamente, triadas do ambulatório de
obesidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Os voluntários serão submetidos a um questionário sobre questões sócioESTÁCIO RECIFE
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demográficas, realizarão avaliação antropométrica e investigação do nível de atividade física.
Aluno: KARINA MARIA PONTES LINS PAES DE ANDRADE
Aluno: Taciana Rodrigues Herculano dos Santos Silva

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Título TREINAMENTO MUSCULAR NAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO
Docente orientador: Alessandra da Boaviagem Freire

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: alessandraboaviagemf@gmail.com

RESUMO
As disfunções do assoalho pélvico podem ocorrer em qualquer um dos compartimentos da região perineal e resultar em incontinências urinária e
fecal, assim como em dor pélvica, constipação intestinal, bexiga hiperativa e prolapso dos órgãos pélvicos. O tratamento dos distúrbios do assoalho
pélvico envolve intervenções conservadoras ou cirúrgicas. A fisioterapia desempenha um papel fundamental dentro das opções de tratamento
conservador, uma vez que atua objetivando melhorar a resistência muscular, prevenir a evolução nos casos dos prolapsos, cessar ou reduzir os
sintomas urinários/fecais e prevenir ou retardar uma cirurgia necessária. Trata-se estudo do tipo ensaio clínico randomizado que terá início em
setembro de 2015. A pesquisa será desenvolvida na clínica escola da Faculdade Estácio do Recife. Após a seleção das voluntárias, será procedida a
leitura e a explicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e caso concorde, a voluntária o assinará. Para a coleta de dados utilizar-se-á
uma ficha de avaliação individual, composta por dados sociodemográficos, antropométricos e história clínica, além de questionários específicos para
identificar as seguintes disfunções do assoalho pélvico: incontinência urinária, incontinência fecal, constipação intestinal e disfunção sexual. Para
avaliação do grau de força, será utilizado o toque vaginal de acordo com a escala de Oxford Modificada. Todas as voluntárias receberão uma cartilha
contendo informações sobre as disfunções, anatomia e exercícios para musculatura do assoalho pélvico. As voluntárias do grupo controle receberão
apenas a cartilha informativa. O protocolo de tratamento para as voluntárias do grupo intervenção consistirá em exercícios realizados em grupo, por
10 sessões, 2 vezes por semana, durante aproximadamente por 50 minutos. Os exercícios da MAP serão realizados nas posições: decúbito dorsal,
lateral e ventral; quatro apoios; sentada na cadeira e na bola; e em pé de frente ao espelho.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Renê Ribeiro Soares
Jéssica Emily de Farias Bonifácio
Estela da Silva Pinheiro
Nara Stefanie Maximo da Silva

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E AUTOPERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
RECIFE, PERNAMBUCO
E-mail: jeannecantalice@gmail.com
Docente orientador: Jeanne Cristina Lapenda Lins Cantalice

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo realizar avaliação nitricional e avaliar a percepção da imagem corporal em estudantes de uma escola pública na cidade
de Recife a fim de identificar possíveis distúrbios do comportamento alimentar. Para avaliação da percepção da imagem corporal será aplicada uma
escala de avaliação enumerada de um a nove pontos e, em seguida, a avaliação nutricional a partir da mensuração dos dados antropométricos como
peso e altura e, em seguida, calculando o índice de massa corpórea, IMC, estabelecendo os grupos eutróficos, desnutridos ou com sobrepeso. O
estudo caracteriza-se como sendo transversal descritivo observacional onde serão entrevistados um total de 50 estudantes do sexo feminino e
masculino regularmente matriculados na escola pública. Serão entrevistados alunos regularmente matriculados em uma escola de pública e particular
do ensino no município de Recife, PE. Serão incluídos na pesquisa apenas os alunos regularmente matriculados e que apresentem idades entre 10 e
19 anos. Serão excluídos da pesquisa alunos menores que 10 anos e maiores que 19 anos e os não estiverem regularmente matriculados e/ ou
apresentarem quaisquer alterações mentais ou físicas. A coleta de dados será realizada por graduandos do curso de nutrição da Faculdade Integrada
do Recife Estacio-Fir.
Aluno: Fernando Elias Biondi de Melo

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/CNPq

Título BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE PESCADOS EM MERCADOS PÚBLICOS DO RECIFE-PE
E-mail: rodrigo.abreu@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo Cesar Abreu de Aquino

RESUMO
Pescados são animais que vivem em água doce ou salgada, compreendendo peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e alguns mamíferos. Em
geral, o peixe é comercializado inteiro e pode estar in natura, conhecido como “peixe fresco”, refrigerado ou congelado. A comercialização de
pescados é uma atividade que merece atenção, pois no âmbito do comércio varejista, o pescado integra o grupo dos alimentos altamente perecíveis,
e como tal, as ações da vigilância sanitária são de extrema importância para assegurar aos consumidores produtos com boa qualidade higiênicosanitária. A pesquisa apresenta como objetivo caracterizar as boas práticas de manipulação de pescados nos mercados públicos da Cidade do Recife –
PE. O presente estudo será do tipo descritivo, transversal e observacional, com abordagem quantitativa, desenvolvido da Cidade do Recife, capital do
estado de Pernambuco. O estudo será realizado nos principais Mercados públicos da Cidade do Recife – PE, sendo a amostragem do tipo intencional.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Mayara Margarida do Nascimento Pontes
Jessicka Silva Pereira
Pryscilla Karla Batista
Heloyna Raiany Santos de Souza
Rayane Gomes de Vasconcelos

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Nutrição
Nutrição
Nutrição
Nutrição
Nutrição

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título BULLYING HOMOFÓBICO: UM ESTUDO A PARTIR DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
E-mail: walfrido.menezes@estacio.br
Docente orientador: Walfrido Nunes de Menezes

RESUMO
O presente trabalho terá como objetivo investigar as representações sociais do processo de bullying homofóbico no contexto escolar da rede pública
estadual de Pernambuco, em 30 escolas de duas Regiões de Ensino da Cidade do Recife. O estudo envolverá as alunas, os alunos e professores e
professoras das escolas que estarão fazendo parte do processo – de julho de 2015 a julho de 2016. O processo todo ocorrerá a partir do
entendimento de que o homoerotismo sofre preconceitos e estereótipos, em uma sociedade patriarcal, sexista e androcêntrica. E, para tanto colocase a seguinte questão: É possível que as representações sociais do homoerotismo, no espaço escolar, apresentem concepções de preconceitos e
estigmas implicando na construção do bullying? As atividades serão divididas em três etapas: na primeira, será aplicado o pré-teste com uma escola
próxima as que serão pesquisadas, e com isso, será possível organizar e adaptar as perguntas do questionário para que apresentem o mínimo de
ESTÁCIO RECIFE
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problemas. A aplicação do instrumento conterá uma questão de associação livre – cuja expressão indutora será “bullying homofóbico” – e questões
sobre o perfil socioeconômico e relações familiares. Posteriormente, serão realizadas entrevistas semiestruturadas. Participarão da entrevista 60
alunas/os, dois por escola, e, 60 professores/as, também dois por escola de ambos os sexos -, dentro de uma perspectiva dialética e sócia histórica. A
análise dos dados da associação livre será realizada com o apoio do software EVOC, que pode mostrar o que os públicos da pesquisa compartilham
sobre a noção do bullying homofóbico. Para os demais elementos subjetivos e latentes que apareceram no questionário e na entrevista, será utilizada
a Análise do Conteúdo Temático. Espera-se que os resultados da pesquisa mostrem como os comportamentos preconceitos e discriminatórios ainda
são reproduzidos nas representações sociais da comunidade escolar, explicitamente, implicitamente e simbolicamente estimulando a violência.
Aluno: Jéssica Cristina C. de Oliveira
Aluno: Daniele de Araújo Correia

Curso do aluno: Psicologia
Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título O IDOSO E A SEXUALIDADE: UM ESTUDO A PARTIR DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
E-mail: walfrido.menezes@estacio.br
Docente orientador: Walfrido Nunes de Menezes

RESUMO
Esta pesquisa visa investigar a relação que se pode fazer entre o ser uma pessoa idosa no quadro de filariose, e sendo acompanhada no ambulatório
da FIOCRUZ em Recife, Pernambuco. O estudo tem como objetivo investigar a pessoa idosa com filariose no em seu contexto de gênero no tocante a
sua sexualidade, tendo em vista o longo e tortuoso processo de discriminação e exclusão dos idosos ao longo de suas vidas e a situação de doença. A
isso se soma a velhice, vista em geral pela sociedade, no tocante ao feminino, como desprovida de erotismo, e que no caso dos pesquisados se
somam, as próprias dificuldades apresentadas frente a filariose, que por si, gera diminuição, dores e restrições ao comportamento sexual. Idoso é
sinônimo de morte, apesar de todo o investimento em se prolongar a vida; a concepção de velhice ainda está muito ultrapassada em questão de
valores. A presente pesquisa será realizada no ambulatório de filariose, junto a 30 pessoas idosas, em atendimento na fisioterapia da Instituição.
Serão utilizados os descritores: pessoa idosa, sexualidade, filariose e o envelhecer. Como método teremos a aplicação de questionários, associação
livre e entrevista semi-estruturada. Diante do exposto, verifica-se que o estudo relacionando a velhice, gênero e sexualidade se propõe a trazer
reflexões importantes sobre as vivencias inter-relacionadas dessas temáticas, auxiliando no processo de atendimento clínico ao idoso, favorecendo
sua qualidade de vida.
Aluno: Débora Oliveira da Silva

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título DIREITOS HUMANOS, ENTRE O LEGAL E O REAL: UM ESTUDO A PARTIR DA INTERVENÇÃO DO CRIAR – TJPE SOBRE A VIOLÊNCIA
INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DO RECIFE
E-mail: josyluiz.silva@gmail.com
Docente orientador: Josenita Luiz da Silva

RESUMO
Ao longo das últimas três décadas vêm sendo construída no Brasil uma institucionalidade ético-política e jurídico-formal voltada à defesa e à garantia
dos direitos de crianças e adolescentes, eminentemente consubstanciadas na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Contudo, o tempo histórico dessa construção coincide com a emergência das manifestações mais agudas das contradições do
capitalismo contemporâneo, as quais dificultam a efetivação de direitos conquistados e inviabilizam o reconhecimento de outros. Nessa perspectiva,
o presente trabalho tem como objetivo analisar a realidade social de crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar – nas modalidades de
negligência, maus-tratos e abandono de incapaz –, e de suas famílias, atendidas pelo Criar/TJPE, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. A
metodologia será de natureza quantitativa e qualitativa. Para a coleta dos dados da pesquisa realizaremos uma pesquisa documental, um dos tipos
fundamentais da pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995). Para o desenho do perfil estatístico das crianças e adolescentes e de suas famílias, será
utilizado o Mapa de Controle de Processos, banco de dados elaborado e alimentado pelo CRIAR, em que são registradas informações relativas às
vítimas (idade à época do crime e data de nascimento), ao/a agressor/a (idade à época do crime, data de nascimento e relação com a vítima) e ao
crime (tipificação penal e local do crime). O levantamento do perfil também dependerá da coleta de informações registradas nos seguintes
instrumentais, aplicados pelas assistentes sociais do CRIAR: Roteiro para Entrevista Social (aplicado ao/à responsável pela criança/adolescente),
Roteiro para Entrevista Social com Adolescentes e Ficha de Visita Institucional e Ficha de Visita Domiciliar. Os resultados esperados serão o
levantamento das violações de direitos sofridas pelas crianças e adolescentes sujeitos da pesquisa, para além da situação de violência que gerou o
processo criminal no qual se inscrevem como vítimas. Assim como a reflexão sobre a rede de serviços sociais mobilizada no atendimento a crianças e
adolescentes vítimas de negligência, maus-tratos e abandono de incapaz.
Aluno: Jan-Cleide Ferreira da Silva
Aluno: Eduardo Cavalcanti da Silva
Aluno: Alef Pedro Rodrigues Martins

Curso do aluno: Serviço Social
Curso do aluno: Serviço Social
Curso do aluno: Serviço Social

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título UMA ANÁLISE SÓCIO-HISTÓRICA SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL: REDUÇÃO DA IDADE PENAL
UM RETROCESSO DESTES DIREITOS?
E-mail: josyluiz.silva@gmail.com
Docente orientador: Josenita Luiz da Silva

RESUMO
Em 1993, é criada uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC 171/93) propondo a redução da maioridade penal de 18 anos para 16 anos, tal
proposta reafirma o caráter punitivo e „menorista‟ aos adolescentes, retirando direitos conquistados. A referida PEC vem sendo discutida, ao longo
desses anos, estando hoje na eminência de sua aprovação, o momento requer que nos debrucemos sobre a questão, portanto a presente proposta de
projeto de pesquisa objetiva problematizar os direitos humanos da criança e do adolescente, com fundamento na teoria crítica, abordando a sua
construção histórica e os processos políticos em que se inserem, os resultados desse estudo permitirá contribuir para sensibilizar a sociedade civil e o
Estado para o retrocesso legal e social que seria, sobretudo, para os adolescentes pobres, a aprovação da referida PEC, com o entendimento de que
não é retrocedendo na história dos direitos humanos e sociais dessa população que iremos resolver o problema da violência no Brasil.
Aluno: Janaina Ferreira da Silva

Curso do aluno: Serviço Social

Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título PROPOSTA SIMPLIFICADA PARA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PLANO DE GESTÃO E GOVERNANÇA DE TIC PARA NICHOS DE
MERCADO
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Docente orientador: Gliner Dias Alecar

E-mail: gliner.alencar@gmail.com

RESUMO
A adoção de um modelo de segurança da informação, implementação de políticas e adequação a alguma norma de segurança da informação é algo
raro para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) devido, muitas vezes, a complexidade das normas. Como essas organizações contribuem com boa
parte da economia nacional, sendo os maiores empregadores do Brasil, se fez necessário pesquisar formas para tentar suprir esta carência. Para isto a
presente pesquisa pretende analisar, dentro das particularidades de cada nicho de mercado, os principais problemas para a implantação de políticas
de segurança da informação e de ações de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação. Com base de tais informações, propor uma política
simplificada para cada nicho.
Aluno: José Ricardo dos Santos

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título UMA PROPOSTA DE UM JOGO EDUCACIONAL BASEADO EM QUIZ PARA ESTIMULAR O ENSINO APRENDIZAGEM NOS ALUNOS
E-mail: ivaldirjr@gmail.com
Docente orientador: Ivaldir Honório de Farias Junior

RESUMO
Atualmente existe uma demanda cada vez maior pelo aprendizado lúdico através de técnicas e ferramentas que potencializem o ensino aprendizagem
dentro de fora da sala de aula. Isso é um desafio não-triviais, mesmo para os docentes que possuem experiência na área. Foi observado, do ponto de
vista acadêmico, que as disciplinas de várias áreas de conhecimento (exemplo: estatística, bioquímica, gerência de projeto em cursos de graduação e
pós-graduação que não possuem o efeito desejado se não houver vivência prática(simulação)por mais simples que seja. Assim, acredita-se que a
abordagem didático-pedagógica para alunos iniciantes na área deve ser diferente das abordagens atuais. Deve-se buscar uma abordagem mais prática
e interativa, ou seja, unindo a teoria e prática usando características dos jogos ( tais como: desafiador, divertido e etc.) para que a falta de maturidade
e a inexperiência não comprometa o ensino e o aprendizado. Diante deste cenário, objetivamos conceber uma protótipo de um jogo educacional para
a disciplina de bioquímica da faculdade Estácio Recife. A escolha da disciplina para conceber o jogo se deu devido as deficiências dos alunos em
absorver o conhecimento de conceitos básicos de Química, e como os professores entendem que essa deficiência pode impedir o ensino
aprendizagem, foi selecionada a disciplina de bioquímica para o protótipo. Entretanto, no futuro, queremos expandir o jogo para outras áreas de
conhecimento.. Para alcançar este objetivo iremos utilizar uma pesquisa da literatura para identificar características para o jogo e em seguida, através
de uma pesquisa qualitativa avaliar o protótipo. Neste sentido, buscamos ter como resultado a potencialização do ensino aprendizagem por parte do
professor e aluno.
Aluno: Ysabele Caroline Oliveira da Silva
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título AS TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E NO DIREITO DO TRABALHO
E-mail: cesar.nunes@live.estacio.br
Docente orientador: César Augusto Ribeiro Nunes

RESUMO
Este estudo jurídico-crítico sobre o trabalho, a economia e a política, será desenvolvido a partir de fontes teóricas encontradas em uma seleção de
bibliografias sobre os temas da Sociologia do Trabalho e do Direito do Trabalho. Pretende-se investigar as origens econômicas, políticas e sociais da
atual formação juslaboral do Estado brasileiro, a partir da intrínseca relação existente entre o processo de globalização neoliberal das duas últimas
décadas de história e a contraditória transformação das relações de trabalho correspondente. Recuperar-se-á, para isso, os determinantes da
estruturação política e econômica que se evidenciam na passagem dos Governos da década de 1990 para a primeira década dos anos dois mil, de
modo a identificar as contradições percebidas na legislação do trabalho, por princípio fundamental protetiva a figura jurídica do empregado. Busca-se,
ao final, reconhecer de que forma as mudanças no mundo do trabalho, como consequências da reestruturação produtiva que se consolidou na
década de 1990 no Brasil, podem ser determinantes para o processo de precarização do trabalho e das condições para sua realização.
Aluno: Pedro Alberto Grael Buttros

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título IDENTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA MOBILIDADE URBANA EM ESCOLAS NO CENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
E-mail: cdandrea.arq@gmail.com
Docente orientador: Catherine D'Andrea

RESUMO
A mobilidade urbana é um tema muito discutido nos últimos anos, devido aos problemas que o crescimento acelerado das cidades vem causando. A
busca por uma qualidade de vida melhor, longe da poluição e barulho das áreas centrais, resultou na expansão constante das cidades. A pressão deste
crescimento sobre as áreas centrais, local de convergência natural das atividades urbanas, fez com que surgissem novos centros urbanos,
“espalhando” a pressão que havia no centro para novos subcentros. Essas circunstâncias levam a um crescimento sem controle da cidade, assim como
sua infraestrutura, causando transtornos à população, como a falta de bom transporte público e estrutura viária adequada, causando prejuízos à
população e à cidade. A falta de uma política de transporte e circulação urbana efetiva que vise a acessibilidade, que priorize o transporte coletivo
sobre o individual motorizado, e os meios 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 vias. O centro de Ribeirão Preto, por se tratar de uma área antiga, suas calçadas e
ruas são estreitas, pois não foram projetadas para um grande fluxo de veículos. Já foi o local mais valorizado para se viver, acarretando em um grande
adensamento populacional, assim atraindo comércios, serviços, e instituições públicas e privadas, entre elas, as escolas, grandes polos geradores de
tráfego, sobrecarregando a área. Neste contexto, as 11 escolas localizadas nas áreas centrais são um problema por produzirem um aumento de fluxo
na área onde estão inseridas, tanto de pessoas quanto de veículos, demandando assim por uma estrutura de mobilidade bem planejada. O conflito
entre as categorias de transporte e circulação é intenso pedestres e veículos, coletivo e particular, disputam pelo espaço, oferecendo colocando em
risco todos os envolvidos
Aluno: Ana Paula Marra de Souza

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
No século XVIII, a produção de café no Oeste Paulista foi tão intensa que se tornou responsável pela recuperação econômica do pais no século XIX.
Assim, enriquecida pela força do cultivo, a economia de Ribeirão Preto estava em seu auge e, foi da necessidade das famílias tradicionais elitistas
encontrarem um local para se reunirem que em 19 de outubro de 1906 surgiu o primeiro documento oficial tratando de arrecadações de fundos para
criação do clube da Sociedade Recreativa em Ribeirão Preto. O terreno adquirido para construção do Clube situava-se na Rua Duque de Caxias,
esquina da Rua Barão do Amazonas, no centro da cidade. O prédio era sofisticado e monumental, seguindo o modelo eclético do entorno. Em 1934,
ocorreu à fusão do clube do Comercial Futebol Clube e da Sociedade Recreativa. O prédio da Recreativa na Rua Barão do Amazonas vinha sofrendo
com os desgastes naturais do tempo e do uso contínuo, além de que, havia uma demanda de sócios maior que o prédio poderia comportar sendo
necessário que fossem feitas reformas. Diante disso, em março de 1948, chegaram à conclusão que a nova sede deveria ser construída nos terrenos
da Avenida Nove de Julho. O novo edifício que se abria para a nova avenida, foi projetado por Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves, os primeiros
arquitetos de formação modernista que atuaram na cidade. O edifício se tornou um símbolo da modernização em Ribeirão Preto. A proposta do
trabalho é a de documentar através de textos e material iconográfico o conjunto arquitetônico da Sociedade Recreativa de Esportes de Ribeirão Preto
reconhecendo sua importância como um ícone da arquitetura moderna na cidade; documentar suas transformações
Aluno: Marina Medeiros Vieira

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/IES

Título UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS
E-mail: marcelacurypetenusci@gmail.com
Docente orientador: Marcela Cury Petenusci

RESUMO
A região sudeste vem passando por problemas de infraestrutura nos últimos anos, principalmente em relação à questão hídrica, devido à alta
demanda populacional e ao desperdício de água, acarretando a diminuição nos níveis dos reservatórios de água de abastecimento. A indicação dos
institutos meteorológicos da diminuição dos índices pluviométricos na região durante os próximos anos, devido a diversos fatores regionais de escala
territorial e ambiental, agravará consideravelmente a questão de abastecimento hídrico. Dessa forma, a utilização de sistemas que propiciem o reuso
das águas pluviais pode contribuir para a diminuição do desperdício de água e para a estabilização, mesmo que em pequena escala, dos níveis dos
reservatórios de água. Devido aos argumentos apresentados, este projeto tem como objetivo pesquisar e elencar os principais sistemas de captação e
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armazenamento de água de chuva reuso destinado ao uso urbano residencial e identificar como tais sistemas foram aplicados em projetos de
arquitetura já executados. Através de levantamento bibliográfico serão identificados os três sistemas de captação e de armazenamento de água
pluvial mais recorrentes e pelo menos três projetos de arquitetura já executados que utilizaram de tais sistemas. Em seguida, será realizada a análise
comparativa entre tais sistemas e os projetos de arquitetura escolhidos buscando-se como resultado identificar em quais etapas tais sistemas foram
inseridos no processo de realização dos projetos, bem como quais os principais acertos e conflitos entre os sistemas apresentados e o processo de
elaboração de projetos arquitetônicos residenciais.
Aluno: Mateus Azadinho Micalli

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ESTUDO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA A ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE TALUDES UTILIZANDO OS SOFTWARES SLOPE/W E LIMITSTATE:
GEO 3.2 A
E-mail: rampgomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Ricardo Adriano Martoni Pereira Gomes

RESUMO
O solo serve como base para a grande maioria das obras de Engenharia na Cons-trução Civil, sendo em muitas delas, necessários taludes de corte
originados de escavações, e/ou taludes artificiais devido a aterros para o nivelamento do solo. Esta é ainda a forma mais barata de estabilização do
solo, o que torna importante o conhecimento de suas propriedades, bem como dos métodos de cálculo, aliando segurança à economia. O estudo e
controle da estabilidade de taludes podem também estar relacionado à construção e recuperação de grandes obras civis, dentre elas podemos
destacar a construção de rodovias, ferrovias, barragens, loteamentos, etc. A importância deste tema é muito grande e a confiança em uma análise
correta é essencial. Como os resultados obtidos são diretamente dependentes dos parâmetros que alimentam os diferentes modelos de análise, a
definição de uma adequada modelagem matemática para o problema se torna ainda mais relevante. Com base no desenvolvimento da informática,
esses métodos de análise de estabilidade ficaram disponíveis em programas computacionais diversos e executáveis em microcomputadores,
facilitando tanto sua difusão como utilização. Com base neste contexto, este estudo buscou através de simulações em computador, criar situações
próximas da realidade para melhor entendimento destas estruturas. Para a elaboração deste trabalho deverão ser realizados ensaios laboratoriais
necessários direto de amostras indeformadas coletadas no campo a fim de se obter os parâmetros de resistência sob diversas condições de
carregamento. De posse dos parâmetros de resistência, serão realizadas análises de estabilidade de taludes empregando métodos determinísticos e
probabilísticos utilizando-se para isso os softwares SLOPE/W e LimitState:Geo
Aluno: Gustavo Vladimir Guarino
Aluno: Pedro Dalseno Paduan

Curso do aluno: Engenharia Civil
Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título METODOLOGIA TÉCNICA E ESTATÍSTICA PARA O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO, CONFORME OS NOVOS REQUISITOS NORMATIVOS
DA NBR 6118:2014
E-mail: eng_lucasmiranda@hotmail.com
Docente orientador: Lucas Rodrigo Miranda

RESUMO
A composição do concreto é feita por cimento, água, agregado miúdo (areia) e agregado graúdo (pedra ou brita), pode também conter aditivos
específicos para melhorar algumas de suas propriedades, dependendo das exigências de projeto. Para a realização de projetos em estruturas de
concreto armado, é necessário a especificação do material (concreto) a ser utilizado e para isso se faz necessário o conhecimento de suas
características. Para verificar a conformidade do concreto e aumentar a sua durabilidade, utilizam-se ensaios de controle tecnológico do concreto de
acordo com normas regulamentadoras, por centrais de concreto, laboratórios e no canteiro de obras. O controle tecnológico do concreto é definido
como um conjunto de operações, definidos a partir das normas da ABNT.
Aluno: Rafael Rocha Sicchieri

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação
Título ANÁLISE E CONTROLE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA VIA WEB UTILIZANDO MICRO CONTROLADORES ARDUINO
E-mail: jean.groote@gmail.com
Docente orientador: Jean-Jacques Georges Soares De Groote

RESUMO
Neste projeto propomos o desenvolvimento de um sistema de análise da corrente elétrica residencial utilizando microcontroladores Arduino
conectados a internet. O objetivo é fornecer um método que permita a visualização da corrente utilizada o mais próximo possível do tempo real
(considerando o tempo de transmissão pela internet) de forma que usuários possam controlar o consumo de forma prática, mesmo a longa distância.
O projeto envolve também o registro em bancos de dados da correte utilizada ao longo do dia. Um exemplo prático será desenvolvido mostrando
com obter os dados de iluminação de um ambiente, e como esta pode ser ativada e desativada remotamente. Desta forma as pessoas poderão
verificar com a energia está sendo utilizada ao longo do tempo, permitindo o desenvolvimento de estratégias para economia de energia. Sistemas
como o proposto nesse trabalho podem fornecer uma forma eficiente e precisa de análise e controle do consumo energético que pode ser aplicada
no dia a dia de residências e prédios.
Aluno: Arthur Henrique Vicentini Silva Pereira

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Situação: PIBIC/IES

Título O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS NO BRASIL, PRINCIPAIS PROJETOS E APLICAÇÕES
E-mail: paulo.dias@estacio.br
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 Controle e Automação
Título CONSTRUÇÃO DE UMA IMPRESSORA 3D PARA IMPRESSÃO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS PARA ESTUDO DE ANATOMIA HUMANA
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Docente orientador: Thiago Wellington Joazeiro de Almeida

E-mail: thiago.uniseb@gmail.com

RESUMO
O entendimento e compreensão de alunos das ciências biológicas sobre o funcionamento da anatomia cerebral é prejudicado pelos modelos
anatômicos presentes nos laboratórios de disciplina de anatomia, levando em conta que os modelos reais são feitos a partir de fatias (slices), que
podem ser visualizados somente de forma planificada. Ver os órgãos do corpo humano por meio da computação gráfica 3D, com riqueza de detalhes,
é uma experiência completamente diferente daquela de aprender por ilustrações de livros impressos. A tridimensionalidade, somada ao dinamismo
dos meios eletrônicos ajuda na compreensão rápida e desperta o interesse. Este trabalho tem como objetivo pesquisar meios e métodos que possam
suprir estas deficiências atuais, através de técnicas de impressão 3d, visando simular modelos anatômicos tridimensionalmente, e também criar,
projetar e melhorar a tecnologia de impressão 3d atual com pesquisas, e técnicas da engenharia. A pesquisa pauta-se em a) revisão bibliográfica de
modelos didáticos utilizados em disciplinas de anatomia; b) análise prévia sobre o modelo e as possibilidades de se implementar o modelo 3d na
impressora, e por fim, c) projeção e criação da impressora de acordo com o escopo necessário, sempre reavaliando os requisitos com os custos
envolvidos.
Aluno: Gabriel Alberto Mini

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Situação: PIBIC/Voluntário

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
O modelo SERVQUAL é utilizado como ferramenta de pesquisa para medir a qualidade dos serviços de uma empresa, comparando o desempenho da
mesma frente ao de uma empresa ideal por meio da análise estatística. A pesquisa SERVQUAL consiste em um questionário composto por 22 itens, o
qual será enviado para os clientes de uma determinada empresa, sendo possível identificar suas expectativas com relação ao nível dos serviços
prestados por uma empresa ideal, e suas percepções sobre a empresa a qual lhes prestam serviços. 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 cinco 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 ESTUDO DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPRESAS, ATRAVÉS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS DE ANÁLISE DE DADOS
MULTIVARIADOS
E-mail: danielajacobovitz@gmail.com
Docente orientador: Daniela Maria Lemos Barbato Jacobovitz

RESUMO
SERVQUAL foi desenvolvido por Zeithaml, Parasuraman e Berry (Grönroos, 2003) como uma forma de medir a qualidade dos serviços prestados por
uma empresa de contabilidade. Através da aplicação do questionário SERVQUAL, vamos comparar o desempenho dessa empresa com uma empresa
ideal. Os dados coletados serão analisados através dos métodos matemáticos: Análise Fatorial e Análise da Componente Principal. O questionário
SERVQUAL compara as percepções e expectativas dos clientes para com a empresa, compara a empresa com seus concorrentes, além da percepção
dos clientes internos. Este questionário é composto por 22 perguntas enviadas aos clientes da empresa. A análise dos dados será feita através da
análise fatorial e da análise da componente principal. A análise fatorial será utilizada para encontrar os fatores latentes (tangibilidade, confiabilidade,
compreensão, segurança e empatia) e análise da componente principal será aplicada para encontrar correlação entre os respondentes.
Aluno: Michelle Quaglio Augusto

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UM ESTUDO DE CASO E UMA PEQUENA EMPRESA DO SETOR DE
AGRONEGÓCIOS DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO – SP
E-mail: fernandoscandiuzzi@hotmail.com
Docente orientador: Fernando Scandiuzzi

RESUMO
A aplicação das ferramentas do planejamento estratégico pode, e deve ser realizada não apenas por empresas de grande porte, mas também por
micro e pequenas empresas, o que comumente se coloca como algo raro. O presente trabalho busca enfatizar o uso das ferramentas de planejamento
estratégico em uma pequena empresa do setor de agronegócio da região de Ribeirão Preto – SP, evidenciando a utilização de ferramentas como:
Análise SWOT, 5 Forças de Porter, Matriz de Importância x Desempenho, Balanced Scorecard, Matriz BCG, Cadeia de Valor e Análise VRIO. Deste
modo, pretende implantar as ferramentas de planejamento estratégico em uma empresa de pequeno porte do setor de agronegócios; verificar os
problemas/dificuldades encontrados no processo da implantação e verificar os benefícios gerados com esta implantação. A pesquisa se caracteriza
como sendo do tipo qualitativo e de natureza descritiva sendo utilizada a técnica de pesquisa-ação. A amostragem utilizada será não probabilística e
amostragem intencional por julgamento. Para o processo de coleta de dados, serão elaborados diversos roteiros de entrevista e também
questionários contendo questões relativas ao tema do estudo, instrumentos a serem aplicados ao proprietário da empresa, seus funcionários e
também seus clientes.
Aluno: Lívia Mariana Cioffi

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FACILITADOR NA GESTÃO DE UMA ME: UM ESTUDO DE CASO APLICADO
E-mail: andreia.maciel@estacio.br
Docente orientador: Andréia Marques Maciel de Carvalho

RESUMO
Ocupando um mercado cada vez maior, as micro e pequenas empresas não possuem gestão adequada e acabam por encerrar suas atividades nos
primeiros anos de funcionamento. Sendo assim, muitas ferramentas da contabilidade gerencial tomaram proporções significantes, dentre elas, o
gerenciamento estratégico de custos, a análise de novas oportunidades e os processos de formalização do micro empreendedor e de empresas de
pequenos portes, processos esses que revisam e aprimoram seus métodos de apurar os custos e identificar o perfil do empreendedor, de forma a
fornecer mais dados permitindo-lhes melhor identificação das competências e fraquezas, a fim de aplicar medidas corretivas e direcionar de uma
forma mais evidente seus controles. Partindo da seguinte questão: De que forma a contabilidade gerencial pode contribuir com a melhoria e controle
de custos na gestão de uma microempresa no setor de alimentação? Conforme essas necessidades os objetivos apresentados são identificar a
estrutura de custos atual da ME; elaborar ferramentas gerenciais para implementar na ME; analisar o desempenho da ME após implementação das
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ferramentas gerenciais, demonstrando a melhoria no desempenho financeiro-econômico ressaltando a contabilidade gerencial como facilitador na
tomada de decisões. Dessa forma por meio do levantamento bibliográfico, da pesquisa qualitativa, e aplicação do estudo de caso com o uso de
ferramentas de Contabilidade Gerencial, a proposta deste trabalho é detectar as facilidades, oriundas das informações levantadas, na gestão de uma
ME, identificando melhorias em seu desempenho, através da implementação dessas ferramentas gerenciais.
Aluno: Sarah Sachs Milano

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/IES

Título O ESTUDO DO MÉTODO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO E DO BALANCED SCORECARD COMO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
EMPRESARIAL 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 possui uma tradição relevante e que contribui para a melhoria da organização da empresa e, apresenta, também
características próprias, que são utilizadas como critérios para o encerramento contábil do custo em conjunto com Balanced ScoreCard (BSC) poderão
ser utilizados como ferramentas de gestão para levantar pontos existentes e importantes na gestão do negócio, ressaltando pontos fracos e pontos
fortes e, ainda, auxiliar no desenvolvimento de estratégia direcionada na qualidade da informação gerencial e, assim traçar diretrizes no auxílio da
tomada de decisão. Para realização dos estudos serão abordados os principais autores que definem o Balanced ScoreCard e o custeio por absorção,
com Departamentalização, na busca do desenvolvimento do tema com maior transparência e objetividade. Para tanto, a pergunta de pesquisa que o
presente estudo teve a pretensão de responder será: Como e por que aplicar o método de custeio por absorção e Balanced Scorecard em uma
empresa de confecção? Os procedimentos metodológicos utilizados serão pesquisa qualitativa e quantitativa, com levantamento bibliográfico,
descritiva e com estudo de caso.
Aluno: Leonardo Amaral Montanari

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Medicina
Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERATOGÊNICO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS E DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS OBTIDAS DE
CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS
E-mail: evertoncosta_biomedicina@yahoo.com.br
Docente orientador: Everton de Brito Oliveira Costa

RESUMO
As células-tronco embrionárias humanas (CTEhs) constituem uma população de células derivadas da massa celular interna de embriões humanos
ainda durante o estágio de blastocisto. São células indiferenciadas que possuem uma alta capacidade de auto-renovação e diferenciação em células
derivadas dos três folhetos embrionários (endoderma, mesoderma e ectoderma) devido a sua pluripotencialidade. Quando mantidas em meio de
cultura de composição específica, essas células podem preservar sua capacidade pluripotente no estágio de células indiferenciadas mesmo após
múltiplas divisões celulares, e são capazes de se diferenciarem espontaneamente e formarem teratomas quando injetadas em camundongos
imunodeficientes. Esta é a prova de princípio do potencial de diferenciação das CTEhs. Não obstante, os produtos celulares gerados a partir da
diferenciação de CTEhs devem perder seu potencial pluripotente e, por consequência, sua capacidade de formação de teratomas. Desse modo, o
presente projeto buscará caracterizar o potencial pluripotente das células-tronco embrionárias humanas e a ausência de tal potencial nas células
hematopoéticas diferenciadas a partir de células-tronco embrionárias humanas, por meio de estudos histopatológicos e imunohistoquímicos de
teratomas gerados em camundongos imunodeficientes.
Aluno: Camilla Mesquita da Silva
Aluno: Juliana Maria Giacomini Cardoso

Curso do aluno: Medicina
Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS DAS LINHAGENS ERITRÓIDE, MIELÓIDE E LINFÓIDE OBTIDAS A PARTIR DA DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULASTRONCO EMBRIONÁRIAS HUMANAS
E-mail: evertoncosta_biomedicina@yahoo.com.br
Docente orientador: Everton de Brito Oliveira Costa

RESUMO
Apesar da importância na prática clínica das células hematopoéticas isoladas de fontes adultas, essas células apresentam algumas limitações com
relação à sua disponibilidade, compatibilidade imunológica e risco de contaminação por se tratar de amostra biológica. Os esforços estão voltados
atualmente para a descoberta de fontes alternativas que sejam clinicamente aplicáveis, para suprir a crescente necessidade de doadores. Uma
alternativa para superar esse problema baseia-se no cultivo e diferenciação de células-tronco embrionárias humanas (CTEhs). O uso de CTEhs como
modelo de estudo e fonte alternativa de células tem gerado grandes perspectivas quanto a sua aplicação clínica. Recentemente se demonstrou que
após o co-cultivo da população CTEh da linhagem H1 não diferenciada CD34-/CD45-/CD31- com células estromais de embriões murinos (MEFs) em
meio de diferenciação por 31 dias, pode-se obter uma população celular CD45+/CD43+/CD31+/CD34low com expressão dos antígenos de superfície
da ordem de 71%(+17%), 67%(+17%), 62%(+16%) e 1,5%(+1,32%), respectivamente. As células hematopoéticas obtidas apresentam características
imunofenotípicas e moleculares de células adultas, ou seja, de hematopoese definitiva, diferente dos demais grupos de pesquisa que demonstraram a
obtenção de células com características ainda de hematopoese primitiva. Esses achados aumentaram nosso interesse pela investigação do potencial
funcional dessas células e de uma caracterização mais detalhada do sistema de diferenciação. O presente projeto versa sobre a caracterização
morfológica e imunofenotípica das células das linhagens eritróide, mieloide e linfoide, obtidas a partir da diferenciação de células-tronco embrionárias
humanas pelo método descrito.
Aluno: Dânae Von Holleben
Aluno: Rodrigo Veloso Mora

Curso do aluno: Medicina
Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PESQUISA MICROBIOLÓGICA EM SUPERFÍCIES INANIMADAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS E ÁGUA DOS BEBEDOUROS ADJACENTES
E-mail: lindamar.souza@live.estacio.br
Docente orientador: Lindamar Maria de Souza

RESUMO
Os laboratórios didáticos multidisciplinares são frequentados por alunos, professores e demais pessoas pertencentes às atividades acadêmicas de
ensino, pesquisa e extensão. É um local de intenso fluxo de pessoas, envolvendo ações as quais se expõem ao risco, com materiais e resíduos
perigosos, podendo estar relacionado à transmissão de doenças, e assim, interferir na saúde. O presente projeto tem como objetivo caracterizar
microbiologicamente superfícies inanimadas dos laboratórios didáticos e a água dos bebedouros adjacentes, do Centro Universitário Estácio – UNISEB,
Unidade Ribeirânia no município de Ribeirão Preto/SP. Os parâmetros microbiológicos deste estudo quantitativo serão: determinação do número
mais provável (NMP) de coliformes totais na água e unidade formadora de colônia (UFC).
Aluno: Carolina Vicentim de Moraes
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título O TRABALHO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA REDE PARTICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
E-mail: patricia.carraro@live.estacio.br
Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
A Psicologia Escolar, nas últimas décadas, superou suas origens. Deixou de dar ênfase ao diagnóstico dos problemas de aprendizagem, e em suas
tentativas de superação passou a valorizar o sujeito em construção e as transformações sociais, aumentando as possibilidades de atuação no contexto
escolar. Apesar de vários avanços nessa área, a identidade do psicólogo escolar está em construção e em desenvolvimento, apontando para a
necessidade de pesquisas que possam contribuir para sua formação acadêmica e atuação. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo,
compreender as práticas do psicólogo nas escolas da rede particular de ensino fundamental e médio na cidade de Ribeirão Preto/SP. Além disso, visa
descrever a formação do psicólogo escolar, investigar a trajetória profissional do psicólogo, identificar os motivos que o levaram a escolher a área
escolar, identificar as atribuições imputadas pela escola ao psicólogo, identificar a abordagem teórico-metodológica utilizada pelo psicólogo neste
contexto e investigar as práticas utilizadas pelo psicólogo no contexto escolar: instrumentos, técnicas e dinâmicas. O procedimento previsto para este
estudo compreenderá uma entrevista com os psicólogos escolares. O número de participantes será definido de acordo com a adesão das escolas ao
projeto. A entrevista será realizada na própria instituição onde atuem os participantes da pesquisa, com duração de 60 minutos, utilizando-se de
entrevista semi-estruturada. Para a análise das entrevistas, depois de transcritas de suas audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo.
Aluno: Caroline Costa e Silva Araújo
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Curso do aluno: Psicologia
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título NEGRO: SUAS CORES, FORMAS E HISTÓRIA
Docente orientador: Vanessa Koppe

E-mail: vanessa.koppe@estacio.br

RESUMO
O processo de formação histórica e cultural do Brasil é profundamente marcado pela participação dos povos africanos. Esse projeto tem o objetivo de
aumentar a compreensão do processo de escolha de materiais e elaboração de roupas baseadas na cultura negra. Para alcançar o objetivo, será feita
uma revisão bibliográfica sobre os conceitos da deram origem a estética afro-brasileira apresentados nos trabalhos de estilistas e designers de moda,
por meio de livros de história da moda, fotografia, marketing editorial e analise de consumidor, e a experimentação de materiais e estruturas visando
o desenvolvimento de uma coleção de moda conceitual.
Aluno: REDAVIQUI DAVILLI DE MARIA

Curso do aluno: Design de Moda

Situação: IC/ESTADO

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 A ARTE PUBLICA NA ARQUITETURA E URBANISMO
Docente orientador: Evandro Oliveira Andrade

E-mail: evandroarquiteto@hotmail.com

RESUMO
O presente Projeto de Iniciação Científica tem como campo de desenvolvimento de trabalho, a cidade, a arquitetura contida no espaço urbano e suas
relações na qualidade de Arte Pública na cidade de São Jose. Com o objetivo de proporcionar a visualização da qualidade dos espaços da cidade, a
pesquisa deve abordar as diferentes escalas contidas no ambiente urbano, metropolitano-regional, bairros, espaços amplos e residuais e na escala das
edificações. Através da investigação dos espaços da urbanidade, a pesquisa procura demonstrar a valorização do espaço urbano em sua natureza
existente, das intervenções da estrutura urbana e da qualidade de projetos na arquitetura que constroem paisagens como um todo. Baseado em
pesquisas bibliográficas nas leis de incentivo à Arte Pública e nas Leis da Paisagem contidas nos Planos Diretores das cidades. O Projeto de Iniciação
Científica em suas análises de locais específicos na cidade histórica de na cidade de São Jose/SC, procura elaborar material que sirva de apoio técnico
e crítico para a construção da Paisagem Urbana. A metodologia adotada Pesquisas bibliográficas fundamentais; Plano Diretor; Leis da Paisagem; Lei da
Incentivo da Arte Pública; visitas a campo; entrevista com profissionais e pesquisadores da arte, arquitetura e urbanismo.
Aluno: JULIANA DA ROSA BARBOZA

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: IC/ESTADO

Título DESENVOLVIMENTTO DE METODO DE AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE CONFORTO AMBIENTAL EM EDIFICAÇÕES
ESCOLARES
E-mail: aline.lopes@estacio.br
Docente orientador: Aline Cesa de Souza Lopes

RESUMO
Resultados de Avaliações Pós-Ocupação (APO) têm mostrado que estes edifícios apresentam desempenho nem sempre satisfatório para abrigarem as
atividades de ensino recomendadas na literatura. Estudos sobre o processo de projeto da FDE mostraram que os profissionais necessitam de apoio,
especialmente para a verificação de projetos ainda em desenvolvimento. Este trabalho tem o objetivo de analisar ferramentas de avaliação de
projetos a fim de verificar a aplicabilidade de seus elementos para a construção de uma ferramenta que seja específica para projetos de edificações
escolares
Aluno: ROZELI VOGES

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título BIM: APLICABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Docente orientador: Beatriz Ferreira Angelo de Deus

E-mail: beatriz.deus@estacio.br

RESUMO
O setor da construção civil se encontra em um período de evolução, no qual é necessária a aplicação de ferramentas que auxilie no combate aos
problemas encontrados. Para acelerar a elaboração de projetos, conferindo-lhes maior eficiência por meio de quantitativos feitos com mais rapidez,
execução mais simples de compatibilizações de projetos, dentre outras dificuldades do setor, surgiu a Modelagem da Informação da Construção
(BIM). O BIM permite a criação do modelo da obra, bem como do seu canteiro; possibilitando a simulação da etapa de construção e realização de um
planejamento mais eficiente. Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a aplicação do BIM nas fases de planejamento e
ESTÁCIO SANTA CATARINA
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execução de obra, identificando suas vantagens, bem como as complicações de implantação. Para isso, será feito um levantamento bibliográfico sobre
o tema e estudado cases práticos que demonstrem os aspectos abordados e permitam uma avaliação da adoção dessa ferramenta.
Aluno: MONIKY HOFFMANN DE SOUZA

