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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título TUTELA ESTATAL E A EFETIVIDADE DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS POVOS INDÍGENAS NO ESTADO DO AMAPÁ
E-mail: alexandre.portilho@estacio.br
Docente orientador: Alexandre Marcondys Ribeiro Portilho

RESUMO
Este projeto sobre a tutela estatal e a efetividade dos direitos constitucionais dos povos indígenas no estado do Amapá. Atualmente, segundo o IEPÊ,
Na faixa de terras que se estende do Estado do Amapá ao norte do Pará, há 8 terras indígenas demarcadas, tem o objetivo de analisar em que
medida, o direito à diversidade cultural dos povos indígenas é efetivamente reconhecido nas práticas do poder público no Estado do Amapá. A
metodologia utilizada foi um estudo bibliográfico referente à temática, empregando como método de abordagem a hermenêutica jurídica que
auxiliou na interpretação e compreensão das regras constitucionais e infraconstitucionais indígenas e entendimentos jurisprudenciais correlatos
utilizados, bem como utilizou-se observação de campo e produção de relatórios de observação durante as visitas às aldeias na terra indígena Uaçá,
Juminã, Galibi do Oiapoque, Waiãpi, Parque Indígena do Tumucumaque, Rio Paru d´ Este, Zo’é. Busca-se elucidar até que ponto o direito à diversidade
cultural dos povos indígenas é efetivamente reconhecido nas práticas do poder público local e a tutela como instrumento capaz de assegurar sua
efetividade.
Aluno: Laís Nazário David
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Ciências Atuariais
Título BIOPROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS PRODUTORES DE ENZIMAS ISOLADOS DE FRUTOS DE BACTRIS GASIPAES KUNTH E MAURITIA
FLEXUOSA MART
E-mail: klaudiadcw@gmail.com
Docente orientador: Cláudia Dantas Comandolli Wyrepkowski

RESUMO
Os microrganismos são vitais para o meio ambiente e consequentemente para a vida humana. Dentre outros, eles participam do ciclo do carbono e do
ciclo do nitrogênio, e cumprem importantes papéis em praticamente todos os ecossistemas. Microrganismos endofíticos são aqueles que colonizam
tecidos sadios das plantas, em algum momento do seu ciclo de vida, sem causar danos aparentes. Nas interações simbióticas os endofíticos produzem
ou induzem a produção de metabólitos secundários que podem conferir diversas vantagens à planta. Neste ponto de vista, a Floresta Amazônica
apresenta uma enorme diversidade de espécies vegetais e microbianas, sendo que a maior parte ainda permanece desconhecida em vários aspectos,
como do ponto de vista de seu potencial biotecnológico. Muitos microrganismos podem produzir enzimas de grande interesse pelas suas
particularidades. Reações mediadas por enzimas são alternativas eficazes a métodos químicos, geralmente poluentes. As propriedades das enzimas
muitas vezes são mais compatíveis para processos industriais, pois não requerem altas temperaturas e valores extremos de pH. Os micro-organismos
podem ser uma fonte promissora de enzimas de interesses na industrial, como por exemplo, as hidrolases lipases, amilases e proteases. O presente
projeto tem por objetivo realizar bioprospecção de microrganismos produtores de enzimas a partir de amostras obtidas das cascas de pupunha
(Bactris gasipaes Kunth) e rizoma de mandioca (Manihot suculenta Crantz). Para a realização do trabalho, amostras destes vegetais selecionados serão
submetidos a assepsia e inoculados em meios sólidos (ágar nutriente, meio batata-dextrose ágar) e em seguida os microrganismos endofíticos serão
cultivados em minerais contendo como fonte de carbono amido, Tween, ou caseína. Após o crescimento, as placas serão analisadas quanto às
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. Espera-se com este estudo, obter
espécies microbianas produtoras de enzimas que possam ser caracterizadas e preservadas para estudos posteriores, além da obtenção das enzimas
por processos de fermentação em meio líquido.
Aluno: Elycyane Yolanda Martins da Silva

Curso do aluno: Ciências Biológicas

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título ACESSIBILIDADE AOS IDOSOS EM ESPAÇOS URBANOS DE MANAUS AMAZONAS
E-mail: bruno.mori@estacio.br
Docente orientador: Bruno Mori

RESUMO
Observando as cidades brasileiras, percebe-se que nem sempre seus espaços são acessíveis a todas as pessoas que lá vivem. A sociedade vive em um
meio projetado para pessoas jovens e que não apresenta nenhuma dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida. É comum encontrar em
diversas cidades calçadas irregulares ou mesmo com buracos, praças com barreiras físicas e técnicas, sem falar da dificuldade de acesso a bancos,
farmácias, supermercados, hospitais e áreas de lazer. Todas essas barreiras podem prejudicar ou mesmo impedir que um cidadão utilize de forma
plena o ambiente onde vive. Dentre os sujeitos em desvantagens, os idosos se apresentam como um público representativo e muitas vezes se veem
confinados em suas casas, privando-se de sua participação no convívio social. Os espaços urbanos devem estar proporcionalmente dispostos aos seus
usuários, assim os cidadãos devem ter assegurado o direto de ir e vir e a usabilidade dos espaços devem atender critérios de acessibilidade, a
população idosa tem crescimento aritmético, gerando uma demanda da acessibilidade somada aos portadores de deficiência de mobilidade. Esta
pesquisa busca estudar a acessibilidade do idoso no meio em que ele vive e a promoção em saúde. A pesquisa será exploratória, realizada com o
emprego de um questionário aos idosos que frequentam o Parque do Idoso na cidade de Manaus-AM, os dados serão interpretados com auxilio da
estatística descritiva. Apos a explicação sobre os objetivos e metodologia da pesquisa, os idosos serão convidados a participarem assinando o Termo
de Consentimento Livre Esclarecido, este projeto será submetido ao Comitê de ética da Faculdade Estácio do Amazonas, respeitando as Normas da
Resolução 466/12. Resultados Esperados: almejamos registrar que os participantes indiquem as dificuldades de mobilidade em participar do translado
de suas residências até o Parque do Idoso e dentro da cidade de Manaus, para suas execuções de atividades diárias.
Aluno: Roni Cardoso da Silva

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DETERMINANTES SOCIAIS DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO EM MANAUS-AM
E-mail: amabiletatiane@gmail.com
Docente orientador: Tatiane Amabile de Lima

RESUMO
O câncer do colo do útero embora seja passível de prevenção e controle, por meio da triagem e do tratamento precoce, permanece como uma das
principais causas de morte entre mulheres no Brasil. O estado do Amazonas apresenta a maior taxa de mortalidade e de incidência por este tipo de
câncer comparado às demais unidades federadas. Em 2016, a estimativa da incidência de câncer do dolo do útero em Manaus foi de 53,7 casos/100
mil mulheres, o que equivale a aproximadamente 3 vezes a taxa média observada no país, que foi de 19 casos/100 mil mulheres. O Programa Nacional
de Controle do Câncer do Colo do Útero no Brasil baseia-se na detecção precoce deste câncer em mulheres assintomáticas, processo conhecido como
rastreamento ou screening. Como resultado das ações, observa-se uma diminuição no diagnóstico de lesões invasoras (carcinoma invasor) com
aumento da detecção de lesão de alto grau, acompanhado da redução da incidência e mortalidade por este tipo de câncer. Entretanto, chama
atenção a existência de grandes variações regionais no desempenho do programa. Sabe-se que a prevalência e mortalidade por câncer de colo de
útero é influenciada por fatores clínicos e socioeconômicos, como também pela disponibilidade e qualidade da assistência prestada. Estudos que
visam avaliar o desempenho dos indicadores de qualidade, permitindo identificar diferenças regionais que configuram problemas de acesso da
população são importantes ferramentas para o planejamento do setor saúde. O presente estudo tem como objetivo descrever o padrão de
distribuição geográfica dos indicadores de desempenho do programa para controle do câncer do colo do útero nos bairros do município de Manaus e
sua relação com as condições socioeconômicos e demográficas e de desempenho dos serviços de saúde, no período de 2006 a 2014. Propõe-se a
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realização de um estudo ecológico com dados secundários dos sistemas de informação em saúde, tendo como unidade de análise os municípios do
estado do Amazonas. Serão selecionados todos os casos novos de câncer de colo do útero da população residente do Amazonas, notificados no
período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2014. Para estudar a relação entre os fatores socioeconômicos e os indicadores de
desempenho das ações de controle do câncer do colo do útero nos bairros em Manaus será utilizado um modelo de regressão linear. Espera-se
identificar populações vulneráveis à ocorrência do câncer de colo de útero com a finalidade de subsidiar a gestão pública para elaborações de políticas
e estratégias de controle da doença, além de permitir o conhecimento da dinâmica espacial da doença no município de Manaus.
Aluno: Ynelis Rodrigues Almeida Xavier

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título DETERMINANTES SOCIAIS DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO ESTADO DO AMAZONAS
E-mail: amabiletatiane@gmail.com
Docente orientador: Tatiane Amabile de Lima

RESUMO
O câncer do colo do útero embora seja passível de prevenção e controle, por meio da triagem e do tratamento precoce, permanece como uma das
principais causas de morte entre mulheres no Brasil. O estado do Amazonas apresenta a maior taxa de mortalidade e de incidência por este tipo de
câncer comparado às demais unidades federadas. O Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero no Brasil baseia-se na detecção
precoce deste câncer em mulheres assintomáticas, processo conhecido como rastreamento ou screening. Como resultado das ações, observa-se uma
diminuição no diagnóstico de lesões invasoras (carcinoma invasor) com aumento da detecção de lesão de alto grau, acompanhado da redução da
incidência e mortalidade por este tipo de câncer. Entretanto, chama atenção a existência de grandes variações regionais no desempenho do
programa. Sabe-se que a prevalência e mortalidade por câncer de colo de útero é influenciada por fatores clínicos e socioeconômicos, como também
pela disponibilidade e qualidade da assistência prestada. Estudos que visam avaliar o desempenho dos indicadores de qualidade, permitindo
identificar diferenças regionais que configuram problemas de acesso da população são importantes ferramentas para o planejamento do setor saúde.
O presente estudo tem como objetivo descrever o padrão de distribuição geográfica dos indicadores de desempenho do programa para controle do
câncer do colo do útero no estado do Amazonas e sua relação com as condições socioeconômicos e demográficas e de desempenho dos serviços de
saúde, no período de 2006 a 2014. Propõe-se a realização de um estudo ecológico com dados secundários dos sistemas de informação em saúde,
tendo como unidade de análise os municípios do estado do Amazonas. Serão selecionados todos os casos novos de câncer de colo do útero da
população residente do Amazonas, notificados no período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2014. Para estudar a relação entre os fatores
socioeconômicos e os indicadores de desempenho das ações de controle do câncer do colo do útero nos municípios amazonenses será utilizado um
modelo de regressão linear. Espera-se identificar populações vulneráveis à ocorrência do câncer de colo de útero com a finalidade de subsidiar a
gestão pública para elaborações de políticas e estratégias de controle da doença, além de permitir o conhecimento da dinâmica espacial da doença no
Amazonas.
Aluno: Hermom Souza Mendes

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ÍNDICES PARASITÁRIOS E ERITROCITÁRIO DE POTAMOTRYGON WALLACEI (CARVALHO ET AL., 2016) DO MÉDIO RIO NEGRO
E-mail: jefraphael@yahoo.com.br
Docente orientador: Jefferson Raphael Gonzaga de Lemos

RESUMO
As arraias Potamotrygon wallacei são elasmobrânquios endêmicos da região do médio Rio Negro, sendo encontradas no leito de tributários de
florestas de igapó. Esta espécie tem importância econômica para o estado do Amazonas, pois é explorada na cadeia extrativista de peixes
ornamentais e assim comercializada e exportada para outros países. Entretanto, apesar da representatividade que esta espécie possui, pouco se
conhece sobre seus aspectos biológicos. Principalmente sobre os indicadores fisiológicos, como os parâmetros hematológicos e sobre os índices de
parasitas que podem albergar, tanto na natureza como durante as etapas da cadeia extrativista. A avaliação do eritrograma é bastante utilizada para
diagnosticar anemias e outras enfermidades, muitas vezes até relacionadas às ações parasitárias. No caso dos peixes, os parâmetros do eritrograma
também podem ajudar na compreensão de estratégias adaptativas do organismo para suportar diferentes condições de estresse, como aquelas
relacionadas às variações nas propriedades físicas e químicas da água, principalmente à demanda metabólica por oxigênio. Os índices parasitários
ajudam a compreender o comportamento e a distribuição das populações de parasitas que colonizam um determinado hospedeiro. Pois dão noções
sobre a quantidade dos parasitos, a prevalência de hospedeiros parasitados, a intensidade, a abundância e a amplitude de uma determinada espécie
de parasito. Estes índices podem sofrer alterações por diversos fatores que interferem na relação da tríade parasito-hospedeiro-ambiente, como por
exemplo, o estado fisiológico e/ou imunológico do hospedeiro, além de variações nas condições do ambiente, que podem favorecer ou prejudicar os
parasitas ou o hospedeiro.
Portanto, objetivo do presente trabalho é avaliar os índices parasitários e os parâmetros do eritrograma de arraias P. wallacei coletadas nas
proximidades do município de Barcelos, Amazonas. Serão avaliadas 13 (treze) arraias que foram previamente coletadas na natureza e transportadas
para Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura do INPA (LAFAP/INPA) em Manaus – AM. Todas as técnicas de captura, manejo e transporte
foram realizados de forma idêntica aos procedimentos corriqueiros da cadeia extrativista de peixes ornamentais. Com auxílio de um
estereomicroscópio os parasitas serão coletados em brânquias e válvulas espirais fixadas em formalina 5%. Em seguida os parasitos serão
quantificados para determinação índices parasitários: prevalência (%), intensidade (menor-maior) e intensidade média (média ± desvio padrão). Todas
as arraias tiveram amostras de sangue coletadas para avalição do eritrograma, onde foram determinados o hematócrito (%), a quantidade de glóbulos
vermelhos do sangue (milhões.µL-1), hemoglobina (g.L-1), volume corpuscular médio (fL), hemoglobina corpuscular média (pg) e concentração de
hemoglobina corpuscular média (%). Também serão avaliadas as medidas biométricas das arraias, peso (g) e largura do disco (cm). Além disso, serão
analisadas as propriedades físicas e químicas da água, temperatura (°C), pH, condutividade elétrica (µS.cm-1) e oxigênio dissolvido (mg.L-1). Todos os
métodos do presente trabalho serão realizados conforme o que é preconizado na literatura. Este estudo irá gerar informações importantes sobre a
biologia da arraia P. wallacei e consequentemente fortalecer a cadeia extrativista de peixes ornamentais do estado do Amazonas.
Aluno: Carlos Afonso Leal de Souza