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: IC/ESTADO

Título CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE REALÍSTICO EM 3D DE UMA UNIVERSIDADE VIRTUAL PARA USO EM EAD E GAME EDUCACIONAL
E-mail: simonekf.2011@gmail.com
Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
As tecnologias educacionais têm crescente importância no ensino, dentre elas os ambientes virtuais abrem novas possibilidades. Esta pesquisa trata
da construção em 3D para ambientes de realidade virtual de uma Universidade do Futuro. Os objetivos gerais desta pesquisa são voltados a
apresentar como deve ser projetada uma construção realística em softwares 3D de uma Universidade em Realidade Virtual, com ambientes que
estimulem a concentração, a imersão, o aprendizado e o estímulo para explorar novos espaços e conteúdo para os alunos. A pesquisa apresenta
conceitos sobre os projetos de construções de universidades, seus elementos e características. A metodologia utilizada envolve a pesquisa
bibliográfica e documental e é de forma exploratória e descritiva, tendo uma abordagem qualitativa incluindo a observação simples e utilizando
também a abordagem quantitativa em sua análise. Também está sendo usada a prototipação com o software Sketchup. Vários testes de softwares
foram iniciados para que o propósito desta pesquisa fosse abordado de forma mais concreta. Alguns resultados já foram obtidos, entre eles a
possibilidade de convergir plataformas das engenharias, como o software Sketchup com plataforma de game educacional como a Unreal Engine 3D.
Apesar de dificuldades com algumas exportações/importações entre plataformas, esta pesquisa procura achar uma solução, padronizando módulos
dentro da plataforma de origem para serem montados na plataforma final, a fim de solucionar algumas inconsistências surgidas na modelagem do
ambiente de realidade virtual.
Aluno: Jean Raniery Speroto Oliveira

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Título RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – DESENVOLVIMENTO DE QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS
RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
E-mail: maria.peruch@estacio.br
Docente orientador: Maria da Gloria Buglione Peruch

RESUMO
Muito se fala em preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e reciclagem, mas como se desenvolver sustentavelmente; afinal o
crescimento econômico é necessário, apesar de gerar grandes impactos. Um dos setores da economia que causa mais impacto ao meio ambiente é o
da Construção Civil, entretanto, o crescimento econômico do nosso país está diretamente ligado ao desenvolvimento deste mercado. A falta de
gerenciamento dos resíduos na obra, o número reduzido ou ausência de usinas de reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), o
esgotamento das áreas de descarte, além de fiscalização insuficiente por parte dos órgãos responsáveis, contribui para o descarte inadequado dos
resíduos gerando mais problemas ambientais. Entende-se assim, como um grande desafio para setor público e privado o gerenciamento do grande
volume de resíduos gerados pelo setor nos municípios do país. Este estudo tem como objetivo abordar o tema – Resíduos da Construção Civil e a sua
destinação correta, através do desenvolvimento de questionário para realizar um levantamento sobre a situação, programas e planos para o
gerenciamento e disposição final dos resíduos da construção civil, nas atividades das construtoras atuantes no município de São José – SC, além de
uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto baseado nas legislações e resoluções vigentes no país. Pretende-se reunir as recomendações de diversos
autores a respeito da construção de questionários, objetivando que este instrumento de coleta de dados tenha eficácia para a finalidade a que se
pretende destinar.
Aluno: DIELE KAUTZMANN

Curso do aluno: Engenharia Civil

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 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: DÉBORA CRISTINA DE ALMEIDA CARDOSO

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: IC/ESTADO

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

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

Projeto(s) do curso: Farmácia
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: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título AVALIAÇAO DA QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE XAROPE VEGETAL ARTESANAL, ATRAVÉS DA ANÁLISE E QUANTIFICAÇÃO DE
MICRORGANISMOS MESÓFILOS AERÓBIOS
E-mail: anaramos@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Paula Dores Ramos

RESUMO
O hábito popular de consumo de bebidas à base de plantas é muito antigo, e mesmo após a industrialização do setor farmacêutico, o uso de espécies
vegetais subsiste, apoiado principalmente em tradições, na facilidade do uso e no preço acessível de aquisição. Várias são as propriedades
fitoterapêuticas atribuídas à ingestão de certas partes de plantas, como caules, flores e folhas, usados em infusões, tinturas e xaropes. Este estudo
pretende avaliar as condições higiênico-sanitárias de um xarope a base de mel, guaco e agrião, produzido artesanalmente e distribuído pelo programa
da Pastoral da Saúde da Associação Viva Verde. As amostras serão constituídas de no mínimo 25g de cada frasco de xarope a ser analisado. Serão
analisadas 20 amostras ao total quanto á presença e quantificação de microrganismos mesófilos aeróbios. Os cálculos para mesófilos aeróbios serão
realizados e expressos em Unidades Formadoras de Colônias/grama, em função do número de colônias contadas, diluição inoculada e percentagem
de colônias confirmadas de acordo com Silva et al (2007).
Aluno: Rafaella Hammes

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO ALEATÓRIA DO NÍVEL GLICÊMICO NUM GRUPO DE ALUNOS DO CURSO DE FARMÁCIA.
E-mail: koga@sluzia.com.br
Docente orientador: Adolfo Haruo Koga

RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de doenças que tem como característica comum a elevação dos níveis de glicose no sangue com
consequentes complicações vasculares. Os dois principais tipos de DM são o DM1 (destruição das células produtoras de insulina) e o DM2 (resistência
à insulina e deficiência deste hormônio). A desordem acomete cerca de 7 % da população brasileira entre 30 e 69 anos de idade sendo que cerca de
50% dos pacientes desconhecem o diagnóstico e 24% daqueles com diagnóstico estabelecido não fazem qualquer tipo de tratamento. A avaliação
aleatória do nível glicêmico pode ser uma importante ferramenta para alertar uma possível distúrbio do metabolismo da glicose.
Aluno: SUZANI PEREIRA RAUPP

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.
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
ESTÁCIO SANTA CATARINA

Página 101 de 162

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 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 LEVANTAMENTO DAS PLANTAS MEDICINAIS EMPREGADAS NA UMBANDA
Docente orientador: Silvia Raquel Mundo Crivelli

Situação: IC/ESTADO

E-mail: silmundo@live.estacio.br

RESUMO
Há muitos anos plantas medicinais são empregadas nas mais diferentes culturas, elas representam um dos primeiros medicamentos da humanidade,
e atualmente são amplamente empregadas para o desenvolvimento de novos medicamentos. A fitoterapia é amplamente empregada nas mais
diferentes culturas para o tratamento da saúde da população, que durante milhares de anos representou a única forma de acesso ao tratamento das
enfermidades. Ainda atualmente muitas pessoas fazem o uso unicamente de produtos fitoterápicos. As ervas são largamente usadas na Umbanda,
são utilizadas para rituais, defumações, banhos e uso auxiliar para tratamento de doenças e males. Neste trabalho pretende-se fazer uma revisão
bibliográfica sobre o uso de plantas medicinais por comunidades religiosas, verificar quais as propriedades farmacológicas das plantas em análise e
avaliar o risco de sua utilização com base em evidências científicas.
Aluno: Mailis de Mello Barbosa

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
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

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A PRÁTICA CLÍNICA DENTRO DO CONTEXTO DA FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL
E-mail: diazsoler@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar y Soler

RESUMO
o desenvolvimento contínuo de programas de leitura e discussão de textos considerados essenciais para a práxis clínica e para o próprio processo de
formação intelectual dos participantes do grupo, visando instrumentalizar ainda mais o contexto da fenomenologia. O objetivo geral do projeto
consiste em desenvolver e atualizar as problematizações presentes no conjunto do pensamento fenomenológico e existencial procurando intensificar
nos acadêmicos e na comunidade em geral o interesse pelo exercício do pensar a clínica estimulando e incentivando sua participação em eventos e
demais atividades universitárias, bem como a difusão do conhecimento de maneira crítica.
Aluno: LEILANE MATTOS PERINI

Curso do aluno: Psicologia

Situação: IC/ESTADO

Título A QUESTÃO DO HEAVY METAL E SEU IMPACTO SÓCIO POLITICO NA JUVENTUDE PÓS MODERNA
E-mail: diazsoler@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar y Soler

RESUMO
Essa pesquisa pretende investigar as relações existentes entre os conceitos de subcultura, Heavy Metal e juventude no contexto da pós-modernidade.
Como resultado preliminar do nosso constatamos que Heavy Metal emerge na década de 60 nos subúrbios ingleses destacando o processo de
descontentamento vivenciado pela juventude da época que se encontrava deslocada em relação aos papéis e valores culturais presentes dentro da
lógica do capitalismo. Nesse sentido, é correto afirmar que o Heavy Metal associa-se a um estilo de vida, uma forma de ser que deflagra um confronto
contra todas as formas hegemônicas de identidade. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas direcionadas a jovens e jovens adultos que
pertençam ao movimento do heavy metal. Foi definido que tais indivíduos serão escolhidos aleatoriamente, dentro de comunidades online, shows de
bandas de heavy metal, lojas voltadas ao estilo. Os dados coletados serão analisados através da transcrição completa das entrevistas, catalogação das
ESTÁCIO SANTA CATARINA

Página 102 de 162

informações presentes nas entrevistas e análise de conteúdo do discurso presente nas mesmas.
Aluno: PEDRO RAMALHO TREVIZANI

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título ANALISE DE IMPACTO DO SERVIÇÕ DE PSICOLOGIA APLICADA DO CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SC
E-mail: alex.lodetti@gmail.com
Docente orientador: Alex Simon Lodetti

RESUMO
As Clínicas-escola são objetos constantes de estudo, tanto para manejá-las de forma a ampliar sua efetividade quanto para atender o maior número
possível de pessoas sem condições de procurar atendimento psicológico particular e promover experiências de estágio em ambiente controlado e
orientado. As mesmas questões se apresentam nessa pesquisa, realizada através de duas grandes investidas: A primeira é o levantamento
sociodemográfico dos dados das pessoas atendidas e a segunda a avaliação qualitativa destas mesmas pessoas através de entrevistas. O
levantamento sociodemográfico aponta que a população atendida é consoante com a localização da clínica escola assim como com a conturbação
existente na Grande Florianópolis, assim como aponta que alguns critérios que deveriam orientar as pessoas atendidas não estão sendo plenamente
atendidos, especialmente no que tange à renda máxima e faltas ao serviço. Apesar destes problemas, o número de casos atendidos é elevado, e
comprova que o atendimento tem sido referência para a população regional. As entrevistas levantaram algumas demandas da população atendida,
como a falta de iluminação dos recintos da clínica, a falta de profissionais na secretaria constantemente, a constante entrada e saída de alunas e
alunos no ambiente da recepção, a metodologia de triagem, ao elevado tempo na fila de espera, assim como uma boa avaliação das estagiárias e
estagiários em geral. Existem também demandas de que as pessoas atendidas sejam melhor informadas sobre o processo terapêutico. É necessário
realizar mais pesquisas para compreender se estas são demandas comuns em clínicas-escola ou se são questões particulares do Serviço de Psicologia
Aplicada.
Aluno: ALESSANDRA CHIMESQUE BARTH

Curso do aluno: Psicologia

Situação: IC/ESTADO

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

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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CAMPO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL
E-mail: mirebrito@gmail.com
Docente orientador: Mirella Alves de Brito

RESUMO
Durante a pesquisa realizada em instituições acolhedoras em Florianópolis, observou-se que algumas crianças recebiam rótulos associados a seus
comportamentos e que alguns deles coincidiam com psicodiagnósncos nem sempre realizados. A parnr da escuta de psicólogas e assistentes sociais
envolvidas com as demandas psicológicas das crianças e com as demandas jurídicas que as colocam nas instituições acolhedoras, compreende-se que
as forças que operam na administração da vida das crianças são heterogêneas e se atravessam. Em um plano, uma perspectiva legalista, que por
imposição requisita laudos como forma de comprovar a verdade do sujeito; um outro plano é o da biomedicina que intervém através da
medicalização, há ainda outros planos ou inteligibilidades que se cruzam. E são estes que pretendemos compreender neste momento, sobretudo,
aqueles compõem os dados estatísticos dos conselhos tutelares e que, dentro da proposta de um sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente.
Aluno: Malu Alves Batista Mendes

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título FEMME FATALITY: FEMINISMOS E JOGOS DIGITAIS, ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA NO MORTAL KOMBAT
E-mail: edeluk@gmail.com
Docente orientador: Edelu Kawahala

RESUMO
Os jogos digitais podem servir não somente de um meio de diversão, mas também de crítica e posicionamento, e como tais seriam preenchidos
segundo as proposições que a linha do game traria consigo. Pretende-se fazer uma releitura sobre o jogo especificado, comparando com a visão da
realidade social atual e sobre como um permearia o outro através de seus contextos. O trabalho visa a contribuição que uma pesquisa como esta
traria ao projeto de extensão SOS Racismo, mais especificamente na criação do jogo digital já em andamento – analisando abordagens, jogabilidade e
exposição de ideias e criar formas de pensamento crítico sobre questões cotidianas.
Aluno: Richelle Matias Martins

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Jogos Digitais
Título SISTEMA OPERACIONAL ANDROID EM AMBIENTE MOBILE PARA JOGOS DIGITAIS
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Docente orientador: Clodomir Coradini

E-mail: clodomir.coradini@estacio.br

RESUMO
Com a popularização dos dispositivos móveis, o mercado se movimenta com muita agilidade, trazendo grandes inovações como os smartphones e
Tablets. Surge a tecnologia Touchscreen, como uma nova proposta de interagir com esses aparelhos. Para administrá-los, uma das empresas mais
conceituadas no mundo entra na disputa de sistemas operacionais móveis, a Google, com o lançamento do Google Android. Hoje este aplicativo já é
um dos mais utilizados no mundo, possuindo vantagens como a multitarefa, o código aberto e a compatibilidade em diversos aparelhos e marcas
disnntas. Desta forma o estudo pretende analisar a usabilidade do sistema operacional Android e seu desempenho frente aos seus concorrentes
mais diretos, tendo como parâmetro o ambiente de Jogos Digitais e a diversidade tecnológica dos equipamentos disponíveis.
Aluno: Ângelo Piazza

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

Título USO DA PLATAFORMA UNREAL ENGINE PARA DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DE AMBIENTE EDUCACIONAL INTERATIVO E GAME 3D
E-mail: simonekf.2011@gmail.com
Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
As tecnologias da Educação têm sofrido grande evolução, não somente no caráter tecnológico, mas também na proximidade e afinidade que elas se
ligam ao usuário, com interações cada vez mais naturais e realísticas. Está previsto que o ensino em 2020 abordará muitas tecnologias envolvendo
imersão, com realidade virtual. Mas, para que estas tecnologias ganhem escala e permitam criar ambientes complexos, é importante a presença das
Engines de Game (plataformas de desenvolvimento) que permitem que o desenvolvedor consiga mais produtividade, permitindo que o resultado seja
mais complexo com inúmeros elementos de interação. O objetivo geral deste projeto é estudar tecnologias associadas a plataforma UNREAL ENGINE,
que permitam o desenvolvimento e programação de um ambiente realístico, imersivo favorável ao aprendizado dentro de um game educacional. A
metodologia usada nesta pesquisa é exploratória e descritiva, tendo uma abordagem qualitativa incluindo a observação simples e utilizando também
a abordagem quantitativa em sua análise. Pesquisa bibliográfica e documental e prototipação também são incluídas. Uma série de ferramentas
computacionais e de programação são estudadas a partir das quais será apresentado um protótipo ao final possibilitando a análise da ferramenta.
Alguns resultados já aparecem na pesquisa, como a aprovação da ferramenta de vídeo dentro da plataforma de game, que teve uma boa performance
técnica com boa qualidade visual e estética. Os acionamentos do vídeo ainda devem ser aprimorados, mas já demostram que servem para o propósito
educacional. Conclui-se que a pesquisa tem um bom potencial para o desenvolvimento de novas tecnologias de ensino.
Aluno: Juliano Cristian Bonifácio

Curso do aluno: Jogos Digitais

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE STAPHYLOCOCCUS SPP NO AR INTERIOR DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE ALUNOS DO CURSO DE FARMACIA DO
CENTRO UNIVERSITARIO ESTÁCIO 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
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: Mayara Portela Saibro

Curso do aluno: Redes de Computadores

Título O PROTOCOLO IPV6 E SUA TRANSIÇÃO
Docente orientador: Claudio Piccolo Fernandes

Situação: IC/ESTADO

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: RENATO DE SOUSA

Curso do aluno: Redes de Computadores

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

Situação: IC/ESTADO

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
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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: EDUARDO HAMMES
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2015/2016 - ESTÁCIO SANTO ANDRÉ
Relatório atualizado em 26/10/2017

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MONITORAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS NO PARQUE CELSO DANIEL EM SANTO ANDRÉ – SP
E-mail: cesarjra@usp.br
Docente orientador: Julio Cesar Rosa

RESUMO
O Parque Prefeito Celso Daniel, no bairro Jardim, em Santo André é um importante ponto turístico e ocupa uma grande área de remanescente de
Mata Atlântica de 64 mil m². Possui seis lagos, academia ao ar livre, três percursos para caminhada e corrida, duas quadras de futebol, brinquedoteca
entre outros equipamentos importantes. Porém, em virtude da omissão do poder público, a população pode descartar o lixo nos Parques, nas ruas e
córregos, bem como estocarem água, práticas que favorecem a proliferação de insetos. Neste contexto, os resíduos sólidos urbanos constituem uma
preocupação ambiental atual, principalmente em grandes cidades de países subdesenvolvidos, resultando em agravos à saúde e degradação
ambiental. O crescimento deste acúmulo está associado a fatores econômicos, sociais, demográficos de uma população e seu padrão de consumo, e
para a alteração desta realidade se identifica a Educação Ambiental, como um processo de ensino-aprendizagem para o exercício da responsabilidade
social, política e econômica ambiental. O presente trabalho tem como intuito levantar informações sobre os resíduos sólidos deixados pelos visitantes
no Parque Celso Daniel, visando classificar e auxiliar no manejo do lixo na área pesquisada, que possui rica biodiversidade. Para tanto serão realizadas
coletas na área de estudo, nas quais serão classificados todos os resíduos sólidos de acordo com a norma ABNT NBR 10004. A partir destas atividades,
além do levantamento de informações que permitam a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos no parque, também se obterá como
benefícios a capacitação continuada de agentes da educação ambiental para a atuação competente no gerenciamento de resíduos sólidos, além da
sensibilização dos visitantes do Parque em relação a problemática de resíduos sólidos.
Aluno: Caroline Nascimento Duarte
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Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título ESTUDO DO CONSUMO DE PLANTAS MEDICINAIS OBTIDAS EM FEIRAS LIVRES DE SÃO LUÍS, PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS
E-mail: elifarmabr@gmail.com
Docente orientador: Elizangela Araújo Pestana Motta

RESUMO
O uso de plantas medicinais de forma terapêutica é uma prática recorrente por grande parte das civilizações mundiais há vários séculos. O uso
crescente deste recurso nos últimos anos deve-se, em partes, a facilidade na aquisição e o baixo custo, se comparado às drogas farmacêuticas
convencionais, por exemplo. Na maioria das vezes essas substâncias são utilizadas por pessoas de faixa etária mais elevada, com menos poder
aquisitivo e sem acesso rápido à assistência básica de saúde, e/ou por pessoas que visam otimizar o tratamento de alguma patologia crônica, como a
Hipertensão, Diabetes, Asma e Obesidade; visto que essas doenças acometem grande parte da população, muitos acreditam que o uso de plantas
medicinais de forma alternativa, não acarretam quaisquer riscos a saúde. A cidade de São Luís carrega vasta mescla de saberes e tradições trazidas ao
Brasil durante a época colonial; o saber popular, aliado a rica biodiversidade de espécies botânicas nativas, gerou na cidade o forte costume do
cultivo, compra e utilização de chás e misturas, chamados de “engarrafados”, facilmente encontrados em locais como feiras. Tais plantas ou preparos
farmacológicos, que geralmente não são feitos por um profissional habilitado, podem trazer sérios riscos a saúde, e em casos mais graves, podendo
levar ao óbito. Esta pesquisa tem como objetivo listar e investigar as indicações das plantas medicinais mais utilizadas pelos moradores de São Luís,
para o tratamento da Hipertensão, Diabetes, Asma e Obesidade. Trata-se de um estudo descritivo e observacional. A coleta das amostras ocorrerá em
quatro feiras livres de São Luís; após a coleta, será realizado também a possível identificação botânica no Herbário Ático Seabra. Espera-se com essa
pesquisa proporcionar à comunidade melhores informações sobre a utilização das plantas medicinais, para o controle das principais doenças crônicas.
Aluno: Nágila Layane Rabelo Cutrim

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVALÊNCIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES DE FISSURAS OROFACIAIS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE GENÉTICA
CLÍNICA DE UM HOSPITAL INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
E-mail: perlalm@yahoo.com
Docente orientador: Perla Lopes de Freitas

RESUMO
As fissuras orofaciais são malformações congênitas decorrente de falhas no desenvolvimento dos processos embrionários e apresentam diversidade
clínica, podendo ocorrer de forma isolada ou associada a outras anormalidades. O objetivo deste estudo é estimar a prevalência, possíveis fatores de
risco e traçar o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de fissuras orofaciais atendidos no serviço de genética clínica de um hospital infantil no
município de São Luís - MA, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. Será realizado um estudo transversal, descritivo e analítico, baseado
nos dados obtidos em prontuários. As variáveis analisadas serão idade, sexo, etnia, local de nascimento, tipo de fissura oral e histórica familiar em
casos de fissura orofacial sindrômicas e não sindrômicas. Para o cálculo da prevalência serão utilizados os dados dos nascidos vivos obtidos nos
prontuários dos pacientes e, estes serão comparados com os registros do SINASC. Para avaliar a relação entre as variáveis será utilizado o teste QuiQuadrado (X2) e será adotado um nível de significância de 5% (p≤ 0,05). Palavras-chave: fissura palatina, fenda labial, epidemiologia, genética clínica.
Aluno: Letícia Souza de Albuquerque

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROCESSAMENTO DE ADUBO ORGÂNICO, A PARTIR DE RESÍDUOS GERADOS PELO RESTAURANTE DA ESTACIO FACULDADE SÃO LUIS
VISANDO CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS
E-mail: maria.pereira@estacio.br
Docente orientador: Maria Isaura Pereira de Oliveira

RESUMO
Com o crescimento populacional a quantidade de resíduos gerados vem se elevando como consequência, necessitando de uma atenção maior no
momento da destinação destes resíduos, e uma das opções é fazer a reciclagem dos mesmos para utilização em compostagem, onde, serve como
adubo orgânico diminuindo o uso de produtos químicos e ocasionando um melhoramento no perfil e na qualidade do solo se for preparado de forma
correta. Objetiva-se com esta pesquisa avaliar a eficiência da compostagem aplicada em plantas medicinais através da análise morfológica da planta,
análises do solo e foliares. Neste estudo será montada uma leira de compostagem para tratamento dos resíduos orgânicos gerados no restaurante da
Estácio Faculdade São Luís. Após o término do processo de compostagem, dará a montagem de uma horta com dois canteiros, um com composto
orgânico e outro sem composto orgânico para o cultivo de plantas medicinais, para avaliação dos processos no crescimento das plantas. PalavrasChave: Resíduos orgânicos, reciclagem, análises.
Aluno: Angel Luana de Oliveira Ramos
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Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: História
Título PRÁTICAS CULTURAIS E EDUCAÇÃO SINDICAL EM SÃO BERNARDO NA DÉCADA DE OITENTA
E-mail: francionecarvalho@ig.com.br
Docente orientador: Francione Oliveira Carvalho

RESUMO
Após a segunda metade da década de 1970 e principalmente durante toda década de 1980 o sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo
tornou-se um grande centro de mobilização e experiências de luta dos operários na região do ABC paulista, construindo em plena ditadura militar um
foco de resistência que conseguiu mudar não só as relações de trabalho nas empresas da região como influência todo o conjunto do pais. Hoje mais
de três décadas após a explosão das intensas greves e mobilizações de metalúrgicos no grande ABC temos um outro cenário no sindicalismo
brasileiro, e as diversas lideranças surgidas neste contexto de lutas políticas são autoridades institucionalizadas e que foram educadas de maneira não
formal em assembleias, reuniões e infinitas decisões em associações de bairro, sindicatos ou até mesmo em bares. Esta pesquisa tem como objetivo
principal identificar o grau de influência do sindicato na formação política e cultural dos metalúrgicos que viviam ou trabalharam na cidade de São
Bernardo durante os anos de 1980 e de que forma essa atuação desempenhou um caráter de educação informal alterando as relações entre os
trabalhadores dentro ou fora das fábricas. Além disso procura diagnosticar o grau de consciência política e de classe dos metalúrgicos de São
Bernardo do campo durante a década de 1980, de que forma essa educação foi construída e qual o grau de influência do sindicato e das mobilizações
coletivas neste processo educacional. A metodologia da pesquisa ira priorizar a vida dos personagens que construíram a história de luta dos
metalúrgicos de São Bernardo do Campo, apoiando-se para isso na proposta da História Oral. Revisão de bibliografia e a coleta de dados farão parte
da metodologia do trabalho. Serão consultados os arquivos do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec), Centro Ecumênico de
Documentação e Informação (Cedi) e Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro (CPV), todos em São Paulo e Arquivo do Sindicato dos
Metalúrgicos do Abc, localizado em São Bernardo do Campo.
Aluno: Fernando Henrique Marinho Barbosa

Curso do aluno: História - Licenciatura

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Letras
Título A MORTE DO AUTOR E O NASCIMENTO DO LEITOR
Docente orientador: Beatriz Amazonas Cardoso

E-mail: cardosobia@uol.com.br

RESUMO
A partir da leitura de textos de Bakhtin e Benveniste, a aluna buscará, à luz da Lingüística, elementos para o estudo da presença do Autor como
sujeito-criador da ação em textos curtos de prosa, questionadas as posturas dos dois filólogos: Benveniste, colocando o sujeito no centro do dizer,
apropriando-se do espaço na criação do “outro”; Bakhtin, vendo o “outro” como o constituinte do sentido. Como esses fatores influenciam a presença
do Autor? Em seguimento a essa análise crínca e interpretanva das obras selecionadas, e do levantamento de mensagens subliminares que dão
apoio ao projeto, elabora-se um estudo comparativo que traz à tona valores linguísticos e literários, 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 crínco e humanitário.Após algumas reuniões com o grupo para expor e comparnlhar as leituras feitas, coleta de dados e
resumo, haverá como resultado a produção de um ensaio crínco juntamente com os demais colegas envolvidos no projeto, associado à temánca.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Juliana Alzan de Souza
Jessica Araújo
Luciana Soares Alves
Sidnei Rocha Santiago Junior
Walter Patrício Santana da Silva

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Letras
Letras
Letras
Letras
Letras

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES

Título VARIAÇÃO DIACRÔNICA E SINCRÔNICA DA LÍNGUA: UMA QUESTÃO SOMENTE CULTURAL? UM ESTUDO SOB O OLHAR FUNCIONALISTA
E-mail: alpedrazzi@ig.com.br
Docente orientador: Ana Lucia Pedrazzi

RESUMO
O projeto compõe-se das seguintes etapas: 1. Pesquisa das variáveis linguísticas sincrônicas em diferentes estratos sociais paulistas e observação das
analogias entre elas. 2. Estudo científico à luz da Linguística Funcionalista e da Sociolinguística com vista a explicar essas semelhanças 3. Análise social
e cultural pós-moderna, relacionando-a aos fatos linguísticos citados acima. 4. Exame diacrônico da língua, com pesquisa etimológica, procurando
responder ao questionamento sobre o porquê de os falantes deixarem de usar determinadas formas linguísticas e passarem a empregar outras. 5.
Verificação dos empréstimos linguísticos/neologismos da língua inglesa e sua correspondência com a dominação econômica que os estados
americanos exercem sobre o país. Sob o estudo da linguísnca histórica, geranva-transformacional e funcionalista, da Sociolinguísnca e da História,
comprovar-se-á, juntamente com a pesquisa de campo, como e por que a Língua sofre modificações ao longo do tempo e no momento presente,
justificando sua relação intrínseca com o social, o cultural e o ideológico. Verificar-se-á o poder gerativo da linguagem que as diferentes classes sociais
menos favorecidas desempenham, e sua aceitação ou não pela elite e pela mídia, responsáveis pela disseminação de novas formas que
posteriormente se tornam norma culta e, consequentemente, padrão.
Aluno: Hugo Ferreira
Aluno: Cleonice de jesus Araújo
Aluno: Luiz Fernando Barros Manja

Curso do aluno: Letras
Curso do aluno: Letras
Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título MEMÓRIAS DA ESCOLA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Docente orientador: Soraia Ansara

E-mail: soraiansara@hotmail.com

RESUMO
Este projeto de pesquisa intitulado Memórias da escola e Formação de Professores tem por objetivo a realização de um trabalho de pesquisa e
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extensão a ser desenvolvido, na área de Educação, do Departamento de Pesquisa e Extensão – DPEX, do Centro Universitário Estácio Radial de São
Paulo. Nosso intento é articular o estudo da memória coletiva com o processo de escolarização e a formação de professores de modo a analisar
aspectos significativos que marcaram a experiência educacional e as práticas docentes de professores que atuam na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental I. Tal projeto pretende realizar um estudo da memória coletiva das experiências educacionais vivenciadas pelos docentes (sujeitos desta
pesquisa) de quatro escolas: duas da rede privada e duas da rede pública, ambas localizadas na Zona Sul de São Paulo, visando compreender em que
medida as memórias da escolarização dos docentes influenciaram ou influenciam a sua formação e suas práticas atuais, desestimulando ou
potencializando sua prática docente. O projeto prevê duas fases uma de pesquisa de campo nas escolas e uma 2ª fase que consistirá num trabalho de
extensão a ser desenvolvido nas escolas por meio de oficinas de memória. A partir da recuperação da memória será possível problematizar a vida, o
cotidiano escolar, as práticas e experiências desenvolvidas, além de recuperar a história local e possibilitar o registro dessas reflexões e práticas, bem
como contribuir para a formação professores.Este plano consntui parte do projeto “Memórias da escola e Formação de Professores” no qual
pretendemos realizar um estudo da memória coletiva das experiências educacionais vivenciadas pelos docentes de um Centro de Educação Infantil
(CEI) da rede municipal de São Paulo, localizado no Jabaquara, região sul de São Paulo. Esta escola atende um público de classe média baixa e segue as
Referenciais Curriculares para Educação Infantil (RCNEI). Nosso intento é articular o estudo da memória coletiva com o processo de escolarização e a
formação de professores de modo a analisar aspectos significativos que marcaram a experiência educacional e as práticas docentes de professores
que atuam na Educação Infantil I. Nosso propósito é reconstruir a memória coletiva dos docentes visando problematizar a vida, o cotidiano escolar, as
práticas e experiências desenvolvidas nesta escola, tendo em vista possibilitar o registro dessas reflexões e práticas. A proposta é desideologizar o
cotidiano - observar as rotinas para compreendê-las a partir da concepção e das práticas diferenciadas daquilo que é vivenciado no dia a dia;
questionar como e porque atuam e pensam de determinada forma? Provocar o questionamento sobre as políticas, concepções e práticas
desenvolvidas individual e insntucionalmente no dia a dia da escola.
Aluno: Rodrigo Sérgio Alencikas Toyama
Aluno: Walderez Aparecida André Ferreira

Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
Título DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE POÁ, SP
E-mail: marta.carneiro@estacio.br
Docente orientador: Marta Camila M de Oliveira Carneiro

RESUMO
A destinação dos resíduos sólidos compreende um problema atual que afeta todas as cidades. Grande parte dos municípios brasileiros é de pequeno
porte e gera uma quantidade de lixo que, em princípio, não justifica grandes instalações. Porém o descarte inadequado destes resíduos produzidos
em pequenos municípios podem causar inúmeros impactos ambientais e consequentemente na saúde da população. Dados mostram que apesar de
ser considerado um município pequeno o número populacional pode refletir em um potencial gerador de RSU. Esta pesquisa buscará identificar como
o município de Poá descarta seus resíduos, seus impactos ambientais e sociais traçando estratégias de melhoria para a região e assim promovendo
uma gestão adequada das áreas de disposição de resíduos, no intuito de prevenir ou reduzir os possíveis efeitos negativos ao meio ambiente ou à
saúde pública. Para tanto, inicialmente pretendemos levantar o perfil demográfico do município Poá (SP); as formas de descarte dos resíduos tanto
pela população quanto pelos responsáveis pelo município e os impactos ambientais e sociais. Como estratégia pretendemos realizar visitas técnicas
na região de estudo para aplicação de questionários estruturados e registros fotográficos da área (previsto para ser realizado em 2 meses). Os dados
serão tratados e analisados estatisticamente no intuito de obtermos dados para elaboração de propostas de melhoria para o tratamento de resíduos
na região. Os dados coletados serão compilados e divulgados no intuito de promover estratégias de melhoria quanto à disposição e tratamento dos
RSU para a região e adjacências.
Aluno: Bruno Miranda da Silva

Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá

Título POLUENTES EMERGENTES: UM RISCO A SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE
Docente orientador: Lino José Cardoso Santos

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: lino.santos@estacio.br

RESUMO
Os poluentes emergentes são compostos produzidos e utilizados rotineiramente pela sociedade e estão presentes emcosméticos, produtos de higiene
pessoal, medicamentos para uso humano e veterinário, pesticidas, fertilizantes, surfactantes e muitos outros. Alguns desses compostos químicos
passaram a ser identificados como desreguladores endócrinos (Des), capazes de afetar a saúde de organismos sadios ou de seus descendentes. Estas
substâncias ao serem excretadas nos corpos hídricos e inseridas na rede de esgoto não são eliminadas totalmente e elas ou seus metabólitos tem sido
identificados em efluentes de estações de tratamento de esgoto doméstico e retornam ao meio ambiente e, muitas vezes, às fontes de
abastecimento público de água. Esta água poderá acarretar sérios problemas de saúde como: cânceres de mama, útero e testículo, infertilidade
masculina e alterações fisiológicas em espécies de peixes e outros animais aquáticos. Este trabalhotem como objetivoslevantar quais compostos
químicos provenientes de fármacos usados na Grande São Paulo atuam como desreguladores endócrinos e propor metodologias analíticas para a
quantificação destas substâncias.
Aluno: Elainne Christina Teixeira de Araújo

Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE COSNTRUIÇÃO MODERNOS E CONTEMPORÂNEOS- MADEIRA LAMINADA COLADA COMO MATERIAL
ESTRUTURAL DE CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
E-mail: martins-aa@uol.com.br
Docente orientador: Alexandre Augusto Martins

RESUMO
Este projeto visa colocar em discussão a construção ecologicamente correta face ao que hoje se entende por construção ambiental, econômica e
socialmente responsável. Para tanto, é considerada a madeira como foco de análise, dado seu papel significativo no contexto da construção civil ao
longo da história, abordando o conceito sustentável que ela emana e destacando o seu importante papel na preservação dos recursos naturais do
planeta para as gerações atuais e vindouras. São realizadas algumas considerações sobre a adoção desse material nas coberturas de grandes vãos,
avaliando as justificativas para sua utilização frente à escolha de outros materiais certamente mais comuns, como o concreto ou o aço. Inicialmente
são discutidos alguns conceitos daquilo que hoje é amplamente debatido sobre sustentabilidade, focando seus principais componentes, causas e
consequências. Colocam-se em pauta, a seguir, algumas breves exposições sobre formas e funções da madeira de modo a prover ferramentas de
análise suficientes para justificar sua adoção na arquitetura. Além disso, traça-se um paralelo, ou melhor, uma relação entre a sustentabilidade
inicialmente discutida e os benefícios construtivos decorrentes de seu uso, procurando, assim, conciliar ambos os temas. Como intuito geral, a
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pesquisa investiga o significativo potencial de aplicação da madeira para vencer grandes vãos, analisando aspectos referentes a processos
construtivos, projetos e, em especial, à sustentabilidade. Esta, quando aplicada adequadamente, resulta em resgate de CO2 e em baixo consumo de
energia, como o que se verifica em países que detêm alto desenvolvimento tecnológico voltado à produção de madeiras laminadas, caso de
Alemanha, Finlândia e Canadá.
Aluno: Nicolas Arturo Ramires Pereira

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título AS VANTAGENS DE UMA RESIDÊNCIA SUSTENTÁVEL
Docente orientador: Lino José Cardoso Santos

E-mail: lino.santos@estacio.br

RESUMO
Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa (5ª edição 2010), a palavra sustentável significa: “O que tem condições para se manter ou
conservar”. E é exatamente sobre a palavra conservar que iremos discutir neste projeto. Como conservar os recursos naturais escassos e
essenciais para atender nossas necessidades mais básicas. O setor da construção civil é um dos setores brasileiros que mais consome recursos
essenciais como a água, energia elétrica, cimento, areia, entre outros. Ao longo desta jornada de pesquisa serão mostradas quais medidas
podemos tomar para reduzir o consumo desses elementos, a fim de garantir que as gerações futuras também possam usufruir deles para sua
sobrevivência e para seu bem estar. A economia dos recursos naturais básicos pode ocorrer desde o início da construção de uma residência até
sua demolição. Além desta, temos a economia que pode ser gerada todos os dias nesta habitação graças a sistemas que garantem a
eficiência energética e a reutilização de recursos hídricos. Esta economia citada refere-se tanto aos recursos naturais quando aos recursos
financeiros. Apesar da construção de uma habitação sustentável poder possuir um valor de investimento inicial elevado, há um retorno, a longo
prazo, graças a economia de energia elétrica, água, entre outros. Também será realizado um estudo de casos mostrando como será a
transformação do projeto de uma residência comum em sustentável, sendo apresentadas as plantas do projeto básico.
Aluno: Mariana Navarro Faim

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/IES

Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MONITORAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DESCARTADOS NO PARQUE CELSO DANIEL EM SANTO
ANDRÉ – SP
E-mail: cesarjra@usp.br
Docente orientador: Julio Cesar Rosa

RESUMO
O presente projeto tem como objetivo levantar informações sobre os resíduos sólidos deixados pelos visitantes no Parque Prefeito Celso Daniel,
localizado no município de Santo André – SP. Iremos coletar e classificar o resíduo na área pesquisada segundo a norma ABNT/NBR 10004 Classificação dos Resíduos: Resíduos classe II - Não Perigosos - Resíduos classe IIA e Resíduos classe IIB. Realizaremos pesquisas sobre o tema
abordado, visando elaborar um projeto de educação ambiental para o Parque. Durante o 1º bimestre realizaremos a pesquisa bibliográfica e
leitura da bibliografia especializada. No 2º, 3º, 4º e 5º bimestres continuaremos a pesquisa e a leitura bibliográfica e iniciaremos coleta e classificação
de resíduos. A redação de um artigo científico iniciará no 4º bimestre e finalizará no 5º bimestre. No último bimestre enviaremos o artigo para
publicação em periódico especializado. A população inserida na vizinha de Parque com remanescentes de Mata Atlântica convive com uma
rica biodiversidade. É oportuno dar visibilidade a essa riqueza para a comunidade cuja corresponsabilidade é estratégica para a sua
conservação, reprodução e aproveitamento. Uma das formas é contribuindo com pesquisas que darão subsídios para futuras políticas públicas
ambientais.
Aluno: Maycon Izidoro dos Santos

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA BIODINÂMICA PROMOVIDA PELO STRETCHING GLOBAL ATIVO (SGA) E FORTALECIMENTO
MUSCULAR, NA CORREÇÃO DOS DESVIOS POSTURAIS DETECTADOS EM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
E-mail: llirdi@gmail.com
Docente orientador: Leandra Campos Lirdi

RESUMO
No decorrer do processo evolutivo da espécie humana, a coluna vertebral foi submetida a algumas modificações anatômicas, principalmente, no
que se refere a adaptação à posição bípede e ereta. Dentro desse espectro, a coluna vertebral adquiriu 4 curvaturas (cervical, torácica, lombar
e sacral), de modo, a promover uma melhor distribuição das forças que atuam sobre o corpo humano, além de propiciar um alinhamento ideal
dos membros inferiores para a sustentação do peso corporal. No entanto, a coluna vertebral pode sofrer alterações morfológicas que induzam o
desalinhamento de suas curvaturas normais com implicações funcionais, caracterizando assim o desvio postural. Diante deste panorama e dos
potenciais prejuízos funcionais desencadeados pelos desvios posturais, as áreas da saúde como Ortopedia Médica, Fisioterapia e Educação
Física buscam alternativas para prevenir ou minimizar tais danos. Para tanto, os programas de reabilitação postural envolvem
atividades diversificadas, dentre as quais merecem destaque o Stretching Global Ativo (SGA) e o fortalecimento muscular. Este projeto tem
como objetivo detectar as alterações posturais (coluna vertebral e membros inferiores. O mais recorrente entre os alunos universitários do curso
Educação Física e demonstrar por meio de um estudo comparativo, a eficiência biodinâmica promovida pela prática do SGA (alongamento global
ativo) e de atividades de fortalecimento muscular na correção de desvios posturais detectados previamente nesses estudantes.
Aluno: Felipe Ferreira Brito Santo

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Gestão da Tecnologia da Informação
Título MODELAGEM DE PROCESSOS ITIL PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS COM USO DE BPMN
E-mail: mcesar@usp.br
Docente orientador: Mauro Cesar Bernardes

RESUMO
A dependência atual das organizações da sua infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), associadas às oportunidades, benefícios e riscos
inerentes a essa área, faz com que passem a considerar a necessidade de uma melhor gerência das questões relacionadas a esta infraestrutura. Esse
cenário implica na necessidade das organizações em desenvolver modelos para o melhor Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação
(GSTI). Para alcançar estes objetivos a tática que vem sendo adotada pelas organizações é o desenho, a implementação e o gerenciamento de
processos internos da área de TI de acordo com as práticas reunidas na biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que descrevem
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processos do modelo também denominado ITIL. Apesar das vantagens oferecidas, um problema relacionado ao uso do ITIL refere-se ao custo da
modelagem dos processos por meio de uma ferramenta que facilite a sua compreensão em todos os níveis organizacionais.Assim, este trabalho
propõe a investigação das potencialidades de uma notação de modelagem de processos de negócio para facilitação da modelagem de processos ITIL.
A notação a ser investigada denomina-se BPMN (Business Process Modeling Notation), que apresenta potencialidades por ser uma metodologia
reconhecida por fornecer uma notação simples e poderosa para a modelagem de processos de negócio. A metodologia de desenvolvimento inclui
revisão de literatura sobre modelo ITIL, notação BPMN e investigação sobre a combinação das potencialidades destes instrumentos e outros trabalhos
científicos. Em seguida serão desenvolvidas estratégias que possam, de forma dimensionada e estruturada, serem utilizadas em empresas de
pequeno, médio e grande porte para facilitar a compreensão das atividades dos processos ITIL por meio de diagramas BPMN. A verificação de
resultados se dará a partir de experimento analítico desenvolvido com alunos em disciplina que aborda o estudo do modelo ITIL.
Aluno: Emanuelle Barbosa Matos
Aluno: Simone Gomes Soares

ESTÁCIO SÃO PAULO

Curso do aluno: Gestão da Tecnologia da Infor
Curso do aluno: Gestão da Tecnologia da Infor

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA: TIPOS DE ARGUMENTOS PREDOMINANTES EM PEÇAS JURÍDICAS
E-mail: diva.lea@superig.com.br
Docente orientador: Diva Lea Batista da Silva

RESUMO
Este projeto é exclusivamente voltado para o estudo da linguagem forense, incluindo tipos de argumentos, conectores coesivos e figuras de retórica,
na análise de peças jurídicas e a importância de se ter uma bibliografia atualizada sobre o tema. Tem como objetivo geral analisar os tipos de
argumentos utilizados em várias peças processuais, ao lado das figuras de retórica, fazendo comparações com os resultados obtidos, a fim de fornecer
ao leitor uma mostra verdadeira e atualizada dos tipos mais usados e que geram melhores resultados. Destaca-se a teoria de Chaim Perelman, com a
obra “Argumentação jurídica: teoria e prática” (2013), que aborda os tipos de argumentos mais utilizados em peças jurídicas, bem como figuras da
Retórica. Palavras-chave: linguagem forense; tipos de argumentos jurídicos; operadores coesivos; figuras de retórica.
Aluno: Danilo de Souza Amaro
Aluno: Erik Fernando Teixeira dos Santos

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO SOBRE O RELATÓRIO DA “COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE - CNV” – PUBLICADO EM
DEZEMBRO DE 2014.
E-mail: andrepires.professor@yahoo.com.br
Docente orientador: André Pires do Prado

RESUMO
O presente projeto faz parte da iniciativa de consolidação de um Grupo de Pesquisa em Filosofia e Direitos Humanos nas dependências da FAESO. A
ideia é agregar alunos do curso de Direito que terão por meta investigar e analisar cada uma das recomendações de mudança sugeridas pela
Comissão Nacional da Verdade – CNV no plano dos direitos humanos e políticas públicas no Brasil, buscando assim, relacionar o pensar filosófico com
as problemáticas sociopolíticas implícitas em cada “item” do parecer. O projeto ganha os seguintes objetivos: Questionar e compreender
filosoficamente cada uma das 29 recomendações feitas pela Comissão Nacional da Verdade – CNV em seu relatório, tendo em vista a Legislação e o
tema dos direitos humanos e das políticas públicas no Brasil. Compreender, por intermédio de uma análise hermenêutica do Relatório da CNV, os
problemas apresentados em relação aos Direitos Humanos no Brasil. Estabelecer o Diálogo entre Filosofia e Direito, abordando especificamente o
tema dos Direitos Humanos e do Direito à Memória no Brasil. Compreender, em que sentido, e, em relação à quais aspectos da legislação vigente no
Brasil, bem como sobre quais políticas públicas, a CNV lança sua crítica e sugere reformulações que podem implicar em mudanças no Direito Brasileiro.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Josias Marques Teodoro
João Paulo Del Chico
Jean Paulo da Silva Brunhari
Carlos Henrique Massaro

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Direito
Direito
Direito
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título FORMULAÇÃO DE TRAÇO DE CONCRETO COM CINZA DE CASCA DE ARROZ USANDO PLANEJAMENTO
E-mail: syu.alcantara@gmail.com
Docente orientador: Siumara Rodrigues Alcantara

RESUMO
Nas últimas décadas notou-se um aumento gradativo de descarte de diferentes resíduos no meio ambiente, assim como problemas oriundos da
escassez de matérias-primas naturais no ramo da construção civil. Na mesma tendência, têm-se pesquisado novas adições minerais, economicamente
viáveis, nas quais se podem citar a cinza da casca de arroz (CCA) e a cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC), entre outros. A cinza de casca de arroz é
um material considerado há muito tempo como uma superpozolana, suas características estão associadas a diferentes fatores, dentre eles destacamse a composição química da casca e a condição de queima adotada. As cinzas são predominantemente de natureza silicosa; e que os teores de sílica
estão entre 87 e 95%. Objetiva-se utilizar a metodologia de superfície de resposta para determinar qual a melhor concentração de cinzas de casca de
arroz e água na formulação de um traço de concreto convencional. Determinar um traço de concreto convencional. Executar um planejamento
experimental fatorial 22 completo (com pontos centrais), tendo como fatores as variáveis concentração de cinza de casca de arroz e a relação
água/cimento (a/c), obtendo a melhor resistência à compressão e a consistência do concreto. Comparar o custo da produção de concreto com/sem a
adição de cinzas de casca de arroz. O projeto será desenvolvido em três etapas: (1) determinação de um traço de concreto convencional; (2)
realização do planejamento experimental fatorial 22 completo (com pontos centrais) e (3) Calcular o custo da produção do concreto com e sem a
adição de cinzas de casca de arroz, comparando os valores obtidos.
Aluno: Renato da Silva

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UM ESTUDO DE CASO. CIDADE DE OURINHOS/SP
E-mail: joseluispriosti@gmail.com
Docente orientador: José Luis Priosti Batista

RESUMO
O Planejamento Estratégico é o processo gerencial que estabelece uma direção a ser seguido pela organização, com o objetivo de obter um nível de
otimização, na sua relação com o ambiente externo. Nas pequenas empresas, melhora em geral dos resultados e o aproveitamento de recursos, é
pouco conhecido e utilizado. As organizações precisam de ferramentas de gestão que sejam capazes de promover o crescimento empresarial e
garantir a sobrevivência no mercado cada vez mais competitivo. Desse modo, faz-se necessário abordar o planejamento estratégico de forma menos
FAESO
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complexa e o objetivo dessa pesquisa é proporcionar maior conhecimento a respeito do Planejamento Estratégico nas micro e pequenas empresas. O
entendimento desta ferramenta como um incremento de competitividade à medida que utilização proporciona reflexões, diretrizes para as atividades
da organização, como também possibilita adaptação e capacidade de resposta às mudanças de mercados. Com o crescimento das organizações e o
aumento da sua complexidade estrutural, agregados à aceleração do ritmo das mudanças ambientais, têm exigido das organizações uma maior
capacidade de formular e implementar estratégias que possibilitem superar os crescentes desafios de mercado e atingir os seus objetivos tanto a
curto como a médio e longo prazos. Sendo o objetivo da proposta do presente projeto é buscar aprofundar dos estudos sobre planejamento
estratégico para micro e pequenas empresas, na cidade de Ourinhos-SP.
Aluno: Natalie Camillo
Aluno: Isabelly Bordinhão de Oliveira
Aluno: John Wellington dos Santos

Curso do aluno: Administração
Curso do aluno: Administração
Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título PERFIL DO PACIENTE SOROPOSITIVO ATENDIDO NO MUNICÍPIO DE OURINHOS/SP
E-mail: debora.guariglia@gmail.com
Docente orientador: Débora Alves Guariglia

RESUMO
O Estilo de Vida mostra-se um fator fundamental na saúde e qualidade de vida de diversas populações, nesse sentido, acreditando que isso possa se
aplicar a população soropositiva, o objetivo do presente estudo será avaliar o estilo de vida de pacientes em tratamento no município de
Ourinhos/SP. Para tanto, os pacientes serão convidados a participarem do estudo no qual responderão alguns questionários sobre atividade física,
qualidade de vida, estilo de vida, depressão, e características do sujeitos. Após as coletas os dados serão analisados e correlações entre essas
características e os dados da doença serão correlacionados na tentativa de verificar quais são os fatores mais importantes na saúde dos pacientes.
Aluno: Hygor Cordeiro Tinagero
Aluno: Lidyane Midori Kitagawa
Aluno: Milena Arantes Máximo

Curso do aluno: Educação Física
Curso do aluno: Educação Física
Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL SISTÊMICO DOS ALUNOS DA APAE-OURINHOS/SP COM DEFICIÊNCIA MENTAL E/OU AUTISTAS, ANTES E APÓS ATIVIDADES FÍSICAS:
CORRELAÇÃO DO EDUCADOR FÍSICO COM O DESENVOLVIMENTO PESSOAL SOCIAL E FISIOLÓGICO DOS ALUNOS
E-mail: fecarolinacampos@gmail.com
Docente orientador: Fernanda Carolina de Campos

RESUMO
Indivíduos com deficiências intelectuais e/ou autistas, têm maior susceptibilidade a infecções e desordens dos sistema neurológico e endócrino. Sabese que o exercício físico induz alterações transitórias positivas fisiológicas, interagindo através de sinais moleculares na forma de hôrmonios, citocinas
e neurotransmissores. A partir das desrregulações fisiopatológicas identificadas em indivíduos com tais deficiências e a relação positiva das atividades
da educação física, este trabalho tem como objetivo caracterizar a relação do educador físisco e as respostas fisiológicas dos mesmos. Neste estudo
pretende-se acompanhar 100 alunos da APAE de Ourinhos –SP, duas vezes por semana, durantes 10 meses, em atividades oferecidas pelo educador
físico da instituição e analisar exames de sangue com perfis neurológico, endócrino e imunológico, realizados pela equipe médica, antes do ingresso
do aluno a escola e durante os 10 meses de atividades físicas aplicadas. Para então destacar a importância do educador físico na promoção da saúde
fisiológica, que reflete em tarefas como as de comunicação, cuidado pessoal e de relacionamento social.
Aluno: Fernanda Martins de Moura

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título CUSTOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE PACIENTES SUBMETIDOS À NEUROCIRURGIA COM E SEM INFECÇÃO DE SITIO CIRÚRGICO
E-mail: drifamerp@yahoo.com.br
Docente orientador: Drielly Lívia Cristino Braga Rufca

RESUMO
A não prevenção da infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos à cirurgia da coluna vertebral compromete a qualidade da assistência
dispensada ao paciente e causa um grande impacto negativo nas contas hospitalares. Objetivos: Investigar a ocorrência de pacientes com infecção de
sítio cirúrgico após cirurgia da coluna vertebral, bem como os custos decorrentes dessa complicação. Método: Estudo exploratório descritivo, na
modalidade de estudo de caso com base em análise documental (prontuário do paciente, dados da CCIH e conta hospitalar) durante um período de
um ano. O campo de estudo será um hospital terciário do interior paulista. Para tratamento dos dados será utilizada a estatística descritiva básica.
Resultados Esperados: Pretende-se que os achados desse estudo possam contribuir para prevenção de infecção relacionada ao sítio cirúrgico,
melhorando a qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes e diminuindo seus efeitos nos gastos hospitalares.
Aluno: Daniela dos Santos Gonçalves
Aluno: Heverton Quaglio Noli
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DA LOUCURA E DO AMOR: ALGUMAS RELAÇÕES COM A ÁREA JURÍDICA
Docente orientador: Margarida Maria Knobbe

E-mail: margamk@gmail.com

RESUMO
Esta pesquisa visa compreender alguns aspectos do fenômeno da loucura, do amor e do direito a partir da perspectiva do pensador francês Michel
Foucault, utilizando como operador cognitivo a vida e a obra da poeta portuguesa Florbela Espanca. Portanto, a pesquisa também se insere na
vertente Direito e Literatura, a partir dos estudos do jurista, especialista em direitos humanos e presidente da Academia Europeia de Teoria do Direito
François Ost. Nesse processo, usaremos como referência a discussão da loucura tal como ela é abordada no campo jurídico, analisando as leis que
tratam do tema no contexto brasileiro, traçando um histórico no último século e estabelecendo relações entre elas e as concepções de normalidade e
loucura que traziam implícitas. Essa relação pode ser traçada a partir da perspectiva foucaultiana porque privilegia como eixo de suas investigações o
entrelaçamento entre as dimensões da subjetividade, do poder e do saber. Entende-se, portanto, que ao delimitar o que é loucura, por exemplo, no
campo do Direito Penal, em que ter ou não conciência ou domínio de seus atos pode mudar o caminho da aplicação ou execução de uma pena, ou no
contexto dos internamentos em manicômios ou instituições de tratamento psiquiátrico, o legislador se utiliza de concepções da área médica e
psicológica. Essas concepções são, segundo Foucault, construídas em um processo que envolve modos de objetivação e de subjetivação e que
interligam sujeito-poder-saber. Ou seja: não são “naturais”, mudam de acordo com o contexto e os jogos de poder em que se constituem... No
entanto, muitas vezes no plano jurídico e de políticas públicas lida-se com elas como se fossem algo natural e não as questionam. Complexificando o
tema da loucura, e a partir da vida e obra de Florbela Espanca, também será analisado o fenômeno do amor, em relação à loucura e a algumas
consequências que se referem a questões jurídico-penais. A pesquisa vai percorrer as definições e legislações brasileiras desde o final do século XIX
para tecer relações entre as formas como a loucura vem sendo tipificada desde então para estabelecer como essas definições se relacionam ao
higienismo e às ciências eugênicas que vigoram justamente a partir do final do século XIX como parâmetros para estabelecimento do que seria normal
e o que seria patológico nas condutas humanas. O resultado final que esperamos obter com esta pesquisa é a publicação de pelo menos um artigo
científico de cada aluno.
Aluno: Giankarla Mendes Álvares de Melo

Curso do aluno: Direito

Título LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS E SEUS EFEITOS
Docente orientador: Fernando Antonio da Silva Alves

Situação: PIBIC/IES

E-mail: fernando_antonio_alves@hotmail.com

RESUMO
O uso de drogas pelo homem, sempre fez parte da nossa história, porém o tráfico de drogas tem sido um problema na sociedade atual. É necessário
enfrentá-lo estrategicamente com inteligência desarticulando todo o sistema organizado, sendo fundamental: entender quais os mecanismos do
mercado de drogas ilícitas e as suas consequências; quais as políticas criminais que têm sido usadas, os seus custos e os resultados diretos na
população carcerária; os direitos, obrigações e responsabilidades do Estado e dos envolvidos na articulação do comercio ilegal de drogas; as
consequências da legalização das drogas no sistema prisional e em outros países.
Aluno: Adriana Bernardo Gonçalves

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título LOUCURA NORMAL OU NORMALIDADE LOUCA? UMA DISCUSSÃO SOBRE AS NOÇÕES DE NORMALIDADE E LOUCURA NO PENSAMENTO DE
FOUCAULT.
E-mail: mariafernandacardososantos@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Cardoso Santos

RESUMO
Esta pesquisa visa compreender alguns aspectos do fenômeno da loucura a partir da perspectiva do pensador francês Michel Foucault. Nesse
processo, usaremos como referência a discussão da loucura tal como ela é abordada no campo jurídico, analisando para isso as leis que tratam do
tema no contexto brasileiro, traçando um histórico no último século e estabelecendo relações entre elas e as concepções de normalidade e loucura
que traziam implícitas. Essa relação pode ser traçada a partir da perspectiva foucaultiana porque privilegia como eixo de suas investigações o
entrelaçamento entre as dimensões da subjetividade, do poder e do saber. Entende-se, portanto, que ao delimitar o que é loucura, por exemplo, no
campo do Direito Penal, em que ter ou não conciência ou domínio de seus atos pode mudar o caminho da aplicação ou execução de uma pena, ou no
contexto dos internamentos em manicômios ou instituições de tratamento psiquiátrico, o legislador se utiliza de concepções da área médica e
psicológica. Estas concepções são, segundo Foucault, construídas em um processo que envolve modos de objetivação e de subjetivação e que
interligam sujeito-poder-saber. Ou seja: não são “naturais”, mudam de acordo com o contexto e os jogos de poder em que se constituem... No
entanto, muitas vezes no plano jurídico e de políticas públicas lida-se com elas como se fossem algo natural e não as questionam. A pesquisa vai
percorrer as definições e legislações brasileiras desde o final do século XIX para tecer relações entre as formas como a loucura vem sendo tipificada
desde então para estabelecer como essas definições se relacionam ao higienismo e às ciências eugênicas que vigoram justamente a partir do final do
século XIX como parâmetros para estabelecimento do que seria normal e o que seria patológico nas condutas humanas. O resultado final que
esperamos obter com esta pesquisa é a publicação de pelo menos um artigo científico de cada aluno.
Aluno: Francisco de Assis Morais
Aluno: Luiz César da Costa Gomes

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título A INTERNET COMO TECNOINTERAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Docente orientador: Zoraia da Silva Assunção

E-mail: zoraia_assuncao@hotmail.com

RESUMO
O presente Projeto de Iniciação Científica investiga a Internet enquanto tecnointeração no ambiente escolar, como recurso do processo ensinoFAL ESTÁCIO

Página 114 de 162

aprendizagem. Objetiva discutir os descompassos entre a proposta de acesso educacional para a utilização da Internet e a ritualidade de acesso e
interação dos jovens. Remete a uma pesquisa de cunho qualitativo, descritivo-explicativa, realizada com crianças e jovens do Ensino Fundamental, em
escolas da Rede Pública da Zona Norte do Natal, conveniada com a Estácio para o desenvolvimento dos Estágios Supervisionados. Emprega como
opção metodológica o grupo focal, a observação participante, a análise do discurso e a etnografia, considerando os fatos e os dados da prática
pedagógica relativa ao tema em foco, além da tentativa de conhecer o cotidiano das crianças e jovens matriculados nessas escolas, relacionando-o
com as culturas juvenis. Reconhece a necessidade de coletar por meio do grupo focal dados sobre uso da Internet como tecnointeração e vincular
revelações sobre a problematização do emprego da Internet como tecnointeração na aprendizagem em sala de aula. Discute, no contato com os
jovens, os conceitos de Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, Cultura e Identidade, Redes, Consumo e Cidadania. Reconhece a importância da
escola considerar a Internet como ferramenta pedagógica, voltada não apenas para a pesquisa, mas principalmente como AVA e construção de
conhecimento em regime colaborativo. Aponta a necessidade de aproximação entre escola e Ambiente Virtual de Aprendizagem redimensionando a
prática pedagógica e oferecendo uma nova proposta avaliativa (auto-avaliação). Sugere uma renovação na postura do professor em relação à sua
prática educativa em sala de aula e na utilização da Internet, valorizando a junção entre tecnointeração e comunicação, como elementos motivadores
da construção do conhecimento pelos alunos e de participação plena nas decisões cidadãs.
Aluno: David Vasconcelos Souto
Aluno: Flavio Junior Soares de Lira
Aluno: Cibele de Souza Lima de França

Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia

Título CINESTÁCIO
Docente orientador: Luiz Gustavo Fonseca Batalha

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: luiz.batalha@estacio.br

RESUMO
Este projeto tem como objetivo estimular a reflexão do papel do cinema na educação. Através do cinema, refletir sobre a percepção do expectador de
temas trabalhados no enredo e avaliar o antes e o depois da experiência do filme. O intuito é saber se o nível de compreensão do expectador à
respeito do tema trabalhado no filme mudou. Com a ajuda de um instrumento de coleta de dados (questionário) e da participação do professor
convidado e do professor mediador, pretende-se diagnosticar essa percepção. Utilizando o cinema como interlocutor, os participantes terão a
oportunidade de discutir temas relacionados ao seu cotidiano para assim poder formar um juízo crítico sobre a temática relacionada. Após as
considerações será aberto espaço para análise dos participantes. A presença da sociedade nesta análise é um ponto de extrema importância, pois a
participação da comunidade externa é parte fundamental para ampliarmos nossos laços com o entorno e assim poder propiciar a oportunidade de
vivência no espaço acadêmico. Este estudo de iniciação científica pretende analisar a importância do filme na percepção das pessoas sobre temas
diversos, com esse projeto podemos contribuir com os estudos da importância do cinema na educação.
Aluno: Kennie Jaize Eufrásio de Oliveira Rocha
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Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Logística
Título CRIAÇÃO DO MANUAL - ESTUDO PARA O DESENOLVIMENTO DE UMA EMPRESA DE BALAS DE BANANA
E-mail: silmara0804@yahoo.com.br
Docente orientador: Silmara Carvalho Kowalski

RESUMO
O mercado de trabalho diante da globalização passou a ficar cada vez mais exigente e assim selecionar profissionais capazes de entender o mundo
que o cerca porém,esta tarefa passou a ser uma tarefa difícil. Com isso, é possível destacar que a sociedade vivencia um momento de
interdisciplinaridade em suas relações; o que implica em dizer que articulam ações disciplinares em busca de um interesse em comum, um interesse
que passe do aprendizado em sala de aula e se alie a prática do que é aprendido na mesma. Desta forma este trabalho busca fazer a análise de
indicadores para obtenção do selo verde na bananicultura – estudo de caso em Antonina PR., visando a integração de alunos de cursos e áreas de
conhecimento diversos, onde os mesmos aplicam a teoria vivenciada em sala de aula a prática obtida na pesquisa em questão.
Aluno: Ricardo Ribeiro Leinecke
Aluno: Kátia Regina Schuatspa
Aluno: André Luiz de Moraes

Curso do aluno: Logística
Curso do aluno: Logística
Curso do aluno: Logística

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título O EMBATE DISCURSIVO SOBRE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS ENTRE GOVERNO E A MÍDIA JORNALÍSTICA – UM ESTUDO ACERCA DA
PROBLEMÁTICA FIES E PROUNI.
E-mail: marco.andrade@estacio.br
Docente orientador: Marco Antonio de Andrade

RESUMO
No presente projeto de pesquisa, buscamos entender o discurso sob o ponto de vista do governo e da mídia jornalística, buscando analisar o Embate
Discursivo Sobre Políticas Públicas Educacionais entre estes dois atores, e estudar empiricamente a problemática do FIES e PROUNI; Compreendemos
que a mídia é entendida como um ator relevante no processo de estruturação da realidade a sociedade de massa, assim como também pode ser vista
como um ator que influencia e exerce influencia sobre seu contexto institucional, que tende a enfatizar o público como um agregado de indivíduos
um tanto passivos, e altamente suscetíveis a massa mediada de mensagens, e o ator midia é entendido aqui como organização que traduz fatos
contextuais e os apresenta em seus meios de comunicação (áudios-televisivos, jornais, revistas, portais, etc.), exercendo com isso influencia de
sentido Top–Down, ao orientar ideologicamente os discursos produzidos pelos seus próprios meios de comunicação.
Aluno: LUCAS LEAL CORREIA
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título A PRÁTICA DO CROWDFUNDING NO BRASIL: UM ESTUDO MULTICASO DEPROJETOS INOVADORES, ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS.
E-mail: stephaniemalulei@gmail.com
Docente orientador: Stéphanie Caroline Malulei Cacciolari

RESUMO
A presente pesquisa possui como problemática central a identificação dos fatores que condicionam a pratica do crowdfunding, financiamento
coletivo, no Brasil. Se propõe também, a análise de projetos inovadores, divulgados pelas redes sociais, buscar os fatores determinantes na mudanças
do modelo de financiamento e os benefícios da divulgação pelas mídias sociais. A pesquisa está sendo desenvolvida pelo método de Estudo de Casos
Múltiplos. O tipo proposto da pesquisa é qualitativa, e é caracterizada como exploratória descritiva, pois, esse tipo possibilita a compreensão mais
aprofundada dos objetivos específicos propostos. Para o trabalho proposto, em uma fase inicial, serão coletados dados secundários, por meio de
pesquisa bibliográfica de periódicos científicos, dissertações e revistas especializadas, já que a definição do aporte teórico é imprescindível no
desenvolvimento do estudo de caso, mesmo exploratório, direcionando a coleta de dados, suas interpretações e análises. Em um segundo momento,
será feita a coleta de dados primários, através da realização de entrevistas estruturadas com os principais agentes relacionados com os projetos de
crowdfunding. O projeto pretende aprofundar a discussão sobre funcionamento de projetos inovadores e suas peculiaridades no desenvolvimento
tecnológico e sustentável nacional. Como sugestão, propõe-se a publicação dos resultados em periódicos nacionais internacionais da área de
comunicação e afins, tendo em vista falta de publicações sobre o tema.
Aluno: Eder Soares dos Santos Moreira

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
Título A HORTICULTURA ORGÂNICA COMO ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR. O CASO DE
CAMPO GRANDE – MS.
E-mail: karla.nadai@estacio.br
Docente orientador: Karla Bethânia Ledesma de Nadai

RESUMO
O trabalho pretendido faz uma análise histórica da produção orgânica e da agricultura familiar e metodológica da tecnologia social do PAIS, discute os
resultados do PAIS no município de Campo Grande e conclui com uma análise estratégica da produção orgânica como alternativa de desenvolvimento
da agricultura familiar. Na análise histórica, descreve-se a evolução da agricultura familiar e da produção orgânica nacional, até o desenvolvimento do
PAIS como uma tecnologia social, incluindo sua adoção como instrumento de desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar em Campo
Grande, e sua evolução até transformar-se em uma referência nacional atualmente. Para tanto, são apresentadas as ações da iniciativa públicoprivada que culminaram na expansão do número de produtores contemplados no PAIS, no desenvolvimento de canais de comercialização e de
alternativas de processamento e no fomento à organização dos produtores através do cooperativismo. Os resultados da horticultura orgânica são
discutidos sob o enfoque social, ambiental e econômico, analisando-se sua evolução e ganhos sociais para o município. Por fim, a análise estratégica
aponta as vantagens e os gargalos existentes atualmente em Campo Grande – MS, indicando as melhorias necessárias para alavancar a produção
orgânica como uma alternativa de desenvolvimento da agricultura familiar.
Aluno: Eliene Marcela dos Santos

Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EMUMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL
E-mail: ciomara.miranda@gmail.com
Docente orientador: Ciomara de Souza Miranda

RESUMO
O projeto de pesquisa visa avaliar dois instrumentos determinados por lei de conservação ambiental, por meio do uso de geotecnologias. O Novo
Código Florestal (Decreto-Lei nº 12.651/12) define Áreas de Preservação Permanente (APPs) como: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Outra ação de conservação ambiental é a criação da Unidade de
Conservação (UC) é uma ferramenta legal que tem como objetivo contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais e na preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais (BRASIL, 2000). Ela é uma das
mais antigas e efetivas iniciativas para a conservação da natureza em todo mundo. É uma das principais estratégias de política ambiental brasileira.
Materiais e Métodos: A Avaliação será feita utilizando as ferramentas das geotecnologias, para a delimitação e avaliação das Áreas de Preservação
Permanente (APP). Como parâmetro para identificação e delimitação das APPs deverá ser atendido a legislação vigente, que dispõe sobre os
instrumentos e meios para delimitar essas áreas. Resultados Esperados: Espera-se aplicar as geotecnologias para avaliar a contribuição da criação das
Unidades de Conservação na manutenção da preservação das APPs . Os resultados da pesquisa serão amplamente divulgados através de participação
em eventos e publicação de artigos com intuito de contribuir para o desenvolvimento científico.
Aluno: Hercio Ramão de Araujo

Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia da Produção
Título ESTUDO DO GÁS NATURAL: DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVAS PARA O MS
E-mail: lubarros3800@gmail.com
Docente orientador: Luciane Martins de Barros

RESUMO
A indústria e a regulamentação do gás natural no Brasil é recente e mesmo com a criação da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) na segunda metade
do século XX, o gás natural ficou sempre em segundo plano, utilizado como um subproduto. Segundo Santos et al , 2002 “ o gás natural ocupa papel
importante no processo de transição entre fontes renováveis e não renováveis de energia,”. Com a implantação do GASBOL (Gasoduto Brasil –
Bolívia), o gás natural ganhou nova perspectiva e se transformou em importante pilar da expansão, abastecendo praticamente todo o país, o que
FESCG
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implicou em custos diferentes e com a atual crise energética o preço tem sido fator preponderante para a ampliação da penetração do gás natural no
cenário nacional, principalmente no segmento industrial. O uso do gás natural no estado de Mato Grosso do Sul ainda é recente, no entanto já existe
no país tecnologia necessária para a sua utilização, portanto pesquisas nessa área poderiam melhorar a sua eficiência energética, a sua capacidade de
produção e de expansão e sua competitividade. Neste estudo, pretende-se realizar uma pesquisa exploratória sobre o processo regulatório de preços
já estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), sobre os métodos de tarifação e quais são os fatores que influenciam direta e indiretamente
a tarifa do gás natural no Brasil, nos estados abastecidos pelo GASBOL, especificamente no Mato Grosso do Sul, e aqueles estados abastecidos com o
gás nacional para termos indicadores de competitividade.
Aluno: Regiane Schio
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E TECNOLOGIAS
Docente orientador: Leandro Jorge Duclos da Costa

E-mail: leandroduclos@hotmail.com

RESUMO
Este projeto de pesquisa pretende analisar e discutir novas possibilidades de ensino e aprendizagem nas áreas de Educação e Educação Física
mediadas pelas novas tecnologias da informação e comunicação, sobretudo os aspectos qualitativos das disciplinas online ofertadas pelo curso de
Educação Física. Portanto o objetivo geral deste projeto versa em apreender possibilidades de ensino e aprendizagem mediadas pelas novas
tecnologias da informação e da comunicação nos processos educacionais que envolvem as áreas de Educação e Educação Física. De antemão vale
salientar que o objeto dessa pesquisa não envolve métodos invasivos com seres humanos e/ou animais que necessitem de documentos específicos
(CEP ou CEUA). Logo, o objeto desse projeto de pesquisa gira em torno da ação-reﬂexão-ação sobre os procedimentos didáncos empregados e
desenvolvidos nas disciplinas online vinculadas prioritariamente ao curso de Educação Física da unidade acadêmica. Atento aos avanços da sociedade
da informação em diversos setores sociais, sobretudo o setor educativo, podemos elencar como principal pressuposto dos estudos mais recentes
vinculados ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação tem apresentado potencialidades e as fragilidades decorrentes do tipo de
emprego que é destinado. Neste sentido buscamos na literatura o devido suporte para iniciar os procedimentos teóricos e metodológicos necessários
à pesquisa.
Aluno: Luana de Souza Diniz Borges

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE TABAGISTA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS E A PERCEPÇÃO DOS RISCOS DO
TABAGISMO À SAÚDE
E-mail: deca-222@hotmail.com
Docente orientador: Denise Gonçalves Pereira

RESUMO
O objetivo deste projeto é identificar a incidência de fumantes entre os acadêmicos da área de saúde de uma Instituição de Ensino Superior de Goiás,
e a possível formação destes como multiplicadores dos problemas gerados pelo uso contínuo do tabaco. Tendo em vista que o tabagismo continua
sendo um grave e crítico problema de saúde pública que aflige a população mundial ainda que muitas campanhas informativas e preventivas tenham
sido feitas ainda é crescente o índice de fumantes de ambos os sexos, idade e raça, de maneira preocupante entre acadêmicos. Sendo assim, faz-se
necessário um trabalho de conscientização. Para desenvolvimento do projeto será aplicado questionário á acadêmicos de 1º, 2º, 6º e 7º períodos dos
cursos de enfermagem, fisioterapia, educação física e farmácia visando identificar a variação do índice de tabagista.
Aluno: Camilla Rodrigues Ferreira Antonelle

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título POTENCIALIZAÇÃO POR CONJUGAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE ANTICORPOS MONOCLONAIS HER-2 (ERBB2) ESPECÍFICOS COM PEPTAIBOLS
PRODUZIDOS POR TRICHODERMA ASPERELLUM
E-mail: alekfarm2000@yahoo.com.br
Docente orientador: Alexsander Augusto da Silveira

RESUMO
O gênero de fungos Trichoderma possui várias aplicações na indústria e medicina, na qual várias espécies são de grande importância econômica por
serem fonte de enzimas, antibióticos, antifúngicos, aplicadas para o crescimento de plantas, podendo ter aplicações na indústria agroquímica no
controle de pragas sem gerar resíduos na natureza. O constante interesse em novos peptídeos com atividades biológicas, isolados e derivados de
fungos, tem voltado às atenções para os peptaibols, devido a diversidade das suas possíveis aplicações clínicas como antibacterianos, hemolíticos,
antifúngicos, até mesmo aplicações alimentícias Peptaibols são metabóliltos secundários, contendo de 6 a 20 sequências de aminoácidos, produzidos
por diferentes espécies de fungos do gênero Trichoderma, nos quais apresentam em suas regiões aminoterminal grupos acetilados como alfa
aminoisobutírico (Aib) e Isovalia (Iva) e na extremidade carboxiterminal aminoálcoois, leucinol (Lol), fenilalaninol (Phol), valinol (Vol). A atividade
biológica dos peptaibols é atribuída pela formação de canais de voltagem iônica nas membranas, devido a sua natureza anfipática. Múltiplos
mecanismos podem contribuir para a resistência a quimioterapia do câncer. A conjugação de drogas com anticorpos apresenta a vantagem da
especificidade do anticorpo monoclonal (mAb) no carreamento e liberação seletiva de fármacos altamente citotóxicos. Os avanços nessa área de
mAbs para moléculas bioativas guiam para os Next Generation Mabs, no qual conjuga –se moléculas de anticorpos com diferentes drogas e
biomoléculas. O projeto será desenvolvido em colaboração com o Laboratório de Química de Proteínas – LQP da Universidade Federal de Goiás - UFG
e propõe inicialmente a produção desses peptailbols à partir da disponibilização de fontes de carbono, como quitina, para o fungo Trichoderma
asperellum em cultivo em meio sólido BDA e MEA para produção de esporos. Após será preparado uma solução de esporos e inoculado em meio
líquido TLE contendo glicose, aminoácidos e quitina bruta para 6 dias de crescimento do T. asperellum. A separação dos peptídeos peptaibols, do
filtrado do meio TLE, ocorrerá em solvente orgânico acetonitrila, por membranas poliméricas para peptídeos de 3Kda e cromatografia líquida de alta
eficiência (HPLC). A identificação e caracterização química serão realizadas por Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Com a produção e separação
dos peptailbols, para testes posteriores, espera se uma atividade antineoplásica in vitro em células de carcinoma de mama expressando o antígeno de
superfície HER-2 e células diferentes linhagens celulares de células neoplásicas para uma possível conjugação dessas moléculas com os anticorpos
monoclonais trastuzumAb à partir de 1 – etil – 3 (3 dimetilaminopropil – carbodiiamida) - EDC, assim como a caracterização química da conjugação
química por RMN e Espectrometria de Infravermelho.
Aluno: Jackeline de Paula Santana de Andrade

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título INVESTIGAÇÃO HISTÓRICO-DOCUMENTAL DA PRODUÇÃO DO CUIDADO ANTIMANICOMIAL EM GOIÂNIA – GO: ESTUDO DOCUMENTAL DO
ANO DE 2001 A 2015
FESGO
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Docente orientador: Elisa Alves da Silva

E-mail: elisapsi@gmail.com

RESUMO
O objetivo desse estudo será de mapear o percurso histórico-documental da produção do cuidado antimanicomial em Goiânia - Go no período
compreendido entre os anos de 2001 a 2015, após a implementação da Lei 10.216/2001, denominada Lei da Reforma Psiquiátrica. Essa pesquisa
encontra-se na interface da psicologia, saúde mental e trabalho. Como método será utilizado a pesquisa documental com ênfase nas modificações
que foram propostas após a Lei 10.216/2001, em buscas em sites do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, e relatórios de
textos e imagens produzidos pela Divisão de Saúde Mental/ SMS e serviços de saúde mental da Rede de Atenção Psicossocial de Goiânia (GO). Para
análise dos dados, posteriormente executado o levantamento documental, buscará mapear as mudanças ocorridas na Rede de Atenção Psicossocial
de Goiânia em uma análise continuada e contextualizada da produção do cuidado antimanicomial no período descrito. Ressalta-se que essa pesquisa
está também vinculada ao Projeto de Extensão Universitária da Universidade Federal de Goiás (UFG) intitulado GRITE - Grupos, Instituições e
Trabalho Emancipatório (SIEC: FE-182) - que é um serviço de psicologia direcionado ao atendimento e trabalho conjunto com grupos, instituições,
comunidades e distintos coletivos sociais, que tem a finalidade de incitar processos de autonomia e emancipação. A proposta do GRITE é de analisar e
intervir sobre processos coletivos em perspectiva clínico-institucional.
Aluno: Barbara Magalhares Martins Mendanha
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título BULLING E CYBERBULLYNG: A GARANTIA DA SATISFAÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE PELOS TRÊS PODERES.
E-mail: satinapm@gmail.com
Docente orientador: Sátina Priscila Marcondes Pimenta

RESUMO
O grande problema do cyberbullying é que como o mesmo se dá em um meio vistual onde as informações são compartilhadas de forma constantes
chega a ser impossível controlá-lo após a ação. As ações preventivas acabam sendo o ponto principal para os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário quanto as ações de cyberbullying. Percebemos, portanto que as crianças e adolescentes são as principais vítimas do bullying e cyberbullying,
assim sendo devemos lembrar que tais sujeitos de direitos não possuem proteção especial do Estado a partir da Doutrina da Proteção Integral,
preconizado pela lei 8069/90 o estatuto da criança e do adolescente, assim como a Carta Magna brasileira em seu artigo 227. Tendo como objetivo
realizar uma nálise quanto as ações do Poder Público, haja visto a sua responsabilidade e a principio de proteção integral das crianças e adolescentes,
em relação ao enfrentando à violência psicológica do cyberbullying direcionados a estes sujeitos. O estudo que ora apresentado é de caráter
qualitativo. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória uma vez que, de acordo com Rocha (2010) é um tipo de
pesquisa que busca maior proximidade com o fenômenoa ser estudado tornando-o mais explícito o que possibilita a construção de hipóteses.
Aluno: RAFAELA SCARLETE DA SILVA
Aluno: PATRICK DOMICIANO DE OLIVEIRA
Aluno: MARIA CAROLINA FOERSTE

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: A ANÁLISE DA PROPOSTA DA EMENTA: 171/1993 PELO ADOLESCENTE INFRATOR.
E-mail: satinapm@gmail.com
Docente orientador: Sátina Priscila Marcondes Pimenta

RESUMO
Com o Surgimento do ECRIAD, as crianças e adolescentes brasileiros, passaram a ser reconhecidos como cidadãos de direitos, sem distinção de classe
social, raça e cor, considerados em sua condição de pessoas em desenvolvimento e a quem se deve prioridade absoluta, seja na formulação das
políticas sociais. De acordo com o ECRIAD em seu artigo 112, serão aplicadas a adolescente infrator medidas socioeducativas como: advertência,
obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regima de semiliberdade, internação em
estabelecimento educacional e outras. De acordo com a lei 12.594/2012 (Lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase,
regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratique ato infracional). Tendo como objetivo analisar a
perspectiva do adolescente infrator quanto as motivaçoes que justificam a PEC 171 de 1993 e novas possibilidades de resolução da questão; Identifiar
as medidas de proteção e socioeducativas encontradas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) destinada ao adolescente infrator;
analisar as disposições e princípios do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo); Analisar o discurso de adolescentes que encontramse em medida socioeducativa na Unidade de Internação Socioeducativos de Cariacica_ES através de questionário contento perguntas abertas e
fechadas; Analisar a proposta de Emenda Constitucional número 171 de 1993; Apresentar o histórico do processo legislatvo da presente PEC e os
pareceres das comissões tanto do Senado Federal quanto da Câmara; Caracterizar as atividades realizadas na escola que reforçam ou desmistificam a
representação social da mulher presente nos livros didáticos utilizados nos anos iniciais do Ensino Fundamental nas escolas públicas municipais de
Vila Velha. O estudo ora apresentado é de caráter qualitativo. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória uma vez, de
acordo com Rocha (2010) é um tipo de pesquisa que busca maior proximidade com o fenômeno a ser estudado tornando-o mais explícito o que
possibilita a construção de hipóteses. A ánalise do processo legislativo da referida PEC e seus tramites necessários serão de grande serventia para o
levantamento de informações que constituirão os questionários e que subsidiarão o discurso questionador dos entrevistadores.
Aluno: BIANCA CARSOSO MARTINS
Aluno: MARCEL IVAN DOS SANTO

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título A INSERÇÃO DA MULHER NO MAGISTÉRIO NO ES: O CURSO NORMAL E A PROFISSIONALIZAÇÃO DAS PROFESSORAS CAPIXABAS.
E-mail: elda.alvarenga@estacio.br
Docente orientador: ELDA ALVARENGA

RESUMO
Considerando que o magistério como profissão foi pioneiro, ao possibilitar o acesso da mulher à esfera pública na sociedade, é válida uma pesquisa
que se desdobre sobre as continuidades e descontinuidades, os nexos e as singularidades da feminização do magistério e o exercício da profissão
docente por mulheres no Espírito Santo. Tendo como objetivo do trabalho analisar o processo de inserção das mulheres no exercício profissional do
magistério no Espiríto Santo; Compreender como o Curso Normal interferiu no processo de profissionalização das mulheres no magistério capixaba;
Identificar que fatores contribuíram para a configuração local da presença das mulheres no magistério; Revelar singularidades do processo de
feminização do magistério e os possíveis desdobramentos desse fenômeno do Espírito Santo. Esta pesquisa baseia-se no método indiciáro, tendo
como principal referência os estudos de Carlo Ginzburg (1990), que propõe uma prática historiográfica delineada a partir de indícios e "pistas"
deixados no tempo. Entendendo a realidade como "fundamentalmente descontínua e heterogênea".
Aluno: CRISLAYNE ZEFERINO PEREIRA
Aluno: FATIMA CRISTINA DE ANDRADE DINIZ GARCIA
Aluno: JOKSOELIA DE SOUZA

Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA / ES: CURRÍCULO E REDE DE SABERES COM/NO
COTIDIANO DA ESCOLA MUNICIPAL.
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Docente orientador: EDSON ARANTES DE RAMOS

E-mail: edsongeo2000@gmail.com

RESUMO
O estudo visa o presente projeto de pesquisa buscará levantar as principais ações e estratégias do poder público municipal de vila velha no âmbito do
desenvolvimento de políticas públicas de educação ambiental junto à secretaria municipal de educação.
Aluno: JAQUELINE LUCINDO DOS SANTOS

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Título POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E CURRÍCULOS: O COTIDIANO ESCOLAR COMO POTENCIA NAS COMPOSIÇÕES CURRICULARES.
E-mail: fabio.lam@ig.com.br
Docente orientador: FÁBIO LUIZ ALVES AMORIM

RESUMO
Visa Pautar as políticas educativas de ações afirmativas nas escolas e, especificamente na constituição do currículo, parte da noção de que a unidade
escolar além de espaço de ensino é antes de tudo local de promoção de justiça social. Noção essa que se evidencia nas políticas educativas adotadas
em nível internacional, em diferetes países e continentes, atribuindo à escola funções sociais, muitas vezes de caráter assistencial. Nessa perspectiva,
em um cenário complexo e balizado pelas desigualdades sociais, as práticas curriculares nos espaços/tempos escolares, têm sido negociadas em meio
ao descrédito nas bases das políticas públicas gerado por fatores associados aos aspectos econômicos, culturais e trabalhistas. Com isso, os
questionamentos avançam no que tange às composições curriculares em resposta às políticas educativas para ações afirmativas e o desafio do
diálogo com os múltiplos sujeitos que constituem os espaços-tempos escolares, suas práticas e suas ressignificações. Nesse sentido, temos como
objetivo de pesquisa o currículo pratcado no cotidiano escolar, seus contornos, seus efeitos e desdobramentos em face das políticas de ações
afirmativas. Tendo como objetivo compreender as práticas de professores/as nas unidades escolares estaduais na abordagem das temáticas da
diversidade e investigar a produção do currículo escolar da rede estadual a partir das possibilidades de conhecimento no/do/com o cotidiano.
Desenhamos o percurso metodológico a partir de um estudo de caso do tipo etnográfico, o qual possibilitou uma visão mais aprofundada e ao mesmo
tempo ampla e integrada dos aspectos pesquisados. Partimos do pressuposto assentado na idéia de Bauman, de que,a s vidas vividas e as vidas
contadas são estreitamente interconectadas e interdependentes, por essa razão, permite um aaproximação significativa da realidade.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

SABRINA MATIAS ALVARENGA
TANIA OLIVEIRA DA COSTA
DANUBIA CRISTINA GORONCE
LETICIA DE SOUZA MARINS

Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Turismo
Título MEMÓRIA E IDENTIDADE ITALIANA NO ES E AS CONTRIBUIÇÕES PARA O TURISMO.
E-mail: adrianasartorio@hotmail.com
Docente orientador: Adriana Sartório Ricco

RESUMO
O estudo visa as memórias e identidades italianas no ES e as contribuições para o turismo.
Aluno: JULIANA TEIXEIRA LIMA

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título A CONSTRUÇÃO DOS SABERES POR MEIO DA MEDIAÇÃO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
E-mail: rosloyola@bol.com.br
Docente orientador: Rosangela da Conceição Loyola

RESUMO
O estudo visa compreender como os alunos atribuem sentidos aos processos de ensino na perspectiva inclusiva, e, se esses sentidos constituem o ser
professor.
Aluno: JOSILENE DO ROSÁRIO BATISTA

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título EFEITO DA FLUTUAÇÃO DA INTENSIDADE NO CONTROLE GLICÊMICO NA DIABETES TIPO II
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Souza

RESUMO
De acordo com o American College of Sports and Medicine a atividade física é uma terapia muito eficaz para pacientes diabéticos. A atividade física
aliada à dieta balanceada e medicamentos são capazes de cumprir a tríade para diabéticos, sendo altamente recomendado para esta população. Já
está estabelecido que uma única sessão de exercícios é suficiente para promover o aumento na sensibilidade à insulina e consequentemente a
diminuição na concentração de glicose sanguínea, reduzindo a prevalência de episódios de hiperglicemia em até 48 horas subsequentes. O objetivo
deste trabalho será observar o efeito da flutuação da intensidade em pequena magnitude no controle glicêmico em diabéticos após uma sessão
aguda de exercício físico aeróbico. Para este trabalho cinetífico serão selecionados aproximadamente quinze indivíduos diabéticos do tipo 2 e
sedentários, do gênero feminino e com idades entre 55 e 65 anos, que não possuam problemas articulares que os impeçam de realizar o teste. Todos
os indivíduos que não se enquadram nos critérios estabelecidados serão excluídos da pesquisa. Todos os particpantes irão ler e assinar um termo de
consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética local antes do início da participação da pesquisa.
Aluno: FREDERICO CORRÊA DE BARROS

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título ESTRATÉGIAS DE HIDRATAÇÃO EM CORREDORES DE PROVAS DE LONGA DURAÇÃO
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Souza

RESUMO
A hidratação adequada favorece a função fisiológica, melhora o desempenho metabólico, melhora o rendimento esportivo e reduz o risco à saúde.
Entretanto, a ingestão excessiva de líquidos também pode gerar uma situação de risco potencial à vida. Assim, o esforço físico realizado sob condições
de uma ingestão hídrica inadequada pode promover alterações orgânicas e funcionais, levando a consequências indesejáveis como fadiga,
desidratação,q ueda no desempenho e performance do atleta durante a prática espostiva, aumentando os riscos à saúde, que, se não minimizados a
tempo, podem ser fatais. O objetivo da pesquisa será explorar as estratégias de hidratação e ingestão de líquidos de corredores antes, durante e após
a maratona Internacional do Rio de Janeiro e verificar se essas estratégias estão de acordo com as recomendações atuais. Álem disso, busca-se
analisar o que influencia as estratégias de hidratação dos corredores e seus entendimentos das causas e efeitos da hiponatremia. Participarão desse
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estudo corredores da Maratona Internacional do Rio de Janeiro, com 20 anos completos em até dezembro de 2015 e devidamente inscritos na
mesma. Os participantes terão que responder um questionário que estará disponível nos 3 dias antecedentes à prova no local de entrega de kit do
corredor. Os procedimentos da pesquisa serão explicados aos participantes da pesquisa e todos os indivíduos estarão cientes da mesma, assinando
um termo de consentimento livre e esclarecimento.
Aluno: KAYO DOS SANTOS SOUZA