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título PERFIL INFORMACIONAL DA POPULAÇÃO JOVEM SOBRE AIDS E SUAS CONSEQUÊNCIAS EM MANAUS – AM
E-mail: pedrorauel@gmail.com
Docente orientador: Pedro Rauel Cândido Domingos

RESUMO
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença resultante do ataque do sistema imunológico, especificamente o linfocitário, que leva
a uma vulnerabilidade do organismo a infecções oportunistas que podem assumir gravidade elevada ou levar ao óbito. Essa doença é provocada pela
infecção de linfócitos T CD4 pelo vírus HIV (Human immunodeficiency virus), o que leva a destruição dessa linhagem celular e comprometimento da
resposta imune do organismo a outras infecções. O HIV entra no organismos humano principalmente pelo contato sexual entre uma pessoal saudável
e uma infectada, o que coloca essa patologia entre as conhecidas DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), mas podem ser transmitido também
pelo contato com sangue contaminado ou material biológico contaminado. O primeiro relato dessa doença, a AIDS, remota a década de 80, e de lá
para os tempos atuais muita coisa mudou quanto ao conhecimento do vírus, de formas de prevenção e opções de tratamento, mas a cura para essa
enfermidade ainda é buscada até hoje por muitos grupos de pesquisa espalhados pelo mundo. Do primeiro relato a hoje já foram registrados muitas
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epidemias, com destaque para países africanos que não dispõe de muitos recursos para a prevenção e tratamento, mas também se destacou o Brasil
como um dos países mais preocupados com esse problema e que mais investem para minimizar o impacto que a AIDS pode provocar. Diante de
boletins epidemiológicos que apontam um aumento no número de casos após um longo período verificando a redução nos casos de AIDS no Brasil
surge a necessidade de se pesquisar que fatores poderiam estar contribuindo com esse aumento. Diante disso, e da verificação de aumento
considerável no número de casos na população jovem do Brasil, o objetivo do presente trabalho é avaliar o conhecimento de jovens entre 18 e 30
anos e que residem em Manaus a mais de 10 anos sobre questões básicas do vírus e da patologia em questão, a AIDS, apontando possíveis fatores de
risco que estejam influenciando no aumento dos casos e que tem relação direta a grau de instrução nesse assunto. A abordagem metodológica, após
aprovação de projeto pelo CEP, será por entrevista direta, com perguntas objetivas a respeito de conhecimentos gerais a respeito do vírus, sinais e
sintomas, formas de transmissão, tratamento e prognóstico dos indivíduos infectados. Ao final do projeto espera-se poder traçar um perfil
informacional dos jovens manauaras sobre a AIDS e propor quais seriam as melhores formas de minimizar possíveis problemas verificados, com a
possibilidade de sugestão de material informativo e palestras.
Palavras Chave:HIV, Saúde Pública, Epidemiologia, Prevenção.
Aluno: Francisca Carolaine Araújo Costa

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título PESQUISA DE POLIMORFISMOS NO GENE UL23 DO HERPES SIMPLEX VÍRUS TIPO 2 (HSV-2) EM AMOSTRAS DE ÚLCERAS GENITAIS DE
PACIENTES DE UMA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
E-mail: tatiapires@gmail.com
Docente orientador: Tatiana Amaral Pires de Almeida

RESUMO
Os Herpes Simplex Vírus (HSV) são agentes ubíquos que estabelecem latência em células neuronais podendo se reativar, causando infecções
sintomáticas ou assintomáticas. O HSV-1 é normalmente associado às manifestações orais e o HSV-2 às genitais, porém tanto um quanto o outro
podem ser os agentes causadores da herpes genital (HG), uma doença/infecção sexualmente transmissível (DST/IST). A prevalência mundial do HSV-2
é bastante elevada, com aproximadamente 417 milhões de pessoas infectadas, todavia existem poucos dados de prevalência e incidência deste vírus
no Brasil. Não há cura para a HG e as lesões ulceradas servem como porta de entrada para outras IST/DST, como a Aids. O Ministério da Saúde orienta
que o tratamento farmacológico da HG se dê pelo uso de fármacos que controlam a replicação viral, como o Aciclovir (ACV) e seus derivados. Diversos
estudos apontam para o surgimento de resistência dos HSV a esse fármaco, com escassez de trabalhos nessa área no Brasil. Objetivo: O presente
projeto tem como objetivo estudar os polimorfismos nas regiões codificantes de um gene do HSV-2 (UL23 – TK), associado à resistência ao ACV, droga
de primeira escolha no tratamento de HG, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Metodologia: Para tanto, serão utilizadas amostras coletadas
de úlceras genitais de pacientes atendidos na rotina da clínica de DST/IST da Fundação Alfredo da Matta (FUAM), referência em DST e Dermatologia
no Estado do Amazonas. Tais amostras serão submetidas à triagem molecular espécie-específica, as positivas para HSV-2 serão encaminhadas à
amplificação da região codificante do gene UL23 e, em seguida, a sequenciamento nucleotídico de Sanger. Com o conhecimento das sequências
nucleotídicas, as mesmas serão traduzidas às sequências de aminoácidos para serem avaliados os polimorfismos e possíveis mutações sugestivas de
resistência ao ACV. Resultados esperados: Os dados obtidos contribuirão para a construção de um banco de dados moleculares do gene relacionado à
resistência do HSV frente ao Aciclovir. O desenvolvimento e aplicação de ferramentas moleculares de última geração na área de detecção de agentes
virais e sua caracterização genética é de suma importância para um conhecimento mais detalhado desses patógenos em nossa região. Isto contribui
para uma melhor elucidação das rotas de transmissão e dispersão e estratégias de tratamento, permitindo um controle mais eficaz pelos órgãos de
saúde.
Aluno: Ágatha Kelly Araújo da Costa

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas
Título ABIURANA-BACURI (ECCLINUSA GUIANENSIS EYMA, SAPOTACEAE, CHRYSOPHYLLOIDEAE): UMA ÚNICA ESPÉCIE OU VÁRIAS?
E-mail: araujo.mht@gmail.com
Docente orientador: Mário Terra

RESUMO
O presente projeto é proposto para ser desenvolvido por um grupo de pesquisadores de diferentes instituições nacionais envolvendo especialistas em
taxonomia e filogenia de Sapotaceae. O trabalho será desenvolvido com o material botânico já coletado nas Parcelas Permanentes (PP) do PDBFF
(Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais) localizada a cerca de 80 km ao norte de Manaus, com o objetivo de gerar um novo tipo de dado
que irá auxiliar nas atividades de delimitação e identificação das espécies de Sapotaceae na Amazônia Central. As parcelas do PDBFF somam 94ha e
fazem parte da rede mundial de PP do CTFS (Center for Tropical Forest Science) e da Rede Amazônica de Inventários Florestais (RAINFOR). As PP são
usadas para gerar informações sobre funcionamento e dinâmica das florestas tropicais, por meio do monitoramento de árvores marcadas. Para esse
tipo de estudo, é fundamental que se tenha identificações confiáveis e precisas das espécies de plantas que ocorrem nessas parcelas, ou seja, é
preciso saber a identidade das plantas. Na Amazônia Central, a quantidade de espécies de Sapotaceae se iguala ou mesmo supera os índices de
diversidade de outras famílias muito bem representadas na região, como Fabaceae e Lecythidaceae. Apenas na parcela de 25ha do PDBFF, há 10.709
árvores pertencentes à Sapotaceae, correspondentes à 101 espécies, das quais 38 não tem nome científico formal. Sabe-se que a
delimitação/identificação de espécies de Sapotaceae, principalmente em áreas ricas como a Amazônia Central, nem sempre é uma tarefa fácil, e
muitas vezes se faz necessário o uso de diversas fontes de evidência que auxiliem nessa tarefa. Ecclinusa guianensis Eyma, popularmente conhecida
como Abiuruna-bacuri é uma das espécies mais comuns e amostradas dentro das PP do PDBFF. Entretanto, apesar da sua abundância, E. guianensis
representa um dos muitos complexos taxonômicos para a subfamília Chrysophylloideae. A espécie é amplamente distribuída na Amazônia,
morfologicamente variável e com muitas formas intermediárias ocorrendo em simpatria nas áreas do PDBFF. O objetivo deste projeto é integrar
diferentes fontes de evidência (eg. análises morfométricas e do espectro no infra-vermelho próximo) para avaliar se as formas de E. guianensis
correspondem a uma única espécie, subespécies ou mesmo, espécies. O principal resultado esperado é a redução do número de amostras que
permanecem identificadas como morfotipos na coleções INPA e PDBFF.
Aluno: Milena Paula Silva Barrera

Curso do aluno: Ciências Biológicas

Situação: PIBIC/CNPq

Título CARACTERIZAÇÃO DA PREFERÊNCIA DE PISTIA STRATIOTES L PELOS PEIXES-BOI NO CENTRO DE PRESERVAÇÃO E PESQUISA DE MAMÍFEROS
AQUÁTICOS – RDS/UATUMÃ
E-mail: rfscaramez@hotmail.com
Docente orientador: Ricardo Felipe de Souza Caramês

RESUMO
O Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos e Quelônios Aquáticos (CPPMQA) da Usina Hidrelétrica de Balbina do Amazonas tem como objetivo
reabilitar e reintroduzir o peixe-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis) em ambiente natural e, a disponibilidade de alimento é de suma importância
para o sucesso de reintrodução. O Rio Uatumã será a área de reintrodução da espécie, ele representa um dos principais rios de águas pretas da bacia
amazônica, com águas ácidas e pobres em nutrientes, fatores que limitam a diversidade de macrófitas aquáticas no ambiente. A macrófita aquática
Pistia stratiotes L. é uma das espécies preferidas presente no hábito alimentar dos peixes-bois em cativeiro, mas a espécie não é encontrada no
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ambiente de soltura. Portanto, destaca-se a importância de conhecer as condições favoráveis para o crescimento da espécie, aplicando técnicas para
cultivo e reprodução do vegetal em condições naturais, para a garantia de melhor nutrição e adaptação dos peixes-bois no âmbito natural. Com
objetivos de identificar o interesse alimentar pelas Pistia stratiotes L. na alimentação e oferta-procura pelo animal, na condição de monitoramento
em tanque e no lago experimental de soltura. Os estudos foram feitos na margem esquerda do Rio Uatumã, localizado á jusante da UHE Balbina,
utilizando dois tanques-redes de 6m² e, no tanque artificial de 600m² do CPPMQA (local de cultivo da pistia para alimentação dos peixes-bois cativos),
utilizando uma borda flutuante de 6m². Para cada unidade experimental foram colocados 5 kg de plantas, dentre elas, plantas matrizes com 2 a 3
estolões (novas plantas) e com presença de 1 a 2 inflorescências. Foram submetidas a três tratamentos: Área do rio - Tratamento 1: Aplicação do
biofertilizante (250 ml/5 litros de água) por toda área foliar; Tratamento 2: Desenvolvimento natural, sem suporte de nutrientes. Área do tanque Tratamento 3: Ambiente enriquecido com adubo químico (NPK) e orgânico (esterco de galinha). Foram observados os seguintes resultados.
Tratamento 1: Com 4 aplicações do biofertilizante a cada dois dias, observou-se ótimo desenvolvimento, com produção de novos estolões, novas
folhas e inflorescências, fechando a unidade experimental em 13 dias. Tratamento 2: Naturalmente, as plantas produziram novos estolões, novas
folhas e inflorescências, mas seu crescimento e produtividade foram mais lentos, as folhas ficaram amareladas rapidamente, apresentando maior
queda de folhas, fechando a unidade experimental em 15 dias. Tratamento 3: Com todo suporte de nutrientes, as plantas desenvolveram-se bem
vistosas, com produção de novos estolões, novas folhas e inflorescências, apresentando alta produtividade e ótimo crescimento, fechando a unidade
experimental em 10 dias. Pode-se perceber que a Pistia stratiotes L. cresce e reproduz rapidamente em ambiente que tenha disponibilidade de
nutrientes. Quando não há suporte de nutrientes, principalmente em ambiente natural, há uma baixa produtividade e crescimento limitado da planta.
De acordo com Junk e Piedade (1993), as macrófitas aquáticas estão intimamente ligadas à disponibilidade de nutrientes dos sistemas hídricos,
limitando sua ocorrência em águas ácidas e pobres em nutrientes. A partir das observações, constatamos que com a aplicação do biofertilizante na
área foliar a cada dois dias, obteve-se resultados satisfatórios quanto à reprodução e desenvolvimento desta espécie em ambiente natural, resultando
em uma técnica eficiente para o cultivo da planta. A prerferência do animal pela macrófita ocorre pela possível concentração de nutrientes e fibras
vegetais que satisfazem melhor a dieta.
Aluno: Lilia Rayanne Abreu Ferreira

Curso do aluno: Farmácia

Título IMPLANTAÇÃO DA MICOTECA NA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS
Docente orientador: Ricardo Felipe de Souza Caramês