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título O CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO DETERMINADO POR MÉTODOS CONVENCIONAIS APRESENTA VALORES SUBESTIMADOS.
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Souza

RESUMO
A validade do resultado obtido em testes, tanto diretos como indiretos, para obtenção do VO2max é de extrema importância para a área da atividade
física, pois o VO2max é utilizado para quantificar a intensidade do exercício. Considerando -se o organismo humano como um sistema fechado,
entende-se que existe uma capacidade finita relacionada à captação e utilização do oxigênio pela musculatura. Sendo tema de algumas discossões o
questionamento sobre a exaustão alcançada pelo indivíduo em teste crescente em esteira representar realmente o valor referente a essa capacidade,
e quais são os fatores biológicos determinantes para tal. A presente pesquisa terá como objetivo determinar e comparar o VO2max obtido por meio
de teste crescente e teste decrescente. Serão avaliados 15 atletas de atletismo, modalidade dde corrida, do sexo masculino, que treinem há pelo
menos 6 meses, com idades entre 16 e 20 anos. Os participantes não devem apresentar patologias, fazer utilização de medicamentos controlados ou
terem vícios, tais como drogas, álcool, cigarros ou medicamentos, tão pouco utilizarem substâncias capazes de alterar suas capacidades fisiológicas
com a finalidade de melhora do rendimento , como exemplo pré-treinos, vasodilatadores, hormônios, entre outras substâncias proibidas. Todos os
participantes irão asssinar o termo de consentimento livre e esclarecido.
Aluno: GABRIEL MEDEIROS DE SANT'ANA

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título PERCEPÇÃO DE PROFESSORES QUANTO À INCLUSÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL
E-mail: rosloyola@bol.com.br
Docente orientador: Rosangela da Conceição Loyola

RESUMO
Este projeto pretende compreender as percepções das professoras quanto à inclusão de crianças com deficiência no ensino fundamental.
Aluno: EDNILSON SILVA DE JESUS

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E CARDIOPULMONAR A PARTIR DO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS EM PACIENTES RENAIS
CRÔNICOS HEMODIALÍTICOS.
E-mail: daniel.ribeiro@estacio.br
Docente orientador: DANIEL DE SOUSA RIBEIRO

RESUMO
A prevalência da Insuficiência Renal Crônica IRC aumenta com a idade, e aproximadamente 17% dos indivíduos com idade acima de 60 anos
apresentam maior probabilidade de desenvolver a doença. Nessa população, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de
morbidade e mortalidade, contribuindo diretamente na diminuição das atividades de vida diária. Esses pacientes apresentam consumo máximo de
oxigênio com valores entre 15,3 e 21 mL/Kg/min, sendo metade do valor de indivíduos normais. Quando o indivíduo é diagnosticado com insuficiência
renal, costuma seguir um longo período de restrição de atividade física, e esta dificuldade leva a uma diminuição progressiva do condicionamento
físico, limitando a capacidade funcional. A fisioterapia junto com a equipe multidisciplinar tem um trabalho importante no tratamento, visando
estudar e conhecer esses pacientes de formas específicas a partir de cada disfunção instalada durante o tratamento dialítico. Em 2009, a IRC foi causa
de 78.464 internações no SUS com gasto de mais de 166 milhões de reais. A magnitude do problema manifesta-se também pelo número de sessões
de hemodiálise (máximo de 3 sessões por semana), sendo mais de 10 milhões de sessões, equivalendo um gasto de 1,4 bilhões de reais. Tendo como
objetivo identificar as condições funcionais e cardiopulmonares em pacientes dialíticos. Caracterizar amostra através da aplicação de uma ficha de
anamnese que contempla gênero, idade, tempo de hemodiálise e doenças prévias. Avaliar disfunção cardiopulmonar em pacientes dialíticos através
do teste de caminhada de 6 minutos associada a escala de Borg modificada; Aplicar medidas validadas para aferir qualidade de vida dos pacientes
dialíticos; Protocolar específicos exercícios cinesioterapêuticos aos pacientes. Esta pesquisa é um estudo descritivo populacional, transversal e
quantitativo, na qual participaram pacientes com insuficiência renal crônica submetido ao tratamento de hemodiálise, na Clínica Capixaba do Rim.
Serão selecionados 20 pacientes que realizam hemodiálise, com mais de 1 ano de tratamento, homens e mulheres de qualquer faixa etária. Angina
instável; Arritmia; Embolia pulmonar; Dispinéia classe funcional IV; Infarto agudo do miocárdio recente; Oximetria com medida instável; Frequência
cardíaca de repouso > 120bpm; Pressão arterial sistólica > 180 mmHg; Pressão arterial diastólica > 100 mmHg; Alterações cognitivas. Os sujeitos serão
selecionados aleatoriamente no Instituto de Doenças Renais e hipertensão, e todos foram submetidos ao TC6M associada à escala de Borg
modificada. Os materiais utilizados na pesquisa serão: a ficha de anamnese (Apêndice A),tabela elaborada pelo autor para coleta de dados (Apêndice
B), caneta esferográfica, cronômetro (Oregon), oxímetro de pulso (C3), relógio de batimento cardíaco (Oregon), esfigmomanômetro (Premium),
estetoscópio (Littmann) e tabela de nível de esforço modificada (Escala de Borg) (Anexo A). A responsável da instituição autorizará a realização do
estudo mediante assinatura formal na declaração de autorização (Apêndice C). Os pacientes formalizarão sua participação no estudo com a assinatura
no termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice D). Os dialíticos serão abordados durante a sessão de hemodiálise, o pesquisador
esclarecerá sobre os aspectos do trabalho, e realizará uma anamnese (Apêndice A) elaborada para critério de inclusão TC6M. Conforme descrito na
classificação dos sujeitos da pesquisa, todos os pacientes selecionados realizarão o teste de caminhada de seis minutos associado à escala de Borg
modificada. Para o início do teste serão aferidos: pressão arterial (PA), saturação periférica de oxigênio (SpO²), frequência respiratória (FR) e
frequência cardíaca (FC) (PIRES e col, 2007). O TC6M será realizado num corredor de 15m de comprimento, demarcados de 3 em 3 metros, onde o
momento de fazer a curva foi marcada com um cone. Durante o teste foi observado, quantidade de paradas, frequência cardíaca, saturação periférica
de oxigênio e nível de esforço percebido pela escala de Borg (REBOREDO e col, 2007). Após a finalização do teste de caminhada todos os dados
citados (exceto frequência respiratória) anteriormente serão analisados no imediato, com 1 minuto de tempo, 2 minutos e por fim 6 minutos. Os
dados do grupo serão armazenados em planilhas do Microsoft Excel® . E organizados e tratados através de estatística descritiva por meio de
expressões percentuais dos resultados, média e desvio-padrão. Para facilitação da visualização, os resultados foram apresentados em forma de
gráficos. Os indivíduos selecionados para a pesquisa assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) para validar a sua
participação. Este termo será explicado ao paciente e ao seu acompanhante, especificando todos os 14 procedimentos da pesquisa, serão assinadas
em duas vias, no qual uma será entregue ao participante e a outra permanecerá com o pesquisador, de modo que não restasse dúvidas em relação
aos procedimentos a serem aplicados nesse estudo. Após proceder com essa etapa, a pesquisa será executada. A informação obtida através dessa
pesquisa Faculdade Estácio de Sá de Vitória Núcleo Espírito Santo.
Aluno: LUDMILA GOMES TORRES

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO SOBRE A SÍNDROME DA FRAGILIDADE NA POPULAÇÃO DE VITÓRIA
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E-mail: denise.ferreira@estacio.br

Docente orientador: DENISE MACIEL FERREIRA

RESUMO
Considerando os fatores predisponentes da síndrome da fragilidade descritas na literatura, além de observar e descrever a prevalência da síndrome
da fragilidade na população de Vitória esse estudo considera os possíveis risco para desenvolvimento da síndr
Aluno: YAGO ROCHA HONORATO
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Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: PEDAGOGIA
Título A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E SEUS IMPASSES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
E-mail: cmvnascimento@yahoo.com.br
Docente orientador: Claudenice Maria Véras Nascimento

RESUMO
Nesse movimento, a avaliação da aprendizagem na EJA, no contexto brasileiro, tem sido utilizada como elemento de auxílio no processo ensino
aprendizagem. Porém, acreditamos que, embora haja nas escolas documentos, como o Projeto Político-Pedagógico (PPP), diretrizes curriculares, entre
outros, que defendem políticas inclusivas e emancipatórias, essas escolas ainda se configuram como excludentes de grande parcela da população,
principalmente a mais pobre, na medida em que aplicam práticas pedagógicas tradicionais e classificatórias e punitivas, pautadas em concepções
liberais e conservadoras, o que não auxilia no avanço e no crescimento dos educandos. Em parte, isso ocorre em função de práticas de planejamento
meramente formais, pautadas em decisões dos órgãos centrais e não em decisões construídas conjuntamentecom os professores. Nesse caso, os
professores acabam apenas reproduzindo tendências historicamente construídas no contexto da educação brasileira, fazendo uso de instrumentos de
avaliação que apenas contribuem com a classificação e exclusão de grande parcela dos alunos avaliados. O projeto propõe o seguinte problema de
investigação: como a avaliação da aprenizagem é experienciada no cotidiano escolar por alunos, professores e coordenadores em uma escola de
ensino fundamental do munícipio de Vila Velha-ES? Para isso, partiremos de uma visão sobre a avaliação da aprendizagem, buscando, na rais de seu
compromisso histórico e social, descobrir o que está alojado em seus conceitos fundamentais, considerando o pensamento de Luckesi (2008), Patto
(1999), Freitas (2002), Saviani (2007), LIberâneo (1989), Villas Boas (1993), Freire (1996), Vygotsky (1984), entre outros. Em face dessa realidade, nos
propomos realizar um estudo que tem como objeto a avaliação da aprendizagem na educação de jovens e adultos. Acreditamos que essa investigação
nos permitirá entender as ideologias e funções da EJA e da avaliação da aprendizagem no contexto de uma escola pública municipal. Dessa forma, a
pesquisa é relevante, por um lado, à medida que vai investigar aspectos relacionados com a avaliação da aprendizagem nessa modalidade de
educação. Por outro lado, pelo caráter subjetivo presente no debate em torno da avaliação da aprendizagem na EJA. Investigar como avaliação da
aprendizagem é experenciada entre professores e alunos do primeiro segmento de uma escola públca do município de Vila Velha-ES. Analisar os
documentos oficiais federais e municipais referentes à avaliação da aprendizagem na EJA. Identificar as atividades avaliativas realizadas pelos alunos
do primeiro seguimento da EJA em uma escola pública do município de Vila Velha-ES. Partiremos do pressuposto desenvolvido por Gonçalves (2001),
de que um método envolve uma concepção de mundo, uma concepção de homem e uma concepção de conhecimento. Por isso, a questão
metodológica é indissociável de uma abordagem ontológica e espistemológica. Pautando nesse pressuposto, o estudo aqui proposto pretende ser
uma pesquisa com abordagem sócio-histórica, qualitativa, caracterizada como estudo de caso Triviños (2009) caracteriza o estudo de caso como uma
categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Nosso campo de pesquisa será uma escola pública de ensino
fundamental da rede municipal de Vila Velha-ES. A escolha da escola está relacionada com o fato de ser um importante polo de educação na
modalidade educação de jovens e adultos no turno e por ser o município onde está situada a Faculdade Estácio de Sá. A pesquisa será feita com
alunos do primeiro segmento da EJA, bem como professores, uma professora titular da turma e três professores das seguintes disciplinas: Português,
Matemática e Arte e com a coordenadora pedagógica, todos do turno noturno. Optamos pela entrevista semiestruturada em que o estrevistador e
entrevistado alternam a direção da fala, ou seja, ora o locutor passeia pelo discurso, ora o pesquisador direciona esse trajeto. Para isso, formulamos
entrevistas com algumas perguntas orientadoras. As entrevistas serão realizadas por meio de agendamento de dia e horário, de acordo com a
disponibilidade de cada participante e a partir da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de todos os entrevistados. Convém
lembrar que serão feitas no espaço escolar. o registro das entrevistas será feito por meio digital (gravador), com o consentimento dos sujeitos
entrevistados. Ao final de cada entrevista a gravação será disponibilizada aos sujeitos, onde será perguntado se desejavam acrescentar ou remover
informações. É importante esclarecer que todas as entrevistas serão transcritas em sua íntegra. Os documentos são fontes de dados para o
investigador. A sua análise implica um conjunto de transformações, operações e verificações realizadas com a finalidade de atribuição de uma
significado relevante em relação a um problema de investigação (FLORES, 1994). Aqui, os documentos analisados nos possibilitarão a vaidação e
complementacão das informações coletadas durante as entrevistas. Os dados coletados serão analisados a partir da análise de conteúdo, de acordo
com OLIVEIRA (2008). Nessa perspectiva, iniciaremos a análise dos dados separando o material a ser analisado e em seguida lendo e relendo os
conteúdos, partindo de uma visão geral do problema de pesquisa, cuidando para que as ideias originais sejam mantidas, culminando assim com a
organização e sistematização dos dados coletados, de maneira que todas as informações obtidas no campo sejam avaliadas. Nesse movimento,
buscaremos idetificar as categorias por temas de acordo com sua relevância.
Aluno: NATHARA PEREIRA DE SOUZA

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Título CONCEPÇÕES HISTORIGRÁFICAS E GEOGRÁFICAS ADOTADAS NO COTIDIANO DAS PRÁTICAS DE PROFESSORES (AS) NO SISTEMA DE ENSINO
MUNICIPAL DE VILA VELHA
E-mail: jpsantosneto@gmail.com
Docente orientador: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO

RESUMO
Os profissionais da educação com objetivo de incluir os alunos/as na realidade do mercado vigente, acaba por excluí-los desse processo, pois
acreditam que somente o conteúdo poderá dar essa competência. Essa Prática, acaba por prolongar a permanência dos alunos/as trabalhadores na
condição em que se encontram e, de onde ainda tiram seu salário, o custeio para os estudos e sua vida social. O ensino de História e Geografia,
enquanto disciplinas curriculares, valorizam textos de livros didáticos que reproduzem documentos originais, mas por meio deles são transpassados
algum tipo de ideologia. desta forma, se formos estudar por meio deles são transpassados algum tipo de ideologia. Desta forma, se formos estudar
sobre a incofidência mineira (história) ou aspectos socioeconômicos brasileiros (geografia), teremos diferentes versões sobre o acontecimento que foi
um marco na luta pela independência do Brasil e realidade caótica atual, ou simplesmente o marco de uma de luta de uma classe em busca dos seus
interesses (incofidência) ou fazer uma leitura de realidade como algo natural que ocorre no nosso país. Segundo Faria (1989), devido ao fato os
professores de história (e geografia - inclusão minha) se prenderem única e exclusivamente a textos de livros didáticos, são levados a reproduzir a
ideologia do autor do livro e sua versão segundo a sua corrente filosófica. Muitas Vezes, a demasiada utilização do livro faz com que o professor fique
limitado a ele e a tudo que ele sugere. O professor, nesse momento, torna-se um simples instrumento repetidor e mantenedor de ideologias que
dominam a sociedade (FONSECA, 1991). Assim como não é só a escola que trasmite a ideologia da classe dominante, não é só o livro didático que, no
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seu interior, é responsável por sua veiculação. O própio professor, com sua postura, seus conhecimentos, pode garantir a sua transmissão. O
professor, ao ministrar suas aulas, segue os modelos pré-estabelecidos pelos livros didáticos e isso de torna uma corrente natural no magistério. O
projeto se propõe observar , analisar e interagir no cotidiano de dez instituições educacionais desse município. Entendo que o Sistema Municipal de
Ensino de Vila Velha possibilita um estudo deste porte por ter várias unidades escolares em bairros de diferentes segmentos socioeconômicos. Minha
proposta é investigar escolas de bairros de classe média e outras de áreas carentes. Compreender as concepções norteadoras do processo de ensinoaprendizagem referente ao desenvolvimento das disciplinas de história e geografia adotadas e aplicadas pelo sistema de ensino do município de Vila
Velha e pelos (as) professores (as) das séries iniciais do ensino fundamental. Inicialmente a pesquisa assumirá características de pesquisa bibliográfica,
pois será realizada uma intensa investigação de referências que dê aporte teórico acerca do tema e problemática em estudo. Por meio de uma
pesquisa participante, aplicaremos o método dialético como procedimento de abordagem numa perpectiva qualitativa. A opção pelo método
dialético vem ao encontro da necessidade de investigarmos o cotidiano escolar e todos os sujeitos envolvidos nas situações de utilização do livro
didático. Portanto, para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está 'acabada',
encontrando-se sempre em via de se tranformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre o começo do outro. Pesquisa de campo identificando e
entrevistando autoridades municipais que respondem pelas ações de investigação e /ou acompanhamento na elaboração dos planos de ensino nas
unidades escolares, assim como a escolha dos conteúdos a serem ministrados no decorrer do ano letivo. De posse dos dados coletados, buscaremos
analisá-los confrontando teoria e prática. teoria a partir de refências bibliográficas e PCN's de História e Geografia com as práticas cotidianas das
unidades escolares, campo de estudo do universo.
Aluno: RENATA SUBTIL TORRES

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Título UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO ENSINO SUPERIOR
E-mail: izaionara@hotmail.com
Docente orientador: IZAIONARA COSMEA JADJESKY PEREIRA

RESUMO
O estudo visa identificar quais dispositivos educacionais estão presentes no processo de inclusão de alunos com NEE no curso de Pedagogia de uma
faculdade da rede particular de Vila Velha.
Aluno: MICHELLI DA SILVA FERREIRA MOHAUPT

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: ADMINISTRAÇÃO
Título ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS: UMA FERRAMENTA PARA O SUCESSO EMPRESARIAL
E-mail: empreendedor_es@hotmail.com
Docente orientador: EMMANUEL MARQUES SILVA

RESUMO
O estudo visa desenvolver e consolidar no discente os conceitos de planejamento financeiro, dos demonstrativos contábeis e da análise desempenho
empresarial.
Aluno: Sabrine Raasch

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título ATRIBUTOS DETERMINANTES NA ESCOLHA DE SHOPPING CENTERS: UM ESTUDO DE CASO COM CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA
VELHA
E-mail: evertonassis@gmail.com
Docente orientador: EVERTON ASSIS CUNHA

RESUMO
A constante ampliação da indústria de shopping centers no Brasil evidencia sua relevância para o cenário econômico, cultural e social. A urbanização e
a entrada de novos players desencadearam o crescimento do setor. Este último fator acirrou a competição nos grandes centros e influenciou de
maneira direta no aumento da velocidade de abertura e expansão de novos empreendimentos. No entanto, no Brasil o setor de serviços registra
queda, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), refletindo a crise econômica
enfrentada pelo país, decorrente dos ajustes fiscais adotados pelo governo.A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
afirma que no mês de julho de 2015, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) também registrou queda, com resultado 5,3% menor que o mês de
junho do mesmo ano.Segundo a ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Center), estima-se que até o final do ano de 2015, o estado do Espírito
Santo conte com 8 shopping centers em funcionamento. Dado ao contexto competitivo do mercado de shopping centers, este trabalho pretende
contribuir, apontando que atributos são determinantes no processo decisório dos consumidores de shopping centers, e, assim, contribuir para as
ações de marketing desses empreendimentos.Diante do atual cenário de elevada rivalidade competitiva no qual se encontram os shopping centers,
torna-se importante identificar os fatores que motivam a escolha de um shopping center por parte dos consumidores. Por isso, este estudo visa
responder ao seguinte problema de pesquisa: quais atributos influenciam o consumidor quando ele está escolhendo um shopping center? Assim, esta
pesquisa tem como objetivo central, identificar os atributos que são determinantes no processo de decisão do cliente quando ele está escolhendo um
shopping center para consumir produtos e/ou serviços ou se entreter. 4.2 ESPECÍFICOSEm termos específicos, os objetivos desta pesquisa são:Apresentar a administração de marketing, evidenciando seus conceitos e premissas;- Levantar a opinião dos clientes acerca dos atributos relevantes
na escolha de um shopping center;- Identificar o perfil dos consumidores de shopping centers, evidenciando a preferência de cada segmento
identificado.
Aluno: CAMILA BRAGA GUIMARAES
Aluno: EDUARDO DE JESUS MELO
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2015/2016 - UNESA
Relatório atualizado em 26/10/2017

Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A (re)construção do sistema de execução penal brasileiro na ótica do sistema APAC e seus efeitos na valorização do ser humano com
fundamento nos princípios da humanidade das penas e da dignidade da pessoa humana
E-mail: almrmoraes@globo.com
Docente orientador: Alexandre Leopoldo Marins Ribeiro Moraes

RESUMO
Na presente pesquisa, pretende-se estudar o sistema de execução penal em consonância com os comandos constitucionais, com destaque à proteção
dos princípios da dignidade da pessoa humana e humanidade das penas. Especificamente, a pesquisa procurará alcançar os seguintes propósitos:
Analisar o atual sistema de execução penal em especial da execução das penas privativas de liberdade, que, ressalte-se, encontra-se em estado
precário, principalmente os aspectos que atingem a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, surge o sistema APAC- Associação de proteção e
assistência ao condenado, como alternativa ao atual sistema de execução penal, conferindo um tratamento aos condenados mais justo, digno e
humano com importantes reflexos na prevenção e fortalecimento dos valores humanos existentes em sociedade objetivando a construção de uma
sociedade fundamentada na solidariedade, humanização e proteção de direitos fundamentais de todos os cidadãos. Ainda a pesquisa cumprirá a
tarefa de problematizar a rigidez do sistema de execução penal, visto pelo senso comum como vingança, o que demonstra a necessidade de buscar
esclarecimentos e oferecer mecanismos alternativos fundamentados nos princípios consagrados na Constituição da República.
Aluno: Elizabeth Fernandes Pinho
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Neredia Guimarães de Vasconcellos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A Contribuição da Metáfora para a Argumentatividade do Discurso Jurídico
E-mail: rvieira03@hotmail.com
Docente orientador: Roberta da Costa Vieira

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo investigar o papel das metáforas presentes em peças processuais distintas. Busca-se, nessa pesquisa, identificar
as metáforas mais frequentes e associá-las a metáforas conceptuais, tendo por fundamentação a teoria da metáfora conceptual de Lakoff e Johnson
(1980).
Aluno: Anderson de Almeida Bernardo
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Audrey de Souza Dutra
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Iury Luiz Duarte de Oliveira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A teoria da justiça de J. Rawls: desenho da absorção local de órgãos de afirmação de direitos para gênero e etnia
E-mail: daltonfranco@gmail.com
Docente orientador: Dalton Rodrigues Franco

RESUMO
Este projeto procura relacionar empiricamente a teoria da justiça como equidade de John Rawls, presente na discussão sobre a produção e a
apropriação de direitos, a partir de quatro cidades brasileiras. Seu motivo e justificação estão fixados em análise preliminar que informa a carestia de
trabalhos que cotejam a macro e a micropolítica de afirmação de direitos para o nível local. Lastreado na tese da justiça equitativa, Mesquita, São João
de Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu servem de base para compreender o alcance de políticas ativas para a igualização de direitos. O objetivo do
trabalho é fornecer um desenho que indique a criação, a absorção ou a inexistência local de órgãos governamentais de afirmação de direitos para
gênero e etnia. Subsidiariamente, procura-se mostrar um quadro sinótico que encadeie teoria e prática governamental. O tratamento desigual para a
igualdade confere o fundamento teórico da pesquisa para compreender a sua efetivação nas cidades. O método monográfico será empregado, à luz
do apoio dialético, para a obtenção da narrativa da absorção da tese na micropolítica. O caminho agregado envolve a leitura do trabalho de Rawls, das
Conferências de Durban e Pequim, da Lei Maria da Penha e Estatuto da Igualdade Racial, o entendimento do modelo nacional, estadual e o do
municipal na área de afirmação de direitos. O projeto não requisita insumos financeiros, acrescenta conteúdo científico para a trajetória dos
envolvidos.
Aluno: Gabriel de Andrade Pettersen Lacerda
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Abraão De Andrade Pettersen Lacerda
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jailton Alexandrino
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Análise da parceria entre o Conselho Tutelar e os Profissionais de Saúde no combate aos maus tratos em crianças no município de Niterói nos
últimos dois anos
E-mail: biancagpessanha@hotmail.com
Docente orientador: Bianca Guimaraes Pessanha

RESUMO
Este estudo integra uma pesquisa sobre a abordagem da violência cometida contra as crianças no âmbito familiar no município de Niterói,
objetivando analisar a parceria dos Profissionais de Saúde e do Conselho Tutelar, frente às politicas públicas no combate a violência infantil. Para
desenvolver a presente pesquisa serão realizados levantamentos bibliográfico e documental. Bibliográfica, para fomentar a pesquisa, diante da
ausência de trabalhos que versem sobre a escassez de ações preventivas e céleres eficazes no combate aos crimes cometidos contra as crianças em
sede familiar; documental, para analisar a atual política de combate à violência infantil no âmbito familiar, mesmo com o avanço na legislação, e
ainda, apurar o tipo de violência aplicada, características da vítima e do agressor, tendo por base, as notificações fornecidas pelo Hospital Estadual
Azevedo Lima localizado no município de Niterói e do Conselho Tutelar.
Aluno: Patricia Harouche Monteiro
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bianca Figueira Santos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Análise das Ocupações Irregulares e da Efetivação da Função Social da Propriedade no Município de Niterói desde a Década de 1980
E-mail: marianadribeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: Mariana Dias Ribeiro

RESUMO
O intenso fenômeno da urbanização promove a alteração na paisagem das cidades, amplia o quadro de desigualdades e levanta o questionamento
acerca da ocupação do espaço urbano. Neste contexto, se destaca o desenvolvimento de uma cidade informal, sem acesso à infraestrutura urbana e à
uma vida com dignidade, trazendo visibilidade à exclusão socioespacial. Atenção desperta, portanto, o estudo da utilização do solo sob o prisma de
uma melhor qualidade de vida e implementação do direito à cidade, o que se revela no presente estudo na análise da efetivação da função social da
propriedade como fator relevante para a delimitação do direito em tela e correspondente ação do poder público para condução do processo de
desenvolvimento nas cidades. O presente projeto se desenvolve no município de Niterói que, continuamente, vem alcançando elevado índice de
desenvolvimento humano – IDHM em nível estadual e revelou inicialmente uma peculiar busca por sua identidade em suas políticas urbanas, razão
pela qual o presente estudo apresenta como marco inicial a década de 1980, que não foram capazes de conter, apesar dos indicativos de qualidade de
vida apontados nos censos realizados, a construção de uma cidade informal, que apresentou períodos de crescimento (IBGE, 2000). Desta forma, é
necessário o levantamento das ocupações irregulares no município, para que se compreenda e delimite este processo de segregação, bem como até
que ponto ocorreu a efetivação da função social da propriedade como mecanismo de política urbana proporcionando assentamentos urbanos mais
dignos.
Aluno: Rodrigo Ferreira Machado
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: André Nereu dos Santos Xavier
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Aspectos relevantes da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance
E-mail: profnelsontavares@hotmail.com
Docente orientador: Nelson Carlos Tavares Junior

RESUMO
A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance, originária da França, surgiu a partir de acirradas discussões que influenciaram a Corte de
Cassação a conceder as primeiras indenizações pela perda da oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo. Trata o instituto de uma
“zona cinzenta” entre o dano efetivo e o dano hipotético, que, apesar de não positivado no ordenamento jurídico brasileiro, vem ganhando notável
espaço na doutrina e na jurisprudência pátrias já há alguns anos. O presente projeto de pesquisa tem como proposta estudar a problemática dessa
teoria, por meio da qual se busca indenizar um prejuízo sofrido em decorrência de uma oportunidade perdida. Será analisada a importância de
distinguir o instituto da perda de uma chance dos demais institutos jurídicos da Responsabilidade Civil, de modo a aplicá-lo corretamente aos
inúmeros casos concretos que chegam aos tribunais. O presente projeto de iniciação científica pretende, portanto, estudar as bases fundantes dessa
teoria e, com isso, identificar de forma sistemática os fundamentos capazes de motivar a indenização sempre que a referida teoria seja invocada.
Aluno: Marlon Anderson dos Santos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriel Barizon Martins
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rosemari Conceição de Oliveira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maura da Costa Rodrigues
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O direito à alimentação adequada como direito ao desenvolvimento humano: análise compreensiva a partir do problema no Brasil da
utilização indiscriminada de pesticidas na agricultura e na indústria de alimentos
E-mail: aninha@ism.com.br
Docente orientador: Ana Luiza da Gama e Souza

RESUMO
No Brasil é caso de saúde pública a contaminação por pesticidas utilizados de forma indiscriminada na agricultura e na indústria de alimentos, fato
também recorrente em outros países. O poder do mercado das indústrias química vem ameaçando a realização do direito à alimentação adequada da
polução brasileira, exigida pelos direitos humanos e garantida pela constituição brasileira. Nesta pesquisa pretende-se investigar o direito humano à
alimentação adequada, tomado na perspectiva compreensiva do direito ao desenvolvimento humano, buscando compreender sua natureza, suas
exigências normativas, modos de realização e implementação, bem como a extensão e os limites do dever do Estado na proteção e realização deste
direito.
Aluno: Débora Cristina de Souza Lemos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriella Leal Nichols
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Danielle Fernandes Farias do Val
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lia Cristina Ferreira Rodrigues Muniz
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O Princípio Constitucional de Proteção ao Meio Ambiente e o Processo de Urbanização da Ilha do Governador
E-mail: tfdsilva@gmail.com
Docente orientador: Tatiana Fernandes Dias da Silva

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo analisar o processo de urbanização e zoneamento dos bairros que compõem a Ilha do Governador, área localizada
na Zona Norte do município do Rio de Janeiro e as consequências socioambientais causadas pela poluição do sistema hídrico (rios, praias e Baía de
Guanabara), favelização, precários saneamento básico e transporte público. Para tanto será estudada as normas legais que desencadearam a
ocupação da região, a doutrina nacional e internacional que escreve sobre o tema, levantamento de dados junto aos órgãos públicos pertinentes,
entrevistas com as representações de membros das comunidades carentes locais e das que vivem e trabalham na zona ribeirinha. Espera-se que, em
complemento a perspectiva legal e doutrinária, seja possível formular propostas derivadas do entendimento da população que vive e sofre da
(in)efetividade de políticas públicas em prol da preservação ambiental e qualidade de vida de todos os moradores da localidade.
Aluno: Heberton Gonçalves Rodrigues
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Raquel Alves de Mattos Medeiros
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Os Movimentos Sociais e a Judicialização dos Conflitos Coletivos no Supremo Tribunal Federal
E-mail: alexandre.catharina@hotmail.com.br
Docente orientador: Alexandre de Castro Catharina

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 consolidou diversas garantias individuais e coletivas ampliando os direitos de cidadania. Com efeito, o reconhecimento
jurídico desse amplo leque de direitos coletivos não alcançou estatura constitucional exclusivamente como resultado da articulação dos interesses dos
partidos políticos e do Poder Constituinte, enquanto representantes da democracia representativa, no campo político. Ao contrário, a participação dos
movimentos sociais no período pré-constituinte foi fundamental para o reconhecimento de tais direitos no âmbito constitucional como também para
a efetivação desses mesmos direitos vida social.Nesse contexto, o projeto de pesquisa parte da premissa de que o texto constitucional de 1988 não foi
resultante de um projeto político longamente amadurecido cujo consenso em tono das propostas foi construído paulatinamente no espaço público.
Em verdade, a Constituição é corolário de uma coalização de forças díspares resultantes do processo democrático iniciado no período antecedente,
que em muito influenciou na consolidação da agenda temática como também na formação da vontade do legislador constituinte. Neste cenário, a
atuação dos movimentos sociais foi fundamental para a consolidação dos direitos e garantias individuais e do reconhecimento das minorias étnicas,
movimentos em defesa do meio ambiente entre outros interesses dos grupos sociais no campo jurídico. No entanto, na década de 90 as lideranças
dos movimentos sociais, após identificarem práticas sociais excludentes e discriminatórias em diversos segmentos da sociedade brasileira, assimilaram
que a maioria das normas constitucionais que reconheceram os denominados novos direitos não os tornava efetivos na vida social, o que provocou
um rearranjo na articulação das demandas dos movimentos sociais que se deslocaram da representação política e do partidarismo para o Poder
Judiciário através dos próprios instrumentos processuais assegurados no texto constitucional. Esse deslocamento provocou a remodelagem do espaço
público institucional do Poder Judiciário, que não mais atua como um locus de declaração de direitos, mas preponderantemente como um espaço de
construção de novas sociabilidades levadas a efeito pelos movimentos sociais. O objetivo deste trabalho, portanto, é investigar as possíveis causas do
redirecionamento das demandas contemporâneas dos movimentos sociais para o Poder Judiciário e em que medida as decisões judiciais do com
ampla repercussão social, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, são influenciadas pela atuação dessas coletividades. Nesse sentido, o recorte da
pesquisa volta-se para a análise das decisões monocráticas dos relatores e acórdãos de ações direta de inconstitucionalidade, ações declaratórias de
constitucionalidade ou ações que tenham como objeto arguição de descumprimento de preceito fundamental, cujo objeto tangencie as demandas dos
movimentos sociais, identificando em que grau os argumentos dos grupos sociais foram incorporados ao longo do processo decisório. A compreensão
desse fenômeno sociológico se faz necessária, considerando o amplo número de ações judiciais envolvendo temáticas que perpassam as demandas
das coletividades e a intensa participação dos movimentos sociais junto ao Poder Judiciário, mas especificamente junto ao Supremo Tribunal Federal.
Aluno: Leila Maria Barquette Quintarelli
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Percepções sobre o racismo no campo jurídico brasileiro
E-mail: carlos.almeida@estacio.br
Docente orientador: Carlos Alberto Lima De Almeida

RESUMO
A pesquisa a ser realizada a partir do projeto de iniciação científica visa identificar as percepções expressas no campo jurídico brasileiro, relacionadas à
temática do racismo, a partir de uma análise da doutrina, no período 1988-2014. No que se refere à doutrina, esta pode ser entendida como as obras
de autores renomados do Direito, que são utilizadas pelos operadores e estudantes na operacionalização de leis e regras. A questão que se coloca é:
como que categorias como “racismo” “injúria racial” “discriminação racial” “desigualdade racial”, dentre outras, são utilizadas no campo do Direito e
na prática pelos Tribunais; para além da referência simplesmente normativa, assegurada pela Constituição de 1988 e na legislação infra-constitucional.
Essa pesquisa será vinculada ao trabalho em curso pelo professor orientador, por intermédio da pesquisa produtividade. Sendo assim, no mesmo
sentido, nossa hipótese é que a proteção normativa e o tratamento constitucional relacionado ao racismo dependem, para sua efetivação, de serem
percebidas na prática do campo jurídico no contexto da proteção social pretendida. Tendo em vista que essa prática se orienta pela produção
bibliográfica de manuais e livros de Direito, ao lado das decisões judiciais, faz-se necessário investigar como e se estes conceitos são compreendidos e
utilizados, bem como a partir do recorte encontrado e estes se relacionam, ou não, em harmonia com recortes advindos do campo das ciências sociais.
Aluno: Jhéssica Larissa Oliveira Ribeiro
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Natasha Lacerda de Castro
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paula Diogo Silva
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/CNPq
Título Soluções Alternativas de Conflitos: uma nova perspectiva de Acesso à Justiça
E-mail: biaabraao@globo.com
Docente orientador: Beatriz Abraao De Oliveira

RESUMO
Na presente pesquisa, pretende-se estudar o acesso à justiça como ordem jurídica justa e as alternativas para a sua real eficácia. Esse é o assunto do
momento no mundo jurídico. A idéia de acesso à justiça está intimamente ligada a um Estado Democrático de Direito. Não pode se mencionar hoje a
efetividade do processo longe da adequada prestação jurisdicional decorrente da Constituição. O processo está intimamente ligado à vertente
constitucional, enquanto o acesso à justiça, à democracia social. Assim, o tema acesso à justiça faz repensar formalismos junto à idéia de uma justiça
social. O processualista deve pensar não apenas no processo isoladamente, mas sim num contexto mais amplo. Deve estar voltado para a finalidade
de um processo social. A questão do acesso à justiça traz também o problema da igualdade. Para isso são necessárias soluções alternativas em todas
as vertentes, seja penal, trabalhista ou civil. No caso, igualdade de oportunidades de acesso à justiça. Nesse sentido, várias causas dificultam a real
efetividade de acesso à justiça tais como o custo do processo, sua duração, o distanciamento do direito material e a ineficiência do processo penal
clássico para a prevenção do ilícito. Acresce, ainda, a explosão da litigiosidade que se verifica atualmente no Brasil. Essa demanda, antes reprimida,
está sobrecarregando os tribunais do país. Muitos desses processos têm origem comum. O presente trabalho não tenciona esgotar o assunto, mas,
tão somente, contribuir para essa discussão, no sentido de tornar a Justiça efetiva. Assim, espera-se que a porta da justiça se encontre sempre aberta
para todos os cidadãos, resgatando o reconhecimento do Poder Judiciário como instituição fundamental para o convívio humano e para o
aperfeiçoamento de um Estado Democrático de Direito.
Aluno: Rodrigo de Souza Alves
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Supremo Tribunal Federal, Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e Viragem Constitucional: do controle de
constitucionalidade para a jurisdição constitucional
E-mail: andreia.almeida@estacio.br
Docente orientador: Andreia Fernandes De Almeida

RESUMO
A judicialização da política e das relações sociais no Brasil é uma realidade, o que configura uma verdadeira invasão do direito sobre campos até então
inimagináveis. Trata-se de movimento social e jurídico que reflete os caminhos adotados pela Constituinte ao instituir como centro e ápice do
ordenamento jurídico brasileiro uma Constituição fortemente dirigente. Neste cenário, respaldado na Constituição como centro do ordenamento
jurídico (primeira viragem constitucional), o Supremo Tribunal Federal incorporou à sua clássica e histórica função de defesa da constitucionalidade
(simples aferição formal de compatibilidade com a Constituição) mecanismos inovadores e diretamente relacionados com uma nova dimensão da
jurisdição constitucional, agora demandante de efetividade (segunda viragem constitucional). Os conflitos com a Constituição não podem ser mais
simplesmente resolvidos com a eliminação da norma tida como inconstitucional, extirpando-a do ordenamento jurídico, sem que sejam mensuradas
as consequências de tal atitude. O momento é de efetividade da Constituição, o que vem sendo alcançado com a ação de arguição de
descumprimento de preceito fundamental, instrumento clássico de controle da constitucionalidade atualmente essencial para a efetividade da tutela
jurisdicional constitucional.
Aluno: Sérgio Felipe Coelho Francisco
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Felipe Azedo Soares
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Cinema
Título Festival Universitário de Filmes de Arquivo – Construindo novas reflexões a partir da montagem
E-mail: prof.guilhermelima@gmail.com
Docente orientador: Guilherme Bento de Faria Lima

RESUMO
Como desdobramento e reverberação das atividades realizadas no Projeto de Extensão (Cineclube – Filmes de Arquivo) nossa proposta é estimular os
alunos de graduação do curso de Cinema a criar obras audiovisuais que tenham como objeto comum a imagem de arquivo.
Aluno: Monica Rodrigues Klemz
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcela Rodrigues Sobrinho
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/UNESA
Título Streaming, vídeos na web e performance audiovisual: as novas mídias e o liveness na cena mnemônica da urbe contemporânea
E-mail: wilsonoliveirafilho@yahoo.com.br
Docente orientador: Wilson Oliveira Da Silva Filho

RESUMO
O projeto pretende continuar o trabalho envolvendo live cinema e o estudo de projeções pela cidade desenvolvido com quatro alunos de Iniciação
Científica. Nesse momento voltamos nossa atenção para fenômenos como o streaming e os vídeos na web que usam a cidade como palco para
performances e continuamos trabalhando com performances de cinema ao vivo. Além disso, evidenciamos a discussão entre novas possibilidades
para o cinema em seu diálogo com a memória. Dentro dessa dimensão arquivística que já fazia parte do projeto em 2014-2015 acrescentamos uma
discussão com o fenômeno de certos vídeos na web e da própria questão do on demand que tão bem se torna sintoma do liveness (presença) que as
novas mídias buscam. Pensar a presença é entrar em contato com questões relativas ao acontecimento, a um tempo de duração e simultaneidade.
Justifica-se a presente pesquisa pelas condições que a própria mídia em tempo real nos oferece. As mutações, as fronteiras e camadas híbridas de
mídias, a discussão com a materialidade são elementos que, a luz das performances ao vivo, precisam ser discutidas, pois a tecnologia traz mudança
às performances.
Aluno: Francisco Diniz Ennes
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Mourão Lima
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caio Medeiros Alvarenga
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título A Festa é boa pra pensar? : Valores Notícia e Agendamento na cobertura jornalística do Carnaval de Rua Carioca do século XXI
E-mail: andrea.estevao@gmail.com
Docente orientador: Andrea Almeida De Moura Estevao

RESUMO
Mapear a produção midiática sobre o carnaval de rua carioca, de 1984 até 2015, a partir das teorias jornalísticas do Newsmaking e da Teoria do
Agendamento é a proposta desse projeto de iniciação científica que visa oferecer aos alunos a oportunidade de analisar as variações e mudanças de
abordagem jornalística do carnaval, tendo como marco temporal a retomada e crescimento do carnaval de rua carioca e como contexto de
implicações recíprocas as dimensões: urbana, cultural, política e econômica a ele associadas. O propósito da pesquisa é identificar as tensões e
disputas em torno do desejo de cidade e dos sentidos da festa carnavalesca que estão em jogo na narrativa jornalística, durante esse período
histórico. Para empreender a pesquisa, serão consultadas referências bibliográficas, jornais cariocas de grande circulação durante o período indicado;
arquivos da ABI, do Museu da Imagem e do Som, das emissoras de TV; o Arquivo da Cidade e sites da internet especializados em memória da TV;
arquivos particulares e entrevistas com os protagonistas desses últimos 30 anos de carnaval de rua carioca.
Aluno: Rodrigo Martins Silva Mões
Curso do aluno: Comunicação Social
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Design de Moda
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Título Economia Criativa e Moda Inclusiva: Desafios contemporâneos para a formação dos designers de moda no Brasil
E-mail: rebello.lucia@gmail.com
Docente orientador: Lucia Emilia Figueiredo De Sousa Rebello

RESUMO
Temos vivenciado mudanças de paradigma na sociedade que associados aos avanços tecnológicos tornaram o mundo atual cheio de incertezas, riscos
e imprevisibilidade. Este cenário impõe a necessidade de atitudes empreendedoras por parte dos indivíduos como um meio de se posicionarem no
mercado. Por isto a educação empreendedora deve aparecer no meio universitário com o objetivo de preparar profissionais para esta nova realidade.
No campo da moda a educação empreendedora tem sido um desafio dado que por muito tempo a informalidade no exercício da profissão e na
própria formação profissional prevaleceu. Neste estudo, lançamos a proposta de uma pesquisa-ação que busca envolver os pesquisadores
participantes em investigações sobre problemas de seu entorno, a partir dos quais podem construir conhecimento. Selecionamos dois temas
norteadores: economia criativa e moda inclusiva, ambos ainda pouco explorados no campo da moda. Estes abrem espaço para uma reflexão sobre a
distinção conceitual entre indústria da moda e indústria do vestuário e apontam novos caminhos de atuação profissional no campo da moda. A
fundamentação teórica parte dos conceitos de economia criativa, moda inclusiva, design de moda e metodologia de startup. Além de autores como
Dorotéia Baduy Pires, Adauto Antonio Caramano & Marcos Antonio Bonifácio, Heloisa Helena de Oliveira Santos, a Cartilha Moda Inclusiva produzida
pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Governo do Estado de São Paulo fornece a base de estruturação da pesquisa.
Aluno: Herbert Takeuti
Curso do aluno: Design de Moda
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Iris Helena de Paula Modesto
Curso do aluno: Design de Moda
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Pinto Vieira da Silva
Curso do aluno: Design de Moda
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adeilson de Lima Vieira Junior
Curso do aluno: Design de Moda
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Helena Galvanho Henrique
Curso do aluno: Design de Moda
Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Geografia
Título Análise da Percepção Ambiental à erosão na 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 fazer uma análise da percepção ao risco ambiental à erosão pela população moradora na bacia hidrográfica do rio dos Macacos e
mapear os ricos de erosão, a partir de técnicas de questionário e geoprocessamento com o uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG), no sentido
de apoiar o planejamento territorial sustentável.
Aluno: André Gomes Siqueira Campos
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Estado, Território e Reestruturação Produtiva: O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro
E-mail: regina.pereira@estacio.br
Docente orientador: Regina Celi Pereira