Situação: PIBIC/IES

E-mail: rfscaramez@hotmail.com

RESUMO
Os fungos são organismos extremamente importantes no ecossistema, por desempenharem papéis fundamentais na ciclagem dos nutrientes e na
decomposição da matéria orgânicaos objetivos da pesquisa são o de promover o conhecimento da morfologia fúngica e o estabelecimento da
Micoteca na Faculdade Estácio do Amazonas. Para a realização da analise da morfologia dos fungos presentes no campus da faculdade e suas
dependências da instituição e coletar amostras e semear, assim como repicar e manter as espécies fúngicas encontradas. Com o desenvolvimento
metodológico descrito Atividade taninolítica -A atividade enzimática da tanase das culturas de Aspergillus e Penicillium será determinada
colorimetricamente de acordo com Sharma et al. (2000) com modificações. Em tubo de ensaio, serão adicionados 0.4 mL do extrato enzimático e em
seguida 0,6 mL de solução etanólica de rodanina, permanecendo em repouso por 5 minutos. Após este período, serão adicionados 0,4 mL da solução
de hidróxido de potássio 0,5 N. Após três minutos, serão adicionados 8,6 mL de água destilada e após agitação, cada amostra, em triplicata, será lida
em espectrofotômetro a 520 nm.. Atividade xilanolítica - Para determinação da atividade xilanolítica das culturas de Aspergillus e Penicillium será
utilizado xilana a 1% como substrato. Será homogeneizado 1g do substrato em 70 mL de solução 50 mM de tampão acetato de sódio, pH 5,0 a 60°C.
Em seguida, a solução será aquecida até a fervura em uma chapa de aquecimento com agitação magnética. Posteriormente, a solução será resfriada
em banho de água à temperatura ambiente. Após resfriada, a solução permanecerá sob agitação lenta durante 2h30 a 60°C. A solução de xilana será
completada com tampão acetato de Sódio 50 mM, pH 5,0, até um volume final de 100mL. Em seguida, será utilizada uma mistura de 1,35mL de
solução de xilana a 1%, logo após a estabilização da temperatura (banho-maria, 50°C por 5 minutos). Serão adicionados 0,150 mL do extrato
enzimático (PEG, sal, PEG branco e sal branco). Serão transferidos 0,300mL da mistura para outro tubo de ensaio e adicionados 0,900mL de Ácido
Dinitrosalicílico (DNSA) (MILLER, 1959. Atividade Amilática - Para detecção da atividade amilolítica, 2 μL de uma suspensão contendo 107 esporos do
fungo a ser estudado serão inoculados no centro da superfície de uma placa de Petri contendo meio mínimo (MM), cuja composição é, em g L-1:
NaNO3 (0,38), KH2PO4 (1,19), MgSO47H2O (0,50), KCl (0,50), FeSO47H2O (0,01), glicose (10), agar (20), suplementado com 2% de Tween 80
(sorbitano monolaurato), suplementado com amido solúvel 2% e pH 6,0. As placas serão incubadas a 28 ºC, por sete dias. Após esse período, as placas
serão reveladas com lugol e a zona de atividade (ZA) será calculada como descrito anteriormente. (Cuzzi et al., 2011). Identificação de culturas do
acervo da Micoteca FEM As culturas serão, identificadas e autenticas de acordo com os critérios taxonômicos clássicos (características macroscópicas,
microscópicas e fisiológicas). A morfologia das células vegetativas crescidas em meio líquido e sólido, a formação de pseudomicélio, micélio
verdadeiro e clamidosporo serão realizadas de acordo com Lodder (1970); a formação de balistosporos segundo Carmo-Souza; Phaff (1962). Para
observação das características dos ascos e ascósporos, as amostras serão cultivadas em ágar Gorodkowa a 23±5 ºC por 15 dias (BARNETT et al., 2000).
Taxonomia Clássica - Para a identificação através de taxonomia clássica de todas as amostras de fungos serão observadas características
macroscópicas (coloração, aspecto e diâmetro das colônias) e microscópicas (microestruturas somáticas e reprodutivas). Identificação de fungos no
Solo - Extração de material do solo do campus da Faculdade; dissolver o solo amostral e realizar a centrifugação do material para semear em meio de
cultura (BDA) posteriormente fazer o isolamento; semeadura; leitura do processo de incubação por 24 horas à 36.5 °C e realizar a repicagem.
Conservação das amostras Fúngicas - Os métodos de preservação utilizados serão: óleo mineral esterilizado (Sherf, 1943) e água destilada esterilizada
(CASTELLANI, 1967), liofilização (RAPER & ALEXANDER, 1945). Espera-se com isso destacar as espécies da região amazônica e organizar a coleção
fúngica.
Aluno: Ákila Thaís da Silva Siqueira

Curso do aluno: Ciências Biológicas

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Educação Física
Título PERFIL DO CONSUMO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL EM ACADÊMICOS DA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS
E-mail: bruno.mori@estacio.br
Docente orientador: Bruno Mori

RESUMO
Os suplementos alimentares têm por finalidade, além de suprir a carência nutricional do atleta ou praticantes de atividade física, aumentar o
desempenho, proteger a integridade muscular, acelerar a recuperação pós-exercício físico, ativar o sistema nervoso central, manutenção da massa
óssea, controle da glicemia durante e após o exercício, emagrecimento, controle de massa corporal, aumento da força e massa muscular, retardar a
fadiga, síntese da hemoglobina, função autoimune e produção dos tecidos contra danos oxidativos. Ultimamente, com as recentes pesquisas, os
suplementos têm sido usados em todas as áreas da saúde, reduzindo o custo com o consumo de remédios, diminuindo os custos nos cuidados com a
saúde, e reduzindo os efeitos colaterais dos tratamentos de algumas doenças, que vão do câncer aos problemas cardíacos e da AIDS à dor de cabeça.
Suplemento alimentar ou nutricional, é tudo aquilo que vai complementar a dieta com calorias e/ou nutrientes, agindo diretamente no que deixa a
desejar em termos nutricionais a alimentação regular, quando a mesma é deficitária ou pelo simples fato de não gostar de um tipo de alimento
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essencial e necessite preencher essa falta com suplementos, ou por que o tipo de treino ou dieta exige que haja uma suplementação, com substâncias
utilizadas por via oral, que contribui para uma melhora e aumento do desempenho físico. Os suplementos asseguram ao indivíduo que ele possa
suprir todas as suas necessidades nutricionais necessários para se manter saudável. Objetiva traçar o perfil do consumo de suplementos nutricionais
em Acadêmicos da Faculdade Estácio do Amazonas. Os dados do presente estudo quali-quantitativo transversal serão coletados no período de
Fevereiro a Março de 2017, com alunos regulamente matriculados do 1° ao 10° nos cursos das áreas: biológicas, exatas e humanas no total de 2.000
(dois mil) acadêmicos da Faculdade Estácio do Amazonas, os universitários serão abordados em sala de aula e áreas e convívio social nos turnos
matutino, vespertino e noturno, ao serem convidados a participar da pesquisa, conjuntamente serão esclarecidos sobre o projeto e seus objetivos,
bem como, sobre sua participação por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para obtenção dos dados desta
pesquisa será utilizado um questionário de cunho nutricional pertinente aos suplementos alimentares: à frequência alimentar, formas de consumo e
tipo de suplementação consumida pelos acadêmicos, a serem representadas e descritas com auxílio de gráficos e tabelas. Os dados serão submetidos
a análise estatística descritiva. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio do Amazonas.
Aluno: Aluísio Avelino Pinto

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título A INCIDÊNCIA DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS DE 0-10 ANOS A PARTIR DE REGISTROS DO CONSELHO TUTELAR CENTRO-OESTE
LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM
E-mail: fernanda_sarges@yahoo.com.br
Docente orientador: Fernanda Sarges da Silva

RESUMO
A violência infantil é universal, caracterizada pela violação dos direitos humanos que traz prejuízos de ordem econômica, social, psicológica,
emocional e cultural ao sujeito vitimizado e seus responsáveis, dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 2006, mostra que: Toda
criança pode em algum momento de seu desenvolvimento humano está sujeito a algum tipo de violência, não importando a idade, o sexo, a classe
social e o país de origem. No Brasil a realidade é bem assustadora, uma vez que possui 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos de idade, o que
equivale a quase um terço de toda a população de crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe (UNICEF, 2016). Conforme o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), anualmente, 6,5 milhões de crianças sofrem algum tipo de violência doméstica no
país. Atualmente ouvimos falar de vários tipos de violência contra crianças, entre estas segundo Waksman e Hirschheimer (2011, p.20) distribuiu da
seguinte forma: a violência doméstica (física, sexual, psicológica, negligência), extrafamiliar (institucional, social, urbana, macroviolência),
autoagressão (atividades de risco, suicídio), violência entre iguais (bullying) a criança e o adolescente, mas poucos se arriscam a trabalhar a violência
contra criança, pois constitui em um tema complexo e delicado a ser desenvolvido por envolver muitas questões sociais. O projeto tem como objetivo
analisar os casos incidentes de violência contra crianças de 0-10 anos a partir dos registros do conselho tutelar centro-oeste localizado na cidade de
Manaus. A pesquisa será norteada pelos seguintes questionamentos: Quais os tipos de violências sofridas pelas crianças registradas no Conselho
Tutelar centro-oeste localizado na cidade de Manaus? Trata- se de um estudo descritivo e quantitativo, pois pretende- se quantificar os casos mais
incidentes de violência em crianças até 10 anos. A pesquisa será realizada em dois momentos: o primeiro corresponde a pesquisa bibliográfica e
descritiva, pois busca descrever em torno das categorias violência infantil e criança. O segundo momento corresponde á pesquisa de campo, na qual
serão coletadas informações dos registros dos prontuários que fazem parte dos arquivos do presente conselho tutelar. Em virtude disto, é importante
estudar os casos de crianças vitimas de violência por ser um tema relevante socialmente, pois estamos tratando de sujeito incapaz, uma vez que
segundo o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, é considerado criança o cidadão que tem até 12 anos
incompletos, portanto sujeitos de direito, mas que segundo a constituição Federal de 1988, necessitam de proteção e acompanhamento dos pais.
Entende-se que essa pesquisa tem relevância científica por contribuir de forma a beneficiar a comunidade acadêmica, o Conselho Tutelar e os
pesquisados, no sentido de apresentar os dados ate então desconhecidos a cerca da violência contra crianças na zona centro-oeste. Portanto,
investigar os casos de violência contra crianças de 0-10 anos, pode contribuir para colocar em destaque a questões relacionadas a saúde, ao papel dos
familiares no desenvolvimento das crianças, alertar a cerca de questões e relacionamento intrafamiliar fragmentado, das questões de abuso, de
exploração sexual e de negligência sofrido pelas crianças. E, fazendo parte de um trabalho que pode contribuir para melhor compreensão e explicação
de como os familiares podem esta contribuindo com o conselho tutelar no complexo papel de trabalhar os casos de violência contra crianças.
Aluno: Gisele de Almeida Nascimento

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE O IMPACTO DA MALÁRIA EM ESCOLARES DA COMUNIDADE TARUMÃ AÇU-AM
E-mail: bruno.mori@estacio.br
Docente orientador: Bruno Mori

RESUMO
Contribuem para o estabelecimento de uma referência epidemiológica de transmissão da malária na Amazônia suas características geográficas e
climáticas propícias, bem como a sobrevivência do vetor (mosquitos do gênero Anopheles) e os aspectos Socio-culturais de sua população.A partir daí
as crianças estão expostas à malária, à semelhança do que ocorre com os adultos. A Malária é a doença tropical infecciosa mais comum no planeta,
estando circunscrita a região equatorial, causada por protozoário, incidindo em morbimortalidade, causando interferência na rotina de vida dos
portadores da doença, a escolaridade sofre impacto direto, haja vista que os escolares necessitam ausentar se de suas atividades em detrimento da
busca pelo tratamento, bem como controle dos sintomas da doença. A malária está incluída entre as cinco doenças do Programa de Atenção
Integrada às Doenças Prevalentes da Infância (A.I.D.P.I.), nos países em desenvolvimento. No Brasil, a operacionalização desse programa na rede
básica de saúde, nos locais onde a malária é endêmica, como: o Amazonas, requer a obtenção de dados que expressem o comportamento da doença
nessa faixa etária. Este trabalho tem como objetivo: avaliar o efeito da malária no desempenho de escolares da Escola Municipal Arthur Virgílio Filho,
na comunidade Tarumã- Acú, na cidade de Manaus-Amazonas. A metodologia empregada circunscreve estudo descritivo exploratório, transversal a
ser realizado com 20 (vinte) professores lotados nesta unidade escolar fundamental, critério de inclusão: professores lotados na unidade escolar e
que aceitarem participar do estudo, como critérios de exclusão: professores de licença, ou que não aceitarem participar do estudo apos a
apresentação dos objetivos e da metodologia do trabalho os professores serão convidados a participar da pesquisa assinado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados serão interpretados com auxílio da estatística descritiva. Este projeto será submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Estácio do Amazonas. Resultados Esperados: decorrente da elevada morbimortalidade que a malária
expõe os indivíduos que a adquirem e premente que em escolares a abstinência escolar seja elevada comprometendo o processo de ensino
aprendizagem.
Aluno: Eliney da Silva Constantino

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título AVALIAÇÃO DO ESTOQUE DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS COM UNIVERSITÁRIOS EM UMA FACULDADE PARTICULAR DE MANAUS /AM E O
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
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Docente orientador: Jonathas Wellington Alves de Sá

E-mail: jonathasdesa@hotmail.com

RESUMO
Em virtude da insatisfação com o sistema de saúde em fornecer profilaxia e diagnóstico das diversas patologias presentes na população brasileira,
desenvolveu-se uma prática bastante comum de automedicação. Essa prática procura aliviar de imediato, distúrbios de saúde seja por dificuldades ao
acesso médico ou por comodidade, motivo pelo marketing das indústrias farmacêuticas. Como terceiro fator da intensificação do consumo irracional
de medicamentos por automedicação pela população, temos as sobras oriundas de prescrições médicas que geralmente serão utilizadas em futuros
tratamentos sem qualquer orientação médica ou serão descartados incorretamente como no lixo comum, pias e sanitários. No Brasil, cerca de 35%
dos medicamentos adquiridos, são por intermédio da automedicação. Nos casos de intoxicação, as Estatísticas do Sistema Nacional de Informações
Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelam que os medicamentos representam 27%, 16% das intoxicações
ocasionadas por medicamentos levam seus usuários a óbito. De acordo com a visão promovida pela Organização Mundial de Saúde, o Farmacêutico
deve ter o paciente como foco de atuação profissional, devendo orientar quanto ao tratamento, posologia, advertências quanto a dosagem máxima
permitida diariamente, as interações medicamentosas, reações adversas, tempo de duração dessas reações, o motivo da duração do tratamento e
deve também acompanhar os resultados do tratamento, portanto. (MENDES, 2008). Objetivos: Este trabalho visa evidenciar o estoque e a
automedicação descontrolada por parte da população universitária sem a devida prescrição médica ou a ausência de orientação de um profissional de
saúde especializado como o farmacêutico, através de análise do acúmulo de medicamentos domiciliares dos alunos de uma faculdade particular do
amazonas, determinando o perfil dos medicamentos mais estocados nas residências, verificando as possibilidades de presença de medicamentos
vencidos não detectados. Justificativa: A automedicação é um problema mundial devido ao imediatismo na tentativa da resolução de problemas de
saúde, visto que, muitas vezes os sistemas de saúde pública são precários somando a culturas baseadas em curas milagrosas. Este projeto tem o
intuito de conscientizar não somente universitários, mas a sociedade em geral, quanto aos riscos da automedicação, a importância de se procurar
informações com profissionais especializados na área de saúde, além de mostrar a quantidade e o destino que essas sobras de medicamentos são
desprezados indevidamente. Material e método: A pesquisa será desenvolvida através de levantamento estatístico, com base na metodologia DADÉR
na “fase da sacola de medicamentos” durante o acompanhamento farmacoterapêutico (MACHUCA, et al 2003) por professor farmacêutico e
acadêmicos do curso de farmácia onde, será aplicado um questionário a universitários, sobre quais os medicamentos que estoca em sua residência e
quais são utilizados sem prescrição médica, detecção de medicamentos armazenados que são impróprios para consumo (degradados, vencidos) e
qual o destino das sobras, esse questionário será aplicado a cinquenta alunos escolhidos de forma aleatória em todas as turmas e turnos da Faculdade
Estácio do Amazonas. Os critérios de inclusão do entrevistado será através da verificação da maioridade do entrevistado, permissão de
preenchimento de inventario do estoque de medicamentos em seu domicilio, sendo categorizados em dois grupos, o primeiro será automedicação
leiga e o segundo grupo com prescrição medica. A avaliação dos dados obtidos será por associação linear, análise descritiva das variáveis e regressão
logística múltipla (TOURINHO et al 2008). Resultados esperados: Este trabalho busca, evidenciar o uso abusivo de medicamentos e a automedicação e
o impacto das sobras de medicamentos oriundos de prescrições médicas.
Aluno: Reuel da Silva Torquato Costa