RESUMO
Ao longo das últimas décadas, território, economia e sociedade brasileiros têm sido profundamente atingidos por modernizações conduzidas pelo
Estado em articulação com o capital privado nacional e internacional, no intuito de promover as condições necessárias ao desenvolvimento do
capitalismo em sua fase avançada no país. Através deste projeto objetivamos compreender a posição estratégica assumida por estes atores no que se
refere ao planejamento do território, e no que diz respeito à destinação de investimentos vinculados à disseminação de empreendimentos produtivos
e de sistemas de engenharia responsáveis pela fluidez necessária aos fluxos contemporâneos do capitalismo globalizado. É nossa intenção estudar o
projeto Arco Metropolitano do Rio de Janeiro e as transformações geradas por esta rodovia nas dinâmicas sócio-econômicas e político-administrativas
dos municípios Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Pretendemos com esta análise, identificar planos e processos que
possibilitam e caracterizam as bases da dinâmica territorial vinculada à reestruturação econômica, capazes de reafirmar o papel de comando da região
metropolitana do Rio de Janeiro face aos determinantes da atual fase de acumulação. Pensamos que a articulação peculiar entre o Estado e o capital
privado confere viabilidade crescente aos fluxos de mercadorias e capitais na metrópole fluminense, permitindo a articulação de pontos nevrálgicos
de produção e garantindo a fluidez do território através da instalação de modernas redes de circulação. Acreditamos, ainda, que a nova escala da
produção amplia o raio dos processos metropolitanos e integra o território através de um complexo emaranhado de fluxos que se processam
simultaneamente nas escalas local, regional e global.
Aluno: Denis de Souza Barcelos
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aldecy Cordeiro Souza dos Santos
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Monica Martins Barbosa Hegedues
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Risco Ambiental a erosão na Bacia Hidrográfica do rio Saí (Mangaratiba)
E-mail: deborarod@gmail.com
Docente orientador: Debora Rodrigues Barbosa

RESUMO
Para se entender melhor a dinâmica de transformação das paisagens, é fundamental avaliar as interações geográficas, políticas, sociais, econômicas,
culturais e históricas, de forma integrada e sistêmica. Nesse contexto, a bacia hidrográfica como unidade territorial possui uma importante função
como sistema ecológico. Nesse sentido, o tema proposto visa contribuir na análise e mapeamento de áreas potenciais a ocorrência de processos
erosivos e seus mecanismos de evolução dessas atividades nos limites geográficos da bacia hidrográfica do Rio Saí, a partir de técnicas de
geoprocessamento com o uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG), a fim de apoiar o planejamento territorial sustentável.
Aluno: Fernando Luiz da Silva Regallo
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria Luciene da Silva Lima
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: História
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Título A Cidade medieval: um estudo da cultura política na Florença de Dante Alighieri
E-mail: mariaeugeniabertarelli@gmail.com
Docente orientador: Maria Eugenia Bertarelli

RESUMO
Este projeto apresenta o plano de Iniciação científica da professora Dra. Maria Eugenia Bertarelli no projeto A Cidade medieval: um estudo da cultura
política na Florença de Dante Alighieri. A partir desta proposta de trabalho busca-se iniciar os alunos da Universidade Estácio de Sá no estudo das
fontes do final da Idade Média, articulando a leitura de crônicas e textos dos séculos XIII e XIV ao contexto urbano italiano às vésperas do movimento
Renascentista. Dante Alighieri se torna o personagem que conduz este estudo através das transformações na sociedade florentina, sendo participe na
criação de uma cultura urbana.
Aluno: Luiz Otávio de Sá Nascimento
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sinara Reis Oliveira
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Felipe de Freitas Driendl
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Título Censura, Diversão e Arte: Produção cinematográfica durante o a ditadura civil militar brasileira
E-mail: william.martins@estacio.br
Docente orientador: William de Souza Nunes Martins

RESUMO
A década de 1960 foi certamente um dos momentos políticos mais conturbados da História do Brasil recente, o golpe civil-militar de 1964 e o
enrijecimento da repressão em 1968 levou a uma vigilância constante e institucionalizada do Estado às artes. Contudo, foi nesse momento que vários
movimentos artísticos e culturais conseguiram mudar as concepções estéticas vigentes. A atenção dos sucessivos presidentes militares esteve focada
na produção fílmica nacional através de duas esferas aparentemente dicotômicas. Ao mesmo tempo em que apoiavam a realização de filmes
nacionais; promoviam a cesura das obras cinematográficas contando com a DCDP (Divisão de Censura e Diversões Públicas. Devido ao apoio estatal, as
décadas de 1960 e 70 foram privilegiadas para a indústria cinematográfica brasileira. Esta indústria se consolidou tendo à frente a Embrafilme, que
produziu, co-produziu e distribuiu vários filmes. Se, por um lado, o governo apoiava a produção cinematográfica, por outro, porém, intensificou a
censura no mesmo período vetando os próprios filmes que financiava. Os embates entre liberação e censura tiveram momentos mais acirrados por
questões relacionadas à política, e outras vezes pela chegada de novas estéticas cinematográficas lançadas tanto pelo cinema nacional quanto pelo
cinema mundial. O cinema foi o único que possuiu uma grande instituição estatal com voz para negociar com os censores. Existe uma ampla gama de
questões a serem abordadas. Os objetivos precípuos deste projeto são, em primeiro lugar, analisar as políticas públicas do Estado para o cinema
nacional, destacando as instituições criadas ou mantidas durante o regime militar. Também será analisado o funcionamento da censura
cinematográfica brasileira entre os anos de 1964 e 1988 fazendo-se uma quantificação por ano e por diretores que foram censurados, ressaltando os
que tiveram financiamento estatal. Por último, vou analisar como era vista a DCDP pela população brasileira, posto que era de conhecimento da
sociedade, através dos principais jornais da época.
Aluno: Lanessa Alves do Nascimento
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariana Lima Moraes
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Larissa Dutra Nascimento
Curso do aluno: História - Licenciatura
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/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 tema do presente projeto é a reconstrução da biografia política do coronel Nemo Canabarro Lucas (1908 - 1987) – uma destacada liderança políticomilitar, entre as décadas de 1930 a 1980, no Brasil. O oficial 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 Constitucionalista 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. A partir da década Canabarro traçou uma trajetória ímpar na vida político-militar do Brasil. Tornouse importante liderança nacionalista ao fundar a Frente de Novembro – organização em defesa do contragolpe de 1955 liderado pelo então ministro
da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott. Já na década de 1960 fundou o Partido Nacionalista que se manteve organizado até a década de 1980 –
apesar do bipartidarismo do Regime Militar.
Aluno: Aline Afonso Silva da Rocha
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Victor Ximenes
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Francisco Emilião Ferreira
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Arthur Castro Domingues
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título O cristianismo em perspectiva histórica: institucionalidades e práticas discursivas
E-mail: uchoa88@gmail.com
Docente orientador: Bruno Uchoa Borgongino

RESUMO
No decorrer do tempo, sugiram instituições que se amparavam num discurso de cunho religioso para se legitimarem. O cristianismo, em particular, foi
empregado para justificar a finalidade e a forma de organização de instituições de diversos caráteres, tais como: escolas, centros de ajuda
humanitária, ordens monásticas e mendicantes, entre outras. A despeito de terem em comum o recurso ao embasamento cristão, possuíam práticas e
princípios norteadores diferentes entre si. Além disso, todas as instituições consideradas cristãs experimentaram mudanças tanto em suas estruturas
quanto nos discursos em que se assentam. O presente projeto tem como objetivo analisar a criação e a transformação das instituições que se
denominam como “cristãs”. Sem pretender avaliar em que medida tais organizações se aproximam ou se distanciam do “cristianismo verdadeiro”,
cabe avaliar a seleção e manejo de determinados conceitos religiosos em favor da constituição da institucionalidade. Além disso, deve-se considerar
como essas instituições, ao longo da sua trajetória, mantiveram relações com instituições maiores – como, por exemplo, a Igreja Católica. Para o
desenvolvimento dessa proposta, será empregado o método comparativo proposto por Marcel Detienne, permitindo o estabelecimento de um campo
de experimentação comparada para o confronto entre fenômenos correlatos em distintas temporalidades. O embasamento teórico compreende dois
conceitos: o de discurso e o de instituição.
Aluno: Tamires da Silveira Borges
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Stephanie Carvalho Moreira
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título Análise das concepções de professores sobre a inclusão de alunos com deficiência, no ensino regular, em escolas municipais de Duque de
Caxias
E-mail: roberta.brite@hotmail.com
Docente orientador: Roberta Bezerra Brite

RESUMO
O objetivo do presente projeto de pesquisa é analisar as concepções de professores sobre a inclusão de alunos com deficiência, no ensino regular, em
escolas Municipais de Duque de Caxias. Sobre este tópico de pesquisa, os resultados de investigações científicas recentes sustentam a necessidade de
se promover ações de políticas públicas voltadas para o aprimoramento constante da prática docente, considerando-se as concepções sobre
deficiência que permeiam essas práticas. Dentre as hipóteses formuladas, a saber: as percepções dos professores em relação à deficiência contribuiria
para ações de inclusão ou exclusão em sala de aula e; as concepções dos professores sobre o processo de inclusão em classes regulares colaboraria
para diferentes ações educativas, buscar-se-á analisar as variáveis envolvidas no processo. Para tanto, será realizada uma pesquisa no formato de
survey, onde serão selecionados professores de 45 escolas do Munícipio de Duque de Caxias representando cerca de 25% do total de escolas,
utilizando assim, um número significativo de respondentes para o resultado da pesquisa. Além disso, a escolha desse município deveu-se ao grande
número de alunos com deficiência incluídos na rede regular de ensino. Os participantes dessa pesquisa, serão professores que atuam em sala de aula
com alunos inclusos. Para avaliar a concepção desses professores será utilizada uma escala atitudinal, do tipo Likert, utilizando-se para tanto, de um
Inventário de Concepções de Deficiência (ICD - Carvalho-Freitas, 2007), devidamente validado para os fins a que se destina. Como o Inventário foi,
inicialmente, estruturado para empresas serão realizados os devidos ajustes com autorização da pesquisadora em questão. Juntamente com essa
escala será administrado, no grupo de professores, um questionário sócio-demográfico, sem identificação. As etapas do projeto compreenderão o
planejamento experimental, a revisão da literatura, o treinamento dos aplicadores do questionário, assim como a aplicação de procedimentos gerais
que envolvam contatos com a direção e os professores da escola. Para tanto, a pesquisa foi submetida ao CEP para aprovação. Neste contexto, os
resultados desse survey poderão servir de indicadores para mudanças inovadoras ou replanejamento do ambiente de escolar que acolhe pessoas com
deficiência, contribuindo para as melhores práticas direcionadas às ações de inclusão tanto educacional quanto social de alunos com deficiência na
rede pública de ensino.
Aluno: Jorge Sebastião Amancio do Amaral
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaissa Christine Machado de Carvalho Sarpi
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Christiane Medeiros de Almeida
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Construção do Conceito de Leitura no Espaço de Formação do Professor. Ler e Criar: abrindo os olhos para o mundo
E-mail: lacavasandra@gmail.com
Docente orientador: Sandra Teresa La Cava De A Amado

RESUMO
O projeto propõe pesquisa envolvendo alunos de graduação de Pedagogia da Estácio, em Petrópolis. O aprofundamento teórico que o estudo se
propõe a realizar, ao discutir a leitura a partir das relações leitor / texto/ contexto de forma ampla, tem como objetivos compreender como se dão os
processos de subjetivação - objetivação em torno do ato da leitura como prática histórico-cultural, que se realiza em diversos espaços – tempos;
compreender como as práticas culturais interferem no processo cognitivo da leitura, ressignificando sua dimensão cultural e coletiva; ampliar os
conhecimentos no campo das práticas sociais de leitura dos alunos do curso de formação de professores - Pedagogia O referencial teórico terá como
fundamento os estudos de Morin (2000), Silva (1991), Augé (1994), Bakhtin (1992), Lajolo (1994), Benjamin (1994), Bourdieu e Chartier (1996),
Bosi(1983), Canclini(1996), Manguel (1997),Soares( 2006)Triviños (2006), dentre outros. De concepção fenomenológico-dialética, a pesquisa
qualitativa sustenta-se na fenomenologia de Husserl e no materialismo dialético de Marx (Triviños, 2006), já que considera a intencionalidade do
sujeito que lê, no caso graduandos de Pedagogia, aliada a uma concepção científica da realidade enriquecida com a prática social da humanidade, de
maneira a esclarecer as questões através do contraditório, a fim de transformá-la. A partir de revisão bibliográfica realizada no primeiro semestre, será
efetivado cronograma que permitirá, no segundo semestre, inserção em campo, na própria Universidade Estácio de Sá – Petrópolis, quando serão
levantados, através de instrumentos apropriados a pesquisa qualitativa, dados referentes às práticas de leitura dos alunos de diferentes cursos. Tal
pesquisa tomará como ponto de partida as questões surgidas nas experiências de leitura, inseridas no contexto cultural dos alunos e professores
participantes, fundamentando-se no referencial teórico citado, o que permitirá perceber como a formação que vem sendo realizada está permitindo a
construção de um novo leitor.
Aluno: Maria Cláudia de Souza
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cristiane da Silva Trindade
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria Terêsa de Souza
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Sandie Carla Leandro Nascimento
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Shenia Quezia Guimaraes Aguiar
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Mariane Cristina Fernandes de Santos
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Inclusão de Alunos com Deficiência em Escolas Comuns: Análise de uma proposta experimental baseada na Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)
E-mail: nelmapintor@uol.com.br
Docente orientador: Nelma Alves Marques Pintor

RESUMO
A pesquisa a ser desenvolvida possui aderência ao Projeto “Gestão Escolar para a Escola Inclusiva: metodologias de ensino e objetos pedagógicos
como facilitadores do processo ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência” aprovada pelo Edital FAPERJ Nº 41/2013 referente ao Programa
“Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro” em andamento, com a participação da Universidade Estácio de Sá e da
orientadora desta pesquisa. De índole exploratória, a pesquisa tem como objetivo compreender a condição de inclusão educacional de crianças,
jovens e adultos com deficiência físico-motora e/ou deficiência intelectual em escolas comuns da Rede Municipal de Ensino de Niterói/RJ a partir da
análise de uma proposta experimental baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) publicada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003). A partir dos resultados das avaliações espera-se colaborar com os professores na formulação de
intervenções educacionais, como por exemplo, o Planejamento Educacional Individualizado (PEI).
Aluno: Eline Carlos Barbosa
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernanda da Conceição Nascente
Curso do aluno: Letras
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo Souza da Silva
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Paula Barroso Laranja Rodrigues da Costa
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Viviane Cristina Gonçalves Nunes
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Cíntia Andreia Silva Do Nascimento
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rosane Alexandre da Silva Bezerra
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título A (In)Acessibilidade da Barra da Tijuca: uma análise da Av. das Américas
Docente orientador: Liane Flemming

E-mail: liane.arq@gmail.com

RESUMO
A Barra da Tijuca é um bairro novo da cidade do Rio de Janeiro e teve sua ocupação, no século XX, baseada em um Plano Piloto elaborado pelo
arquiteto Lúcio Costa, autor inclusive do projeto ganhador do Plano Piloto de Brasília. Esse plano se caracterizava por grandes vias expressas que hoje
se conhece como a Av. das Américas e a Lúcio Costa. Estas avenidas já tiveram várias configurações, de via de mão dupla a atual com várias vias. Como
vias expressas elas apresentam problemas de travessia de pedestres e a pesquisa pretende analisar essas avenidas do ponto de vista da acessibilidade,
mas esta deve se estender a outros locais do bairro. A proposta é analisar como o bairro atende à Norma 9050 de acessibilidade e se as obras de
atualização realizadas ao longo dos últimos anos, quando a acessibilidade passou a ser obrigatória, de fato atendem à legislação.
Aluno: Carlos Witt dos Santos
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A Evolução Urbana do Bairro Rio Comprido: Estudos de Exemplares Arquitetônicos e o Impacto da Universidade Estácio de Sá para o entorno
E-mail: elianebarbosa@superig.com.br
Docente orientador: Eliane Silva Barbosa

RESUMO
Este projeto de pesquisa tem como tema a relação entre o bairro do Rio Comprido e seu conjunto arquitônico. Pretende reunir conhecimentos da
História e Teoria da Arquitetura, História e Teoria do Urbanismo, Projeto e Tecnologia do Meio ambiente. Multi-disciplinar e abrangente, pretende
gerar conhecimento do interesse de estudantes e pesquisadores em arquitetura e urbanismo, numa época em que a reforma curricular da UNESA
acena com uma estrutura disciplinar e de atividades integradas. Corresponde a uma sequencia de estudos em História da Arquitetura no âmbito da
graduação e pós graduação.
Aluno: Esmeralda Macharett Alarcão Reis
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mikaela Gameleira Francisco
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Anna Betriz Martins Coutinho
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Catalina Orso Garzuze
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A Originalidade e o Edifício Icônico: o valor do novo e a reinterpretação
E-mail: lidiaquieto@yahoo.com.br
Docente orientador: Lidia Quieto Viana

RESUMO
Um ponto recorrente na crítica arquitetônica contemporânea é o valor imagético, muitas vezes gratuito, da concepção formal de algumas propostas
reconhecidas internacionalmente como parte do chamado Star System ou arquitetura de autor. Esse efeito se relaciona à globalização e ao poder de
atração do edifício icônico no marketing urbano para o incentivo do turismo e a promoção de grandes eventos. Da mesma forma, a fabricação digital
tem ampliado as possibilidades de execução de edifícios complexos formalmente, reduzindo consideravelmente a distancia entre a representação
digital e o resultado material. No objeto arquitetônico contemporâneo, o sentido da obra é derivado da aparência do edifício, como aponta Hans
Ibelings (1998), sua superfície se torna uma imagem reduzida de uma ideia que não se fundamenta em princípios. A redução simplista da forma a um
aspecto imagético gera a maleabilidade da estratégia formal e permite a sua adaptação a diversas situações diferentes, possibilitando que se torne
uma marca reconhecível na obra de um arquiteto ou um escritório. A obra muitas vezes se torna um meio que exprime características autorais através
da evidenciação das operações do seu processo projetual e se configura como um edifício ícone. Apesar do termo se apresentar ainda como um
conceito aberto que admite interpretações diversas, tem sido interpretado em grande parte dos casos associado à ideia de originalidade. Ao mesmo
tempo, a criatividade se configura através do repertório de obras conhecidas e da reinterpretação de seus aspectos. Esta pesquisa pretende analisar
alguns edifícios ícone a fim de investigar aspectos efetivamente originais e possíveis reinterpretações na sua concepção, através da rede de relações
formais e teóricas que a envolve. Como resultado, esperamos identificar alguns métodos, processos e formas de mediação, característicos da
produção contemporânea, e atualizar alguns conceitos como: contexto, programa, forma, ícone que possam emergir das análises projetuais.
Aluno: Taina dos Santos Brito
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Eduardo Pires do Nascimento
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lucas Chalréo Da Silva Vieira Pereira
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA

UNESA

Página 134 de 162

Título Análise da qualidade da moradia nas favelas fluminenses: Enfoque na autoprodução da nova Classe Média no Morro do Estado
E-mail: oliveira.jose@estacio.br
Docente orientador: Jose Roberto de Oliveira

RESUMO
Apesar dos recentes números econômicos apresentados (IBGE, 2015), como o desaquecimento do número de postos de trabalho com uma queda no
número de criação de empregos formais, aumento da inflação e os últimos números divulgados do PIB nacional (Produto Interno Bruto), não
desqualificam, nem desmerecem os ganhos obtidos em períodos anteriores à recente crise. A presente pesquisa busca investigar e analisar de que
maneira a mobilidade no estrato social brasileiro, através da ascensão da chamada nova classe média, (NERI, 2011) proporcionou uma efetiva
melhoria na autoprodução das moradias nas favelas, em especial no Morro do Estado, favela localizada na Área Central da cidade de Niterói, Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as recentes pesquisas , houve um significativo incremento na renda da renda da População
Brasileira ao longo dos últimos anos. Estas variações foram, para as classes de menor poder aquisitivo, positivas e bastante significativas. Tão
significativas ao ponto de haver uma mobilidade social, capaz de alterar o desenho da pirâmide social brasileira. Houve um ganho de renda real que
levou cerca de 30 milhões de pessoas a migrarem e ascenderem de uma classe social inferior, para uma classe social com maior poder aquisitivo de
compras. Entre 2005 e 2009 cerca de 26 milhões de pessoas saíram das classes “D” e “E” e foram para a classe “C”. Por sua vez, cerca de 4 milhões de
pessoas migraram da classe “C” e foram para as classes “A” e “B”. No ano de 2010, confirma-se esta tendência e cerca de 12 milhões de pessoas
cruzaram o limite que liga as classes sociais e migraram para as classes “A” e “B”, e puxando pra cima o restante, com aproximadamente 19 milhões de
pessoas indo para a classe “C”.
Aluno: Marcus André Barbosa Guimarães Alves Júnior
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Julia Musso Gomes da Costa Durão
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thais Peluso da Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Análise de desempenho de sistemas de vedações industrializadas sob a ótica da sustentabilidade das edificações
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 de vedações internos e externos pode
interferir em todo o processo de produção no que se refere aos impactos ambientais gerados no canteiro de obras e quanto ao desempenho da
edificação. Existem diversos estudo sobre os sistemas de vedações de modo artesanal tal como as alvenarias. Entretanto, há uma carência em estudos
relacionados com sistemas industrializados. Considerando a importância do setor da construção civil na busca pelo desenvolvimento sustentável, o
objetivo geral da pesquisa é analisar sistemas de vedação internos e externos sob a ótica do conforto ambiental e sustentabilidade do espaço
construído. O projeto de pesquisa dá continuidade ao projeto de pesquisa sobre sistemas de vedações industrializados visto que alguns desses
sistemas também funcionam como sistemas de vedações. Pretende-se dessa forma avaliar o desempenho de vedações. Alguns sistemas foram
previamente selecionados para dar início à pesquisa, em função da sua maior utilização no mercado da construção civil, como: Pré-moldado em
concreto armado; Painéis Cerâmicos Pré-Fabricados; Concreto PVC; Steel Frame; Wood Frame; Sistema Drywall; Sistema filt up; Blocos e painéis EPS.
Para isso, as vedações serão analisadas a partir das 14 categorias da certificação Alta Qualidade Ambiental (AQUA) e da norma de desempenho (NBR
15.575). . Pretende-se que as estratégias analisadas possam ser incorporadas no ciclo de vida das edificações a fim de contribuir para a produção de
edificações sustentáveis. Além disso, a pesquisa pretende modelar edificações com as vedações citadas a fim de analisá-las utilizando heliodon e
prototipagem virtual.
Aluno: Dalila Miguel de Lima
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Lucia Magalhães
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carolina Brandão Moraes Guimarães
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Philippe Carvalho da Costa
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Barra da Tijuca: um bairro para andar à pé?
E-mail: jeannetrindade@gmail.com
Docente orientador: Jeanne Almeida da Trindade

RESUMO
Caminhar a pé é uma das atividades fundamentais do ser humano. “Pedestre” é um termo que não descreve uma parte distinta da população, mas
uma condição temporária que passam todas as pessoas. Nas áreas urbanas com espaços limitados e com a incompatibilidade veículo/pedestre, surge
a calçada como solução para a separação física dos espaços para circulação de veículos e pedestres. O bairro da Barra da Tijuca começou a se
desenvolver urbanisticamente a partir da década de 1950 e, mais intensamente, após o “Plano Piloto para a urbanização da baixada compreendida
entre Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá” elaborado em 1969 pelo arquiteto-urbanista Lúcio Costa. O Plano Piloto foi um
projeto modernista que utilizava conceitos estabelecidos na Carta de Atenas, dividindo a região em áreas monofuncionais, com núcleos residenciais
espaçados e avenidas largas para a circulação. O principal meio de transporte seria o automóvel que trafegaria livremente, sem interrupções. Duas
grandes avenidas expressas estruturam a região (atuais Avenida das Américas e Avenida Ayrton Senna) e no cruzamento dessas avenidas fica
localizado o Terminal Alvorada que junto com seu entorno, será objeto dessa pesquisa. Quando Lucio Costa elabora o Plano Piloto, algumas áreas da
Barra da Tijuca, como o Jardim Oceânico, já iniciavam o processo de ocupação com características semelhante aos bairros do Leblon e Ipanema. O
planejamento existente, enquadrado dentro do Plano de Diretrizes de Vias Arteriais (1955), previa arruamentos paralelos ao longo de toda extensão
do bairro e a tendência natural seria a ocupação ao longo de todas vias, tal como aconteceu nos bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon. Por ter um
desenho urbano completamente diferente do Plano de Lucio Costa, escolhemos esse local como segundo objeto de análise dessa pesquisa.
Aluno: Jeniffer Sant'Ana Castro de Farias
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Teresa Cristina Bernardes Rodrigues Piragibe
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Raone Miranda Fontenele
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Camila Ferreira Prado
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Outros Lugares da Memória: Habitações fabris na cidade imperial
Docente orientador: Nelson Ricardo Ferreira da Costa

E-mail: n6r2@yahoo.com.br

RESUMO
Este projeto propõe o inventariado da arquitetura habitacional de algumas das mais singulares vilas de fábrica situadas em Petrópolis, sobretudo
algumas construídas da segunda metade século do XIX ao início do século XX. Para tanto pretende investigar o que restou das antigas vilas operárias
desses antigos e tradicionais complexos fabris da Cidade Imperial a partir do fechamento e abandono que sofreram no decorrer do século XX. Para
isso é fundamental explorar os motivos que formataram as relações entre os modos de pensar e habitar esses espaços familiares e as consequências,
materiais e imateriais, daqueles que protagonizaram essa obliteração.
Aluno: Natália Freitas da Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lorran Amaral Kasesky
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Título PSE – Parklet sustentável e ergonômico
E-mail: venetiasantos@gmail.com
Docente orientador: Venetia Maria Correa Santos

RESUMO
A cidade do Rio de Janeiro hoje enfrenta problemas profundos. Calçadas apertadas ou pobres, sem nenhum convite para que o cidadão deixe o seu
carro em casa e ande pelo seu bairro a pé. As ruas do Rio precisam de uma atração social, um lugar onde se possa parar e relaxar. A criação das
“Paradas Cariocas” pela Prefeitura _ decreto 39983 de 10 de abril de 2015 traz as pessoas novamente para o antigo convívio de praças, deixa a cidade
mais lúdica. O Projeto de pesquisa tem como base as “Paradas Cariocas”, com foco no projeto centrado no homem e ambiente. A pesquisa abrange o
desenvolvimento de: - Padrões para projeto do mobiliário urbano ergonômico para as paradas carioca, adaptado à população do Rio; - Padrões
ergonômicos para o projeto arquitetônico do parqueado que irá acomodar o mobiliário, plantas, bicicletas, além dos itens de segurança, tai como
balizadores com material reflexivo, trava-rodas, entre outros; - Requisitos e recomendações para o projeto sustentável (material reciclável; horta;
captação da água da chuva; captação da energia solar; lixeiras de coleta seletiva).
Aluno: Elson Teófilo Gonçalves
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: CST em Gestão Ambiental
Título Produção de Biofertilizantes Naturais através da Técnica de Compostagem
E-mail: gisele_teixeira@globo.com
Docente orientador: Gisele Teixeira Saleiro

RESUMO
Em busca de alimentos mais perfeitos a indústria agrícola tem investido cada vez mais em agrotóxicos, tornando esses alimentos possíveis riscos a
saúde da população. Portanto a necessidade de se consumir alimentos limpos, sem a presença de agentes químicos vem crescendo cada vez mais.
Esta necessidade não se faz apenas nas áreas rurais, mas nas áreas urbanas, nos quais moradores encontram maiores dificuldades de montar
pequenos plantios em suas residências. Os biofertilizantes são substâncias que contém microorganismos vivos que, quando aplicados em sementes,
superfície da planta, ou solo, coloniza o interior da planta e promove o crescimento da mesma pelo aumento da disponibilidade de nutrientes, tais
como fósforo e nitrogênio. Uma das formas de produção de biofertilizantes é através da técnica de compostagem, um processo natural que envolve a
decomposição da matéria orgânica de origem animal ou vegetal.
Aluno: Daniel Knibel Vitral
Curso do aluno: CST em Gestão Ambiental
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Antonio Augusto Gonzalez Praça Guinebretiere de Carva Curso do aluno: CST em Gestão Ambiental
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Caio Butkovsky da Silva Bezerra
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
Título Análise do uso de Resíduos Agrícolas Oriundos da Região de Nova Friburgo em Resíduos Termoplásticos
E-mail: hmcos@bol.com.br
Docente orientador: Helson Moreira da Costa

RESUMO
O objetivo deste projeto de pesquisa é o aproveitamento de resíduos agrícolas gerados pelos processos de beneficiamento de grãos, particularmente,
cascas de café, incorporando-os como carga em matrizes termoplásticas provenientes de resíduos plásticos presentes no lixo doméstico,
especificamente polietileno de alta densidade (PEAD) e polipropileno (PP). Espera-se criar um material com aplicações práticas semelhantes aos
materiais convencionais, porém como maior capacidade de biodegradação.
Aluno: Thayane Freiman da Silva
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lara Coelho dos Santos
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/CNPq
Título Avaliação Alelopática de Schinus terebinthifolius frente a diversas espécies daninhas
E-mail: lucianamoreno990@gmail.com
Docente orientador: Luciana Moreno dos Santos

RESUMO
A busca por biomoléculas em nossa sociedade, vem sido cada vez mais evidenciada. A evolução da sociedade que levou a necessidade da descoberta
de cada vez mais substâncias ativas, que venham a suprir as demandas em relação a obtenção de novos produtos, com atividade biológica ainda a ser
descrita. Atividades farmacológicas como antitumoral, antimalárico, antioxidante, antimicrobiana, dentre outros são alvos de pesquisas que envolvem
a química de produtos naturais e a possibilidade da descoberta de novas substâncias. Nas ciências agrárias, a busca por novos agroquímicos não se dá
de forma diferente. A necessidade de substâncias que controlem pragas e doenças por mecanismos de ação diferentes, vem de encontro a
necessidade do controle de tais patógenos e espécies daninhas, muitas vezes já resistências aos produtos disponíveis no mercado. A descoberta de
novos mecanismos de ação juntamente com a ação de substâncias naturais ainda desconhecidas, são ainda uma esperança no desenvolvimento de
novos agroquímicos. Relações ecológicas entre as espécies, ajudam no entendimento da interação entre as substâncias químicas e o controle dos
mesmos, sendo tais observações de grande valia para o entendimento do relação planta-planta, avaliando não apenas substâncias puras mas o efeito
sinérgico entre elas. Neste trabalho, evidenciamos o estudo da atividade biológica de nossos extratos e frações da espécie Schinus terebinthifolius
frente a diversas espécies daninhas. A espécie S. terebinthifolius, teve seu estudo bioguiado através de avaliações alelopáticas entre seus extratos e
frações frente as espécies Lactuca sativus e nesta fase do projeto terá seus extratos avaliados frente a diversas espécies daninhas. A mesma mostrouse ativa em diversas frações frente as avaliações em relação ao tamanho de radícula, comprimento de parte aérea, biomassa fresca, biomassa seca,
índice de velocidade de germinação e percentual de germinação. A substância ergosterol citada pela primeira vez no gênero apresentou atividade
frente a espécie bioindicadora L. sativus e atividade expressiva frente a espécie daninha Bidens pilosa.
Aluno: Danielle Ferreira Da Silva Bastos
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

UNESA

Página 136 de 162

Título Avaliação do Potencial de Resíduos Plásticos
Docente orientador: Valeria Dutra Ramos

E-mail: valeria.ramos@estacio.br

RESUMO
No mundo inteiro, a preservação ambiental é uma grande preocupação uma vez que os rejeitos gerados pelas atividades industriais desenvolvidas
pelo homem são cada vez mais crescentes. Estes variados tipos de rejeitos que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, impõem o estabelecimento
urgente de iniciativas racionais para o seu descarte, sem causar quaisquer danos ao meio ambiente, ou para sua reutilização, o que se torna atrativo
do ponto de vista ecológico e econômico. Tecnologias tradicionais de tratamento de rejeitos como, por exemplo, a incineração e a incorporação a
aterros são alternativas muitas vezes não adequadas que podem levar a resultados indesejáveis com o possível agravamento do problema. A curto
prazo a implementação de tecnologias de reciclagem faz-se necessária para que se possa garantir uma manutenção da qualidade de vida no futuro. Os
materiais poliméricos são cada vez mais utilizados no dia-a-dia em diferentes produtos, desde simples embalagens até utilidades nobres. Assim sendo,
em consequência, do grande volume de aplicações dos plásticos, a sua percentagem entre os componentes do lixo urbano tem apresentado um
crescimento contínuo. A maioria dos processos propostos para o reaproveitamento de frações de lixo compostas por plásticos misturados envolve
processos complexos de separação. Na maioria dos casos, o custo elevado destes processos inviabiliza economicamente a utilização destas técnicas.
Neste sentido esforços visando diminuir o número de etapas e reduzir custos no processamento de plásticos misturados, constituem aspectos
tecnológicos de grande interesse, no que diz respeito à problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos.
Aluno: Beatriz Coelho dos Santos
Curso do aluno: Farmácia
Situação: IC/FAPERJ
Título Avaliação Inicial da Estrutura e Composição dos Plantios de Restauração no Estado do Rio de Janeiro
E-mail: finottiricardo@gmail.com
Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

RESUMO
As atividades de restauração de áreas degradadas constituem uma nova perspectiva para solucionar os problemas ecológicos atuais e deve tomar um
papel importantíssimo na gestão e no planejamento ambiental no novo milênio. Nos últimos anos tem-se intensificado a realização de projetos com
tais fins, e muitos tem sido executados sem base teórica ou prática, e assim torna-se necessário o desenvolvimento de conhecimento e tecnologia que
atendam a essa demanda com eficiência Os atributos dos ecossistemas mais utilizados como orientações para avaliação do sucesso da restauração,
podem ser classificadas em três categorias gerais: (1) diversidade; (2) estrutura da vegetação; e (3) processos ecológicos. Sendo assim, o estudo da
composição e estrutura dos plantios de restauração é de grande importância para o conhecimento e avaliação do sucesso destas estratégias na
proteção e no fornecimento de serviços para os ecossistemas. Neste trabalho serão comparadas 3 áreas de plantios de restauração localizadas em
áreas de mata ciliar no Estado do Rio de Janeiro. Serão coletados dados sobre a estrutura e composição destes plantios em parcelas de 5x5m alocadas
em transectos perpendiculares ao curso do rio. Estes dados serão comparados entre as áreas e cálculos sobre a biomassa e quantidade de carbono
alocada. Também serão analisadas as características funcionais da comunidade arbórea para que possam fornecer as bases teóricas para o
acompanhamento dos mesmos.
Aluno: Leandro França Barreto
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Reiane Gonçalves da Silva
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título Encostas Serranas: Monitoramento da regeneração natural em áreas de deslizamento de encosta na microbacia de barracão dos mendes
(Nova Friburgo– RJ)
E-mail: finottiricardo@gmail.com
Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

RESUMO
O conhecimento dos processos ecológicos e da dinâmica da regeneração natural constituem-se em etapas fundamentais para a avaliação da
necessidade e implementação de projetos de manejo e restauração florestal. Em Janeiro de 2011, as encostas da região serrana do Estado do Rio de
Janeiro sofreram fortes impactos por conta de eventos climáticos extremos que ocasionaram deslizamentos de encostas em vários pontos da região
serrana, caracterizando-se como uma das maiores tragédias ambientais do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, algumas destas áreas encontram-se
em franca regeneração, constituindo-se em verdadeiros laboratórios naturais para o estudo da regeneração natural em área de sucessão primária. O
objetivo deste projeto é estudar o processo de regeneração natural de encostas degradadas na microbacia de Barracão dos Mendes no município de
Nova Friburgo. Esta microbacia está localizada no distrito de Campo do Coelho, o mais afetado por quedas de barreiras e/ou enchente aonde foram
registradas perdas nas áreas agrícolas em decorrência de aterramento pela lama proveniente da enxurrada, erosões e deslizamento de encostas, além
da supressão de áreas de cultivo. Projetos da EMBRAPA Agrobiologia já estão sendo desenvolvidos nesta região e um termo de cooperação em
pesquisa já foi assinado pelos pesquisadores das duas instituições. Inicialmente, serão selecionadas cinco áreas de encosta em regeneração e áreas
florestadas mais próximas do entorno de acordo com a importância e interesse mútuo dos projetos realizados na área. Serão realizadas amostragens
piloto para a determinação do esforço amostral necessário. Em cada encosta degradada e área florestada do entorno serão alocadas, inicialmente, 10
parcelas de 10 x 10 m para amostragem do componente arbóreo. Em cada uma dessas parcelas serão alocadas 5 subparcelas de 1 x 1 m para estudo
das plântulas e 5 subparcelas de 2 x 2 m para o estudo das arvoretas. Serão avaliadas a composição e estrutura da comunidade vegetal e a as
propriedades físicas e químicas do solo e da serrapilheira (horizonte holorgânico). Estas últimas serão triadas e analisadas quanto aos conteúdos de
análises de pH, Matéria Orgânica (MO), (H+ e Al3+), P, K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn e outras. As áreas em regeneração serão comparadas com as
áreas florestadas do entorno e com as outras áreas em regeneração quanto à similaridade florística. A relação entre a estrutura da comunidade e as
características do solo serão analisadas bem como as suas variações temporais.
Aluno: Renata de Oliveira Teixeira
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

UNESA

Página 137 de 162

Título Estudo da Riqueza e Diversidade da Flora Urbana do Município de Nova Friburgo – RJ
E-mail: finottiricardo@gmail.com
Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

RESUMO
Um das abordagens da Ecologia Urbana é o estudo da biodiversidade urbana e seus aspectos relacionados. Cidades possuem uma natureza
extremamente uniforme com estruturas físicas muito similares ao longo do mundo todo. Devido às alterações drásticas e intensas causadas pela
urbanização e pelas características de seu crescimento, a urbanização é considerada uma das principais causas de extinção de espécies nos dias de
hoje, tendo como consequência o empobrecimento biótico causado pela homogeneização biológica. Sendo assim, estudar a biodiversidade nas
cidades é um passo importante para propor mudanças e soluções que envolvam a melhoria da qualidade de vida da população humana e dos serviços
ecossistêmicos que cidade pode oferecer. Nova Friburgo é uma cidade turística com cerca de 200.000 habitantes, localizada na região serrana do Rio
de Janeiro. Possui, no entorno da cidade, uma grande quantidade de áreas verdes com potencial para sua utilização em ambientes urbanos. O
presente trabalho tem como objetivos: analisar a composição florística da flora urbana de Nova Friburgo e sua similaridade com as floras urbanas de
outras cidades brasileiras, avaliar as características das espécies utilizadas na arborização urbana do Centro de Nova Friburgo quanto a sua origem e
ciclo de vida, e propor modificações e adequações na utilização de espécies nas áreas urbanas de acordo com as características analisadas. Para isso, a
ruas e praças da região Centro de Nova Friburgo serão percorridos e os indivíduos vegetais medidos quanto à altura, o diâmetro acima do peito (DAP)
e sua localização geográfica será anotada. Estes serão identificados até o menor nível taxonômico possível. Será feita a análise da composição
específica e das características da mesma levando em consideração aspectos tais como a sua origem (nativa ou exótica), seu habito de vida (arbóreo,
herbáceo, arbustivo) e seus modos de polinização e dispersão (zoocórica, anemocórica, etc..). Será também realizada uma análise da similaridade
florística considerando a ocorrência das espécies e uma análise da proporção e da abundância de espécies nativas e exóticas das cidades presentes na
tabela abaixo. Para se realizar tal análise será elaborada uma planilha com a ocorrência e a abundância das espécies, na qual, as sinônimias e os nomes
das espécies foram verificados através do site Flora do Brasil (www.floradobrasil.gov.br).
Aluno: Tatiane Nicolau Gonçalves
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título Sustentabilidade – Um Estudo Sobre a Degradação do Polímero PVC
E-mail: suzanaarleno@gmail.com
Docente orientador: Suzana Arleno Souza Santos

RESUMO
O descarte de materiais no meio ambiente vão desde o concreto até o PVC. Há ausência de estudos aprofundados sobre o descarte dos polímeros em
especial o PVC. Este fato confere à Ciência de Materiais o atributo de conhecer e verificar a melhor forma de degradação desse material que é
altamente poluidor. Este trabalho consiste numa pesquisa para avaliar o comportamento do PVC e do PVC-Reciclado frente aos ataques promovidos
por ácido eugenol, em escala de bancada laboratorial. O estudo comparativo entre os dois materiais, apresenta resultados de perda de massa
estrutural do material testado, em função do contato com os ácidos gerados durante o processo de análise.
Aluno: Marina Furtado Leite
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lara Sobrinho Ruback
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/UNESA
Título Valoração de Dados Ambientais da Geração de Poluentes nas Usinas Sucro Alcooleiras de Campos dos Goytacazes/RJ
E-mail: sheila_tavares@hotmail.com
Docente orientador: Sheila Tavares Pereira

RESUMO
A poluição do ar provoca a poluição da água, que provoca a poluição do solo e vice-versa. Sabe-se que o avanço da tecnologia vem acompanhado de
gastos de energia que, tornam viáveis as constantes descobertas. Produzir energia, geralmente, é o principal motivo da poluição do ar, pois os
automóveis, fábricas, usinas termoelétricas espalhadas pelo mundo usam, na maioria das vezes, a energia dos combustíveis. Os principais poluentes
atmosféricos são os gases tóxicos lançados pelas indústrias e pelos veículos movidos a petróleo e, os compostos tóxicos formados no ar a partir de
elementos componentes dos gases desprendidos pelos motores e chaminés que reagem, com o auxílio da luz, com os elementos da atmosfera. Não
sabemos até que ponto um ambiente suporta um determinado tipo de agressão. Toda a questão que aborde poluição deve ensejar a vinculação dos
diferentes tipos de poluição em um ciclo fechado. Em algumas áreas na cidade, existem indícios da ocorrência da poluição do ar, constatados em
estudos feitos por alguns pesquisadores acadêmicos, que ao analisarem a poluição do ar na cidade de Natal/RN, tendo como indicadores de poluição a
água da chuva (MACÊDO, 2004, MELO, 2007, ALVES, 2009). O presente trabalho se deterá na análise dos gases poluentes emitidos por usinas sucro
alcooleiras em funcionamento no município de Campos dos Goytacazes, uma vez que estes são os objetos de estudo dos trabalhos de valoração
ambiental dos danos causados pela emissão de poluentes.
Aluno: Danielle Ferreira da Silva Bastos
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título Cálculo Diferencial e Integral e suas aplicações no curso de Engenharia: uma abordagem fenomenológica da escrita e da interpretação para
resolução de problemas
E-mail: 15gilselene@gmail.com
Docente orientador: Gilselene Garcia Guimaraes

RESUMO
Compreender o processo de desenvolvimento do conhecimento humano em sua dinâmica contextual envolve diversos e diferentes níveis
epistemológicos “do” e “no” cotidiano. A ideia de que o conhecimento matemático esteja fundamentado em “verdades” de alta complexidade e de
difícil compreensão é um mito que não se sustenta quando se percebe a importância da aplicação desse conhecimento em contexto multidisciplinar.
Nesse sentido é possível verificar a possibilidade de contextualização simultânea entre os conceitos básicos da matemática teórica e a compreensão e
interpretação desses fenômenos na prática cotidiana. Fatos como a enorme dificuldade, apresentada pelos alunos do curso de Engenharia, em
interpretar e resolver os enunciados dos problemas propostos, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, se revela cada vez mais um fator
preponderante no processo de interação entre o que se sabe e o que se entende. A inegável complexidade que perpassa estas questões promove
grandes descontentamentos e insucessos na vida acadêmica dos alunos. Tentar entender o processo de “como pensam os alunos?”, “o que eles
entendem dos enunciados matemáticos?” e de que modo a forma escrita e interpretativa se integram ao conhecimento proposto tem a intenção de
enriquecer e relativizar as ações desenvolvidas na sala de aula, possibilitando sentidos e significados na representação, compreensão e resolução de
problemas. O aprendizado da resolução das questões que envolvem o conteúdo da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral se constitui como
ferramentas para o eficaz desenvolvimento do curso de Engenharia e suas aplicações práticas, como por exemplo, um dimensionamento de vigas. Este
estudo aponta para a importância do diálogo entre os conteúdos dessa disciplina e suas aplicações cotidianas no campo da Engenharia. Tão
igualmente importante é a necessária interpretação e compreensão da conversão entre os enunciados escritos na forma dos símbolos matemáticos e
a forma da língua materna.
Aluno: Waleska de Oliveira Henrique
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Eduardo de Castro Fernandes Ramalho Coelho
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yan Ramalho Sant’ana Neves
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Caracterização Físico-Química de Blocos Cerâmicos Utilizados em Alvenaria na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro
E-mail: luciana.lezira@estacio.br
Docente orientador: Luciana Lezira Pereira de Almeida

RESUMO
O município de Campos dos Goytacazes, na região norte fluminense, apresenta características que o coloca entre os maiores produtores de blocos
cerâmicos para o mercado interno. Na construção civil para fabricação de estruturas em alvenaria podem ser utilizados blocos cerâmicos que devem
seguir determinadas características e propriedades, mediante normas que venham garantir o seu desempenho. Para que isso seja garantido, é
necessário que sejam feitos estudos mais detalhados e análises das propriedades desejadas. Este trabalho faz um estudo entre vários fabricantes de
blocos de alvenaria do município de Campos dos Goytacazes/RJ para analisar quantitativo e qualitativamente a matéria prima antes e após a
fabricação dos mesmos. Serão escolhidas várias indústrias cerâmicas para a execução deste projeto, com o objetivo principal de explicar através de
análise mineralógica, química e física feita no produto acabado, os problemas encontrados na grande diversidade de produtos fora das especificações.
Os resultados indicarão as variações das analises químicas e físicas das amostras antes e após o processo de fabricação do produto final. Os mesmos
demonstrará que os blocos cerâmicos de Campos dos Goytacazes são ou não padronizados conforme normas técnicas.
Aluno: Amanda Lima Hufnagel Alves Santos
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Bruno Gabry Brum Almeida
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: IC/FAPERJ
Aluno: Thays Manhães de Azevedo
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Thainar Viana de Sá
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: IC/FAPERJ
Título Estudo do gerenciamento e aproveitamento de resíduos de gesso
E-mail: oselys@gmail.com
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
Nas últimas décadas, a busca por uma economia sustentável em âmbito mundial tem progredido de forma significativa a ponto da qualidade e o bem
estar da população estarem diretamente vinculadas a processos e produtos considerados ecologicamente corretos e que durante seus ciclos de vida
cumpram seus objetivos econômico e social sem acarretar impactos negativos no meio ambiente. Contudo, atualmente vários setores industriais
ainda não observam estes objetivos e terminam colocando suas finalidades econômicas em um primeiro plano, desconsiderando os atuais conceitos
de sustentabilidade. Designadamente, o setor da Construção é responsável por até 50% do consumo dos recursos naturais atualmente disponíveis e os
detritos gerados por esta indústria representam uma grande parcela dos resíduos sólidos urbanos a nível mundial. Isto pode ser atribuído à alta
intensidade de novas construções, bem como às elevadas taxas de desperdício de materiais durante e após o período de obras. Dentre os resíduos
gerados pela indústria da Construção Civil, o gesso é um dos resíduos que demanda um manejo diferenciado em função da constatação de haver,
atualmente, uma baixíssima reutilização ou reciclagem deste material, em contraponto a uma importante deposição em locais inadequados. Estima-se
que a produção nacional anual de gesso seja de mais de meio milhão de toneladas e que o seu desperdício seja de aproximadamente 45%,
representando, quando disposto inadequadamente, um problema econômico com impactos negativos na área ambiental, principalmente pela
contaminação do solo e da água. Desta forma, o gerenciamento e a reciclagem adequada é de fundamental importância para atenuar o impacto
gerado pelo setor, consolidando-se como uma importante prática para a sustentabilidade desta indústria. Neste sentido, este projeto de pesquisa visa
avaliar o gerenciamento e o aproveitamento de resíduos de gesso oriundos da indústria da Construção Civil visando a utilização do mesmo pela
própria indústria na produção de blocos de construção.
Aluno: Mayara Marques de Souza
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: José Nivaldo Fernandes Sobrinho
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alana Ribeiro Duarte
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Radiografia Digital: Estudos em Amostras de Concreto
E-mail: aneurideamorim@gmail.com
Docente orientador: Aneuri Souza de Amorim

RESUMO
A radiologia industrial, através dos raios X, tem se mostrado ferramenta poderosa na avaliação de componentes manufaturados e vem sendo utilizada
para analise não destrutiva de diversos materiais, inclusive o concreto. Com essa técnica pode-se observar aspectos físicos e também possíveis
quadros patológicos de amostras. As barragens são ótimos exemplos de necessidade de se avaliar as condições estruturais para a preservação e
manutenção da vida útil do concreto.
Aluno: Wesley de Abreu Pinto
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alice Mariane Coelho Gorne Leite
Curso do aluno: CST em Radiologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Tecnologia GPRS Utilizado no Monitoramento da Geração de Energia Elétrica Através de Placas Solares Fotovoltaicas e Plataforma Arduino
E-mail: robson.santos@estacio.br
Docente orientador: Robson da Cunha Santos

RESUMO
A escassez de fontes não renováveis e com a crescente demanda de energia, atualmente o estudo e pesquisas sobre aplicações de fontes de energia
renováveis cresce diariamente. Os recursos energéticos renováveis oferecem muitas vantagens para um mundo carente de energia, eles podem ser
usados de muitas maneiras, gerando problemas ambientais mínimos e podem ser controladas com tecnologias apropriadas. Essas energias
correspondem atualmente a 9% da energia fornecida no mundo, esse índice aumenta para 22% se incluirmos todos os usos da biomassa. 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 “Off Grid” ou “Grid Tie”, estes inversores convertem a energia em Corrente Continua “CC” gerada pelas placas, em Corrente Alternada “CA”.
Porém, somente o Grid Tie trabalha 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 disponibilizandoos 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. A utilização de máquinas como turbinas, geradores, precisam de manutenções habitualmente
devido ao seu desgaste natural, além de gerar poluição sonora durante o seu funcionamento. A queima, em uma caldeira de combustíveis fósseis,
emite gases poluentes que em longa escala causa um grande impacto ao meio ambiente, como o aquecimento global, as chuvas acidas, dentre outros.
Dessa forma, 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. Hoje em alguns municípios já é possível a venda da energia
gerada em sua casa para a concessionária de distribuição local. 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, o consumidor poderá receber um crédito.
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Aluno: Marina Aparecida Barbosa de Souza
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lee Saeny Santos Martins
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Beatriz Coelho da Silva
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Viabilidade, Gestão e Planejamento de Produção de Edificações Sustentáveis: Sistemas Construtivos Modulares em Aço – Utilização de
Containers para Construção de Pólos Educacionais Universitários
E-mail: vanessa.azevedo@estacio.br
Docente orientador: Vanessa da Silva de Azevedo

RESUMO
Este estudo objetiva a pesquisa sobre a viabilidade da utilização de containers como alternativa unidade habitacional destinada a pólos educacional
universitários, integrando conhecimentos diversos na resolução de uma situação problema real relacionada ao universo da construção civil.
Demonstra-se preocupação com relação a necessidade de viabilizar projetos executivos com qualidade em termos de habitabilidade e de velocidade
em termos de prazo de execução de obra, beneficiando assim, diretamente os empreendedores a termos de custo e usuários a termos de uma
edificação sustentável. Desta maneira, os conhecimentos de construção civil associados ao compromisso socioambiental se fazem necessários. Este
estudo será desenvolvido de forma que se obtenha um produto final de qualidade em termos de habitabilidade e de velocidade em termos de prazo
de execução. Percebe-se inicialmente a possibilidade de executar um projeto simples, rápido e de custo relativamente viável, aliado à preocupação
ambiental: a utilização de containers como alternativa de unidades habitacional voltadas à aplicabilidade como pólos educacionais universitários.
Aluno: Ronald Alves da Costa
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia de Petróleo
Título Avaliação dos Riscos Ocupacionais e Ambientais na Atividade de Abastecimento e Revenda de Derivados no Município de Campos dos
Goytacazes
E-mail: lhpoley@gmail.com
Docente orientador: Luiz Henrique Poley Victer Dias

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo avaliar os riscos ambientais e ocupacionais sob uma perspectiva prevencionista na atividade de abastecimento e
revenda de derivados em postos de serviço localizados no município de Campos dos Goytacazes, RJ. Para tal será aplicada a metodologia de
levantamento de perigos conhecida como lista de verificação (check-list), além da realização de entrevistas livres com os trabalhadores dos postos
visitados.
Aluno: Leticia Donatelli Paulino
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/UNESA
Título Estudo da produção de biogás a partir de glicerina bruta residual da produção de Biodiesel
E-mail: oselys@gmail.com
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
Durante os dois últimos séculos, os combustíveis fósseis e seus derivados tem sido as principais fontes de energia a nível mundial. Contudo, a atual
preocupação com os problemas econômicos, sociais, ambientais e políticos associados à exploração e ao consumo destes combustíveis não
renováveis, tem contribuído para o desenvolvimento de tecnologias que visam a obtenção de novas formas de energias, principalmente as de origem
renovável, como os biocombustíveis. Entre os principais biocombustíveis destaca-se o Biodiesel que pode ser obtido através da transformação química
de biomassa vegetal ou animal. No pais, a crescente produção de Biodiesel representa uma alternativa sustentável de obtenção de bioenergia por
meio de fontes agrícolas renováveis. Porém, a geração de glicerina como coproduto em uma taxa de aproximadamente 1 kg por 12,6 L de Biodiesel,
além do alto custo associado aos processos de purificação e refino da mesma, representam grandes dificuldades na gestão e o reaproveitamento
deste subproduto. Neste contexto, o objetivo da presente proposta é avaliar o aproveitamento da glicerina bruta residual do Biodiesel (GBRB) como
substrato na produção de outro biocombustível, o Biogás. Este aproveitamento integral permitiria uma otimização do processo, aumentando a
quantidade de biomassa disponível para ser convertida em bioenergia, além de uma redução dos impactos ambientais associados a esta tecnologia. O
trabalho experimental terá entre suas metas desde o desenvolvimento do projeto e a construção de biodigestores de bancada (escala de laboratório)
até posteriormente a condução de experimentos de produção de Biogás por digestão anaeróbica usando substratos com diferentes concentrações de
GBRB. Como resultados almejasse contribuir com a cadeia produtiva do Biodiesel através do aumento da produtividade e do potencial econômico e da
redução do impacto ambiental causado pelo acumulo do seu principal subproduto, assim como, na formação de recursos humanos de alto nível
através dos alunos de IC envolvidos no projeto.
Aluno: Kethelly Cristine Rangel Lino
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Kaymmy Schineider Moraes Grossi
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: Thaiane de Castro Mello
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruno Vieira Carvalho
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 Utilizando Cascas de Ovos de Galinha como Precursor
E-mail: marilzasa@oi.com.br
Docente orientador: Marilza Sampaio Aguilar

RESUMO
A hidroxiapatita é um material que apresenta ampla aplicação, envolvendo as áreas de materiais, engenharias e médica. Este material 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 sua
síntese é feita, de uma forma geral, a partir de matérias primas industrializadas ou a partir de materiais biológicos, envolvendo sínteses de alto custo,
tais como: reações no estado sólido, coprecipitação, método hidrotérmico e método sol-gel. Neste trabalho optou-se por utilizar a tecnologia sol-gel
que envolve parâmetros reacionais simples, como baixas temperaturas e pressão ambiente, utilizando materiais de baixo custo, tal como cascas de
ovos de galinha, com a obtenção de pós nanométricos, que oferecem vantagens sobre os demais tamanhos de partículas por possuírem maior área
superficial, melhores propriedades mecânicas e maior biocompatibilidade. 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 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,
Microscopia Eletrônica de Transmissão para definir o tamanho do cristalito e por B.E.T. para determinar a área superficial específica e a porosidade
dos sólidos obtidos.
Aluno: Luiza Novaes Nogueira de Sá de Melo Cavalcanti
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Hermes Vinícius de Almeida Cruz
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
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Título Valiação de Corrosão de Equipamentos de Perfuração de Fluidos de Perfuração à Base Aquosa e a Base de Óleo
E-mail: professorcarlosferreira@gmail.com
Docente orientador: Carlos Alberto Martins Ferreira

RESUMO
Os fluidos de completação têm importância fundamental durante o processo de perfuração, dentre as ações podem ser citadas: a manutenção da
estabilidade do poço, resfriamento da broca, retirada de cascalhos, bem com controle da pressão para evitar e entrada de fluxo de óleo, gás ou água
proveniente das rochas perfuradas. Sempre em busca de uma formulação ideal de um fluido se torna importante, visto que diversos são os problemas
que podem ser causados por esse produto, caso não esteja de acordo com o sistema a ser perfurado. Porém, muitos fluidos de perfuração incorporam
constituintes com características tóxicas, corrosivas, ou agressivas ao meio ambiente. Com relação à corrosão, esses fluidos, ao entrarem em contato
com os equipamentos de perfuração, em especial os aços, favorecem a corrosão desses materiais. Diante da diversidade de fluidos existentes, este
projeto avaliará o efeito da corrosão de equipamentos durante o uso de fluidos de perfuração à base aquosa, com aditivos, e assim, sugerir sistemas
de proteção para evitar tal ação danosa, avaliando assim a agressão que esses fluidos podem fazer aos equipamentos de perfuração. Será realizada a
preparação dos fluidos de perfuração no laboratório de química da UNESA, a caracterização dos corpos de prova, antes e após os ensaios, que serão
atacados pelos fluidos. Os ensaios de imersão será um teste importante para avaliar a ação corrosiva dos fluidos de perfuração sobre os aços
utilizados. Os ensaios eletroquímicos de impedância permitirão analisar, de forma mais segura, a influência da ação do eletrólito na superfície do
substrato. Com isso, poder analisar e propor os mais adequados para uso nas condições de perfuração.
Aluno: Rogério Cardoso de Alcântara
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nicolas Paes Urupukina
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título Avaliação de massas cerâmicas, processamento e propriedades dos produtos de cerâmica vermelha do Pólo Cerâmico de Campos dos
Goytacazes
E-mail: fernandamluna@gmail.com
Docente orientador: Fernanda dos Santos Maia Luna

RESUMO
Na região de Campos dos Goytacazes-RJ encontra-se instalado um dos mais importantes pólos de cerâmica vermelha do estado do Rio de Janeiro e do
Brasil. As argilas vermelhas usadas neste pólo ceramista têm sido intensamente estudadas nos últimos anos. No entanto, existem poucas informações
sobre o processo produtivo e qualidade dos produtos de cerâmica vermelha fabricados. Neste contexto, este trabalho propõem avaliar as massas
cerâmicas, processamento e propriedades dos produtos cerâmicos de seis empresas selecionadas pertencentes ao Pólo de Cerâmica Vermelha da
região de Campos dos Goytacazes-RJ. As massas cerâmicas e as peças de cerâmica vermelha seram coletadas diretamente das respectivas empresas
selecionadas para análise, com o intuito de caracterizar e verificar se as propriedades tecnológicas estão de acordo com as normas técnicas
estabelecidas pela ABNT. A caracterização das massas argilosas será realizada através de análises mineralógica, química e física das peças fabricadas
pelas indústrias. Os resultados experimentais indicarão se os produtos obtidos pelas cerâmicas correspondem aos padrões estabelecidos pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Aluno: Carolina Ventura de Souza
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lorena Santos Matos
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Aluno: Andressa da Silva Duarte Silva
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Título Caminhos da Renda: A Cadeia de Suprimentos da Renda Renascença no Brasil
E-mail: marciadecastro1994@gmail.com
Docente orientador: Marcia Cristina Esteves Agostinho

RESUMO
Há algum tempo, o foco da Engenharia de Produção vem se estendendo dos processos produtivos para as cadeias produtivas e, daí, para as cadeias de
suprimentos. Nesse movimento, o escopo da disciplina se amplia, incorporando, sucessivamente, novos atores que – além dos produtores – estão
envolvidos na geração de valor. Ao longo dessa evolução, a Engenharia de Produção sempre esteve relacionada a processos produtivos em escala
industrial. Entretanto, quando a atenção se volta, também, para os processos logísticos e as operações se tornam globais, torna-se plausível a
existência de cadeias de suprimentos que interconectem operações industriais a atividades artesanais. A presente pesquisa volta-se para um caso
particular de cadeia de suprimento centrada em um processo produtivo artesanal: a cadeia da Renda Renascença. Embora haja estudos sobre a renda
renascença no Brasil, eles são realizados, em geral, de um ponto de vista artístico ou antropológico (Nóbrega, 2005; Moraes, 2013). Não se tem
conhecimento de qualquer trabalho cuja abordagem seja sistêmica, considerando toda a cadeia de suprimentos que envolve a produção artesanal da
renda. É esta lacuna que o presente projeto pretende preencher. Assim, o projeto de pesquisa tem como objetivo estudar a cadeia de suprimentos da
renda renascença no Brasil, identificando pontos de alavancagem sobre os quais atuar, de forma a desenvolver um modelo de gestão capaz de
desenvolver tal atividade econômica. O presente projeto será realizado em duas frentes. A primeira delas, que se refere ao estudo da cadeia de
suprimentos propriamente dito, consistirá de uma pesquisa exploratória para modelagem da realidade observada. A segunda frente da pesquisa pode
ser classificada como “pesquisa-ação”. As atividades nesta frente consistirão no desenvolvimento de mecanismos ou ferramentas para
transformação, passando pelo estudo de viabilidade técnica e econômica.
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Aluno: Debora Mattos Godinho
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Como melhorar um curso de graduação utilizando a metodologia QFD
E-mail: baltar@camelos.com.br
Docente orientador: Sergio Baltar Fandino

RESUMO
A concorrência entre as empresas está cada vez mais acirrada; e um dos fatores que pode destacar uma organização é a qualidade dos serviços
prestados. Numa Instituição de Ensino Superior não é diferente, além das exigências normais por parte do governo e a competitividade com outras
IES; a formatação de cursos de qualidade que possam atrair os alunos é um desafio diário. Neste sentido, o público alvo do ensino superior demanda
por níveis sempre crescentes de Qualidade, e quando não encontram determinado serviço vão procurá-lo em outra IES. Um curso que ouve o seu
aluno, e formata seu projeto pedagógico nas necessidades do aluno, do mercado e das regras governamentais, é diferenciado. O objetivo geral do
estudo é criar um modelo de Planejamento para o Curso de Engenharia de Produção da UNESA baseado no método QFD - Quality Function
Deployment, a partir das necessidades dos alunos que estudam nesta Universidade. A partir destas informações serão criados os requisitos específicos
apropriados ao curso para atender tais necessidades.
Aluno: Mayara Gomes Miranda
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Mapeamento Tecnológico e de Mercado de Nanomateriais de Interesse Industrial que Constituem Inovações Tecnológicas
E-mail: karla.jesus@estacio.br
Docente orientador: Karla Acemano de Jesus

RESUMO
A nanociência e a nanotecnologia são consideradas portadoras de futuro, pois demonstram grandes possibilidades de melhorias em materiais,
produtos e serviços. A importância na investigação e aprofundamento de pesquisas em materiais em escala nanométrica está baseada no fato da
tendência de mercado para os próximos anos apontar para produção em escala industrial possibilitando diversas aplicações. A participação das
universidades em descobertas, pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, além da prospecção tecnológica, é capaz de influenciar de forma
significativa os diversos segmentos industriais, assim como a economia e a sociedade. As universidades constituem fonte de informação e
conhecimento para as organizações, que por sua vez investem em pesquisas e desenvolvimento através de estudos de prospecção para auxiliar na
tomada de decisão quanto a um investimento ou caminho a ser seguido pela corporação, podendo ser utilizado também para avaliar e reconhecer as
oportunidades e possíveis ameaças para os seus negócios.
Aluno: Carmine Carlos Cantuaria
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Modelo Neuro-Psicológico-Fuzzy para Subsidiar a Análise de Desempenho Cognitivo de Alunos de Engenharia de Produção
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Docente orientador: Marcelo Prado Sucena

RESUMO
Trata-se de projeto multidisciplinar que envolve duas áreas: engenharia de produção e psicologia. Apesar de propostos dois projetos, um para cada
área, com seus objetivos bem definidos, a convergência deles permite se obter resultados muito superiores aos de cada um individualmente. Para
tanto pretende-se desenvolver um modelo matemático, implementado em aplicativo computacional, sustentado nas técnicas Integral-Fuzzy e Redes
Neurais Artificiais, para processar dados oriundos do projeto orientado pela área de psicologia e gerar informações significativas sobre o desempenho
cognitivo e individual do aluno do curso de engenharia de produção, permitindo-se potencializar as políticas educacionais positivas em
funcionamento, mitigar outras negativas e sugerir algumas que possam otimizar o potencial do aluno, segundo as suas restrições individuais e
coletivas.
Aluno: Lucas da Silva Brito
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
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Docente orientador: Luiz Fernando Rosalba Telles de Sousa

RESUMO
As empresas de saneamento básico no Brasil desperdiçam cerca de 40% dos recursos hídricos 1 que distribuem, um nível quase quatro vezes2 superior
ao de países mais desenvolvidos onde o nível de perdas é próximo a 11%. O projeto a seguir propõem uma ferramenta baseada na lógica difusa criada
por Zadeh3 posteriormente estudada por Klir & Folger [4] para melhorar a estimativa das perdas de recursos hídricos em locais com inviabilidade de
instalações de hidrômetros. A estimativa toma como referência dados levantados em colaboração com a empresa Águas de Nova Friburgo. A
ferramenta desenvolvida deve ser capaz de realizar a estimativa de consumo e posterior cálculo de tarifação de acordo com diversos parâmetros
pesquisados diretamente no consumidor e que revelam mais coerentemente a realidade de consumo dos usuários do sistema de distribuição de
recursos hídricos da cidade de Nova Friburgo. Como vantagens para a empresa a ferramenta apresenta uma estimativa da perdas de recursos hídricos,
identificando assim os pontos onde podem haver mudanças no planejamento da atuação da empresa para melhor distribuição destes recursos o que
inclui mudanças em investimentos, análises de payback e desenvolvimento de novas estratégias. Para o consumidor a ferramenta aproxima o
consumo real a tarifação exercida, substituindo a norma vigente de realizar a tarifação através da análise de um único parâmetro que porventura pode
ser danoso a empresa, ao consumidor e indiretamente a comunidade.
Aluno: Thaynara Campos da Silva
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Which Room: Software para locação de salas
E-mail: luizrosalba@gmail.com
Docente orientador: Luiz Fernando Rosalba Telles de Sousa

RESUMO
Este projeto de iniciação científica tem como objetivo a criação de um software para alocação das salas da Universidade Estácio de Sá, campus de
Nova Friburgo levando em consideração os complexos critérios necessários. Devido, as diferentes capacidades das salas e a constante mudança das
quantidades de alunos e turmas, um software se torna necessário para facilitar e agilizar a locação. Casos especiais de conflito de horário, alocação de
salas divididas por dois professores (em casos de provas), alunos/professores com necessidades de acesso especiais devem ser consideradas.
Aluno: Leonardo Caldas Soeiro de Castro
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
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Título Análise de conforto humano e de transporte de cargas sujeitas a vibrações provenientes de um veículo automotivo modelado
bidimensionalmente
E-mail: gustavosimao@uol.com.br
Docente orientador: Gustavo Simao Rodrigues

RESUMO
O estudo dos efeitos da vibração sobre o corpo humano já é analisado há muito tempo com o objetivo de evitar os efeitos indesejáveis e até
prejudiciais à saúde, como por exemplo, enjoo ou vertigens causados por movimentos oscilatórios. Além disso, o nível de competitividade da indústria
automobilística, onde não só o preço é responsável pela escolha de um determinado modelo, faz com que o consumidor avalie diversos outros
aspectos para decidir qual veículo irá comprar. Dentre esses aspectos, o conforto pode ser um fator decisivo nesta escolha, principalmente em função
do péssimo estado das rodovias no Brasil. Essa diferença na qualidade das pistas de rolagem no Brasil é tanta que alguns parâmetros das suspensões
de um veículo produzido mundialmente possuem valores especialmente adaptados para as estradas brasileiras. Outra preocupação referente aos
efeitos da vibração em veículos reside no transporte de cargas, onde certos valores de oscilação podem causar danos ao produto transportado,
resultando em prejuízos. Com o intuito de minimizar os efeitos vibratórios nas cargas, serão estudados sistemas absorvedores de vibração em veículos
de transporte de carga. Dessa forma, este trabalho tratará da resposta de um sistema excitado, onde o sistema é o veículo modelado em duas
dimensões e a excitação são as irregularidades da pista de rolagem.
Aluno: Pedro Natal Pinheiro de Santilhana
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Construção de um Sistema de Coleta e Compactação de Resíduos Sólidos com Base em uma Perspectiva Sustentável
E-mail: malumartins.live@gmail.com
Docente orientador: Maria de Lourdes Martins Magalhaes

RESUMO
Uma das questões ambientais mais discutidas atualmente é a problemática da geração e descarte dos resíduos sólidos. Atualmente, a produção desses
resíduos vem crescendo numa escala relevante, o que causa inúmeros problemas de saúde pública e além dos ambientais. A avaliação do descarte de
resíduos no ambiente ainda apresenta um relevante interesse tecnológico devido ao elevado gasto relacionado com matéria-prima, além da
degradação ambiental. As etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a sua disposição final ambientalmente segura,
demandam ações conjuntas entre o governo e a sociedade. A construção de equipamentos que minimizem os impactos ambientais é tratada com
grande interesse industrial no sentido de atender a demanda tecnológica e ainda proporcionar um possível reuso de materiais. Neste sentido, o
objetivo do presente projeto é realizar a construção de um sistema de coleta e compactação de resíduos sólidos como uma tecnologia limpa através
da separação dos resíduos sólidos antes da sua compactação e posterior reuso industrial. Com a criação desse equipamento espera-se reduzir e
reestruturar a logística do descarte dos resíduos sólidos no ambiente. Além disso, propõe-se a investigação da possibilidade de integração do
desenvolvimento social pela conscientização dos atores no cenário de coleta desses resíduos sob uma perspectiva sustentável.
Aluno: Matheus Vinicius Damasceno Gomes
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Souza de Oliveira
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo da Costa Rocha de Souza
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Simulação Numérica da Propagação da Trinca de Fadiga sob Corrosão
E-mail: cvabreu@mls.com.br
Docente orientador: Cicero Vianna de Abreu

RESUMO
Pretende-se, neste projeto de pesquisa, a inclusão do efeito da corrosão em um procedimento numérico existente para a análise da propagação de
trincas de fadiga em materiais, o qual contém módulo elasto-plástico, pois na ponta de uma trinca em progressão o limite de escoamento é
ultrapassado. A busca de parâmetros que quantifiquem, nesse procedimento, o dano e sua influência na vida do material dar-se-á mediante a
realização de ensaios em laboratório. O material selecionado para os estudos é o aço ABNT 1020. Será necessário projetar e fabricar os corpos de
prova para os ensaios de Charpy, de Tração e de Propagação de Trinca de Fadiga. Alguns dos espécimes estarão isentos de corrosão, outros
apresentando corrosão inicial e terceiros impregnados com inibidores à corrosão. O estudo das respectivas normas de ensaio e a realização dos
mesmos fará parte de trabalhos de iniciação científica.
Aluno: Victor Jeronimo dos Santos
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tailan Erisson Moreira Falck
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Química
Título Calibração de Medidores de Fluxo com Altas Vazões e Viscosidades: Uma Alternativa Técnica à Legislação Brasileira de Royalties e
Participações Especiais
E-mail: cerbb@terra.com.br
Docente orientador: Carlos Eduardo Ribeiro de Barros Barateiro

RESUMO
A exploração dos recursos naturais não renováveis é uma necessidade frente às demandas no suprimento de energia e matérias-primas mas também
com o foco de obter riquezas que permitam o desenvolvimento das nações. O petróleo e todos os minerais do subsolo, de acordo com disposição da
Constituição Federal de 1988, são bens da União e para isso a criação da ANP -Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, foi um
importante marco cujo foco principal é a proteção dos interesses da sociedade em relação à esses bens públicos. Várias regulamentações foram então
elaboradas incluindo a Portaria Conjunta entre a ANP e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) sob n° 001, publicada
em 19 de Junho de 2000, cujo objetivo é estabelecer as condições e requisitos mínimos que deveriam ser atendidos pelos sistemas de medição de
petróleo e gás natural, com vistas a garantir resultados acurados e completos. A confiabilidade com que devem ser realizadas essas medições é de
fundamental importância, uma vez que o pagamento dos royalties e participações especiais, por parte das empresas produtoras, está diretamente
ligado ao grau de incerteza dos montantes medidos. No entanto, notadamente com a aproximação da possibilidade de exploração das grandes
reservas de óleo descobertas na área do Pre-Sal, passamos a nos deparar com um desafio que é o estabelecimento da comprovação metrológica da
operação desses sistemas que irão operar com altas vazões e óleos pesado (alta viscosidade). Essa comprovação inclui diversas atividades e a
calibração periódica dos medidores, que totalizam as vazões produzidas, é de grande relevância porque garante a confiabilidade necessária. No
entanto, a operação dos medidores com altas vazões e viscosidades não tem similaridade em outros locais de produção e não há laboratórios no Brasil
e em outros países que tenham uma solução que permita a realização da sua calibração. Assim, o objetivo do projeto proposto é criação das bases
técnicas (projeto conceitual) para a construção de um laboratório, de forma a atender aos interesses nacionais de proteção dos bens públicos. O
trabalho será conduzido mediante uma ampla pesquisa bibliográfica e entrevistas com potenciais fornecedores de soluções garantindo a viabilidade
técnica de implementação desse empreendimento.
Aluno: Marcelo Belisario Nicolau
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fagner do Amaral Braga
Curso do aluno: Engenharia Química
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Estudo dos Principais Compostos Voláteis Formados Durante Processos de Destilação de Cachaça em Alambiques por Cromatografia Gasosa
E-mail: valeria.ramos@estacio.br
Docente orientador: Valeria Dutra Ramos

RESUMO
O objetivo deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de tecnologia para a padronização da aguardente e da cachaça de alambique produzidas na
Região Centro Norte Fluminense, a maior produtora de cana-de-açúcar do Estado do Rio de Janeiro, promovendo, desta forma, a melhor aceitação do
produto no mercado interno e permitindo a sua exportação. A metodologia proposta aborda experimentos de destilação em fábricas e em
laboratório, medidas experimentais para a caracterização físico-química dos destilados e a simulação computacional do processo de destilação em
alambique. Espera-se que a qualificação do produto possa proporcionar a consolidação das pequenas e médias empresas locais, aumentando a
geração de empregos e contribuindo para a melhoria econômica e social da região.
Aluno: Thaynara Campos da Silva
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: IC/FAPERJ

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título A precarização do trabalho no SUS em quatro municípios fluminenses: um estudo dos diferentes vínculos e dos salários praticados
E-mail: mcamacho@inca.gov.br
Docente orientador: Marcelo Camacho Silva

RESUMO
Este projeto de pesquisa propõe identificar as modalidades de vínculos contratuais e os salários praticados para os trabalhadores atuantes na rede
assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) em quatro municípios do Estado do Rio de Janeiro, de diferentes macro-regiões, a saber: Miracema, na
Região Noroeste Fluminense, Araruama, na Região das Baixadas Litorâneas, Petrópolis, na Região Serrana e Angra dos Reis na Região da Ilha Grande
ou Costa Verde. Trata-se de estudo quantitativo de caráter descritivo, que utilizará como fonte de dados a Pesquisa Nacional por amostra de
Domicílios (PNAD), o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e coleta de dados primários dos salários praticados para os diferentes
vínculos junto às Secretarias municipais de saúde. Pretende-se com este estudo avaliar o grau de precarização dos vínculos de trabalho na força de
trabalho em saúde nos municípios pesquisados e caracterizar as práticas salariais nestes municípios, bem como avaliar a correlação estatística dos
dados coletados com os indicadores de saúde de cada município.
Aluno: Daniel Ferreira de Almeida
Curso do aluno: Administração
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcia de Oliveira Dias
Curso do aluno: Administração
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título Nível de Divulgação sobre combinação de negócios: um estudo sobre segmentos de listagem da Bovespa
E-mail: thiago.abreu.adm@gmail.com
Docente orientador: Thiago de Abreu Costa

RESUMO
São comuns, tanto no Brasil como no exterior, operações envolvendo aquisições e fusões de empresas. Do ponto de vista contábil, essas operações
são conhecidas como combinação de negócio. Como possuem regulamentação própria, (de acordo com o CPC 15) é requerido das empresas de capital
aberto que realizam essas operações que divulguem diversas informações sobre essas operações. Entretanto, nem todas as empresas apresentam o
mesmo nível de divulgação o que afeta diretamente os usuários da informação contábil. Sendo assim, o objetivo desse estudo será de verificar se
existem diferenças entre os níveis de divulgação sobre combinação de negócio entre as empresas dos segmentos de listagem da Bovespa no período
de 2011 a 2014. Para tanto, serão analisadas notas explicativas de empresas classificadas em determinados níveis de governança corporativa para
verificar quais empresas possuem combinações de negócio, para em seguida apurar um índice de evidenciação para em seguida comparar os índices
das empresas que pertencem a segmentos específicos de listagem da Bovespa.
Aluno: Gisele Pachu de Oliveira
Curso do aluno: Ciências Contábeis
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciane Gregório Martins
Curso do aluno: Ciências Contábeis
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Relações Internacionais
Título A paradiplomacia dos governos subnacionais no Mercosul: mapeamento de parcerias entre cidades argentinas e brasileiras
E-mail: marco.manquian@estacio.br
Docente orientador: Marco Antonio Quiniao Manquian

RESUMO
A pesquisa objetiva analisar o fenômeno da ação internacional concatenada entre atores subnacionais brasileiros e argentinos no âmbito do
Mercosul. Especificamente, procura-se analisar as ações internacionais dos governos municipais no âmbito do que Ribeiro (2007) denomina de
paradiplomacia da integração regional. A questão central é identificar quais são os temas relevantes da atual agenda da paradiplomacia na relação
bilateral Brasil-Argentina. Considera-se ainda, selecionar um caso especifico para análise mais pormenorizada. Espera-se que a identificação dos
temas atuais da agenda da paradiplomacia do Mercosul possa servir também como impulsionadora de futuras pesquisas monográficas por parte dos
alunos de graduação do curso de Relações Internacionais.
Aluno: Adriana Aparecida Pereira Ribeiro
Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
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Título Avaliação dos efeitos da lipoxina na modulação de macrófagos associados ao tumor
E-mail: abrandolima@gmail.com
Docente orientador: Aline Cristina Brando Lima Simoes

RESUMO
A associação entre inflamação e câncer já vem sendo investigada há algum tempo. O processo inflamatório apresenta um importante papel no início,
desenvolvimento e progressão tumoral. O microambiente tumoral caracteriza-se pela presença de células do sistema imune e mediadores
inflamatórios. Macrófagos, importantes células com papel crucial na resposta imune e adaptativa e como mediadores do processo inflamatório,
compreendem mais de 50% da massa celular em diferentes tipos de câncer, estando diretamente relacionados à progressão tumoral e metástase.
Lipoxinas (LXs), metabólitos do ácido araquidônico, não somente inibem sinais pró-inflamatórios, mas também apresentam um papel crítico na fase de
resolução do processo inflamatório. Apesar do bem descrito papel de LX sobre células mononucleares, os efeitos destes mediadores lipídicos,
importantes fatores presentes na fase de resolução da resposta inflamatória, sobre a ativação de macrófagos associados ao tumor ainda precisam ser
mais estudados. Nosso grupo demonstrou recentemente que LX induz um fenótipo M1-like em TAMs, o que restaura suas propriedades citotóxicas
resultando na apoptose de células tumorais e, consequentemente, inibe a progressão tumoral. Em face dessas evidências, sugerimos que LX possui
efeitos seletivos em TAMs que podem ser modulados por vias de sinalização diferentes das disparadas pela LX em outros fenótipos de macrófagos.
Além disso, o estudo das vias de sinalização envolvidas nestes efeitos dos macrófagos possibilita a descoberta de novas abordagens para o controle da
evolução tumoral, possibilitando a criação de novas terapias antitumorais. Portanto, a regulação apropriada da resposta inflamatória, a modulação do
ambiente tumoral e o uso de mediadores lipídicos pró-resolução, como as lipoxinas, possibilitam o desenvolvimento de novas ferramentas na redução
da progressão e desenvolvimento tumoral.
Aluno: Mauro Vinicius Gomes de Carvalho
Curso do aluno: Biomedicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O Papel do biossurfactante no controle de formação de biofilmes bacterianos
E-mail: lucianoprocopio@gmail.com
Docente orientador: Luciano Procopio da Silva

RESUMO
Os biossurfactantes são moléculas que veem a cada dia aumentando o interesse do mercado biotecnológico. Isso se deve ao fato destas moléculas
terem diversas aplicações, como na emulsificação de compostos de petróleo, auxiliando na prospecção em poços petrolíferos e na descontaminação
de áreas afetas por derrames. Além disso, os biossurfactantes são empregados no controle biológico, indústrias de alimentos e cosméticos.
Recentemente, sua aplicação tem sido também direcionada no controle de formação de biofilmes, o que têm enormes impactos as áreas da saúde e
biocorrosão de materiais. Em um trabalho científico realizado por uma aluna de Biologia da UNESA, foram isoladas diversas bactérias produtoras de
biossurfactantes, a partir de amostras ambientais. Este trabalho agora tem continuidade através de bioprospecção de uma diversidade maior de
bactérias produtoras, além da caracterização bioquímica destas moléculas selecionadas.
Aluno: Rodolfo Rodrigues
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabela Santos da Silva
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Eduardo Fukamachi Kifer Ribeiro
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thais da Silva Nascimento
Curso do aluno: Biomedicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria Luiza Francisco Alves
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas
Título Descrição de novos exemplares de Titanossauros (Dinosauria, Sauropoda), provenientes do sudeste do Brasil
E-mail: machado.eb@gmail.com
Docente orientador: Elaine Batista Machado

RESUMO
O estudo de dinossauros sarópodes neste país, embora não muito raro, ainda é bastante incipiente se comparado com pesquisas realizadas em outros
países. Este fato deve-se ao número reduzido de descobertas fossilíferas, uma vez que a paleontologia é relativamente recente no Brasil,
principalmente se comparado com outros países da América do Sul, como a Argentina. Este projeto visa o levantamento das espécie de dinossauros
saurópodes já descritos para o Brasil, juntamente com a descrição de novos exemplares de dinossauros. A realização deste projeto irá contribuir
significativamente para o entendimento da anatomia deste animais, os quais a morfologia ainda permanece obscura. Um outro benefício do projeto
em questão é que o mesmo irá contribuir de maneira direta na formação da aluna proporcionando sua iniciação no meio científico.
Aluno: Mônica de Sales Silva
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Flora Espermatófita do Parque Natural Municipal de Petrópolis
E-mail: regina.moura@estacio.br
Docente orientador: Regina Braga de Moura

RESUMO
O Parque Natural Municipal de Petrópolis (PNMP) compreende uma área de 16,7 ha encravada na Mata Atlântica, em região de Floresta ombrófila
densa. Foi criado em 15 de maio de 2007, e cadastrado no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente. Existem
duas trilhas de aproximadamente 800m de extensão, e duas áreas abertas usadas por visitantes. O Estudo para o Plano de Manejo do Parque apontou
a ocorrência de 78 famílias e mais de 1000 espécies botânicas para o Parque, com base em dados de material depositado no Herbário do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro e levantamento bibliográfico de estudos realizados na APA Petrópolis. Não há dados específicos para a área do Parque,
logo, a diversidade apontada não deve corresponder à realidade florística, já que é uma área muito restrita (16,7 ha) dentro da APA Petrópolis
(68.223,59 ha), sem variações significativas na sua geomorfologia. Além disso, foi uma área com ocupação humana por um longo período, o que
resultou na atual presença de espécies vegetais exóticas e degradação florística em algumas áreas. A APA Petrópolis sim, com fisionomia variável, é
capaz de proporcionar maior possibilidade de diversidade florística. Este projeto tem como objetivo principal levantar a flora das trilhas 1 e 2 do
PNMP. Coletas quinzenais das plantas férteis serão feitas para identificação das espécies. Ao mesmo tempo, será coletado material vegetativo e
reprodutivo para análise e descrição anatômica. Fotografias serão obtidas com câmera digital, e um banco de imagens será criado com as informações
de identificação, origem, fenologia e distribuição geográfica das espécies.
Aluno: Caio Henrique Nicodemus
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tainê Medeiros Portugal
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carlos Edward de Almeida Woebcken
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Catarina Bernardo Gonçalves
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vaniele do Espirito Santo Silva
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jully de Oliveira Grotz
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Levantamento de aves fósseis do Brasil, com a descrição de novos exemplares de idade Pleistocênica
E-mail: machado.eb@gmail.com
Docente orientador: Elaine Batista Machado

RESUMO
O registro fossilífero de aves para o Brasil é escasso, sendo até o momento conhecidas apenas 17 espécies, que estão distribuídas em várias bacias
sedimentares pelo país afora. A maioria das espécies descritas são provenientes da Bacia de Taubaté (Estado de São Paulo), porém existem registros
em locais como Bahia, Acre, e Ceará. Dentro da paleontologia, o estudo de aves fósseis tem recebido pouca atenção, demonstrando que um grupo
muito pequeno de pesquisadores tem se especializado em trabalhar com tal grupo. Este projeto visa o levantamento e a discussão crítica das espécie
de aves fósseis já descritos para o Brasil, juntamente com a descrição de novos exemplares. A realização deste projeto irá contribuir significativamente
para o entendimento do registro destes animais em nosso País, que ainda permanece bastante obscuro. Um outro benefício do projeto em questão é
que o mesmo irá contribuir de maneira direta na formação das alunas proporcionando a iniciação no meio científico.
Aluno: Thayane Braga de Souza Patusco
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernanda Barcellos de Moura Leonel
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título Efeito da Suplementação com Creatina sobre a Homocisteinemia e Função Endotelial Microvascular Sistêmica de Indivíduos Veganos
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A suplementação de creatina tem sido recentemente utilizada como terapia anti-oxidante e anti-inflamatória em indivíduos portadores de doenças
cardio-metabólicas e neurodegenerativas. Evidencias recentes sugerem que vegetarianos veganos, que excluem da dieta qualquer tipo de produto de
origem animal, apresentam sobrecarga de processos de metilação necessários a síntese endógena de creatina e consequente elevação dos níveis
séricos de homocisteína que pode contribuir para a doença vascular. O presente trabalho pretende verificar o efeito da suplementação com creatina
sobre a função microvascular endotelial sistêmica em indivíduos veganos. Para isso, pretende recruta-los em comunidades virtuais de vegetarianos e
suplementa-los durante três semanas com 5g/dia de creatina monohidratada ou placebo. A análise da reatividade microvascular será realizada no
início e no final do período de suplementação através das técnicas de fluxometria laser speckle e capilaroscopia intra-vital e os resultados comparados
com as alterações bioquímicas do sangue. Esperamos que a suplementação com creatina melhore a resposta de dilatação dependente de endotélio da
microcirculação representando terapia eficaz para prevenção de complicações vasculares nestes indivíduos.
Aluno: Lucas Daniel Rocha de Andrade
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Efeito do Treinamento Intervalado sobre a Reatividade Microvascular de Portadores de Diabetes Melitus Tipo 2
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
O Diabetes melitus tipo 2 (DM-2) caracteriza-se por hiperglicemia crônica e disfunção microvascular. Dentre as terapias utilizadas na sua prevenção, o
treinamento aeróbio de intensidade moderada (MIT) melhora a reatividade microvascular dependente de endotélio, reduz a resistência ao fluxo
sanguíneo preservando a nutrição tecidual no curso da doença. Estudos mais recentes evidenciam que metodologias com maior intensidade, como o
treinamento intervalado (HIT), também são capazes de melhorar, por diferentes mecanismos, a potência aeróbia e a sensibilidade à insulina de
portadores de DM-2, mas não esclarecem se o procedimento é eficaz para promover alterações vasculares semelhantes às observadas com o MIT.
Neste sentido, o presente estudo pretende investigar o efeito do HIT sobre a reatividade microvascular de indivíduos com DM-2. Para tanto, 120
voluntários entre 20-40 anos de idade, com (n=60) e sem DM-2 (n=60), serão recrutados e aleatoriamente alocados nos grupos A (sedentário), B
(treinamento HIT: 3 x 20segundos em intensidade máxima/60segundos de recuperação três vezes por semana) e C (treinamento MIT: 30minutos a
50% do VO2máximo, 5 vezes por semana). O treinamento físico será realizado no laboratório de Investigação em Bioquímica e Fisiologia do Exercício e
a reatividade microvascular avaliada no início e no final do estudo através de fluxometria laser speckle e video-microscopia intravital cutânea. Esperase que a metodologia HIT melhore significativamente a capacidade de dilatação microvascular dos indivíduos com DM-2 representando alternativa
não farmacológica de treinamento físico de muito curta duração eficaz para prevenção das complicações vasculares da doença.
Aluno: Anderson Francisco de Lima Castro
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Título Identificação do Overtraining em Atletas de Remo Através da Análise da Reatividade Microvascular Cutânea: Associação com marcadores
inflamatórios e níveis de energia corporal
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A síndrome de overtraining é resultado de processo inflamatório crônico que contribui para disfunções endócrinas e vasculares capazes de
comprometer o rendimento físico e a saúde do atleta. É caracterizada pela impossibilidade do organismo responder adequadamente a diferentes
estímulos estressores estando associada com aumentos dos níveis de resistina e citocinas pró-inflamatórias além de reduções significativas de
albumina, leptina e adiponectina que coletivamentemente reduzem a responsividade endotelial vascular dependente de endotélio. Diante da ausência
de marcadores objetivos de overtraining, o objetivo do presente trabalho é identificar em remadores de alto nível, as alterações de marcadores
inflamatórios no sangue e suas influencias sobre a reatividade microvascular após dois testes máximos de 2000m realizados em remoergometro e
separados entre si por período de 4 horas de descanso (Teste de Meussen). A incapacidade de aumento dos níveis séricos de hormônio
adrenocorticotrófico, prolactina e hormônio do crescimento após o segundo estímulo, representa diagnóstico positivo de overtraining e pode ser
resultado da elevação crônica de citocinas pró-inflamatórias resultando em prejuízos na perfusão microvascular e disfunção de órgãos como coração,
cérebro e rins.
Aluno: Raul Felipe Amaral Calvet
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
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Título O Atletismo nas Escolas do Rio de Janeiro: Algumas Reflexões sobre a Prática Pedagógica
E-mail: geovanacoiceiro@gmail.com
Docente orientador: Geovana Alves Coiceiro