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO PERFIL DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SAÚDE LESTE DO
MUNICÍPIO DE MANAUS-AM
E-mail: rafaelpolonifarma@gmail.com
Docente orientador: Rafael Poloni

RESUMO
As infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são agravos que acometem cerca de 15 milhões de pessoas a cada ano, devido ao sexo sem proteção
e, eventualmente, outros meios de transmissão. O impacto das ISTs na saúde pública é devastador, visto que os medicamentos utilizados para o
tratamento dessas patologias muitas vezes têm um alto custo para o Estado, como os antirretrovirais, utilizados na infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV). Outras ISTs, caso não tratadas, podem acarretar problemas muito sérios, como a sífilis na gestação não tratada ou
tratada inadequadamente pode levar ao aborto ou má formação do feto. Assim, é necessário se conhecer o perfil das ISTs para que medidas
preventivas e educativas junto à população sejam estudadas e implantadas, reduzindo os gastos na saúde pública e melhorando a saúde, a qualidade
de vida da população. O presente estudo avaliará o perfil de ISTs nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Leste do município de Manaus-AM. A
metodologia consistirá na avaliação de planilhas de dispensação de medicamentos para tratamento de ISTs do setor de Assistência Farmacêutica do
DISA Leste, bem como notificações e prescrições de medicamentos para esses agravos. Os dados serão compilados em tabelas e gráficos serão
elaborados para melhor visualização dos resultados. Conhecido então o perfil das ISTs na Região previamente estabelecida, serão elaboradas
estratégias de prevenção e divulgação dos resultados, para que haja redução da incidência das ISTs e melhoria da qualidade de vida/saúde dessa
população.
Aluno: Mayara da Silva Rebouça

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/CNPq

Título DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COSMÉTICOS A BASE DE CASTANHA-DO-BRASIL
E-mail: anacristinadsp@gmail.com
Docente orientador: Ana Cristina da Silva Pinto

RESUMO
A biodiversidade da região Amazônica tem sido o centro das atenções no contexto atual devido ao seu grande potencial e riqueza vegetal existente
que podem ser aplicadas em diversos fins, como por exemplo, em formulação de medicamentos, vacinas e cosméticos. Várias indústrias têm utilizado
óleos vegetais como matéria-prima para produção de produtos cosméticos, tais como, perfumes, xampus, hidratantes e sabonetes. Com isso, o uso
sustentável dos recursos da floresta tem sido feito através do extrativismo que se tornou uma fonte de renda para várias comunidades da região.
Muitas indústrias já utilizavam e continuam utilizando matéria-prima vegetal na composição de seus produtos. Entre as espécies de plantas
amazônicas mais utilizadas em produtos cosméticos, estão: a priprioca, andiroba, cumaru, copaíba, preciosa, breu-branco, murumuru, pau-rosa,
cupuaçu, maracujá, entre outras. Vinte anos atrás, a rede inglesa The Body Shop já incluía na sua linha de cosméticos a castanha-do-pará (Bertholletia
excelsa), pois o óleo extraído dessa semente funciona bem em cremes hidratantes. No Pará, estão duas das mais tradicionais marcas, Juruá e Chamma
da Amazônia. O carro-chefe da Juruá é o sabonete Juruá, feito à base de mel de abelha, castanha-do-pará e cacau e possui proteínas e propriedade
hidratante, e é usado como antirrugas e ainda promete remover manchas brancas e prevenir celulite e estrias. A espécie Bertholletia excelsa H.B.K
(castanha-do-Brasil) ocorre na região amazônica e pertence à família Lecithydaceae. É uma semente oleaginosa com ampla utilização nas indústrias
farmacêuticas, de alimentos e cosméticos (Dos Santos, 2011). Além disso, a semente da castanha possui um grande valor nutricional, devido ao alto
teor de ácidos graxos insaturados, monoinsaturados e polinsaturados, proteínas e aminoácidos, principalmente os sulfurados (aminoácidos essenciais)
como a metionina que possui uma alta concentração na castanha-do-Brasil, assim como as vitaminas e os sais minerais. Tendo em vista essa variada
biodiversidade amplamente distribuída, este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de produtos cosméticos à base de castanha-do-Brasil,
espécie amplamente distribuída na região Amazônica. O material vegetal foi coletado no Município de Maués proveniente de extrativismo e encontrase armazenado em freezer a -4 °C na Faculdade Estácio Amazonas. O material vegetal será descongelado e deixado à temperatura ambiente e
pulverizado e/ou moído em liquidificador industrial. Em seguida será estudado e avaliado a melhor forma de incorporação do material vegetal nos
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produtos cosméticos a serem escolhidos e testados. Como resultados da pesquisa espera-se preparar um produto diferenciado dos que já existem no
mercado atual sobre produtos cosméticos a base de castanha, contribuindo para a aplicação e uso sustentável de espécies oleaginosas amazônicas.
Aluno: Natielle de Souza Melo

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITOS DO EXTRATO DE HORTELÃ MENTHA X VILLOSA HUDS. (LAMIACEAE) NO COMBATE À AMEBÍASE
E-mail: rfscaramez@hotmail.com
Docente orientador: Ricardo Felipe de Souza Caramês

RESUMO
A hortelã (Mentha x vilosa Hudson) é uma espécie vegetal largamente utilizada pela medicina tradicional com comprovadas atividades farmacológicas
(Brito et al., 2008). Tendo como principais indicações a ação vermífuga, sendo também usada como calmante e digestivo, é benéfica para problemas
de mau hálito. Em seu extrato encontram-se também compostos químicos como flavonóides, óleos essenciais, vitamina C e D, taninos e minerais
(Pachú, 2007). Com objetivos: Promover o conhecimento das ações farmacobotânicas da Mentha x villosa Huds. (Lamiaceae) e seus efeitos contra a
amebíase. Realizar analise do grau de toxidade do extrato da planta para efeito farmacodinâmico contra a amebíase e Analisar os resultados da
quantidade de extrato para os pool’s de amebas, garantindo a concentração de extrato por demanda; com o desenvolvimento da seguinte
metodologia A Mentha x villosa é ainda considerada como uma planta digestiva, estimulante e tônica, com propriedades antiespasmódica,
expectorante, anti-séptica, colerítica e vermífuga, além de ser uma boa alternativa de fonte de ferro (Martins et al., 2000). Partindo deste princípio
foram aplicados métodos de tratamento com as folhas da hortelã em forma de pó, folhas frescas e tintura: A secagem da hortelã em laboratório
ocorrerá porque se afirma que as folhas da Mentha x villosa Huds (hortelã rasteira) podem ser usadas na forma de pó preparado depois de secas ou
na forma de tintura. O pó é usado na dose de meia colherinha de café, três vezes ao dia, por aproximadamente cinco dias ou mais também na forma
de tintura a 20%, na dose de 40 gotas, três vezes ao dia por no mínimo cinco dias. As folhas frescas também podem ser comidas ou batidas com suco
de frutas, em doses de seis a dez folhas, junto com as refeições, no período de cinco dias. Este tratamento caseiro, usado na cura e prevenção de
verminose, deve ser repetido após dez dias (MATOS, 1994, p.109-110). A Mentha x villosa é um remédio de ação curativa, de uso interno,
administrado via oral em infusão e poção (cápsulas, colher, pitada), em sumo (com suco de frutas ou misturado ao mel de abelha, em partes iguais) ou
ingerindo as folhas frescas (de 6 a 10, junto com as refeições), ou de uso externo, via cutânea (tintura) Carriconde et al. (1996) e Matos (1998),
conhecido por suas propriedades medicinais antiparasitárias contra infestações dos protozoários Entamoeba histolytica e Giardia lamblia (Giardia
duodenalis), com 91% e 68% de eficiência contra estes parasitas, respectivamente, e como carminativa (Santana et al., 1992), ansiolítica, sedativa,
tônica, anestésica (Carriconde et al., 1996) e no tratamento de dores abdominais e diarreia com presença de sangue e de tricomoníase
urogenital (Sousa et al., 1997). A escolha de um método de secagem para uma solução extrativa vegetal específica envolve uma série de fatores, tais
como natureza do produto que deve ser seco, a massa de solvente ou de água a ser removida, a massa de produto a ser processada por unidade de
tempo, a estabilidade das substâncias ativas contidas no produto, a higroscopicida de e outras características físicas do produto final, assim como os
custos de produção envolvidos (LIST et al., 1989). Singh et al. (1983) comprovaram que o óleo essencial de menta pode vir a ser usado numa
infinidade de outros produtos, se for aproveitada sua atividade fungicida de largo espectro sobre agentes patológicos de plantas e animais. O óxido de
piperitenona, é um composto excelente como amebicida e giardicida, sendo largamente utilizado pela população rural com esta finalidade e podendo
ser empregada na indústria farmacêutica como agente antivermífugo (Innecco et al, 2003). Magalhães (2002) relata que o óleo de Mentha x villosa é
farmacologicamente ativo em células lisas e esqueléticas, segundo ele o principal componente deste óleo, o óxido de piperitenona, se mostrou ativo
sobre diversas preparações biológicas inclusive sobre o músculo liso intestinal de cobaias com efeitos antiespasmódicos Na maioria dos casos, o óleo
essencial pode oxidar, tornando-se escuro o que pode ser evitado armazenando-o em frascos âmbar, bem fechado e cheio, e ainda possuem índice de
refração sendo geralmente oticamente ativa. Sua rotação específica é utilizada para diferenciar o óleo sintético do natural (Ming,1998). O aumento na
dose pode causar efeitos tóxicos nos hospedeiros e por isso deve ser feito com cautela (ANTHONY et al.,2005). Com o aguardo de resultados de
medir a concentração no meio de cultura para o combate a amebíase.
Aluno: Roseane Martins Aranha

Curso do aluno: Farmácia

Título ESTUDO DA CONSERVAÇÃO DE SEMENTES DE CASTANHA-DO-BRASIL
Docente orientador: Ana Cristina da Silva Pinto

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: anacristinadsp@gmail.com

RESUMO
O município de Manaus dispõe de espécies vegetais oleaginosas potencialmente exploráveis e que podem ser coletadas de forma sustentável em
diferentes épocas do ano. Suas sementes são classificadas como recalcitrantes, ou seja, apresentam intolerância à dessecação, tem curta longevidade
e intolerância às temperaturas. Tais características tornam difícil a conservação dessas sementes em banco de germoplasma na forma de sementes,
uma vez que a metodologia convencional de conservação de sementes frequentemente utiliza a secagem e o armazenamento em câmaras a
temperaturas abaixo de zero, como forma de preservar a viabilidade das sementes recalcitrantes (Barbedo & Bilia 1998, Santos 2001). A pesquisa de
técnicas para conservação de sementes recalcitrantes oleaginosas tem sido feito principalmente de espécies vegetais pelo interesse para a produção
de biocombustível e biocosmético. Contribuindo dessa forma, para a preservação do ambiente e agregação de valor a matéria-prima vegetal, além de
servir como estímulo para o extrativismo sustentável e o plantio de áreas desflorestadas para o crescimento da produção, fortalecendo ainda a
geração de emprego e renda para o interior do Estado do Amazonas. O presente projeto de pesquisa contempla a pesquisa de novas técnicas de
conservação de sementes recalcitrantes de espécies de oleaginosas da Amazônia, Bertholletia excelsa, castanha-do-Brasil, visando contribuir com a
distribuição de sementes e mudas (banco de sementes) para contribuir com o rematamento de áreas degradadas com espécies nativas da região,
além da conservação de espécies oleaginosas regionais por longo período e suprir as necessidades da indústria local de cosméticos, óleos vegetais e
biocombustíveis. As amostras serão adquiridas de feiras locais e passará por processo de higienização e secarão a sombra sem influência de
temperatura externa durante 3 (três) horas. O método de armazenagem será feito por imersão das sementes em propilenoglicol vertidas em
embalagens plásticas, fechadas e lacradas. A escolha do material de imersão visa evitar a oxidação e peroxidação lipídica da semente, impedindo a
produção de radicais livres que aceleram a sua deterioração. A análise As sementes serão retiradas aleatoriamente, mensalmente, para avaliar a
integridade dos tecidos que compõe os órgãos das sementes através do teste de viabilidade pelo método de coloração com tetrazólio. Ao mesmo
tempo, serão feitos testes de germinação para avaliar a germinação das sementes e serão consideradas germinadas aquelas que apresentarem 5 mm
da raiz. Como resultado espera-se que o método conservante utilizado na pesquisa possa aumentar a vida útil das sementes de Bertholletia excelsa
por um período de tempo maior e contribuir com a conservação dessa espécie oleaginosa de grande importância econômica para a Região.
Aluno: Pâmela Epifânio Mattos