RESUMO
Os movimentos que compõem a modalidade atletismo são naturais e rudimentares das atividades físicas das sociedades humanas mais primitivas. No
início, esses exercícios estavam diretamente relacionados com as atividades produtivas e defensivas da humanidade na aquisição de bens essenciais à
vida, posteriormente, sua prática estava relacionada com a preparação física para a guerra, ocupando lugar de destaque na sociedade bélica. As
primeiras competições organizadas foram acontecer na Antiguidade, quando da criação, pelos gregos, dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Nesse
período teremos a prática dos movimentos relacionados à preparação física das disputas atléticas de corrida (stadium, diaulos e dolichos), salto em
distância e lançamentos do dardo e do disco. Hoje, o atletismo se encontra com mais de 50 provas oficiais, divididas em provas de pista, provas de
campo, provas combinadas, cross country, corrida na montanha e Pedestrianismo. O objetivo principal do presente estudo é analisar e descrever a
prática pedagógica dos professores de Educação Física das escolas da 7ª CRE do Município do Rio de Janeiro, e os secundários, descrever as
metodologias, os métodos e os meios de ensino do atletismo. O estudo tem a natureza de pesquisa aplicada, pois objetiva gerar mais informações
sobre a realidade da modalidade atletismo nas escolas da 7ª CRE Município do Rio de Janeiro. A abordagem do problema é qualitativa ao analisar e
descrever as informações, conhecendo os motivos pelos quais os professores realizam sua prática pedagógica. 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: Leandro Santos de Andrade
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: William dos Santos Rosa
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alex Sandro Martins da Costa
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Periodização ATR e a Reatividade Microvascular de Atletas de Luta
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A periodização do treinamento visa elevar a capacidade funcional do atleta através da indução de adaptações sistêmicas que dependem da alternância
cíclica de volume e intensidade específicos ao esporte. Atletas de luta olímpica adotam modelo de periodização em blocos e dividem a carga de
treinamento nas fases de assimilação, com predomínio de volume e desenvolvimento de qualidades aeróbicas e de força, de transformação, com
ênfase na potência anaeróbica e agilidade, e de realização pré-competitiva aonde permite-se a recuperação do organismo. Entretanto, a adoção de
estratégias de perda rápida de peso durante a última fase pode comprometer o processo regenerativo e resultar em inflamação crônica capaz de
promover disfunção microvascular e prejuízos no rendimento físico de competição. Assim, o objetivo do presente trabalho é investigar o efeito da
periodização ATR e dos procedimentos de rápida perda de peso sobre a reatividade microvascular e a densidade capilar de atletas de luta olímpica
correlacionando os resultados com as eventuais alterações bioquímicas e das citocinas do sangue. Atletas da seleção brasileira de luta olímpica serão
avaliados no início e no final de cada uma das fases de treinamento em estudo longitudinal e observacional de curta duração que apenas
acompanhará as condutas pré-existentes não interferindo na distribuição das cargas nem tampouco nos procedimentos de perda rápida de peso.
Acredita-se que a implementação de procedimentos de perda rápida de peso próximo a competição impeça a recuperação de processo inflamatório
inicializado na fase de transformação repercutindo negativamente na reatividade microvascular dependente de endotélio.
Aluno: Eliane Ribeiro da Cunha Freire
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/CNPq
Título Vício e excesso de exercício físico: linha tênue entre riscos e benefícios
E-mail: thiagotguimaraes@yahoo.com.br
Docente orientador: Thiago Teixeira Guimaraes

RESUMO
Embora a inatividade física figure como uma das principais causas atribuídas à mortalidade, os prejuízos provocados pelo excesso de exercícios físicos
também são uma realidade. Atletas profissionais, amadores ou de recreação são frequentemente acometidos por condições deletérias decorrentes do
excesso de exercício, como as lesões de origem imunológica, muscular e esquelética, neurológica e endócrina. O vício em exercícios físicos é um tipo
de dependência não química, onde a pessoa apresenta um comportamento compulsivo, perdendo o controle sobre a intensidade, duração e
frequência da atividade praticada em função de seu prazer proporcionado. Neste sentido, nosso objetivo é investigar o nível de dependência ao
exercício entre diferentes modalidades, a prevalência de lesões musculoesqueléticas e a vulnerabilidade imunológica.
Aluno: Marcos de Souza Carvalho
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título Cuidado à Criança por Meio da Imagem da Enfermeira em Revistas Ilustradas
E-mail: anetanna22@gmail.com
Docente orientador: Andreia Neves De Santanna Menezes

RESUMO
Esta pesquisa tem como objeto: a imagem pública do cuidado a criança, e tem a intenção de levar o conhecimento aos graduandos de uma nova
metodologia de pesquisa que vem crescendo na atualidade e que permite através do uso da imagem analisar situações do passado com influencia no
presente e futuro , por meio dos seguintes objetivos: Levantar a frequência da imagem pública da criança acompanhada da enfermeira, na imprensa
ilustrada, por meio da articulação do contexto histórico-social; Descrever as circunstâncias que envolveram as publicações das imagens das
enfermeiras na imprensa ilustrada veiculadas no distrito federal;Analisar as imagens de crianças publicadas na imprensa ilustrada acompanhadas de
enfermeiras ou inspiradas em Enfermeiras e discutir o desenvolvimento do cuidado a criança por meio da imagem. Metodologia: o estudo tem como
proposta ser do tipo histórico-social. Com pesquisa documental. As fontes a serem utilizadas no estudo serão documentos escritos e iconográficos. Os
documentos escritos serão oriundos dos registros da imprensa escrita e ilustrada. As iconografias (desenhos e fotografias) serão aquelas publicadas na
revista Fon fon disponível por meio eletrônico de onde serão utilizados fac-similes. Será utilizada uma matriz para analise das imagens. A validação dos
resultados ocorrerá através da apresentação dos resultados parciais durante as reuniões, com os acadêmicos inseridos no projeto e em grupos de
estudo dentro e fora da Universidade e apresentação em eventos científicos.
Aluno: Aline Marques de Almeida
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Giselle Nunes Freitas
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Estudo descritivo sobre o conhecimento das mulheres em idade fértil sobre os malefícios do uso de crack durante a gestação
E-mail: mferm23@gmail.com
Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
O ressurgimento da cocaína no Brasil nas últimas duas décadas seguiu-se ao estabelecimento de novos padrões para o consumo desta substância,
assim como novas formas de apresentação desta substância ilícita. Estudos relatam que a cocaína e o crack atingem atualmente todos os estratos da
sociedade, sendo consumida por aproximadamente 0,3 -0,4% da população em todo mundo. Estudos epidemiológicos indicam que o Brasil é o país
emergente com maior mercado na América do Sul em números absolutos a maior parte dos usuários destas substâncias concentra-se nas Américas,
com mais de 900.000 usuários, quase o triplo dos levantamentos anteriores. O início do uso de crack vem sendo detectado em idades cada vez mais
precoces, propagando-se pelo Brasil por todas as classes sociais, facilidade de acesso devido ao baixo custo e quase sempre antecedido do consumo
de bebidas alcoólicas e/ou uso de tabaco. Pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça (MJ) à Fiocruz em 2013 revelou que cerca de
aproximadamente 360 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente crack e similares (pasta base, merla e óxi) nas principais capitais do País,
sendo que as mulheres fazem uso da droga por menos meses que os homens, entretanto o consumo diário relatado por elas é mais intenso do que
entre os homens. O estudo identificou também que cerca de 10% das mulheres usuárias relataram estar grávidas no momento da entrevista e que
mais da metade das usuárias de crack entrevistadas já haviam engravidado ao menos uma vez desde que iniciaram o uso da droga. O consumo de
álcool traz consigo forte simbolismo cultural por estar circunscrito a rituais religiosos, comemorações e confraternizações em geral, originando
dependências na humanidade, pois é um hábito que não respeita etnia, religião, gênero, condição social. Dados do II Levantamento Domiciliar sobre
o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005 pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) envolvendo a
população das 108 maiores cidades do país, identificou a prevalência do uso de álcool na vida aumentou para 74,6%, estimando-se para o sexo
masculino percentual de 83,5% e no feminino de 68,3%, com taxa de dependência da população pesquisada ficando em torno de 12,3%, indicando um
aumento no consumo de bebidas alcoólicas pela população feminina, quando comparados aos dados coletados no levantamento anterior realizado
em 2001. O uso de álcool na gestação também está relacionado a alguns fatores como não possuir companheiro, não ter religião, presença de
episódios depressivos e episódios de violência, os quais favoreceriam a aquisição ou intensificação do hábito. Ademais, com o aumento da ingesta de
bebidas alcoólicas por mulheres, também se verifica o início cada vez mais precoce desse uso, muitas vezes associado a comportamento de risco no
aspecto do exercício da sexualidade, expondo as mulheres a risco de eventual gravidez precoce e /ou não planejada, fazendo com que as mesmas
intensifiquem o uso indiscriminado da pílula do dia seguinte na tentativa de evitar a gravidez não planejada. Nesse contexto, o presente estudo tornase pertinente uma vez que o uso de crack assim como o consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação são agravos que trazem sérias
repercussões para a gestante e o feto.
Aluno: Savya Mendonça Gomes da Silva
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lara da Silva Lopes
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O Cuidar em Enfermagem na Promoção da Saúde a partir da Avaliação das Percepções de Mulheres em Idade Fértil sobre o HPV- da
Prevenção ao Tratamento
E-mail: mferm23@gmail.com
Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
Este trabalho será realizado com o objetivo de investigar o nível de conhecimento das mulheres e homens em idade fértil sobre o HPV. A pesquisa será
desenvolvida em três etapas: 1ª) elaboração de formulários de coleta de dados sociodemográficos e de coleta de dados sobre o conhecimento para
entrevista estruturada a ser realizada com mulheres em idade fértil no município de Niterói e adjacências, a partir de coleta de dados da literatura por
levantamento bibliográfico (para identificação de possíveis modelos de protocolo de entrevista sobre o tema); para que a análise dos dados coletados
nesta investigação possibilite identificar os aspectos de menor conhecimento e possível comportamento de risco entre os sujeitos da pesquisa desta
amostra populacional para, a partir daí, elaborar propostas de estratégias de educação em saúde da mulher e do homem para prevenção da
contaminação e transmissão e dos cuidados de enfermagem durante o acompanhamento do tratamento do condiloma acuminado; 2ª) após
aprovação do protocolo de pesquisa pelo CEP-UNESA (RJ), ocorrerá o treinamento da equipe de pesquisa para realização adequada das entrevistas
estruturadas baseadas nos formulários de questões elaborados, elaboração de para entrevista estruturada a partir da coleta de dados por entrevista
estruturada; 3ª) realização de atividades para promoção de educação em saúde para prevenção da doença e autocuidado.
Aluno: Camilla dos Santos Jacinto
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título Análise do Efeito do pH na desmineralização do tecido ósseo promovida por EDTA sob irradiação de micro-ondas com aplicações em estudos
quantitativas de ultrassom
E-mail: dayse.bastos@estacio.br
Docente orientador: Dayse dos Santos Bastos

RESUMO
O Ultrassom Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound) vem ganhando espaço como um conjunto de técnicas para quantificação de parâmetros
ultrassonoros, como retroespalhamento e velocidade de propagação, para caracterização dos tecidos biológicos, sobretudo para tentar superar o alto
grau de subjetividade da análise de imagens pelos especialistas em ultrassonografia. Pesquisas recentes tem demonstrado que o grau de
mineralização do osso influencia as medidas de QUS. Porém, nenhum estudo realizou uma avaliação criteriosa dessa relação. Até hoje, diversos
protocolos de desmineralização óssea, também chamada de descalcificação, têm sido desenvolvidos a fim de promover com eficácia a remoção de
cálcio na forma de cristais de hidroxiapatita sem que haja alterações nas características estruturais do tecido. A descalcificação empregando-se EDTA),
provoca mínimo ou nenhum efeito lesivo sobre a estrutura celular. Apesar da eficiência, a maior limitação dos agentes quelantes é que a ligação entre
estes e os íons cálcio da matriz calcificada ocorre lentamente e pode ser dependente do pH. Diversos estudos apontam o uso de irradiação por microonda como importante recurso para reduzir o tempo do processo de desmineralização sobre tecidos calcificados. Porém, ainda não há relatos na
literatura sobre os efeitos simultâneos do pH e da irradiação por micro-ondas no processo de desmineralização de matrizes ósseas. Sendo assim, o
objetivo deste projeto é estudar o processo de otimização da desmineralização de tecidos ósseos utilizando como agente descalcificante o EDTA, sob
irradiação em forno micro-ondas doméstico, em diferentes valores de pH. Além disso, será avaliada a relação entre o grau de descalcificação com
sinais quantitativos de US. Inicialmente, será realizada a padronização do forno micro-ondas doméstico. Em seguida, a partir de amostras de osso
bovino previamente preparadas, serão realizados experimentos de descalcificação em diferentes valores de pH afim de se determinar o pH ótimo. As
amostras descalcificadas serão enviadas para análise de US, enquanto o teor de cálcio extraído será determinado por metodologia validada de análise
por fotometria de chamas.
Aluno: Nathalia Roberta Barbosa da Silva
Curso do aluno: Farmácia
Situação: IC/FAPERJ
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
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Título A importância da Associação de Mulheres Mastectomizadas na qualidade de vida em mulheres com câncer de mama
E-mail: gmaiafisio@gmail.com
Docente orientador: Gabriel Gomes Maia

RESUMO
O diagnóstico precoce e o avanço das terapêuticas disponíveis têm levado ao aumento da sobrevida das pacientes com câncer de mama, apesar da
incidência ainda ser elevada no Brasil. Com o aumento da sobrevida, observa-se a importância de avaliar a qualidade de vida destas pacientes. O
objetivo deste estudo é verificar o impacto das ações do AMMA na qualidade de vida, na rede social e no apoio e/ou suporte social dos pacientes
portadores de câncer de mama. Material e métodos: Será realizado um estudo transversal em uma coorte de mulheres com confirmação
histopatológica de câncer de mama e que estão recebendo assistência pela AMMA. Serão utilizados como instrumentos o quesfonário da Organização
Européia de Pesquisa e Tratamento de Câncer-C30 para mensurar qualidade de vida e adaptação validada do Medical Outcomes Study Social-Support
Survey para avaliar rede social e apoio social. Serão realizados análises estatísticas entre as dimensões da qualidade de vida, de rede social e apoio
social.
Aluno: Lívia Jaccoud da Silva
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rafael Jose Bezerra Siqueira
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Análise parasitológica dos solos das principais praças públicas da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ
E-mail: sheila_tavares@hotmail.com
Docente orientador: Sheila Tavares Pereira

RESUMO
Os animais de companhia, particularmente os cães, têm apresentado um importante papel na sociedade, oferecendo companhia e contribuindo para
o desenvolvimento físico, social e emocional dos proprietários. Os cães são hospedeiros definitivos de alguns parasitas zoonóticos e muitos
proprietários desconhecem a necessidade da vermifugação. A contaminação do solo por fezes de cães em locais como praias e praças públicas tem
sido alvo de pesquisas, demonstrando a importância desses locais como ambientes propícios à transmissão de agentes parasitários (Vaz Lopes, 2014).
A crescente presença de animais errantes em áreas públicas tornou a preocupação por infecções parasitárias zoonóticas constantes. Muitos parasitos
intestinais que são hospedados em animais podem desenvolver em seres humanos. Destaca-se nesta paisagem a Larva Migrans Cutânea (Bicho
Geográfico) e Toxocara canis e Toxocara catis. Nosso trabalho tem como objetivo investigar a presença desses parasitas nos solos das praças do
municipio de Campos dos Goytacazes com o objetivo de mostrar o estudo as autoridades competentes para que acolham e destinem cães errantes.
Aluno: Adriana de Souza Santos
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciene Michelle Calixto Barbosa
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Efeito da Digitação em Posição não-ergonômica dos Punhos no Fluxo Sanguíneo das Mãos: Análise Termográfica
E-mail: christiano.machado@estacio.br
Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

RESUMO
A pressão da modernidade, representada pela busca da qualidade de produção, atinge os trabalhadores, gerando conseqüências para sua saúde física
e mental. A qualidade de vida, tal qual é definida pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, pode ser
diretamente afetada. A termografia está sendo muito utilizada no diagnóstico de distúrbios dos membros superiores, no que se refere à aplicação na
ergonomia e saúde do trabalhador. Logo, verifica-se essa possibilidade para analisar o efeito de alguma postura não-ergonômica de digitação na
distribuição de temperatura nas mãos e, futuramente, avaliar o efeito de uma intervenção ﬁsioterapêufca de prevenção em longo prazo. Sendo
assim, o objetivo desse trabalho será avaliar o efeito de posições não-ergonômicas nos punhos durante tarefa de digitação na distribuição de
temperatura do dorso das mãos, medida através da termografia por infravermelho. Voluntários serão recrutados para realizar experimentos em três
etapas: digitação em posição ergonômica, digitação em flexão de punho e em extensão de punho. Uma câmera termográfica captará a imagem em
cada uma dessas situações. Um algoritmo em Matlab será usado para processar as imagens, estimando média e desvio-padrão da temperatura, além
da diferença de temperatura entre dorso da mão e a extremidade da falange distal, e entre a articulação metacarpofalângica e a extremidade da
falange distal.
Aluno: Sara da Silva Rocha Rodrigues
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/CNPq
Título O Índice de Esforço Inspiratório Cronometrado como um Previsor de Desmame: Análise da Reprodutibilidade Intra e Interobservador
E-mail: leonardo.uti@gmail.com
Docente orientador: Leonardo Cordeiro De Souza

RESUMO
A ventilação mecânica (VM) é uma terapia essencial para pacientes com falência respiratória aguda. O processo de desmame ventilatório deve ser
iniciado quando as causas precipitantes do emprego da prótese ventilatória estiverem resolvidas. Um desmame inapropriadamente lento expõe o
paciente a um desconforto desnecessário, aumenta o risco de complicações e eleva o custo do tratamento hospitalar. Nesse sentido, índices que
possam predizer um desmame bem-sucedido seriam de grande utilidade. Validar o parâmetro “índice de esforço inspiratório cronometrado” como um
previsor de desmame, através da análise da variabilidade e reprodutibilidade intra e interobservador de pacientes submetidos à ventilação mecânica.
Este estudo observacional prospectivo incluirá pacientes em VM há mais de 24h, julgados aptos para o desmame. Eles serão estratificados em grupo
intraobservador e interobservador. O desfecho primário será comparar o coeficiente de confiabilidade, variabilidade e concordância intra e
interobservador do índice TIE em pacientes submetidos à ventilação mecânica durante o processo de desmame ventilatório, e o desfecho secundário
será o desempenho do índice avaliado através do cálculo da área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Valores de P<0,05 foram
considerados significativos. Espera-se que haja uma boa concordância intra e interobservador com baixo percentual de variabilidade do índice de
esforço inspiratório cronometrado e que o índice TIE possa ser validado para a utilização segura na prática clínica.
Aluno: Mayara Willemen Sampaio
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Susana Cabral Belém Vidal
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Alessandra Assis dos Reis
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título O Ultrassom Quantitativo (QUS) na Avaliação de Fraturas Ósseas: Efeito do Desnivelamento Ósseo
E-mail: christiano.machado@estacio.br
Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

RESUMO
A transmissão axial ultrassonora (TAU) tem sido amplamente estudada, principalmente na caracterização do osso cortical. Basicamente, ela consiste
na colocação de um arranjo linear de transdutores (emissores e receptores) ao longo do eixo ósseo. Mais recentemente, a TAU vem sendo proposta
para a avaliação do calo ósseo após fratura. Alguns estudos com dados experimentais (in vitro) e de simulações demonstram que o tempo de
propagação da onda de US, mais especificamente a chamada onda lateral, aumenta consideravelmente após a fratura, vindo a diminuir à medida que
o calo ósseo se consolida, porém esse tempo não é sensível às alterações na forma do calo. Técnicas de QUS ainda precisam ser mais exploradas,
principalmente na aplicação em fraturas ósseas, para que se tenha a aceitação clínica necessária. Dando continuidade ao projeto iniciado com
recursos da FAPERJ em 2012, e após os projetos aprovados neste ano (APQ1 e Apoio às Instituições Sediadas no Estado do RJ), o presente projeto visa
explorar a capacidade do ultrassom quantitativo na avaliação e acompanhamento da consolidação do calo ósseo após fratura. Serão usados phantoms
comerciais de osso cortical (Sawbones®, Pacific Research Laboratories, Inc.) com diversas espessuras e formatos (placas e cilindros). Dois transdutores
de 1 MHz serão posicionados acima das placas, para a configuração de transmissão axial. Um dos transdutores será o emissor, que estará conectado
com um gerador de pulsos e um amplificador de potência (solicitado nesse projeto). Em um segundo momento, será imposto um desnivelamento de
uma das placas de 0,5 mm, e todo o procedimento descrito anteriormente para a coleta de sinais será repetido. O desnivelamento será incrementado
de 0,5 mm até alcançar 2 mm de diferença entre uma placa e outra. O tempo de vôo e atenuação do sinal serão estimados.
Aluno: Melissa Fabrício Melo de Oliveira
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: IC/FAPERJ
Título Processo Hierárquico Analítico na Tomada de Decisões em Fisioterapia: uso da eletrotermofototerapia
E-mail: christiano.machado@estacio.br
Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

RESUMO
Nos primeiros anos de atuação, a Fisioterapia baseou sua ação em livros de reabilitação importados. Nessas obras, dava-se prioridade às “receitas”
terapêuticas, dispensando, dessa maneira, a tomada de decisões. Ainda hoje, livros de técnicas norte-americanas e européias como Bobath, Kabat,
Klapp etc. são usados até hoje em sala de aula. Sabe-se que essas técnicas ou métodos vem de conhecimento empírico, devido à experiências
pessoais, com fraca fundamentação cienkﬁca. Atualmente, este cenário vem mudando. Diversos studos já tem sido feitos sobre os efeitos de
recursos eletrotermofototerapêuticos em pacientes com os mais diversos tipos de condição clínica, com diferentes graus de evidências. No entanto,
na prática, percebe-se ainda o uso indiscriminado desses equipamentos. Isso pode trazer consequências desastrosas para o sucesso do tratamento. O
Processo Hierarquico Analítico (Analytical Hierarchy Process - AHP) é uma alternativa interessante para a análise de decisão multi-critérios
(multicriteria decision analysis - MCDA). Criado por Thomas L. Saaty na década de 1970, o AHP é um dos modelos matemáticos disponíveis atualmente
para apoiar a tomada de decisões, de forma quantitativa. Esse método permite a construção de um esquema consistente para tomada de decisões
step-by-step, quebrando um problema complexo em seus problemas menos complexos, com os quais as pessoas que vão tomar decisões podem lidar
mais facilmente. Sendo assim, o presente projeto visa utilizar o AHP na tomada de decisões em Fisioterapia, no tocante ao uso dos recursos
eletrotermofototerapêuticos, para se responder à seguinte questão: usar ou não usar um equipamento eletrotermofototerapêutico? Pretende-se,
como objetivos específicos: (1) produzir uma hierarquia de critérios que influenciarão o fisioterapeuta nesse tipo de decisão; (2) inserir prioridades
para cada critério, utilizando-se questionários com fisioterapeutas experientes; (3) analisar a consistência lógica dos julgamentos realizados pelos
fisioterapeutas.
Aluno: Isabela de Paula Dias
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Medicina
Título A Incidência de Alergia a Penicilina em Pacientes com Sífilis
Docente orientador: Jose Augusto da Costa Nery

E-mail: neryjac@gmail.com

RESUMO
A sífilis é um problema de saúde púbica em todo o mundo. É uma das doenças cuja primeira escolha no tratamento é a penicilina, que é uma
medicação de baixo custo e altamente eficiente contra o Treponema pallidum (bactéria causadora da sífilis). Entretanto, a prescrição e a
administração da penicilina estão diminuindo consideravelmente. Vários fatores são responsáveis por essa constatação, dentre os quais: receio de
reações alérgicas a penicilina, interpretação distorcida de Portarias que visavam à normatização da realização dos testes de sensibilidade a penicilina e
surgimento de novos antibióticos que não necessitam desses procedimentos, porém são mais caros. O objetivo deste projeto é confirmar a alergia a
penicilina em pacientes com história de reação ao antibiótico e que necessitem dessa medicação para tratamento da sífilis em todos os seus estágios.
Além disso, informar e orientar o tratamento da sífilis nesses pacientes com alergia a penicilina. Esta orientação consiste em uma atualização do
“Teste de sensibilidade a Penicilina” editado pelo Ministério da Saúde em 1999, baseado nas diretrizes do Grupo de Interesse em Alergia a
medicamento da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI, 2011).
Aluno: Gabriela Nunes Fornasari
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA

UNESA

Página 150 de 162

Título Análise Evolutiva do Tratamento das Úlceras Neurotróficas Hansênicas com Dersani (Saniplan) e Aquasept (Walkmed)
E-mail: neryjac@gmail.com
Docente orientador: Jose Augusto da Costa Nery

RESUMO
As úlceras cutâneas crônicas representam um desafio terapêutico com uma importante repercussão biopsicossocial para qualquer paciente. Um dos
fatores que dificultam a terapêutica é o ambiente bioquímico, que acaba promovendo a cronicidade dessas lesões e impedindo a cicatrização natural
da pele. Somado a isso, essas feridas representam um grande problema de saúde pública, pois exigem um tratamento ambulatorial prolongado e
especializado, o qual deve estar aliado a um atendimento multidisciplinar. A cicatrização dessas feridas acaba tendo um elevado gasto sanitário,
sendo, portanto, de difícil tratamento e gerando aposentadoria precoce, além de ter grande impacto na qualidade de vida da pessoa acometida. Nos
pacientes com Hanseníase - foco do nosso projeto - as úlceras são plantares e consequentes dos efeitos neuropáticos sobre os pés. Logo, o risco de
trauma para os pés aumenta nestes pacientes, ocasionando a formação de úlceras crônicas de complexa cicatrização em áreas anestésicas causadas
pela pressão da pisada. O projeto de pesquisa visa receber pacientes portadores de úlceras neurotróficas consequente da doença Hanseníase, que
forem encaminhados ao Setor de Dermatologia Sanitária e Fisioterapia do Instituto de Dermatologia Prof. Rubem David Azulay, localizado e vinculado
à Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Este paciente encaminhado será assistido e auxiliado por profissionais da área da saúde (médico,
enfermeiro e fisioterapeuta) e receberá orientações tanto para prevenir possíveis complicações, quanto receber uma conduta adequada para seguir
com o tratamento extra-ambulatorial. Todos os pacientes vinculados ao projeto serão registrados em prontuários protocolados e passarão pela
avaliação médica especializada (dermatológica) e fisioterapêutica, periodicamente. O projeto também tem como objetivo a necessidade de
assistência, limpeza, descontaminação, hidratação da pele e cicatrização de úlceras plantares em pacientes com Hanseníase. A metodologia aplicada
consiste em receber o paciente encaminhado ao serviço, avaliá-lo por meio de anamnese e exame físico, analisar o grau da úlcera, e aplicar a conduta
terapêutica. Por meio de curativos e da aplicação de um dos dois produtos fornecidos ao projeto (Dersani e Aquasept - ambos sem conflitos de
interesse), cada paciente receberá orientações para o autocuidado da úlcera e também da região plantar. Como resultado, teremos uma análise
comparativa na evolução do tratamento das úlceras em dois grupos de pacientes: um grupo em pacientes que utilizaram Dersani Original, e outro, em
um grupo de pacientes que utilizaram Acquasept Gel. Os investimentos são feitos para dar assistência ao portador de lesões crônicas, por meio de
técnicas avançadas de tratamento tópico com produtos doados pelos dois laboratórios, visando sempre o benefício do paciente com um tratamento
que utiliza produtos de referencia no auxílio do processo de cicatrização de feridas e diminuir o tempo de cicatrização dessas lesões. Diante das
inovações existentes no mercado hoje, tanto de produtos, quanto de curativos, a necessidade de qualificar recursos humanos para atender às
expectativas na cura das lesões e trazer melhora na qualidade de vida dos usuários é uma realidade de caráter emergencial. O interesse em
desenvolver este trabalho vem da percepção e da vulnerabilidade dos doentes quanto às incapacidades físicas, o impacto social causado pela presença
de úlceras plantares, bem como, da resposta dos serviços praticamente escassos frente a essa causa pertinente. Quando se refere a procedimentos
curativos, esforços são necessários para que o profissional de saúde possa realizar a sua prática. O tratamento de úlcera neurotrófica - quando não
resolutivo - pode trazer diversas complicações para o paciente como a osteomielite, ou até mesmo amputações nos casos mais graves. Entretanto,
qualquer esforço é superado quando se tem como resultado final a realização do profissional da saúde em poder trazer melhorias, tanto na qualidade
de vida, quanto na autoestima do seu paciente.
Aluno: Túlio Neutzling Zanchin
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Associação entre a titulação de vitamina D e pacientes com esclerose múltipla forma surto-remissão da Policlínica Ronaldo Gazolla
E-mail: gutemberg.c.santos@globo.com
Docente orientador: Gutemberg Augusto Cruz dos Santos

RESUMO
O presente estudo busca correlacionar a titulação de vitamina D (25 hidroxivitamina D) e vitamina D ativada (1,25 diidroxivitamina D) à Esclerose
Múltipla forma surto-remissão (EMRR), a partir de análise de prontuários de pacientes com confirmação diagnóstica de EMRR e em tratamento no
ambulatório de neurologia da Policlínica Ronaldo Gazolla. As titulações serão analisadas através de exame bioquímico e será utilizado um grupo
controle, isento de patologias associadas a hipovitaminose D ou síndromes neurológicas.
Aluno: Rayssa Rocha Rios
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Jordana Assis Barros
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Iury de Paula Lopes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thaisy Marques Secco
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título ATI Saens Peña: Perfil do Usuário e a Prevalência de Doenças
E-mail: roberto.claudio@globo.com
Docente orientador: Roberto Claudio da Fonseca e Silva da Costa Cor

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 criou o Sistema Único de Saúde e com isso vários benefícios surgiram para a população. Com isso, o número de idosos
aumentou consideravelmente no Brasil. Em meados dos anos 2000, em Maringá, foi criada a Academia da Terceira Idade (ATI) para melhorar a
qualidade de vida dos idosos. O objetivo deste estudo é investigar o perfil do usuário da ATI Saens Peña e a prevalência de doenças. A amostra
constará de uma turma de horário regular da ATI Saens Peña, na cidade do Rio de Janeiro e o critério de inclusão será que o idoso tem que ser usuário
cadastrado na ATI e estar gozando de sua sanidade mental. Critério de exclusão é não ser membro efetivo da ATI e ter impossibilidade mental para
responder ao questionário. Cada participante da pesquisa deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O questionário é
composto principalmente por questões fechadas referentes ao perfil socioeconômico, histórico de doenças, treinamento, como é o atendimento na
ATI e acerca dos equipamentos da ATI.
Aluno: Bruno Tabajuihanski
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paula Alvarez Rivello
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Kassem Ali El Hage Ahmad
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Felipe Baia Strelow
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Avaliação da Situação Vacinal e Exposição a Acidentes com Material Biológico dos Estudantes de Medicina da UNESA
E-mail: karis.maria@globo.com
Docente orientador: Karis Maria de Pinho Rodrigues

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: Mônica Breta Motta
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wagner da Rocha Silva Filho
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Marianna Monteiro Vaz da Silva
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Paulo Alves Bahia
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação do uso da vaselina líquida como lubrificante vaginal na coleta do exame citológico cervicovaginal
E-mail: terezafontes@globo.com
Docente orientador: Tereza Maria Pereira Fontes

RESUMO
Apesar dos avanços tecnológicos da medicina, o método de obtenção do material cervicovaginal para estudo oncótico ainda consiste na introdução do
especulo vaginal sem lubrificante, que pela possibilidade de atritar intróito vaginal, é motivo de receio e grande desconforto por parte das pacientes.
Embora existam trabalhos isolados apontando que o uso de substâncias lubrificantes como vaselina, silicone e a base de água, não interferem na
interpretação dos achados citológicos, na nossa prática clínica, eles não são utilizados em virtude da opinião contrária de muitos patologistas.
Objetivo. Avaliar a interferência do uso da vaselina líquida na leitura do exame citológico do colo uterino. Pacientes e métodos. Será realizado em
estudo prospectivo de coorte onde serão selecionadas aleatoriamente 100 pacientes, no ambulatório de ginecologia do Hospital Municipal da
Piedade, que após consentimento informado, serão submetidas a coleta de material vaginal para avaliação oncótica, hormonal e da microflora. Para
cada paciente será colhido material para citologia utilizando espéculo vaginal sem e com lubrificação a base de vaselina líquida. Os esfregaços das
células cervico-vaginais, colhidos em cada uma delas, serão aplicados em quatro lâminas de acordo com o tipo celular, sendo que, em 2 lâminas será
realizado um esfregaço contendo células vaginais e ectocervicais e células endocervicais, respectivamente com e sem vaselina. Imediatamente após a
coleta do material cervicovaginal, as lâminas de vidro contendo os esfregaços serão submersas em álcool a 98%. Após coloração pelo método de
Papanicolau, as lâminas serão analisadas e comparadas, entre a coleta com e sem lubrificação vaginal, por dois patologistas, de forma mascarada, que
emitirão os laudos oncóticos segundo a classificação de Bethesda, avaliação citohormonal e microflora. A análise estatística utilizada será o teste qui
quadrado de student.
Aluno: Kélvin Augusto Leite e Freitas
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Nathasha Martins Siston
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação do uso de tela sintética suburetral, pela técnica transobturatória, no tratamento da incontinência urinária de esforço em um
Hospital do SUS no Rio de Janeiro
E-mail: terezafontes@globo.com
Docente orientador: Tereza Maria Pereira Fontes

RESUMO
Introdução Incontinência urinária de esforço é uma condição patológica funcional comum que acomete principalmente as mulheres com prevalência
que varia de 10-25% em idade de 15 a 64 anos. A incontinência urinária é uma condição que diminui a qualidade de vida e apresenta Inúmeros são os
fatores envolvidos na sua fisiopatologia. A introdução do procedimento cirúrgico de colocação de faixa suburetral no fim dos anos 90, revolucionou o
tratamento da incontinência urinária de esforço feminina e desde a década passada a técnica do sling suburetral através do forâmen obturador da
pelve, em virtude do baixo índice de complicações e simplicidade de execução , tornou-se a técnica adotada do nosso hospital. Objetivo. Avaliar o uso
da tela sintética suburetral pela técnica transobturatória no tratamento da Incontinência urinária de esforço em um hospital do SUS. Pacientes e
métodos. Será realizado um estudo retrospectivo de coorte de 100 pacientes que foram submetidas à correção cirúrgica de incontinência de esforço
através da técnica transobturatória de colocação de fita sintética suburetral, no Serviço de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade. As variáveis
a serem estudadas são: cura da incontinência urinária de esforço (IUE) no pós operatório recente e , recorrência do sintoma urinário e extrusão da
fita, apos um período até dois anos após realização da cirurgia. As avaliações serão feitas através dos registros semestrais contidos no prontuário por
um período de dois anos após a cirurgia. Na análise estatística serão calculados os índices e tempo médio de: cura da IUE, recorrência dos sintomas e
extrusão da fita suburetral em até dois anos após a realização da cirurgia.
Aluno: Laura Rodrigues Amorim
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rafael Scarin Borges
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação Estereológica do rim de proles submetidas à restrição protéica 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: Giovanni de Souza Chaves
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Carolina Simas Almeida Pecorari
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Samuel Alencar de Brito
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Nina Almeida Kobi do Nascimento
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luiza Póvoa de Souza Guimarães
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Cirurgia no Câncer de Cólon em Pacientes Operados de Emergência
E-mail: rofelippe@terra.com.br
Docente orientador: Rodrigo Felippe Ramos

RESUMO
No âmbito mundial, o câncer colorretal (CCR) é a terceira neoplasia maligna mais frequente em homens e a segunda mais frequente em mulheres,
enquanto que no Brasil, estima-se em 2014 a ocorrência de 15.070 novos casos de CCR em homens e 17.530 em mulheres. A adoção de novas
técnicas e tecnologias diminuiu significativamente a morbi-mortalidade nas cirurgias eletivas para o tratamento do câncer de cólon, entretanto estas
taxas se mantêm relativamente altas nas cirurgias realizadas em caráter de urgência. O objetivo deste estudo é comparar as cirurgias realizadas em
caráter de urgência com pacientes com câncer colorretal que foram operados eletivamente. Será realizado um levantamento retrospectivo de
pacientes com câncer colorretal que foram submetidos à cirurgia eletiva e de urgência do período de 1999 até a presente data e internados na II
Clínica Cirúrgica do Hospital Federal de Bonsucesso. O desenho de estudo será do tipo transversal. Serão analisadas as seguintes variáveis: idade, sexo,
dados clínicos, estadiamento TMN, localização do tumor, dados anátomo-patológicos, sobrevida, tipo de cirurgia, colostomia/anastomose primária.
Aluno: Lucas Carvalho Santos dos Reis
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Jaqueline Suélen Sulzbach
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Beatriz Esteves Borgerth Teixeira
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Igor Maroso Andrade
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Estudo da imunopatogênese do dano hepático em pacientes com falência hepática fulminante
E-mail: damiao.santos@hotmail.com
Docente orientador: Damiao Carlos Moraes Dos Santos

RESUMO
A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica resultante da morte maciça das células hepáticas, podendo ser induzida por agentes como
vírus e respostas autoimunes, com taxa de mortalidade extremamente alta. Esta grave doença é caracterizada principalmente pelo rápido
aparecimento de encefalopatia e coagulopatia, em indivíduos com função hepática previamente normal, sendo o transplante de fígado o tratamento
de escolha. Os mesmos agentes envolvidos na FHF podem induzir formas menos graves de doença hepática, podendo o resultado clínico ser
relacionado à resposta imunológica do hospedeiro, a qual envolve um sistema de moléculas sinalizadoras e células inflamatórias. Contudo, os
elementos chaves que determinam essa forma de doença hepática ainda não foram esclarecidos. Entre os nossos estudos publicados recentemente,
observamos possível associação dos eosinófilos com a FHF, já que detectamos a presença de eosinofilia, juntamente com um aumento dessas células
no fígado de nossos pacientes. Além disso, observamos a forte presença de macrófagos e da enzima oxido nítrico sintase (dados ainda não
publicados). Os objetivos deste trabalho são investigar os aspectos imunopatológicos da FHF, visando uma identificação dos componentes
inflamatórios específicos associados à extensa lesão hepática, em amostras de fígado de pacientes com FHF submetidos ao transplante hepático no
Hospital Federal de Bonsucesso, RJ. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (222/03). Amostras de fígado de doadores
saudáveis e pacientes com hepatite crônica serão utilizadas como controle. Métodos de imunofluorescência serão utilizados para identificar e
quantificar mediadores inflamatórios em amostras de fígado. Os estudos serão realizados no laboratório de desenvolvimento tecnológico em
virologia- Fiocruz. A identificação dos mecanismos imunológicos específicos, assim como, dos biomarcadores que poderiam predizer a evolução para
um quadro de falência hepática aguda contribuirá para que sejam estabelecidas estratégias terapêuticas de controle, reduzindo a elevada taxa de
mortalidade observada nesta síndrome.
Aluno: Victoria Brigido Lamim
Curso do aluno: Biomedicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Geração de Novos Recursos Educacionais para o Ensino de Imunologia Médica
E-mail: vini-cotta@uol.com.br
Docente orientador: Vinicius Cotta de Almeida

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 animações, 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)
infecções estreptocócicas e as lesões autoinflamatórias da febre reumática; ii) resposta alérgica crônica na dermatite atópica; iii) resposta imune
exacerbada na distrofia muscular de Duchenne; iv) leucemia linfoblástica aguda e a terapia celular com linfócitos T geneticamente reprogramados. 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: Jéssika Damas Pereira
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Matheus Rodrigues Sarmento de Barros
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thaise da Silva Lobo Vieira
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Mapas Mentais como Proposta de Inovação na Abordagem de Estudo para Alunos do Curso de Medicina
E-mail: christiane.leal@gmail.com
Docente orientador: Christiane Leal Correa

RESUMO
Novas metodologias de ensino podem contribuir com o processo ensino aprendizagem de forma mais otimizada e motivadora. O objetivo deste
projeto é avaliar a proposta de inovação na abordagem de estudo, utilizando a metodologia de mapas mentais para alunos ingressantes do curso de
medicina. Os candidatos ao estudo serão os alunos matriculados no primeiro período do Curso de Medicina do Campus João Uchôa da Universidade
Estácio de Sá que serão convidados a participar da pesquisa. Assinarão o TCLE, onde serão explicitados os objetivos da pesquisa e os direitos dos
participantes. Como primeira etapa, será realizado um diagnóstico com os sujeitos do estudo, onde responderão a um questionário face a face,
contendo perguntas relativas ao conhecimento prévio sobre construção de mapas mentais, frequência de utilização e objetivos de utilização. Na
segunda etapa serão realizadas oficinas de construção de mapas mentais. Na terceira etapa, a atividade realizada será avaliada e na quarta etapa será
realizada uma comparação entre as notas adquiridas nas avaliações de PR1 e PR2 para os alunos matriculados no primeiro período de Medicina. Para
as análises qualitativas, será realizada através da análise temática de conteúdo por eixo significação. Será realizado o registro dos acontecimentos da
linguagem não verbal e atividades práticas através de registro fotográfico com a permissão dos participantes. Para a análise quantitativa, será
organizado um banco de dados com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Sciences, recebendo posterior análise estatística
descritiva, sendo apresentados em tabelas e gráficos com frequência e percentual. Com a finalização deste projeto, espera-se que os alunos adquiram
autonomia no processo de estudo, construindo seus próprios mapas mentais; aumento da motivação do estudante na didática de aprender a
aprender e gerar a produção de artigo científico para publicação e apresentação em evento científico.
Aluno: Renan Vinícius Santos de Moraes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: João Carlos Sarmento Santos
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Raquel de Oliveira Almeida
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Mecanismos imunológicos envolvidos na falência hepática fulminante induzida por vírus
E-mail: damiao.santos@hotmail.com
Docente orientador: Damiao Carlos Moraes Dos Santos

RESUMO
A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica resultante da morte maciça das células hepáticas, com altas taxas de mortalidade. Esta
grave doença é caracterizada principalmente pelo rápido aparecimento de encefalopatia e coagulopatia, em indivíduos com função hepática
previamente normal, sendo o transplante de fígado o tratamento de escolha. Diversos vírus, hepatotrópicos ou não, podem induzir quadro de FHF,
dentre eles, o virus da hepatite B (HBV) e o citomegalovírus (CMV). Os mesmos vírus que podem induzir a FHF, normalmente provocam formas menos
graves de doença hepática, podendo o resultado clínico ser relacionado à resposta imunológica do hospedeiro, a qual envolve um sistema de
moléculas sinalizadoras e células inflamatórias. A coinfecção viral tem sido também considerada como um fator que pode determinar a lesão grave do
fígado, levando à FHF. Diversos trabalhos científicos têm destacado o envolvimento desses diferentes aspectos como causa da FHF. Contudo, muitos
estudos ainda são necessários, para que possam ser mais precisamente definidos os mecanismos imunológicos da resposta às infecções virais
hepáticas induzaindo a FHF. Os objetivos deste trabalho são: realizar uma revisão bibliográfica da literatura sobre os artigos científicos publicados no
período de 2005 a 2015, cujo foco de estudo seja a FHF provocada por vírus; destacar os principais vírus envolvidos nos quadros de FHF descritos na
literatura; identificar os principais aspectos imunológicos envolvidos na FHF induzida por vírus descritos na literatura. A pesquisa será realizada nas
bases de dados Pubmed, LILACS e SciELO. Serão utilizados como principais descritores: “acute liver failure, virus, imunology, lymphocytes, Innate
immune response e inflammatory response. A revisão bibliográfica sobre os aspectos imunológicos e virais envolvidos nos quadros de FHF permitirá
que sejam destacadas as maiores descobertas, assim como, possíveis lacunas de conhecimento, o que irá colaborar com novos estudos que ainda são
necessários sobre o tema.
Aluno: Ana Paula de Almeida Campos
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O Estilo de Pensamento de estudantes do 12º período do curso de medicina: fatores que atuam nesta construção
E-mail: sylviaporto1@gmail.com
Docente orientador: Sylvia Maria Porto Pereira

RESUMO
O eixo principal da Biomedicina tem como categoria central a doença. Esta traduz a lesão que pode ser, nos dias de hoje, observada até a nível
molecular. A terapêutica tem como objetivo atuar na doença. O modelo biomédico de ensino está pouco vinculado à realidade e às necessidades da
população. Objetivo: compreender como se deu a influência do currículo na formação do estilo de pensamento de estudantes do curso de medicina
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Estácio de Sá (UNESA). Método: a referência teórica central deste estudo é a
epistemologia comparativa de Ludwik Fleck (1979). Coleta de dados: Pesquisa etnográfica: observação participante seguida do registro escrito das
observações em notas de campo para compor o diário de campo. Sujeitos: quatro professores do curso de medicina da UNESA e UFRJ, escolhidos a
partir da identificação dos estudantes, em estudo anterior.1 Período: junho de 2015 a maio de 2016. Local: onde as disciplinas são ministradas: salas
de aula, laboratórios, ambulatórios e/ou enfermarias. Justificativa: trazer à luz fatores que levam estudantes de Medicina a apresentarem, no último
período do curso, estilo de pensamento que agrega grande valor às disciplinas coerentes com modelo biomédico, alvo das estratégias de mudanças.
Metas: produção de tema livre a ser submetido a: Congresso de Educação Médica 2015 e ao Seminário de Pesquisa UNESA 2015; artigo a ser
submetido a Revista Brasileira de Educação Médica Qualis B2. Orçamento: custo final de R$1057,00. Resultados esperados: conhecer como o currículo
influencia a formação do estilo de pensamento de estudantes do curso de Medicina da UFRJ e UNESA.
Aluno: Laura Abreu de Moura
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Michele Carvalho de Sousa
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/CNPq
Título Percepção e Adequação Técnica da Aplicação Tópica Ocular de Drogas: Comparação entre Gotas com ou sem Dispositivo de Apoio Facial em
Idosos
E-mail: portes@uol.com.br
Docente orientador: Arlindo Jose Freire Portes

RESUMO
Este é o sexto trabalho de uma série de trabalhos científicos anteriores realizado no Policlinica Ronaldo Gazolla/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. Os objetivos da pesquisa visa avaliar por meio de questionário, qual o grau de dificuldade para aplicação tópica de
medicações oculares, com ou sem o auxílio de dispositivo de apoio facial. Observar qual método foi tecnicamente melhor utilizado para aplicação de
drogas tópicas oculares. A pesquisa será realizada no decorrer de 2015 e 2016 na Policlínica Ronaldo Gazolla - RJ. Será utilizado um frasco de colírio
Optive® acoplado a dispositivo de apoio facial denominado Eye Drop. Cada participante aplicará em cada um dos olhos, a solução oftálmica com ou
sem o uso do dispositivo, sendo que a seleção ocular será feita através de um processo randomizado. Será perguntado ao paciente, questões préformuladas sobre o grau de dificuldade de ambos os métodos. A adequação técnica da instilação de gotas será observada.
Aluno: Marcella Guimarães Cardoso
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rafael Abbud Fernandes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Thamara de Abreu Souza
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ruan Machado Guilhon Lopes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Perfil clínico-epidemiológico das gestantes com sífilis e sífilis congênita notificados no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) de
2010 a 2014
E-mail: rbiobraga@globo.com
Docente orientador: Ricardo Cerqueira Campos Braga

RESUMO
A sífilis na gestação constitui um problema de saúde pública, negligenciada pelas autoridades sanitárias, levando ao recém-nato a condição de sífilis
congênita e responsável por altos índices de morbimortalidade intrauterina. Estimativas de 2004 apontam a prevalência de sífilis e, 1,6% das mulheres
no momento do parto 49 mil gestantes e 12 nascidos vivos com sífilis, e uma taxa de transmissão de 25%, de acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS)1. De acordo com a portaria 1271 de 06 de junho de 2014 que define Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública em todo o território nacional, estão incluídas a sífilis na gestação e a sífilis congênita4. A notificação deve ser realizada a
partir do caso suspeito através da ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Estudo observacional, seccional, retrospectivo
utilizando base de dados SINAN local do Serviço de Epidemiologia do HFSE e mídia impressa ,e análise de dados pelo EpiInfo™ 3.5.2.
Aluno: Larissa Martins de Brito Moraes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Perfil clínico-epidemiológico e fatores associados ao desfecho desfavorável do tratamento da tuberculose, HFSE, 2007 a 2014
E-mail: alepereira.md@gmail.com
Docente orientador: Alessandra Goncalves Lisboa Pereira

RESUMO
A tuberculose é uma doença negligenciada1, endêmica em diversas regiões e países, e que mata cerca de 1,3 milhões de pessoas a cada ano.2 Em
2012, a incidência global estimada para a tuberculose foi de 122 casos por 100.000 habitantes e cerca de 12 milhões de casos prevalentes no mundo.
Naquele ano, o Brasil se encontrava entre os 22 países com maior carga de doença, totalizando 40.152 casos notificados com presença de bacilos
álcool-ácido resistentes no escarro e uma taxa de incidência de 46 casos por 100.000 habitantes.4 O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com a maior
taxa de incidência da doença.5 O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) é um hospital geral, de ensino, referência para doenças infectoparasitárias e para vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar no estado do Rio de Janeiro, incluindo a tuberculose. Este estudo visa contribuir
para um melhor conhecimento do perfil clínico epidemiológico dos casos de tuberculose notificados no HFSE, diagnosticados de 2007 a 2014, e
identificar possíveis grupos de pacientes com maior probabilidade de não concluir o tratamento, seja pelo abandono ou pelo óbito por tuberculose.
Na medida em que se difunde esse conhecimento, ele poderá contribuir para o melhor planejamento das ações de controle futuras. Trata-se de um
estudo clínico-epidemiológico observacional, com análise de bases de dados secundárias do HFSE. A análise descritiva inicial será desenvolvida com o
programa Epi Info 2000. Para a análise dos fatores associados ao desfecho desfavorável do tratamento da tuberculose, serão selecionadas variáveis
para análise em um modelo de regressão logística. As variáveis serão selecionadas a partir das informações registradas no SINAN e no prontuário
médico do paciente. A análise estatística será realizada utilizando-se o software SPSS 18.
Aluno: Catarina Medeiros Brasil
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria Carolina Souza da Silva
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Perfil Demográfico e de Fatores de Risco da População atendida na Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial em
local Público próximo à Unidade de Atendimento Terciário
E-mail: liliansoarescosta@gmail.com
Docente orientador: Lilian Soares Da Costa

RESUMO
Considerando-se a prevalência dos fatores de risco cardiovasculares coletados em diversas pesquisas a partir de questionários clínicos, o presente
estudo visa avaliar o perfil de risco cardiovascular de uma população aleatória e voluntária analisada no dia 27 de abril de 2015, de 09h às 16h,
durante a Campanha do Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, utilizando posteriormente os dados obtidos para a realização de palestras
informativas à população leiga e para capacitação e educação permanente de profissionais envolvidos.
Aluno: Patricia de Lima Lopes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yasmin Suemy Minami Prado
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lívia Freitas Rodrigues
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Perfil Diferencial Clínico, Diagnóstico e Epidemiológico entre Sarcoidose e Tuberculose, e a Transcrição Gênica
E-mail: neryjac@gmail.com
Docente orientador: Jose Augusto da Costa Nery

RESUMO
Numerosos estudos continuam a ser publicados versando sobre os ensaios de liberação de interferon-gama (IGRA) específico para os antígenos da
RD1 (ESAT-6:CFP-10), mas sua acurácia na identificação de indivíduos latentemente infectados por M. tuberculosis (LTBI), bem como, no prognóstico
para progressão para a tuberculose doença ainda é controverso. No primeiro caso mostra-se menos sensível e no segundo parece ter sensibilidade
similar que o teste cutâneo à tuberculina (TCT). Fato é que, na prática clínica os contatos recentes de pacientes com TB ativa (aTB) são
indiscriminadamente tratados preventivamente, nos poucos locais onde existe um núcleo de controle para contatos, ou simplesmente são ignorados,
tornando-se os potenciais casos novos de TB ao longo de curto-médio prazo. Isto se constitui em um dos fatores de risco para a manutenção da TB
como endemia em nosso país, principalmente nas comunidades de baixa renda. Portanto, é uma demanda importante a disponibilidade de testes que
possam ser utilizados na prática clínica para detecção rápida dos infectados. Os testes baseados em IGRA do sangue total estimulado com antígenos
específicos de M. tuberculosis, tem vantagem sobre o TCT de não necessitar do retorno do pacientes para leitura do teste e ser mais rápido (um dia).
Assim, o presente estudo tem por objetivo validar um novo antígeno baseado em peptídeos da proteína PstS1 e CFP10, assim como a resposta em
IGRA para antígenos associados à fase de latência (LAA) de M. tuberculosis. Os peptídeos do antígeno Pst1 fusionado ao CFP-10 (PstS-1(285374):CFP10), construído em nosso laboratório, serão validados em uma coorte de contatos recentes de pacientes com TB ativa e, juntamente com um
painel de LAAs (Rv2029c, Rv2031c, Rv2034, Rv2628 e Rv3353c), pretende-se propor um score para identificação diferencial de LTBI e aTB. Por outro
lado, pouco ainda se conhece sobre o papel das modulações transcricionais e pós-transcricionais na contenção da infecção por M. tuberculosis, na
prevenção ou progressão para doença ativa. MiRNAs são descritos como finos reguladores de genes-alvo em células eucarióticas, incluindo células do
sistema imune, pelas modulações pós-transcricional. Assim, assinaturas de mRNA (RNA mensageiro) serão exploradas quanto a expressão diferencial
entre aTB vs LTBI e controles,bem como para as patologias confundidoras com a TB, como a sarcoidosis e cancer. Este estudo piloto servirá de base
para o desenvolvimento de possíveis novas ferramentas de diagnóstico para infecção e/ou adoecimento por TB.. Adicionalmente propõe-se identificar
e caracterizar assinaturas de miRNA-RNAm (RNA mensageiro) cuja expressão diferencial se correlacionem à aquisição de TB doença/infecção e
sarcoidosis.
Aluno: Alanna Santoro Vinhas
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Laila Pedrinha Mocarzel
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Recursos Educacionais para o Ensino de Imunologia Médica: abordagem de problemas clínicos.
E-mail: vini-cotta@uol.com.br
Docente orientador: Vinicius Cotta de Almeida

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 animações, 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)
infecções estreptocócicas e as lesões autoinflamatórias da febre reumática; ii) resposta alérgica crônica na dermatite atópica; iii) resposta imune
exacerbada na distrofia muscular de Duchenne; iv) leucemia linfoblástica aguda e a terapia celular com linfócitos T geneticamente reprogramados. 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: Carolina Gonzaga Rodrigues dos Santos
Curso do aluno: Medicina
Situação: IC/FAPERJ
Título Resultado dos Pacientes Submetidos a Cirurgia de Revascularização Miocárdica no Instituto Nacional de Cardiologia
E-mail: fbassan@globo.com
Docente orientador: Fernando Bassan

RESUMO
O projeto tem como objetivo avaliar o resultado cirúrgico dos pacientes submetidos a Revascularização Miocárdica no Instituto Nacional de
Cardiologia, no período de 1o de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2014, em um acompanhamento mínimo de 1 e máximo de 3 anos. A Cirurgia
de Revascularização Miocárdica é indicada com dois objetivos: 1) Correção da isquemia e consequente melhora dos sintomas anginosos; 2) Melhora
do prognóstico e mortalidade. Entretanto, os riscos operatórios são significativos, tendo como principais complicações a morte, o acidente vascular
cerebral, infarto agudo do miocárdio e infecções. Tradicionalmente, a análise destes riscos é aferida com a aplicação de escores de probabilidade,
originalmente desenvolvidos em populações distintas da brasileira, como no caso do Euroscore, que envolveu uma população européia. Sendo notório
a heterogeneidade destas populações, bem como a realidade dos sistemas de saúde, a aplicação do Euroscore na população nacional deve ser feita
com cautela. Assim, torna-se indispensável que a unidade hospitalar tenha uma clara aferição dos seus resultados, de forma que estes possam ser
fidedignamente aplicados para se estabelecer uma análise mais acurada dos riscos operatórios do paciente, no momento da tomada de decisão da
forma de tratamento.
Aluno: Danielli Fernandes Brasileiro
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariana Koeche Silva
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Pricylla Aparecida da Silva
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Revisão bibliográfica sobre a imunopatologia do Diabetes Tipo 2
E-mail: damiao.santos@hotmail.com
Docente orientador: Damiao Carlos Moraes Dos Santos

RESUMO
O diabetes mellitus é uma grave doença com múltiplas complicações, com altos índices de mortalidade e morbidade, representando ao menos 10% de
todos os gastos com saúde pública em vários países mundialmente. Devido às suas complicações e ao alto custo, o diabetes mellitus tem sido
apontado como uma das mais proeminentes epidemias de nosso tempo. Neste cenário, a obesidade tem sido considerada um dos grandes problemas
da saúde pública, por sua relação com o diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A obesidade pode desencadear anormalidades metabólicas, estando então
relacionada com resistência à insulina, que juntamente com outros fatores de risco, podem culminar com o aumento da susceptibilidade ao DM2. Em
pacientes obesos, alterações na produção de adipocinas têm tido destaque, por desencadear uma inflamação sistêmica de baixo grau. Dessa forma, o
DM2 vem sendo considerado como resultado de uma doença inflamatória crônica com complicações vasculares associadas. Além da clássica resposta
inflamatória, envolvendo macrófagos e algumas citocinas, diversos estudos têm também destacado o envolvimento de células da imunidade
adaptativa, como os linfócitos T, entre os possíveis agentes envolvidos com as complicações vasculares do DM2. O objetivo desse trabalho é revisar os
artigos científicos que abordam os aspectos imunopatológicos do Diabetes tipo 2, destacando suas possíveis associações com as complicações
vasculares presentes nessa doença. A pesquisa será realizada nas bases de dados Pubmed, LILACS e SciELO. Serão utilizados como principais
descritores: Type 2 Diabetes e T2D, em associação com os descritores a seguir: Immunity, Lymphocytes, Cytokines, Inflammatory Cytokines, Humoral
Immunity, Celullar Immunity, Vasculopathy, Oxidative Stress e Nitric Oxide (NO). A revisão bibliográfica poderá contribuir para que sejam destacadas
as principais associações entre resposta imunológica e DM2, podendo futuramente servir como fonte de consulta para a identificação de
biomarcadores, os quais possam ser alvos das futuras estratégicas terapêuticas.
Aluno: Ana Carolina Ferreira de Carvalho
Curso do aluno: Biomedicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Medicina Veterinária
Título Confecção de um atlas de osteologia comparada dos animais domésticos como metodologia auxiliar no ensino de Medicina Veterinária
E-mail: rrscherer@gmail.com
Docente orientador: Raphael Ribeiro Scherer

RESUMO
Os primeiros registros de estudos de anatomia remontam a grécia antiga, onde as primeiras dissecções públicas de cadáveres animais e humanos
foram relatadas. No entanto, a prática floresceu e foi devidamente incorporada ao ensino médico somente no século XIV, tendo os tratados ilustrados
como umas das armas para adquirir aceitação pela sociedade da época (TALAMONI & BERTOLLI-FILHO, 2014). Atualmente, anatomia é uma disciplina
básica para todos os acadêmicos que ingressam em graduações da área de saúde, onde seu objetivo é compreender o nome e localização das
estrururas do corpo, sem deixar de relaciona-las com suas funções. O ensino é geralmente composto por aulas teóricas expositivas, seguidas de
práticas para visualiação de estruturas (MORAES et.al., 2014). As gerações mais recentes apresentam grandes dificuldades de assimilação deste
modelo de ensino, e autores como Silva e Brito (2013) propõe uma reflexão baseada em diversos autores, apresentando a introdução de novas mídias
de ensino para promover maior interação e assimilação do conteúdo por parte dos discentes.Este projeto de pesquisa visa colaborar com a
construção de conhecimentos anatômicos desenvolvendo um atlas de osteologia comparada dos animais domésticos, para ser utilizado em aulas
práticas e estudos extraclasse.
Aluno: Bianca Scoralick Suarez
Curso do aluno: Medicina Veterinária
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Descrição anatômica da artéria femoral e seus ramos em Saimiri sciureus criados em cativeiro
E-mail: rafaelsenos@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafael Senos dos Santos

RESUMO
O Macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus) é uma espécie de primata de pequeno porte endêmica da floresta amazônica. Sua habilidade de adaptação ao
cativeiro, baixo custo de manutenção, temperamento sanguíneo e alta taxa reprodutiva tornaram potente o uso dessaa espécie em pesquisas
biomédicas. Atualmente, o Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ (Cecal), cria Saimiri sciureus com propósito de servir as pesquisas
como modelo experimental de primata não-humano. Durante as pesquisas é comum ocorrer falhas na coleta de sangue arterial que podem até levar o
animal a óbito por hemorragia. Essas falhas técnicas vêm sendo detectadas em exames de necropsia de espécimes estudados e pesquisados na
própria FIOCRUZ. Apesar de muitos estudos sobre a espécie, nenhum descreve a anatomia da artéria femoral e de seus ramos primários. Utilizaremos
20 membros pélvicos de Saimiri sciureus de espécimes machos e fêmeas que virão a óbito por traumatismo, oriundas do Cecal da FIOCRUZ, para
realização de estudo descritivo morfológico e morfométrico a fim de esbelecer um padrão anatômico para a artéria femoral e seus ramos nesta
espécie. Os dados numéricos coletados serão tratados estatisticamente. Acreditamos que nossos resultados possam fornecer bases sólidas para a
melhor utilização do Saimiri sciureus como modelo experimental, evitando falhas técnicas, uma vez que o conhecimento da anatomia específica é
importante para certos procedimentos clínicos e cirúrgicos.
Aluno: Paloma Monteiro da Rocha
Curso do aluno: Medicina Veterinária
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Descrição anatômica do plexo lombossacral Saimiri sciureus
E-mail: rafaelsenos@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafael Senos dos Santos

RESUMO
O Macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus) é uma espécie de primata de pequeno porte endêmica da floresta amazônica. Sua habilidade de adaptação ao
cativeiro, baixo custo de manutenção, temperamento sanguíneo e alta taxa reprodutiva tornaram potente o uso dessa espécie em pesquisas
biomédicas. Atualmente, o Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ (Cecal), cria Saimiri sciureus com propósito de servir as pesquisas
como modelo experimental de primata não-humano. Apesar de muitos estudos sobre a espécie, nenhum retrata em detalhes a anatomia do plexo
lombossacral, responsável pelo suprimento nervoso do membro pélvico, genitália externa e região perianal. Utilizaremos 20 membros pélvicos de
Saimiri sciureus de espécimes machos e fêmeas que virão a óbito por traumatismo, oriundas do Cecal da FIOCRUZ, para realização de estudo
descritivo anatômico com objetivo de esbelecer um padrão para a espécie. Compararemos nossos resultados com os plexos lombossacrais já
conhecidos na literatura. Acreditamos que nossos resultados possam fornecer bases sólidas para a utilização ou não do Saimiri sciureus como modelo
eficientes para estudos envolvendo a neurologia periférica dos nervos do plexo lombossacral.
Aluno: Fábio Mayrink Mello
Curso do aluno: Medicina Veterinária
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Estudo morfométrico macroscópico comparativo entre corações de Macaca mulatta normais e com sobrepeso
E-mail: rafaelsenos@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafael Senos dos Santos

RESUMO
O Macaco Rhesus (Macaca mulatta) é uma das espécies de primatas mais utilizadas em pesquisas biomédicas em todo o mundo como modelo para
doenças humanas. O Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ (Cecal) frequentemente encontra em suas colônias animais com
sobrepeso que vêm a óbito. Investigações sobre as consequências do sobrepeso podem ser fundamentais para o futuro manejo das colônias. Uma vez
que o sobrepeso comumente produz alterações cardiovasculares, realizaremos a morfometria de 10 corações de indivíduos adultos com peso regular
(Grupo A) e 10 corações de indivíduos com sobrepeso (Grupo B) com intuito de caracterizar possíveis alterações morfológicas em consequência do
sobrepeso. Os dados numéricos obtidos serão tratados estatisticamente. Esperamos com nossos resultados responder questões relacionadas ao
elevado peso de primatas e suas consequências, auxiliando, desta forma, a manutenção desses animais em cativeiro.
Aluno: Danilo Artur Oliveira de Souza
Curso do aluno: Medicina Veterinária
Situação: PIBIC/UNESA
Título Perfil morfométrico macroscópico de corações de Saimiri sciureus criados em cativeiro
E-mail: rafaelsenos@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafael Senos dos Santos

RESUMO
O Macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus) é uma espécie de primata de pequeno porte endêmica da floresta amazônica. Sua habilidade de adaptação ao
cativeiro, baixo custo de manutenção, temperamento sanguíneo e alta taxa reprodutiva tornaram potente o uso dessaa espécie em pesquisas
biomédicas. Atualmente, o Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ (Cecal), cria Saimiri sciureus com propósito de servir as pesquisas
como modelo experimental de primata não-humano. Apesar de muitos estudos sobre a espécie, nenhum retrata em detalhes a morfologia cardíaca.
Utilizaremos 10 corações de Saimiri sciureus de espécimes machos e fêmeas que virão a óbito por traumatismo, oriundas do Cecal da FIOCRUZ, para
realização de estudo descritivo morfológico e morfométrico a fim de esbelecer um padrão anatômico macroscópico para a espécie. Os dados
numéricos coletados serão tratados estatisticamente. Acreditamos que nossos resultados possam fornecer bases sólidas para a utilização ou não do
Saimiri sciureus como modelos eficientes para estudos cardíacos.
Aluno: Helen Karla Rodrigues Muniz
Curso do aluno: Medicina Veterinária
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Nutrição
Título Aplicação da Técnica Dietética da Aquisição ao Consumo de Alimentos
Docente orientador: Luana Limoeiro Ferrao

E-mail: luana.limoeiro.ferrao@gmail.com

RESUMO
A Técnica Dietética é uma disciplina que, a partir de conhecimentos teóricos e práticos em relação às transformações dos alimentos Duran te sua
manipulação, embasam o aprendizado e atuação profissional do nutricionista. Hoje existe uma carência de informações importantes para o melhor
aproveitamento dos alimentos, de forma a garantir uma menor perda e impacto no custo, além de diminuir as perdas nutricionais. Assim, através de
medidas realizadas no Laboratório de Técnica Dietética, serão elaboras Fichas que servirão como ferramenta na prática profissional. Nestas fichas
terão informações importantes acerca dos alimentos, como: nome, foto com as características sensoriais, valores nutricionais, medidas caseiras, fator
de correção, fator de cocção e condições de armazenamento.
Aluno: Rosinete Figueiredo Rezende
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carla Menezes de Oliveira Moscoso de Jesus
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Liliana Skaf Santos Gonçalves
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maristela Lourenço Rolla
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Odontologia
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Título Estudo Sobre os Efeitos Deletérios Craniofaciais e Odontológicos na Síndrome Alcoólica Fetal e Avaliação dos Saberes de um Grupo de
Mulheres sobre o Tema
E-mail: mferm23@gmail.com
Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
O impacto teratogênico da ingestão de bebidas alcoólicas pode proporcionar déficits nas funções cognitivas, atenção, memória, processamento das
informações, habilidades motoras e resolução de problemas com efeitos permanentes e frequentemente devastadores para o desenvolvimento
infantil, incluindo anomalias estruturais craniofaciais, incluindo as odontológicas, comportamentais e neurocognitivas. Esta pesquisa busca atualizar as
informações a respeito destes efeitos deletérios do uso de bebidas alcoólicas na gravidez e identificar os saberes de um grupo de mães
acompanhantes de pacientes em uma clínica de odontopediatria no Rio de Janeiro através de entrevista estruturada. A partir da análise das
entrevistas e do diagnóstico de possíveis deficiências de conhecimento sobre este tema, pretende-se elaborar material educativo a ser disponibilizado
para promoção da educação em saúde.
Aluno: Camila Martins Antonio Antunes
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/CNPq
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: Amanda Amaral Magano
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Manuella Pereira Novoa de Amorim
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A percepção e qualificação dos estudantes da área de saúde sobre o suicídio
E-mail: rosa.ac@terra.com.br
Docente orientador: Rosane de Albuquerque Costa

RESUMO
O suicídio é o ato de colocar fim a própria vida, pode ser um ato refletido, pensando de uma pessoa não influenciada por problemas físicos, de saúde
ou financeiro, que resolve ser nesse momento o de colocar um fim em sua existência. É um ato de liberdade, já que não podemos escolher quando
nascer, podemos ao menos decidir quando é chegada à hora de partir. No entanto, o que temos visto é que grande parte das pessoas que atentam
contra a própria vida enfrentam algum tipo de problema psiquiátrico, físico (doenças crônicas), ou de desesperança. A procura por uma solução final
pode, em muitas vezes, ser mais um pedido de ajuda do que a vontade consciente e livre de partir desse mundo. Essas pessoas chegam aos centros de
saúde, hospitais gerais ou nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e são atendidas por profissionais mais ou menos qualificados para prestar o
auxilio necessário, eficiente e eficaz. Esses profissionais passaram por uma graduação, mas nem sempre tiveram a oportunidade de conhecer teórica e
na prática a problemática do suicido. Nesse trabalho pretendemos verificar como os estudantes da área de saúde entendem e qualificam o suicídio.
Nosso objetivo é a partir dessa pesquisa pensar políticas educacionais que possam preparar esses estudantes para enfrentarem a dura realidade da
pessoa que atenta contra a própria vida.
Aluno: Renata Andrade Santos Pereira
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Amanda Milani de Oliveira Araujo
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caroline Parizi Marocco
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bianca de Queiroz Pereira Sassi
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nicole Souza Nascimento
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A recusa do paciente com Transtorno Bipolar à medicação e ao tratamento psicoterápico
E-mail: livea.oliveira@usp.br
Docente orientador: Livea Pires Martins de Oliveira

RESUMO
Nesse trabalho será realizada pesquisa qualitativa descritiva exploratória, buscando verificar os fatores relacionados a recusa à medicação e ao
tratamento contínuo do paciente diagnosticado com Transtorno Bipolar. Participarão do estudo três indivíduos diagnosticados com Transtorno Bipolar
há pelo menos dois anos, com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos. Para coleta de dados será utilizado uma entrevista
semiestruturada para identificar os fatores relacionados à recusa em relação à medicação e ao tratamento.
Aluno: Martina de Paula Eduardo Ravaioli
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário

UNESA

Página 158 de 162

Título Ansiedade, estresse e depressão em mulheres inférteis
Docente orientador: Livea Pires Martins de Oliveira

E-mail: livea.oliveira@usp.br

RESUMO
Desejar ter filhos mas se deparar com uma impossibilidade nesse processo produz uma ampla gama de sentimentos, tais como ansiedade, tristeza,
frustração, vergonha, desencadeando por vezes quadros de estresse, depressão e ansiedade importantes nessas mulheres. A situação de infertilidade
é capaz de provocar efeitos devastadores tanto na esfera individual como conjugal e desestabilizar as relações do sujeito com seu entorno social,
podendo ocasionar um decréscimo na qualidade de vida. Assim, esta pesquisa visa avaliar os níveis de ansiedade, estresse e depressão em mulheres
inférteis visando obter subsídios para uma orientação psicológica específica e compreender mais sobre os prejuízos psicológicos advindos da
infertilidade. Serão avaliadas 08 (oito) mulheres inférteis com idade compreendida entre 18 e 45 anos, através e três instrumentos: Inventário de
Depressão (BDI), Inventário de Ansiedade (BAI) e Escala Lipp de Estresse.
Aluno: Luana Pereira Cardoso
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título CPRJ: história e parcerias
E-mail: cris.cguima@gmail.com
Docente orientador: Cristiane de Carvalho Guimarães

RESUMO
O Movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, que se iniciou na década de 70 do século XX, tem como marca a luta pela superação do manicômio, a
defesa pela extensão dos direitos de cidadania aos pacientes mentais e a convocação da sociedade para a construção de um ‘novo lugar social para a
loucura’. A Saúde Mental no Brasil, portanto, vem sendo reestruturada, de forma a ter uma atenção voltada para as demandas dos indivíduos
acometidos de transtornos mentais. Dentro deste contexto o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ) iniciou suas atividades em agosto de 1998,
ocupando o prédio, ora abandonado, situado na Praça Coronel Assunção s/nº, antiga Praça da Harmonia. A sua implantação foi facilitada pela época
em que ocorreu, frente aos já presentes preceitos de norteamento do Sistema Único de Saúde (SUS), como universalidade, equidade, integralidade.
Eram conhecidos os pressupostos da Reforma Psiquiátrica Italiana e já estava em andamento a Reforma Psiquiátrica brasileira, que evidenciavam a
ineficácia do modelo asilar manicomial, predominante até o final do primeiro meado do século XX. Já existiam os primeiros centros de convivência e
serviços substitutivos (Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia entre outros). Somado a essa conjunção de fatores, havia o desmonte do
modelo do antigo Posto de Atendimento Médico (PAM) Venezuela, que nos anos 70 e 80 foi a central geral de internações psiquiátricas, primeiro lugar
em faturamento pela emissão de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) . O presente trabalho visa conhecer a história desta instituição, assim
como suas parcerias na comunidade, tendo em vista sua importância na rede de atenção psicossocial da cidade e do estado do Rio de Janeiro.
Aluno: Carla Romano Lacerda
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Educação Profissional para Pessoas com Necessidades Especiais (Sindrome de Down)
E-mail: dirce.cunha@estacio.br
Docente orientador: Dirce Ferreira da Cunha

RESUMO
Partindo do princípio que a pessoa com necessidades especiais deve ser compreendida como outra forma de ser e existir, com potencialidade
peculiar, com estudo e trabalho com articulações próprias e que não se trata apenas de pessoas com aspectos limitados. Então, consideramos que sua
inserção no ambiente da universidade vai contribuir para essa nova visão e valorização como pessoa total. Este projeto visa proporcionar ao jovem
com deficiência, especialmente a mental, a possibilidade de preparação para a inclusão na sociedade, através do estudo, treinamento pré-vocacional e
habilitação profissional. Nesse sentido, torna-se necessário formular um programa destinado a transmitir aos jovens, pessoas com necessidades
especiais, ensinamentos básicos para a vida cotidiana, oferecendo-lhes simultaneamente reais possibilidades de engajamento em algumas atividades
profissionais em outro modelo acadêmico no espaço universitário. A semente do conceito sociedade inclusiva, foi lançado em 1981 pela própria
Organização das Nações Unidas (ONU) quando realizou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), que enalteceu firmemente o
reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiências como membros integrantes da sociedade. O lema do AIPD já dizia o que as pessoas
deficientes desejavam: “Participação Plena e Igualdade” (Sassaki,1997). Assim, podemos implementar sua caminhada para vida independente desde
que respeitadas suas capacidades e fornecidas as ferramentas necessárias ao seu desenvolvimento. A inclusão conceitua-se como o processo pelo
qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais, pessoas consideradas diferentes da comunidade a que pertença. A inclusão
ocorre num processo bilateral no qual pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam, juntas, equacionar problemas, discutir soluções e equiparar
oportunidades para todos. Os objetivos desse projeto são o de favorecer a inclusão de alunos com necessidades especiais e, ainda, o de estabelecer
tarefas ocupacionais, que possam instrumentalizar estes alunos a uma autonomia no dia a dia e ao mercado de trabalho cada vez mais exigente de
mão de obra qualificada. Sendo assim, o projeto em questão busca essencialmente promover condições para que os participantes possam solidificar
suas escolhas, estendendo inclusive esta ajuda, àqueles que não pertençam à instituição, mas que se encontrem ambivalentes quanto ao seu futuro,
ou seja, a reconhecer seus interesses, aptidões e características de personalidade que possam interferir/facilitar o seu futuro desempenho
ocupacional. A implantação do projeto, além de revelar uma preocupação da Universidade Estácio de Sá em atender e acompanhar os participantes,
demonstra o compromisso com a qualidade de atendimento bem como o cumprimento de sua função junto à comunidade, à medida que este serviço
visa prioritariamente à inserção de jovens portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho. Este projeto é desenvolvido desde 2007,
sendo que sob minha coordenação a partir de 2008. Trata-se de Projeto abrangente que envolve dois Campis da Universidade Estácio de Sá: Tom
Jobim (pelos laboratórios que mais se adéquam aos jovens) e o João Uchôa (Coordenadora e alunos do Curso de Psicologia que hora vão ser indicados
para a Iniciação Científica).
Aluno: Telma Costa Juliane
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana da Silva Maia
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Espiritualidade e religião na clínica contemporânea
E-mail: livea.oliveira@usp.br
Docente orientador: Livea Pires Martins de Oliveira

RESUMO
A prática clínica tem como seus alicerces compreender a pessoa em sua complexidade, singularidade. A compreensão da dimensão religiosa/espiritual
são dimensões constitutivas do ser humano, pois elas fundamentam a sua cultura e o seu modo de estar no mundo, sendo uma dimensão psíquica
extremamente relevante para a prática clínica, uma vez que a compreensão da qualidade desta experiência amplifica a escuta sobre os significados
das queixas e dificuldades psicológicas. A formação atual de psicólogos não os preparam para lidar com a experiência religiosa e espiritual na clínica,
além disso, outras dificuldades são vividas pelo psicólogo, como a falta de uma abordagem que lhe dê suporte teórico para fundamentar as suas
intervenções; suas crenças pessoais e a maneira como lida com elas, além das questões éticas envolvidas. O presente estudo objetiva compreender
como os graduandos do curso de psicologia percebem e lidam com a espiritualidade/religiosidade de seus clientes.
Aluno: Paloma Machado de Carvalho
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Estereótipos de gênero nas brincadeiras infantis: um estudo de representações sociais
E-mail: vetere.renata@gmail.com
Docente orientador: Renata Vetere

RESUMO
As diferenças relacionadas aos gêneros estão presentes em praticamente todas as sociedades, nas quais é sempre possível perceber exemplos de
como diferem nas características físicas, nas formas de comportar-se, nos aspectos relacionados a poder e a status dentro dos grupos, nos papéis e
ideologia de papéis, na divisão de tarefas e expectativas de comportamento. Diversos estudos parecem relacionar essas diferenças e as práticas de
socialização em cada sociedade ou cultura. O presente estudo objetiva então, estudar as representações sociais acerca desses papéis de gênero
(meninos e meninas), bem como verificar como os esses estereótipos manifestam-se nas brincadeiras infantis. A pesquisa será realizada com crianças
de 1 a 6 anos, seus pais e educadores. Contará com a observação da brincadeira das crianças e entrevista com os pais e educadores.
Aluno: Leonardo Marques Braga
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruna Juliana Pinto
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Trícia Vieira de Ataide
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O impacto do teatro como ferramenta de treinamento nos processos de aprendizagem no âmbito empresarial
E-mail: jesianemarins@hotmail.com
Docente orientador: Jesiane De Souza Marins

RESUMO
O presente projeto objetiva investigar o impacto no modo de aprendizagem no âmbito empresarial dentre as situações envolvendo a metodologia do
teatro no processo de treinamento. Para tanto serão aplicados dois questionários com perguntas abertas e fechadas. Um será direcionado aos
colaboradores da empresa que receberam o teatro como ferramenta para a aprendizagem e outro aos instrutores que fazem uso desta técnica para
transmitirem o conhecimento aos funcionários. Ao final será analisado como os funcionários percebem suas aprendizagens por meio do lúdico e como
os instrutores percebem a eficácia do uso desta técnica.
Aluno: Tayná Monteiro Felix
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jorge Guilherme Ramos dos Santos
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O TPAS e seus Desdobramentos Biopsicossociais
E-mail: glauciabraga@yahoo.com.br
Docente orientador: Glaucia Pereira Braga

RESUMO
Sabe-se que o transtorno de personalidade antissocial (TPAS) é uma psicopatologia que afeta o comportamento do ser humano no que tange à
emoções diferenciadas, falta de empatia e sua interação social como um todo. Para muitos pesquisadores o TPAS é um transtorno multideterminado.
O presente projeto tem vistas de aprofundar os estudos sobre as bases neurais que são afetadas no sujeito que possui o TPAS. E correlacionar tais
estudos neurobiológicos com as interações sociais e comportamentais no que tange a alocação criminal no Brasil.
Aluno: Tuane dos Santos e Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Ódio e pensamento na clínica psicanalítica e na cultura
E-mail: nelma.cabral55@gmail.com
Docente orientador: Nelma de Mello Cabral

RESUMO
O interesse em desenvolver o tema, Ódio e pensamento na clínica psicanalítica e na cultura, advém das questões trabalhadas na pesquisa, Corpo e
afeto na psicanálise, no qual a análise do narcisismo e da pulsão de morte na contemporaneidade apontou para formas de manifestação de ódio
inéditas na atualidade. No campo da psicanálise o ódio é considerado numa dupla dimensão, um dos afetos da constituição subjetiva e um dos afetos
desagregador e causador de sofrimento psíquico. A constatação de sua proliferação e intensidade, sem qualquer consistência ou razão e o ineditismo,
produzindo uma impotência nos modos de pensar, despertou o interesse para esse tema a ser desenvolvido, a partir de dois casos clínicos de Freud - o
“Homem dos Ratos” e “O caso Schreber”.
Aluno: Rafaela Alves Aguirres Soares
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Andréa Maria Peres de Brito Fernandes
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruno Benício Lima
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Sentidos da saúde e formação profissional
E-mail: alpdeb@uol.com.br
Docente orientador: Ana Lucia Paes de Barros Pacheco

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo geral conhecer a representação social da saúde para jovens universitários da área da saúde 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 400 jovens (sendo 100 do curso de psicologia, 100 do curso de medicina, 100 do curso de enfermagem, 50 do curso de fisioterapia
e 50 do curso de educação física), 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, ocupação, cor e naturalidade dos participantes. Com as questões abertas buscamos conhecer qual a representação
social que jovens têm de saúde, o que consideram um problema de saúde, o que entendem por ação em promoção da saúde, como avaliam seu
estado de saúde e bem estar, sua qualidade de vida e condição de vida.
Aluno: Jane Beckenkamp de Lima
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vinicius Kalebe Alves Viana
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Guido José da Silva Gomes
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário

UNESA

Página 160 de 162

Título Uma Análise Qualitativa do Apoio Matricial em Saúde Mental nas Unidades de Saúde da Família no Bairro de Santa Cruz no Município do Rio
de Janeiro
E-mail: richardmoz@gmail.com
Docente orientador: Richard Harrison Oliveira Couto

RESUMO
A Reforma Psiquiátrica procura sobrelevar-se às intervenções tradicionalmente centradas em hospitais psiquiátricos e medicalização exacerbada dos
quadros diagnosticados na categoria de transtornos mentais. Com a institucionalização da Estratégia da saúde da família na maior parte do país, a
atenção básica foi estimulada a produzir invenções para desenvolver a integralidade da atenção com grupos de saúde mental egressos de internações
longas, e com a população de modo geral. Para isso, visa implantar estratégia na qual a atuação não se restrinja apenas na unidade, mas no espaço
social onde a comunidade vive e circula, bem como: estabelecer vínculos de compromisso e corresponsabidade com a população; trabalhar norteados
por uma ideia ampliada sobre o modo de viver, de saúde e doença no contexto familiar e cultural; intervir sobre os fatores de risco aos quais a
comunidade está exposta, sendo os transtornos mentais um dos mais evidentes. Nesta ótica, o Apoio Matricial surge como proposta para articular os
cuidados em saúde mental na Atenção Básica. Este trabalho busca realizar uma análise qualitativa, através de entrevistas semiestruturadas com a
equipe das unidades de atenção básica para realizar um levantamento criterioso do Apoio Matricial em Unidades de Saúde da Família (USF) nos
cuidados de saúde mental em Santa Cruz, bairro situado no Município do Rio de Janeiro.
Aluno: Ramon Garcia da Gama
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Fábio Oliveira Lima
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cleide Rodrigues do Carmo
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciana da Silva Dias
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Andresa Almeida de Magalhães Vieira
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jhonatan de Moura Miranda
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título Utilização do Algoritmo Genético como Base da Solução para o Problema de Alocação de Salas
E-mail: dsilos@gmail.com
Docente orientador: Daniel Rodrigues de Silos Moraes

RESUMO
O Problema de Alocação de Salas (PAS) é um problema clássico de otimização combinatória pertencente à classe NP-Hard (CARTER & TOVEY, 1992),
recorrente nas instituições de ensino para a programação semanal de horários entre turmas/salas. O PAS consiste em alocar turmas, com horários de
início e término previamente estabelecidos, a um número fixo de salas de maneira que requisitos considerados essenciais sejam atendidos e fazendo
com que a solução seja viável. Neste trabalho temos por objetivo criar um método aplicável, através de uma adaptação ou mesmo hibridização do
Algoritmo Genético que seja capaz de gerar automaticamente uma tabela de horários que atenda às exigências e expectativas da UNESA - Campus
Nova América e suas coordenações, com seus resultados avaliados em qualidade e desempenho.
Aluno: Marcos Roberto Gomes Albuquerque Segundo
Curso do aluno: CST em Análise e Desenvolvim Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: CST em Jogos Digitais
Título Jogo Digital sobre Intoxicação Doméstica
Docente orientador: Marcelo Simão De Vasconcellos

E-mail: marcelodevasconcellos@gmail.com

RESUMO
Este projeto consiste na criação de um jogo digital sobre intoxicação doméstica, a partir de informações do o Sistema Nacional de Informações TóxicoFarmacológicas (Sinitox), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A intoxicação doméstica é um risco que pode levar à morbidade, ou, até mesmo, à
mortalidade de residentes de um lar e a discussão deste tema é de grande relevância, principalmente, para prevenir acidentes daqueles que são mais
vulneráveis: crianças e idosos. Para isto, a informação sobre os riscos que produtos de diversas origens apresentam à família precisa ser clara e
objetiva e um jogo digital pode tornar tais riscos em situações tangíveis e observáveis no contexto do jogo com o intuito de torna-los facilmente
reconhecíveis para o público no mundo real. Seu objetivo final é a conscientização do público quanto aos perigos da intoxicação e uma consequente
redução de ocorrências. Será realizado por meio de informações junto a profissionais do Sinitox, pesquisa bibliográfica sobre o tema e sobre melhores
práticas no projeto de jogos digitais, a criação de elementos visuais adequados e a integração de texto, imagens e regras. Como resultado, será
produzido um jogo digital acessível gratuitamente ao público, contribuindo positivamente com a saúde da população.
Aluno: Danilo do Nascimento Nunes
Curso do aluno: CST em Jogos Digitais
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Patrick Minoita Rodrigues
Curso do aluno: CST em Jogos Digitais
Situação: PIBIC/CNPq
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título SAR-Dinâmico: um modelo computacional para otimização das estratégias de alocação de recursos em tarefas de busca e salvamento
E-mail: pablo.rangel@estacio.br
Docente orientador: Pablo Rangel

RESUMO
De acordo com as convenções internacionais, algumas das responsabilidades das nações costeiras como o Brasil é o provimento de ações efetivas de
combate à pirataria, proteção ambiental e socorro às vítimas em alto mar. Como requisito essencial, o socorro às vítimas tem processos e protocolos
rígidos definidos pela Organização Marítima Internacional (IMO). As operações de Busca e Salvamento, mais conhecida como SAR (Search and
Rescue), são operacionalizadas por órgãos específicos dos estados costeiros. No Brasil, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira são as
responsáveis pela implementação destes processos e protocolos, tendo como base seus recursos aéreos e hidroviários. Nesse contexto, a urgência e a
necessidade de eficiência recaem sobre o uso adequado destes recursos. O uso otimizado diminui a probabilidade de ocorrência de mortes. No
entanto, o modelo atual de alocação de recursos tem uma definição estática e não contextual. Os processos de alocação de recursos (navios, aviões,
etc.) tomam como base posições fixas e não consideram variáveis de caráter dinâmico (maré, temperatura da água, etc.). Este projeto de Pesquisa
tem por objetivo elaborar, implementar e validar um modelo computacional de estratégias para alocação de recursos aplicados à Busca e Salvamento
de seres humanos em alto-mar que considere um ambiente dinâmico e sensível ao contexto. Propõe-se o uso de um algoritmo genético que permita
realizar a busca por uma estratégia ótima de alocação de recursos em contrapartida aos modelos matemáticos tradicionais que necessitam de
simplificação e tem dificuldade de trabalhar com variáveis de natureza heterogênea. Batizado de SAR-Dinâmico, o modelo será validado com o uso de
dados de domínio público. Um comparativo será traçado contrapondo a solução atual e o modelo computacional proposto.
Aluno: Jonata Regis Fernandes Pessoa
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Davi Angelo da Silva Lessa
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Tecnologias GPS e RTK Aplicados ao Protótipo Construído a partir de Automodelismo para Inspeção Externa de Oleoduto
E-mail: robson.santos@estacio.br
Docente orientador: Robson da Cunha Santos

RESUMO
O projeto visa a utilização de duas tecnologias de Sistema de Localização em Tempo Real (ou Real Time Locating System - RTLS), que consiste em um
sistema capaz de fornecer a localização de objetos em tempo real por meio de hardware e/ou software específicos, utilizando sinais de redes sem fio.
A tecnologia RTLS compreende em sua camada física, geralmente, componentes que estabelecem comunicação por rádio frequência ou através de
tecnologias óticas para transmissão de sinais infravermelhos ou acústica, no caso do ultrassom, podendo agir em conjunto para soluções de situações
específicas e customizadas. Os equipamentos serão montados sobre um protótipo autônomo utilizando chassi de automodelismo para inspeção
externa de oleodutos enterrados. O protótipo acompanhará o oleoduto enterrado através de detectores de metal (PI Polonês) e armazenar as
coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) do mesmo através de um programa implementado em linguagem de programação PHP. As
coordenadas armazenadas serão comparadas com as coordenadas de projeto, determinada pelos componentes da criação do protótipo. O protótipo
está 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 equipamentos utilizados serão o
GPS e RTK para detectar a posição do oleoduto e armazenar em um arquivo de texto. GPS é a sigla de “Global Positioning System” que significa
sistema de posicionamento global. Consistem em um sistema de navegação por satélite com um aparelho móvel que envia informações sobre a
posição de algo em qualquer horário e em qualquer condição climática. Quanto ao RTK, significa Real Time Kinematic, ou posicionamento cinemático
em tempo real, e alia a tecnologia de navegação por satélite a um rádio-modem ou a um telefone GSM para obter correções instantâneas.
Aluno: Matheus Guimarães Machado
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ray Brandão de Miranda
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Michael de Oliveira Ferreira
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
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