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DO USO DE DESCONGESTIONANTE NASAL ENTRE 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.
ESTÁCIO AMAZONAS
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Entretanto, a automedicação se faz presente m quaisquer situações, seja para reduzir o processo diarréico, com antimicrobianos para combater microorganismos ou o uso de descongestionante nasal em crises alérgicas, entupimento nasal. Assim, há muitos casos de problemas relacionados a
medicamentos, bem como a dependência de medicamentos, em decorrência da automedicação/utilização inadequada desses produtos. O uso de
descongestionante nasal é bastante rotineiro entre jovens e adultos e, em sua maioria, torna-se dependente dessa classe de medicamentos, o que
pode acarretar problemas graves, como necrose tecidual nas narinas. Por isso, o presente estudo objetiva realizar um estudo aprofundado sobre uso
de descongestionante nasal 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 ao uso de
descongestionante nasal, efeitos adversos, entre outros aspectos. Assim, espera-se que esse estudo difunda conhecimento sobre os perigos inerentes
ao uso de descongestionante nasal no ambiente universitário, reduzindo casos de dependência.
Aluno: Rainara Viana da Silva

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título IDENTIFICAÇÃO DA MORFOLOGIA BOTÂNICA DA HORTELÃ MENTHA X VILLOSA HUDS. (LAMIACEAE) NO COMBATE À AMEBÍASE
E-mail: rfscaramez@hotmail.com
Docente orientador: Ricardo Felipe de Souza Caramês

RESUMO
A hortelã (Mentha x vilosa Hudson) é uma espécie vegetal largamente utilizada pela medicina tradicional com comprovadas atividades farmacológicas
(Brito et al., 2008). Tendo como principais indicações a ação vermífuga, sendo também usada como calmante e digestivo, é benéfica para problemas
de mau hálito. Em seu extrato encontram-se também compostos químicos como flavonóides, óleos essenciais, vitamina C e D, taninos e minerais
(Pachú, 2007). Com objetivos: Promover o conhecimento da morfologia botânica da hortelã Mentha x villosa Huds. (Lamiaceae) no combate à
amebíase.Observar e identificar possíveis estruturas morfológicas diferentes entre as espécies de hortelã do uso no combate à amebíase. Com o
desenvolvimento da seguinte metodologia. Então dessa forma o processo de análise morfológica da hortelã será realizado pela utilização primeira da
espécie Mentha x villosa L.A necessidade do teste com a Mentha x villosa que é ainda considerada como uma planta digestiva, estimulante e tônica,
com propriedades antiespasmódica, expectorante, anti-séptica, colerítica e vermífuga, além de ser uma boa alternativa de fonte de ferro (Martins et
al., 2000). A secagem da hortelã em laboratório ocorrerá porque se afirma que as folhas da Mentha x villosa Huds (hortelã rasteiraA Mentha x villosa é
um remédio de ação curativa, de uso interno, administrado via oral em infusão e poção (cápsulas, colher, pitada), em sumo (com suco de frutas ou
misturado ao mel de abelha, em partes iguais) ou ingerindo as folhas frescas (de 6 a 10, junto com as refeições), ou de uso externo, via cutânea
(tintura) Carriconde et al. (1996) e Matos (1998), conhecido por suas propriedades medicinais antiparasitárias contra infestações dos protozoários
Entamoeba histolytica e Giardia lamblia (Giardia duodenalis), com 91% e 68% de eficiência contra estes parasitas, respectivamente, e como
carminativa (Santana et al., 1992), ansiolítica, sedativa, tônica, anestésica (Carriconde et al., 1996) e no tratamento de dores abdominais e
diarreia com presença de sangue e de tricomoníase urogenital (Sousa et al., 1997). A escolha de um método de secagem para uma solução
extrativa vegetal específica envolve uma série de fatores, tais como natureza do produto que deve ser seco, a massa de solvente ou de água a ser
removida, a massa de produto a ser processada por unidade de tempo, a estabilidade das substâncias ativas contidas no produto, a higroscopicida de
e outras características físicas do produto final, assim como os custos de produção envolvidos (LIST et al., 1989). Singh et al. (1983) comprovaram que
o óleo essencial de menta pode vir a ser usado numa infinidade de outros produtos, se for aproveitada sua atividade fungicida de largo espectro sobre
agentes patológicos de plantas e animais. O óxido de piperitenona, é um composto excelente como amebicida e giardicida, sendo largamente
utilizado pela população rural com esta finalidade e podendo ser empregada na indústria farmacêutica como agente antivermífugo (Innecco et al,
2003). Magalhães (2002) relata que o óleo de Mentha x villosa é farmacologicamente ativo em células lisas e esqueléticas, segundo ele o principal
componente deste óleo, o óxido de piperitenona, se mostrou ativo sobre diversas preparações biológicas inclusive sobre o músculo liso intestinal de
cobaias com efeitos antiespasmódicos. Na maioria dos casos, o óleo essencial pode oxidar, tornando-se escuro o que pode ser evitado armazenandoo em frascos âmbar, bem fechado e cheio, e ainda possuem índice de refração sendo geralmente oticamente ativa. Sua rotação específica é utilizada
para diferenciar o óleo sintético do natural (Ming,1998). O aumento na dose pode causar efeitos tóxicos nos hospedeiros e por isso deve ser feito com
cautela (ANTHONY et al.,2005). Com o aguardo de resultados de identificar morfologicamente a espécie de Mentha.
Aluno: Ariane Andreza Tenório Barbosa

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E ANÁLISE DIETÉTICA DE PRÉ-ESCOLARES EM UMA CRECHE DE MANAUS-AM
E-mail: erivan_campos@hotmail.com
Docente orientador: Ana Rita Gaia Machado

RESUMO
O convívio em creches pode influir no estado nutricional de crianças, já que muitas crianças passam 8-10 horas por dia em uma creche, e nesses casos
50% da nutrição diária acontece nesse ambiente. Este estudo tem como objetivo avaliar o estado nutricional geral através de dados antropométricos
e a qualidade nutricional da ingestão de nutrientes de pré-escolares entre as idades de 2 e 5 anos em uma creche particular na cidade de Manaus Amazonas. A coleta de dados será realizada em uma creche particular localizado na zona centro-sul da cidade de Manaus – AM. Para aferição do peso
será utilizado uma balança digital eletrônica, com capacidade de 150 kg e sensibilidade de 50 g e para aferir a altura será utilizado fita métrica, não
elástica com extensão de 1,5 metros, dividida em centímetros e subdividida em milímetros, afixada à parede reta, sem rodapé. A análise dos índices
que apontam a relação peso para idade (P/I), peso para estatura (P/E) e estatura para idade (E/I) será realizada tomando-se como base o critério
escore-z. Todos os parâmetros foram determinados com base na referência da Organização Mundial da Saúde. A desnutrição será indicada pelo
escore-z <-2 para os índices peso/idade ou peso/estatura e a baixa estatura para índice E/I <-2 escore-z e entre –2 e –1 escore-z risco para baixa
estatura; o risco nutricional para desnutrição será indicado pelo escore-z >-2 e < -1. O indicador de sobrepeso será o escore-z > +2 para peso/idade ou
peso/estatura; o indicador de risco nutricional para sobrepeso será o intervalo > +1 e <+2 e baixa estatura <- 2 escore-z. A caracterização do consumo
alimentar será feita por meio do questionário de frequência alimentar validado (QFA) para crianças7, já que é um dos métodos mais utilizados por ter
a vantagem de medir o consumo alimentar habitual, além de ser de fácil utilização e de apresentar baixo custo. O QFA será entregue aos pais e
responsáveis das crianças para que estes fossem preenchidos e devolvidos para a escola, no prazo de uma semana, juntamente com a carta de
informação ao sujeito da pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados serão analisados no Minitab, versão 16.0, considerando
significância estatística se p<0,05. A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Estácio do Amazonas.
Tais resultados poderão ser úteis para proposição de estratégias que visem melhor adequação da dieta infantil e, consequentemente, melhor estado
nutricional das crianças em fase pré-escolar em Manaus.
Aluno: Erivan Gomes Campos

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS SOROPOSITIVAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
E-mail: erivan_campos@hotmail.com
Docente orientador: Ana Rita Gaia Machado

RESUMO
O HIV é um retrovírus humano que causa a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS). Podendo ser transmitido através da relação
ESTÁCIO AMAZONAS
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sexual, contato sanguíneo e pela via vertical. Considera-se AIDS na primeira infância quando a infecção pelo HIV ocorre em crianças de 0 a 5 anos de
idade. O objetivo desta pesquisa será avaliar o estado nutricional em crianças soropositivas e expostas pelo HIV atendidas em uma associação de
apoio à criança com HIV em Manaus - AM. A coleta de dados será realizada na Associação de apoio à criança com HIV – AACH (Casa Vidha) localizado
na zona centro-oeste da cidade de Manaus – AM. Para aferição do peso será utilizado uma balança digital eletrônica, com capacidade de 150 kg e
sensibilidade de 50 g e para aferir a altura será utilizado fita métrica, não elástica com extensão de 1,5 metros, dividida em centímetros e subdividida
em milímetros, afixada à parede reta, sem rodapé. A análise dos índices que apontam a relação peso para idade (P/I), peso para estatura (P/E) e
estatura para idade (E/I) será realizada tomando-se como base o critério escore-z. A desnutrição será indicada pelo escore-z <-2 para os índices
peso/idade ou peso/estatura e a baixa estatura para índice E/I <-2 escore-z e entre –2 e –1 escore-z risco para baixa estatura; o risco nutricional para
desnutrição será indicado pelo escore-z >-2 e < -1. O indicador de sobrepeso será o escore-z > +2 para peso/idade ou peso/estatura; o indicador de
risco nutricional para sobrepeso será o intervalo > +1 e <+2 e baixa estatura <- 2 escore-z. Todos os parâmetros serão determinados com base na
referência da Organização Mundial da Saúde. Os dados serão analisados no Minitab, versão 16.0, considerando significância estatística se p<0,05. A
pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Estácio do Amazonas. Tais resultados poderão ser úteis
para proposição de estratégias que visem melhor adequação do estado nutricional dessas crianças e também de conhecer o perfil nutricional das
crianças soropositivas na primeira infância em Manaus.
Aluno: Fabiane de Jesus Duque de Lima

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título CATEGORIZAÇÃO E DESCRIÇÃO FUNCIONAL DOS 10 TRANSCRITOS DE MAIOR E MENOR EXPRESSÃO, ENCONTRADOS NO TECIDO LABIAL
EXPANDIDO DA ESPÉCIE COLOSSOMA MACROPOMU
E-mail: danielfagundes2005@yahoo.com.br
Docente orientador: Daniel Barros Fagundes

RESUMO
As alterações limnológicas provocadas pelas oscilações no volume dos rios da Bacia Amazônica, ocasionam, frequentemente, uma redução nas
concentrações de oxigênio dissolvido na água. Isto obriga a ictiofauna a realizar ajustes comportamentais, bioquímicos, fisiológicos e morfológicos,
que possibilitam sua sobrevivência neste ambiente hipóxico. Como exemplo, podemos citar a expansão labial, uma adaptação morfoanatômica,
caracterizada pela formação de um edema no lábio inferior de certos peixes da ordem Characiformes, e cuja finalidade é aumentar a captação de
água durante a respiração na superfície aquática. Este trabalho tem como objetivo identificar e compreender o papel funcional dos 10 transcritos que
apresentam os maiores e menores valores de expressão gênica, dentro do metabolismo adaptativo à condição de hipóxia. Para isso, serão realizadas
análises comparativas do nível de expressão dos transcritos encontrados em amostras (coletadas previamente - Protocolo CEUA 042/2012) do tecido
labial expandido da espécie Colossoma macropomum. Em linhas gerais, os procedimentos práticos serão: (I) extração do RNA total do tecido labial; (II)
construção das bibliotecas dos transcritos; (III) amplificação clonal in vitro das bibliotecas; (IV) quantificação e validação das bibliotecas amplificadas;
(VI) sequenciamento; (VII) análises computacionais; e (VIII) categorização gênica. Em todas as etapas do trabalho, descritas acima, serão utilizados os
reagentes, equipamentos e servidores computacionais do laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular - LEEM, no instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia - INPA.
Aluno: Alanna Rodrigues de Souza Vargas

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título CONDIÇÕES DE TRABALHO E PERFIL PROFISSIONAL DOS NUTRICIONISTAS EGRESSOS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE MANAUS-AM,
ENTRE 2012 E 2015
E-mail: flavia_amaro2@hotmail.com
Docente orientador: Flávia Amaro Gonçalves

RESUMO
Nas últimas décadas, observa-se no país um grande aumento no número de cursos de graduação em nutrição que, anualmente, lançam no mercado
de trabalho em torno de quinze mil profissionais que, nem sempre, encontram espaço de atuação. Esta realidade vem gerando uma série de
problemas – de ordens econômica, social, física e psicológica – que dão a tônica da atual situação profissional do nutricionista no país, caracterizada
pela inserção marginal no mercado de trabalho, precarização dos vínculos trabalhistas e condições de trabalho insalubres. Neste contexto o presente
estudo apresenta como principal objetivo traçar o perfil profissional e descrever as condições de trabalho do nutricionista egresso de uma faculdade
particular de Manaus-AM, entre os anos de 2012 e 2015, localizando suas inserções no mercado de trabalho, vínculos empregatícios, jornada,
formação profissional e remuneração. O estudo será estruturado a partir de metodologia quanti-qualitativa de pesquisa, com base na aplicação de
questionários e realização de entrevistas semi-estruturadas. A população de estudo será constituída pelo total de graduados no curso de Nutrição da
Faculdade Estácio do Amazonas, no período de 2012 a 2015, totalizando 220 nutricionistas. Para definição do perfil profissional dos nutricionistas,
será utilizado como instrumento para coleta de dados um questionário estruturado contendo perguntas sobre: área(s) de atuação, atividades
exercidas, vínculo(s) empregatício(s), jornada diária de trabalho, faixa salarial, titulação, existência/ausência de um segundo vínculo, além de um item
em que se permitia ao egresso escolher uma área que gostaria de atuar. As questões apresentadas conformarão as três principais categorias analíticas
utilizadas no estudo: a) condições de trabalho e emprego; b) formação acadêmica/itinerário de formação do profissional; c) e satisfação relacionada
ao atual vínculo. A partir da discussão desses dados, pretende-se conhecer melhor a realidade desta categoria e contribuir para a construção de
possíveis indicadores qualitativos de satisfação profissional.
Aluno: Bruno Botelho Bentes

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA SEM GLÚTEN COM ADIÇÃO FARINHA DE ARROZ E FARINHA DE PUPUNHA
(BACTRIS GASIPAES KUNTH)
E-mail: marcello_faustino@hotmail.com
Docente orientador: Marcelo Faustino da Silva

RESUMO
No ano de 2015, o Brasil apresentou uma produção de massas alimentícias algo em torno de 1,2 milhões de toneladas (t), com este volume o Brasil
configurou-se entre os três maiores produtores de macarrão do mundo, ficando atrás somente da Itália e dos Estados Unidos respectivamente, tal
quantitativo pode revelar a apreciação da população por este produto, justificando o alto consumo, apresentando um valor de 6,0 kg/habitante/ano.
Os altos índices de aceitabilidade das massas alimentícias podem estar relacionados à sua versatilidade, baixo custo e por apresentar-se como um
alimento fácil e de rápido preparo. Apesar de a massa apresentar carências em alguns nutrientes, o produto colabora com a alimentação, pois possui
um alto valor de carboidrato enquadrando-se no grupo de alimentos energéticos, auxiliando a compor a base da pirâmide alimentar, porém um
determinado grupo da população não pode consumir este produto, pois apresenta uma patologia que impede o consumo de alimento elaborados a
partir de alguns cereais como cevada, malte, aveia, centeio e trigo, sendo este último o maior responsável pelos agravos a saúde. A doença celíaca e
caracterizada como uma desordem do intestino delgado, estimulada pela permanente sensibilidade do sistema imune em indivíduos geneticamente
predispostos contra os peptídeos do glúten. Portanto existe uma necessidade crescente de produzir produtos que não contenham em sua formulação
tais cereais. Mediante ao exposto, este trabalho pretende elaborar massa alimentícia sem glúten com diferentes percentuais de concentração de
farinha de arroz e farinha de casca e polpa de pupunha. Os frutos serão adquiridos no mercado local, assim como as outras matérias prima
necessários para a elaboração do produto, em seguida, pretende-se determinar e avaliar parâmetros como pH, acidez e composição centesimal das
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farinha de arroz e farinha de casca e polpa de pupunha, Avaliar as características físicas, químicas, físico-químicas das massas desenvolvidas conforme
preconizados pelos IAL e AOAC. Portanto, objetiva-se fornecer um produto de qualidade nutricional, rico em fibras e carotenóides, bem como
proporcionar um produto com características atrativas de consumo, contribuindo assim com uma melhor qualidade de vida aos portadores de Doença
Celíaca de Manaus, apresentando uma alternativa alimentar nutritiva, segura e viável.
Aluno: André Adativa Ferreira Menezes

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NOS PROCESSOS DE ADOÇÃO NO JUIZADO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL EM MANAUS
E-mail: ynae20@hotmail.com
Docente orientador: Márcia Helena Nascimento Braga

RESUMO
O referido projeto de pesquisa versa sobre “A Atuação do Assistente Social nos Processos de Adoção no Juizado de Infância e Juventude Cível em
Manaus”, Entende-se que adoção é um ato jurídico que consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família
substituta, somente quando forem esgotadas todas as possibilidades para que a criança ou adolescente permaneça em convívio com a família natural.
Sabe-se que a mesma é regulamentada pelo Código Civil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), onde determina que a adoção deva
priorizar as reais necessidades e direito da criança ou adolescente. Assim de acordo com Digiácomo (2010) a nova Lei de adoção nº 12.010, de 13 de
agosto de 2009, promove a alterações significativas sobre a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Busca-se como principal
objetivo analisar a atuação do Assistente Social junto aos processos de adoções que ocorrem no Juizado de Infância e Juventude Cível em Manaus,
além de buscar traçar como objetivos específicos: Refletir sobre os processos de adoção no Juizado de Infância Cível de Manaus; Identificar os
processos de adoções conclusos; Os aportes teóricos darão o embasamento e nortearão as bases legais no que tange os elementos que constituem os
processos de adoção no Brasil, além também do conhecimento acerca do saber teórico metodológico do Assistente Social, no seu exercício
profissional a partir das concepções filosóficas de Barroco, destacando a categoria família a partir dos novos arranjos familiares que se apresentam na
contemporaneidade, buscando as leituras de Áries, Mioto, Szymanski, Kaloustian, Iamamoto, a compreensão do conceito de justiça, tendo como
leitura principal o pensamento de Aristóteles, além de contextualizar que deve levar em consideração o entendimento da Nova Lei Nacional de
Adoção/2009. Todo estudo deve também considerar a família na contemporaneidade, para Kaloustian e Ferrari (1994), a família é o espaço
indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da
forma como vêm se estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar
dos seus componentes, assim ressalta-se a importância do profissional de Serviço Social no campo sócio-juridico. Este pesquisa tem como
metodologia uma abordagem quanti-qualitativa, bibliográfico e de campo, pois visa trazer levantamento documental e dados que serão coletados a
partir de um questionário aplicado com as Assistentes Sociais, sobre os processos de adoção concluídos no primeiro semestre do ano de 2015,
registrados no Juizado de Infância e Juventude Cível – Fórum Henoch Reis, que atualmente atende uma área territorial abrangendo a capital
manauara, localizado na zona Centro-Sul da cidade de Manaus, Amazonas. Desse modo a presente pesquisa tem como o universo 03 assistentes
sociais que atuam no juizado, com amostragem de 100%. Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos para escolher os sujeitos que
participarão da pesquisa se da acessibilidade pelo contrato direto, além da experiência por elas já vividas estando no poder judiciário. Sendo estes:
critérios de inclusão: A Assistente Social que trabalhe diretamente no setor do Juizado de Infância e Juventude Cível – Fórum Henoch Reis ; tenha no
mínimo 12 meses de experiência na área jurídica; e que trabalhe com os processos de adoção; além de estar de acordo em participar da pesquisa. Os
instrumentos que serão utilizados no decorrer desta pesquisa são o levantamento documental, questionário, entrevista, análise do conteúdo e os
critérios para analise serão feitos através de seleção e tabela. Espera-se que tal estudo possa servir e oferecer todo um conhecimento não somente
do Assistente Social no campo sócio jurídico, mas principalmente trazer uma questão que se discute nos dias atuais, quanto às questões que sobre
adoção.
Aluno: Mosa Katiuce da Silva Neves
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título UNIÕES ESTÁVEIS POLIAFETIVAS: DIGNIDADE, AFETO E NOVOS ARRANJOS FAMILIARES
E-mail: serguei_aily@hotmail.com
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
Este projeto tem por objetivo geral analisar novos arranjos familiares, caracterizados pela prática da poliafetividade. Trata-se de estudo
eminentemente teórico, focado na interação entre o Direito Constitucional e o Direito de Família. Pretende-se ao final, avaliar a possibilidade jurídica
da formalização de uniões estáveis poliafetivas, permitindo-se ainda ampla discussão sobre o tema entre a equipe de execução e comunidade
acadêmica local. Sendo que o objetivo pretendido será analisar o conceito de família e a possibilidade jurídica de arranjos poliafetivos. Bem como
conceituar família; avaliar a natureza jurídica da monogamia, diante do contexto jurídico atual; conceituar poliafetividade e poliamorismo e; avaliar a
possibilidade de novos arranjos familiares diante da constitucionalização do Direito de Família. Aos 21/08/2012, na cidade de Tupã, interior de São
Paulo, um homem e duas mulheres registraram escritura pública de união estável. À época, a tabeliã concluiu pela ausência de proibição legal, assim
como pela possibilidade de efetivação dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade, conferindo assim,
legalidade ao ato. Recentemente, vários outros “trios” seguiram o mesmo exemplo. Em 2015, no Rio de Janeiro, ocorreu a primeira união estável
poliafetiva homoafetiva do Brasil. Nesta oportunidade, três mulheres registraram escritura pública de união estável. Apesar da realidade dos fatos, a
literatura e a própria opinião pública ainda se dividem. Para os teóricos do Direito de Família, tal união não seria possível, dado o caráter monogâmico
dos relacionamentos como base familiar. Nesse passo, seria a monogamia um princípio de Direito de Família? Qual deve ser a postura do Direito
diante dessa nova realidade social, permeada de relações afetivas complexas e efêmeras? Qual a viabilidade legal de se reconhecer arranjos familiars
pautados em valores afetivos multiplos, tais como o poliamorismo e a poliafetividade? É este rico cenário sócio-jurídico que motivou e justifica a
realização deste projeto de pesquisa, que tem por finalidade maior, proporcionar a reflexão dos alunos envolvidos na equipe sobre o tema.
Aluno: JEANE ELIZABETH LIMA MOOJEN

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título PENSAMENTO COMPLEXO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO
Docente orientador: Jakson Hansen Marques

E-mail: jakson_marques@hotmail.com

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. Este tema justifica-se
pois é necessário neste início de século XXI, pensar em ciência de maneira polifônica, interdisciplinar. Em tempos de modernidade líquida, termo
cunhado por Zigmunt Bauman (2001) onde o que se percebe é uma sociedade e indivíduos pautados pelo conceito da fluidez, dos tempos, das
relações, onde nada parece ser permanente e tudo se esvai, onde esta fluidez produziu indivíduos cada vez menos interessados no planeta e mais
interessados naquilo que é efemero e prazeroso. Urge uma forma de pensar que religue o ser humano a sua historicidade biológica a sua relação com
a natureza e com outros aspectos da formação do homem. Um homem contextualizado com a cabeça bem feita para a compreensão das relações e
dos aspectos plurais de sua formação. Este tema justifica-se para a Faculdade Estácio da Amazônia, pois não existe no estado um grupo que se dedica
a estudar o pensamento complexo a interdisciplinaridade e a interculturalidade, portanto será um novo espaço profícuo de discussões e reflexões
dentro da Faculdade.
Aluno: Gelson da Silva Peixoto

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título MEDIA E HISTÓRIA ORAL: MEMÓRIA E RESSIGNIFICAÇÕES ATRAVES DA ORALIDADE EM COMUNIDADES INDIGENAS DE RORAIMA
E-mail: damiao.lima@estacio.br
Docente orientador: Damião Marques de Lima

RESUMO
Este trabalho tem como prerrogativa a compreensão dos diferentes espaços de narrativas existentes em lugares, territórios cada vez mais
multiformes. Pensando sobre isso, é que o projeto propõe uma etnografia participante junto aos moradores da Terra Indígena de Araçá. O intuito
deste projeto é compreender os processos de ressignificação identitária e de pertencimento étnico dos membros da Terra Indígena do Araçá. Para
isso contempla uma discussão junto aos novos processos de comunicação existentes, trazendo no bojo destes novos processos de comunicação a
possibilidade de um protagonismo dos sujeitos locais e grupos minoritários. O trabalho percorrerá duas etapas, que correspondem a uma etapa que
trabalhará as narrativas de vida e história oral de um povo, e a segunda etapa, uma pesquisa participante onde os próprio sujeitos da pesquisa, tornarse-ão produtores de suas ressignificações identitárias, produzindo assim, como resultado do trabalho a produção de mídias relacionadas a sua
dinâmica cultural. Neste contexto pós-moderno onde a multiplicidade de vozes e dinâmicas que compõem a sociedade é latente, urge repensar o
papel da comunicação neste universo de paradigmas interpretativos, onde o uno e o múltiplo estão em relação, e atores sociais que antes
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vivenciavam um processo de invisibilidade, passam a ter papel relevante no contexto de produção de significados sociais. Para tanto, o projeto lança
os seguintes questionamentos: Qual o papel da mídia e a história oral, nesta miríade de ressignificações identitárias presentes na pós-modernidade?
No contexto da Região Norte, no qual os problemas sociais e políticos são expressão de históricas desigualdades, com repercussões graves na
qualidade das relações sociais e no acesso da grande maioria da população aos estudos, existe, portanto, uma necessidade imperativa de se pensar o
fazer científico e a formação de sujeitos pensantes, que compreendem sua própria realidade. Nessa perspectiva, o trabalho em questão se propõe a
desenvolver pesquisas visando articular ação e projetos que possam fortalecer a construção de novos saberes e competências dos participantes.
Aluno: KAMILA CARVALHO SIMAO
Aluno: MARCELO ANDERSON NOGUEIRA DA GRAÇA
Aluno: KAREN CRISTINA CAMPOS DA SILVA

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

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

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental
Título EMBALAGENS VAZIAS: MANEJO ADEQUADO EM BUSCA POR MELHORIAS SUSTENTÁVEIS
E-mail: francilene.fortes@estacio.br
Docente orientador: FRANCILENE CARDOSO ALVES FORTES

RESUMO
Segundo o IBAMA (2008), em outubro foi feita uma operação de barreira fixa na BR-174 (Boa Vista - Manaus) com objetivo de reprimir o transporte
irregular de cargas e produtos perigosos, dentre eles: os agrotóxicos. Cerca de 90% dos veículos que continham este tipo de carga foram atuados por
falta de licença ambiental. Desta forma, nota-se que este projeto deve ter atenção especial uma vez que as pessoas e/ou produtores não obedecem
aos critérios legais estabelecidos para um descarte final adequado. No entanto para a FAEMG (2008), à precariedade dos serviços nos descartes final
dos resíduos agrícolas deveria ser tratada com maior seriedade, pois o emprego de tais produtos aumentou de modo alarmante, tendo se convertido
num grande problema para o meio ambiente e para a saúde da população. Sendo assim, associado à utilização demasiada de agrotóxicos e há o
problema da destinação das suas embalagens, o projeto torna-se relevante, uma vez as mesmas podem se tornar fonte de contaminação ambiental e
danosa à saúde dos produtores rurais do PA Nova Amazônia. No entanto o projeto buscar quais os procedimentos serão realizados durante a coleta e
o transporte das embalagens de vazias de agrotóxicos em Boa Vista/RR. Buscando orientar a forma correta da destinação das embalagens vazias de
agrotóxicos pelos trabalhadores rurais do PA Nova Amazônia, implementar programas educativos para os agricultores do PA Nova Amazônia, bem
como realizar o monitoramento da entrega das embalagens vazias de agrotóxicos aos órgãos responsáveis. Sendo assim, o objetivo do projeto visa
avaliar os riscos do manejo inadequado do transporte de resíduos agrícolas, a fim do bem estar à saúde dos produtores rurais do PA Nova Amazônia.
Bem como avaliar os riscos e perigos que os agrotóxicos podem causar a saúde; verificar a forma de manuseio e destinação dos resíduos agrícolas;
além de propor ações para auxiliar na entrega das embalagens vazias ao órgão responsável. A fim de orientá-los os sobre a importância da destinação
e manuseio das embalagens vazias de agrotóxicos a fim de evitar a contaminação da saúde humana e do meio ambiente. O trabalho será
desenvolvido na Vicinal PA Nova Amazônia aproximadamente localizada à 70 quilômetros de Boa Vista situada na BR 174-SEDE BAMERINDUS no
Truarú localizada no município de Boa Vista/Roraima.E para a obtenção dos objetivos propostos no projeto, será adotado o método exploratório, de
caráter bibliográfico, descritivo e quali-qualitativa onde serão aplicadas técnicas destinadas ao levantamento e coleta de dados como: visitas, diálogo
participativo com a comunidade, observações in loco, com o objetivo de identificar as principais doenças ali presentes. A coleta de dados sobre os
riscos e perigos ali existentes será realizada um questionário semiestruturado (Apêndice) aos produtores do local de estudo, bem como fotografados
para melhor esclarecimento. Também serão realizadas reuniões com o gestor da INPEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias
em Boa Vista/RR, para melhor entendimento manuseio e destinação dos resíduos agrícolas, bem como verificar quais as necessidades de pesquisa
dentro da unidade de conservação. Em busca de orientar sobre a importância da destinação e manuseio das embalagens vazias de agrotóxicos, será
percorrida ao acaso área do PA Nova Amazônia, onde serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os agricultores que ali presentes, a fim de
averiguar as possíveis contaminações existentes.
Aluno: Gleison do Nascimento Vieira

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título CÁLCULO DE VAZÃO DOS IGARAPÉS DA CIDADE DE BOA VISTA
Docente orientador: Emerson Lopes de Amorim

E-mail: emersonufrr@gmail.com

RESUMO
Neste trabalho serão realizadas medições de vazões de igarapés na cidade de Boa Vista usando métodos práticos que podem ser realizados sem
equipamentos tão sofisticados. O Objetivo deste projeto será realizar cálculo de Vazão nos Igarapés na Cidade de Boa vista; bem como identificar um
método prático e confiável para o cálculo de vazão sem uso de equipamentos fabricados para esses tipos de cálculo; e comparar os dados obtidos
usando métodos artesanais com os dados obtidos usando aparelhos fabricados para esses cálculos. a metodologia utilizada para a vazão será
calculada usando a relação entre velocidade e área. Para a estimativa da velocidade será utilizado o método do flutuador. No cálculo das áreas das
seções utiliza- se dois procedimentos de cálculos: a soma das áreas das figuras geométricas e o produto da média das alturas pela largura. O método
do flutuador será adotado três seções, com intervalos de 12 metros entre elas. Após a determinação será medido o tempo que o objeto se desloca
entre as seções, usando esses dados calcula-se a velocidade em cada seção. O cálculo da área da seção transversal é composto da seguinte forma: nas
margens considera-se como sendo aproximação das áreas de triângulos e nas profundidades centrais áreas de trapézios. Serão comparadas as vazões
das seções para verificar se comprovam o que a teoria da equação da continuidade. Os dados obtidos serão comparados com dados de equipamentos
fabricados para calcular vazões. Os dados obtidos com esses métodos serão comparados com dados obtidos usando equipamentos fabricados para
calcular vazão. Após a comparação será possível identificar qual o método que mais se aproxima da realidade. Neste mesmo contexto será calculado o
coeficiente de correção da velocidade da água, contribuindo com uma melhor aproximação da real velocidade que a natureza faz. Esse trabalho
contribuirá de forma significativa com a comunidade acadêmica e aqueles que tem interesse em calcular vazão de um igarapé e não tem certeza de
qual método usar.
Aluno: Edilson Almeida de Melo
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Título CONSTRUÇÃO DE UM MULTÍMETRO PARA O APRENDIZADO DE ELETRICIDADE APLICADA
E-mail: kaylens_lee@hotmail.com
Docente orientador: Kaylens Lee Jhonson Lira De Souza

RESUMO
Devido à necessidade de melhorar e contribuir para o ensino das disciplinas de eletricidade aplicada do Centro Universitário Estácio da Amazônia,
esse projeto visa a continuidade e extensão do projeto da semana de iniciação científica apresentada no ano de 2015, com o aprimoramento de novos
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conceitos. Este trabalho tem como objetivo realizar a avaliação da aprendizagem utilizando técnicas de mineração de dados, especificamente,
técnicas de classificação de padrões. Busca-se, a longo prazo, definir um modelo de análise, inferência ou previsão do comportamento dos aprendizes.
Cabe ressaltar que, no contexto deste trabalho, o termo “desempenho” ou “desempenho acadêmico” refere-se ao resultado final em termos de nota
ou conceito obtido pelos estudantes em uma disciplina ou curso. O ensino de física torna-se mais proveitoso, não só quando estudamos os
equipamentos do próprio laboratório, mas também se construímos os instrumentos com nossas próprias mãos. A utilização de uma ferramenta de
medida é importante por nos ajudar a capturar dados experimentais, a fim de confrontá-los com informações teóricas e analisar se a proposta teórica
está de acordo com a experimental. O multímetro faz uso de um resistor de baixo valor chamado de Resistência shunt (R-shunt), o que significa deixar
uma pequena ddp (diferença de potencial) através dos seus terminais e desviar a corrente elétrica a ser medida, normalmente essa resistência é
utilizada em série para esta finalidade. A ddp é medida por um circuito microcontrolado e mostrado na tela de um (display de cristal líquido) LCD
16X02. A interface de gravação para o microcontrolador é feita usando um compilador da Mikroelektrônika MikroC for PIC ver. 6.5, usando linguagem
de programação em C. O multímetro necessita apenas de uma bateria de 9V CC, e duas ponteiras de prova para seu funcionamento. Como afirmado
anteriormente, os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam cada vez mais a extração de variáveis que podem ser utilizadas para mineração de
dados. Para solucionar o problema proposto, a metodologia do projeto será dividida em 3 etapas: Para iniciar a etapa de pré-processamento é
necessário efetuar a seleção de dados considerada importante para a organização, ou seja, selecionar um conjunto de dados, pertencentes a um
domínio, para que, a partir de um critério definido pelo especialista do domínio, possa ser analisado. Após seleção de dados, é necessário aplicar
métodos de tratamento, pois na maioria das vezes os dados disponíveis para análise encontram-se em um formato inadequado para realização do
processo de KDD, denominado de limpeza dos dados. Após o processo de limpeza dos dados é necessário realizar a codificação dos dados, com o
intuito de que estejam na forma correta para serem usados como entrada dos algoritmos de mineração de dados, para posteriormente enriquecê-los
de forma a agregar de alguma forma mais informação para o processo de extração de conhecimento. Aplicação de algoritmos de classificação será a
técnica de Mineração de Dados (MD) que será empregada neste trabalho é conhecida como classificação. Segundo Witten et. al. (2011), técnicas de
classificação têm por objetivo desenvolver modelos que possam inferir um aspecto particular dos dados (variável a ser prevista) por meio de alguma
combinação de outros aspectos destes dados (variáveis preditoras). No contexto deste trabalho, a variável a ser prevista é o resultado ou nota final
dos estudantes. Neste contexto, este projeto pretende estudar como a técnica de raciocínio baseado em casos e as redes neurais artificiais MLP se
comportam perante a resolução do problema proposto. A etapa de pós-processamento compreende o processo de tratamento do conhecimento
adquirido por meio da Mineração de Dados, com o intuito de facilitar a interpretação e avaliação deste, para priorizar a utilidade do conhecimento
descoberto. Dentre as principais funções da etapa de Pós-processamento estão à elaboração e organização, podendo incluir a simplificação de
gráficos, diagramas e outros tipos de relatórios demonstrativos, além da conversão da forma de representação do conhecimento extraído no processo
de KDD (Boente, Oliveira & Rosa, 2007). Nesta fase, pretende-se combinar os resultados apresentados pelos classificadores aplicados e, nos
resultados obtidos medir as classificações incorretas. Outra tarefa desta etapa será uma comparação entre classificadores através do teste Wilcoxon
signed-ranks (Wilcoxon, 1943). Neste teste, calculam-se inicialmente as diferenças nas medidas de desempenho dos algoritmos. Em seguida, os
valores absolutos dessas diferenças são ranqueados (menores diferenças assumem primeiras posições e assim sucessivamente). Pelo teste,
comparam-se as posições das diferenças positivas e negativas entre os algoritmos.
Aluno: Iury Costa Aragão
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Título ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES DE MASSAS CERÂMICAS CONSTITUÍDAS DE ARGILA E RESÍDUO (CINZAS) SILICO-CARBONOSO
E-mail: kellycro_rr@yahoo.com.br
Docente orientador: Kelly Christina Ramos de Oliveira

RESUMO
O presente trabalho propõe o estudo e a caracterização de formulações de massas cerâmicas constituídas por argila e resíduo silico-carbono (cinzas),
produzidas na queima da casca-de-arroz e lenha. A argila utilizada é proveniente do estado de Roraima e as cinzas são oriundas do processo de
queima dos artefatos cerâmicos. Os constituintes da massa serão caracterizados quimicamente por difração de raio-x (DRX) e fluorescência de raio-x
(FRX) e as propriedades físico-mecânicas módulo de ruptura à flexão e absorção de água serão avaliadas, além da análise granulométrica. As
proporções estudadas são 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de cinzas e 95%, 90%, 80%, 70%, 60% e 50% de argila, porém durante o estudo pode-se
concluir a necessidade de investigação de outras proporções e essas serem incorporadas ao estudo. Não será variada a temperatura de queima das
formulações, sendo essas queimas a, apenas, 800ºC. Os corpos-de-prova para ensaios serão produzidos por prensagem. Artefatos cerâmicos com
propriedades físico-mecânicas abaixo das especificações, induzem a busca de alternativas para melhoria dessas. A argila, matéria-prima desses
artefatos, é constituída de minerais chamados argilominerais, que são classificados como filossilicatos, estruturas constituídas por tetraedros de silício
e oxigênio compartilhados em duas dimensões formando folhas e resultando em uma proporção Si:O = 2:5. Além de silício e oxigênio, outros óxidos,
como de magnésio e alumínio, entre outros, podem fazer parte da composição dos argilominerais. A variação dos tipos de óxidos e as porcentagens
podem influenciar as propriedades do produto final. Essa constituição varia de acordo com a região. Portanto, uma alternativa a melhoria das
propriedades seria a adição de minerais. Dessa forma, sabendo que o resíduo silico-carbonoso proveniente da queima da casca de arroz e da lenha,
são essencialmente óxidos de silício, acredita-se na otimização das propriedades através da adição dos mesmos a massa, considerando que mais
óxido de silício, reduzirá a temperatura de queima, e otimizará a sinterização.
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Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental
Título AS FOSSAS SÉPTICAS E SUAS IMPLICAÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS
Docente orientador: FRANCILENE CARDOSO ALVES FORTES

E-mail: francilene.fortes@estacio.br

RESUMO
A proposta do projeto é buscar informações técnicas sobre os prejuízos ambientais e sociais provenientes da utilização de fossas sépticas para o
depósito do esgoto doméstico na comunidade localizada no Bairro Caranã, especificamente em todo o percurso da Rua Cabo PM Laurindo de Araújo
Braga. Devido os quais busca averiguar os prejuízos socioambientais a utilização inadequada das fossas sépticas produz aos moradores do Bairro
Caranã em Boa Vista-RR. Afim de realizar um monitoramento com os agentes municipais de endemias que atendem a comunidade avaliada para
diagnosticar as principais doenças ocorridas no local de estudo, bem como propor ações socioambientais a fim de minimizar os impactos que as fossas
sépticas geram à saúde das pessoas ali presentes e propiciar ao setor público, bem como a outros membros da sociedade, um diagnóstico preliminar
acerca da forma que dejetos descartados no meio ambiente, e qual o seu impacto para a natureza bem como as consequências para a sociedade.
Aluno: Jéssica Karine Moreira França
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Docente orientador: Eliza Ribeiro Costa

E-mail: eliza_ribeiro@yahoo.com.br

RESUMO
A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. Ao Poder Público incumbe tomar todas as medidas elencadas nos incisos do Art. 225 para assegurar a efetividade do direito de
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O projeto visa trabalhar gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos onde gestão será o
conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental,
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável e o gerenciamento utilizando conjunto de ações exercidas,
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei (PNRS). O levantamento dos resíduos que abrangerão as pesquisas do projeto poderá
ser de natureza qualitativa ou quantitativa. Utilizando dados secundários e primários para trabalhos de estudos longitudinais e transversais.
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Título LEVANTAMENTO DE FAUNA DE VERTEBRADOS TERRESTRES NO ESTADO DE RORAIMA
E-mail: eliza_ribeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: Eliza Ribeiro Costa

RESUMO
A Floresta Amazônica é a maior e uma das mais diversificadas florestas tropicais do mundo, sendo que a maior parte de sua extensão se encontra em
território brasileiro. Apesar de sua importância para a biodiversidade do planeta possuímos um conhecimento limitado sobre as espécies que
compõem a fauna de Roraima e pouco se sabe sobre a dinâmica das populações e a composição das comunidades (BARBOSA et al.,2007). Além das
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, esta ecorregião predominantemente de vegetação aberta apresenta espécies que não ocorrem em
outras partes da Amazônia. A conexão entre as bacias dos rios Amazonas e Essequibo e a formação de milhares de lagos temporários durante o
período chuvoso desempenha um papel importante e ainda desconhecido para a distribuição dos organismos e aves migratórias. Além disso, é
importante salientar o risco de perda da biodiversidade em curto prazo devido à substituição da paisagem natural por monoculturas de arroz e soja,
além da silvicultura e especulação imobiliária. O Levantamento da Fauna é uma ferramenta imprescindível pois permite conhecer as espécies da fauna
encontradas para a região, bem como identificar as espécies ameaçadas, raras, bioindicadoras, e as áreas que ocupam. Esses dados permitem acessar
informações sobre a estrutura das comunidades na área e possibilitam realizar avaliações mais acuradas sobre as possíveis interferências sobre o
ambiente, bem como a elaboração de estratégias que minimizem os impactos negativos dessas inferências. A maioria dos trabalhos sérios que
envolvam estudos faunísticos no estado de Roraima, utilizam de conhecimento bibliográfico (dados secundários) das espécies da fauna terrestre em
Roraima de potencial ocorrência na área de influência dos diversos empreendimentos ocorridos no estado. São poucos os estudos realizados no
estado que fazem levantamentos primários (In loco). As principais informações são retiradas de trabalhos científicos e técnicos já realizados e
utilizados para elaborar listas de espécies por grupo taxonômico. O presente projeto visa inventariar as espécies de vertebrados terrestres existente
em Roraima objetivando conhecimento da fauna local para futuras propostas conservacionistas.
Aluno: Jordania Chaves Rodrigues Lima
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RESUMO
O empreendedorismo feminino vem crescendo, onde as mulheres assumem o papel de empreendedoras, gerando emprego e renda, revelando que a
multiplicidade de papéis desempenhados no ambiente familiar e profissional, são desafios que estão sendo vencidos com garra, coragem e
determinação. Com as experiências de empresas criadas por mulheres e um número crescente de novos empreendimentos geridos por estas,
diversos estudos vêm sendo realizados, ressaltando diversas características empreendedoras. Este estudo tem como objetivo de verificar se as
características empreendedoras estabelecidas na literatura são encontradas em mulheres proprietárias-dirigentes das micro e pequenas empresas
localizadas nos 2 shoppings da cidade de Boa Vista. O empreendedorismo, bem como o perfil empreendedor e as razões que levam ao ato de
empreender são assuntos de muitos pesquisadores na área de administração. Estudos referentes aos tipos de empreendedor, as razões de sucesso de
alguns empreendimentos e as variáveis que influenciam o processo de empreender geram a cada dia novas variáveis e novos modelos a serem
estudados. De acordo com algumas pesquisas realizadas em fontes de dados atuais em alguns sites, pode-se observar que as mulheres têm crescido
consideravelmente como empreendedoras. Com o apoio do SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a SOFTEX – Sociedade
Brasileira para Exportação de Software, o empreendedorismo passou a ter visibilidade no Brasil. O SEBRAE e outras parcerias criaram o Prêmio
SEBRAE Mulher de Negócios e obtiveram na edição de 2014, 11.741 inscrições; inscrições em todo país, um aumento de 64,2% em relação ao ano
anterior. A maioria das mulheres registradas (55,5%) tinha entre 35 e 54 anos. Do total de inscritas, 29,1% possuía Ensino Superior completo e 25,6%,
Ensino Médio completo. Já a pesquisa internacional GEM – Global Entrepreneurship Monitor (2014) mostrou que elas já representam 45,1% de
empreendedores e em 2014 os dados já superaram em 51,2% para as mulheres e em 48,8% para os homens. Os resultados dessa pesquisa são
representativos para aqueles que trabalham com o fenômeno empreendedorismo e a grande novidade é que, pela primeira vez, as mulheres
obtiveram um resultado superior. Em dez anos da pesquisa GEM no Brasil, muita coisa mudou no perfil e na postura empreendedora dos brasileiros.
Empreendedores e empresários de negócios de pequeno porte já entenderam que, para iniciar e gerenciar um empreendimento com
sustentabilidade, o melhor caminho é sempre o do conhecimento. Quanto mais informação o empresário tiver, mais competitiva será a empresa.
Outro detalhe é que as mulheres também superaram os homens como empreendedoras por oportunidade, intensificando ainda mais o grau de
capacitação e responsabilidade. Diante desse crescimento intensificado das mulheres como empreendedoras no Brasil, decidiu-se identificar o perfil
empreendedor das mulheres e saber como as elas enfrentam dificuldades para tornarem-se mulheres de sucesso. Foi escolhido para esta pesquisa o
livro “Empreendedorismo – Transformando Idéias em Negócios”, do Dornelas (2008) para ser feita uma análise comparativa de acordo com a teoria
abordada. Como destacado anteriormente, o empreendedorismo feminino ganha importância para a economia nacional e desperta muitas
curiosidades pelo tema.
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Título AQUAPONIA: PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS ASSOCIADO À CRIAÇÃO DE PEIXES
E-mail: marcela.moura@estacio.br
Docente orientador: Marcela Liege Da Silva

RESUMO
Desenvolver tecnologias de produção em aquaponia para aplicação em pequenas pisciculturas, avaliando a produtividade do tambaqui e das
hortaliças em sistema aquapônico, em seu cultivo integrado.O cultivo hidropônico será utilizado como filtro biológico, para a melhoria da qualidade
da água do cultivo do tambaqui (COLOSSOMA MACROPOMUM). Nesse caso, a elevada concentração de amônia proveniente do metabolismo dos
peixes poderá ser absorvida rapidamente pelas raízes das horticulturas em cultivo hidropônico, cujo sistema deverá ser dimensionado para aplicação
em pequenas pisciculturas, em propriedades rurais. Para atender a busca por alimentos orgânicos, e a necessidade por esses alimentos esta cada vez
maior, a necessidade de ter uma vida mais saudável, esta se tornando prioridade entre as pessoas. A adaptação do mercado para atender o
consumidor é essencial de fato para o crescimento e seu desenvolvimento econômico. Uma das adaptações bem sucedidas que suprem todas as
necessidades de produtos orgânicos, a aquopania se mostra bem eficaz, isso significa mais produção em menos tempo. Todo o sistema é 100%
orgânico, uma vez que quaisquer químicos tóxicos causariam a morte dos peixes. Tendo a criação de tambaqui com o cultivo de hortaliças de forma
simbiótica facilita o manejo, já que as plantas usam sobras e excretos dos peixes como alimento, limpando novamente a água para os mesmos, sem a
necessidade de descartar ou trocar a água. A Economia no espaço do terreno, já que não há necessidade do uso de terras, o cultivo é feito em água,
usando a fibra vegetal. Diminuindo o tempo, e aumentando a carcaça do tambaqui (colossoma macropomum) e ao mesmo tempo produzindo
hortaliças orgânicas no mesmo espaço. Visando lucratividade e comodidade para o pequeno produtor. O experimento será conduzido no Centro
Universitário Estácio da Amazônia, no Laboratório de alevinagem. Serão utilizados duzentos alevinos de tambaqui, onde serão divididos em dois
tanques. Os alevinos de tambaqui serão adicionados em tanques de cimento revertido por cerâmica. Cada tanque será subdividido em duas gaiolas de
tela de arame galvanizado. Serão utilizados dois tanques, com os tratamentos de concentração de solução nutritiva para cultivo das horticulturas. Será
utilizado um tanque para o controle, com água e alimentação normal. E no segundo tanque será o controle, com cultivo da horticultura e na criação
dos alevinos a aquaponia. A alimentação e manejo dos peixes seguirão recomendação obtida por biometria. Os peixes serão cultivados até atingir 700
g. E através de realização de biometrias quinzenais serão avaliados vários parâmetros de desempenho produtivo (ganho de peso médio, peso final
médio, taxa de sobrevivência, biomassa final, conversão alimentar aparente e rendimento de file).
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RESUMO
O projeto apresenta como proposta de trabalho o desenvolvimento de modelos em algoritmos de reconhecimento, detecção, classificação e
segmentação de regiões de interesse ou dados relevantes que constam em imagens aéreas. As imagens aéreas em sua grande maioria são obtidas
com propósito de monitoramento ou obtenção de informações remotas (ou seja, coleta de dados a distância) sobre determinadas aspectos (dados)
contidos dentro de uma região de interesse objetivando seu uso em uma determinada aplicação prática que pode abranger os mais diversos campos
da ciência e tecnologia. Dentro dessa linha contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de pesquisa e estudo de técnicas de reconhecimento de
padrões baseado em aprendizado de máquina, técnicas de detecção objetos de interesse, técnicas de classificação de dados e segmentação para
criação de diferentes modelos de algoritmos que extraiam as informações de interesse em imagens aéreas que serão utilizados para como dados nas
mais diversas aplicações.
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título NOVAS TENDÊNCIAS EM LIDAR COM A MORTE: FESTAS/VELÓRIOS, ESPETÁCULO E PERSONALIZAÇÃO
E-mail: milena.albuquerque@estacio.br
Docente orientador: Milena do Socorro Oliveira Albuquerque

RESUMO
O projeto propõe fazer uma análise das novas tendências em lidar com a Morte, através dos mecanismos tecnológicos. Percebe-se que a morte ainda
constitui um desconforto universal; e o que mudou foi o modo de conviver e lidar com ela. E nessa nova era da difusão de novas tecnologias de
informação e comunicação presenciamos importantes transformações sociais. As mídias, como: Velório Virtual, Memorial Online, Sites especializados
são alguns dos objetos de estudo deste projeto que, apesar do estranhamento, têm conquistado o mercado funerário com a transmissão on-line, em
tempo real, do período em que o corpo do falecido é acompanhado pela família e por amigos, onde quer que eles estejam. A partir das referências de
Edgar Morin (1997), João José Reis (1991), José Carlos Rodrigues (2006), Philippe Ariès (1981), busca-se compreender as concepções de morte e as
práticas tecnológicas que estimulam o prolongamento do morto e da própria morte no tempo. Sendo assim, observou-se que apesar de a morte
constituir ainda um tabu, o que mudou foi o modo de conviver e lidar com ela, através das novas tecnologias midiáticas. A pesquisa contribuirá para
novas descobertas e percepções sobre a sociedade na questão em lidar com a morte por novos meios tecnológicos. O texto deverá contribuir com a
produção de novos estudos sobre o tema.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Alexandre Henrique Cavalcante Miranda
Jasminne da Silva Amaral
Juliana Camila Quaresma Correa
Patrícia lenda Cavalcante Machado

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

Comunicação Social - Multimíd
Comunicação Social - Multimíd
Comunicação Social - Multimíd
Comunicação Social - Multimíd

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Projeto(s) do curso: Comunicação Social - Multimídia
Título DO FIM DA BELLE ÉPOQUE AO “MUNDO CÃO” CONTEMPORÂNEO: FISIONOMIAS DE BELÉM NA LITERATURA DE DALCÍDIO JURANDIR (19091978) E EDYR AUGUSTO (1954-)
E-mail: edilson.silva@estacio.br
Docente orientador: Edilson Pantoja da Silva

RESUMO
O projeto propõe fazer uma análise comparativa das Obras literárias dos escritores Dalcídio Jurandir (1909-1978) e Edyr Augusto (1954-), que
retratam Belém e sua humanidade - ambas situadas no entorno dos trezentos e dos quatrocentos da cidade, respectivamente - a vislumbrá-las tanto
em sua natureza literária quanto na de retratos urbanos e culturais, fisionômicos. Constituem seus objetivos 1) constituir um registro da recepção
estética das referidas Obras; 2) contribuir com novos estudos que busquem compreender a relação entre a cidade e sua ficcionalização literária; 3)
possibilitar uma compreensão da cidade, na acepção de seus problemas reais historicamente abordados pela literatura de ficção aqui identificada. A
metodologia será a da análise bibliográfica, com fins comparativos, a começar com a Obra mais antiga - os seis romances de Dalcídio Jurandir aqui
elencados - passando, posteriormente, à mais recente, os romances e o livro de contos de Edyr Augusto. A última fase, em termos de leitura, será a da
bibliografia acadêmica, conceitual, deixada para este ponto para que os textos literários sejam absorvidos maximamente em seu teor, sem a pressa de
já enquadrá-los em pré-disposições teóricas, conforme prescrições metodológicas do que se tem chamado “teoria fundamentada” – quando a teoria
emerge a partir do trabalho prévio com os dados. O texto receptivo deverá contribuir com novos estudos sobre os autores, e que busquem
compreender a relação entre a cidade e sua ficcionalização literária; assim como possibilitar uma compreensão da cidade, na acepção de seus
problemas reais historicamente abordados pela literatura de ficção aqui identificada.
Aluno: Luciana Oliveira Lobato

Curso do aluno: Comunicação Social - Multimíd

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título HISTÓRIA DA ARQUITETURA EM BELÉM: ROTEIRO TÉCNICO COMENTADO PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E
URBANISMO
E-mail: rafaela.pacheco@estacio.br
Docente orientador: Rafaela Verbicaro Pacheco

RESUMO
O Arquiteto e Urbanista precisa ser hábil em reconhecer na cidade as edificações históricas que o cercam. Dessa maneira, a pesquisa tem por objetivo
elaborar um roteiro histórico comentado da cidade de Belém direcionado para estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo, mas não
limitado a eles, pois a comunidade em geral pode também se beneficiar. Para isso, serão realizadas pesquisas dedicadas ao conhecimento da história
e desenvolvimento da cidade, por meio de suas edificações. Edificações, monumentos e praças que sejam representativos a arquitetura local serão
selecionadas. A partir desta seleção, serão coletados dados históricos e técnicos, como: data de construção, nome do construtor, uso, localização,
características estilísticas, tipológicas e construtivas e desenhos arquitetônicos. Por fim, os dados coletados serão catalogados em fichas cadastrais
para o desenvolvimento de um banco de dados com a finalidade de alimentar mapas temáticos usados para a elaboração do roteiro comentado. Os
resultados serão disponibilizados ao público via internet, com possibilidade de realizar impressões do conteúdo. Com isso, é esperado que o roteiro
estimule os interessados em arquitetura a conhecer e preservar a arquitetura local, provocando passeios contemplativos e didáticos, dando subsídios,
também, a visitas técnicas promovidas por instituições de ensino profissional, não só de Belém, mas como de outros estados, já que viagens de
estudos em arquitetura são comuns para outros estados do país. Dessa maneira, o roteiro elaborado terá o potencial de aguçar o olhar de estudantes
e de profissionais para a cidade de maneira crítica, subsidiando e estimulando novas investigações e soluções relacionadas a Arquitetura e ao
Urbanismo. Com a finalização da pesquisa e a geração do roteiro arquitetônico, estima-se que alunos e profissionais de Arquitetura e Urbanismo
sejam estimulados a conhecer e a preservar a arquitetura local, provocando andanças contemplativas e didáticas. Espera-se que, principalmente,
alunos cursando graduação em arquitetura e urbanismo, lancem seus olhares de maneira crítica sobre o desenvolvimento da cidade e tomem o
roteiro produzido como subsídio para criação de novas soluções e investigações sobre Arquitetura e Urbanismo.
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Aluno: Valéria Goltarde Farias
Aluno: Camila Silva do Carmo
Aluno: Karoline Dieckmann Brito

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

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

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental
Título ANÁLISE DA FIBRA DE COCO TRITURADA E CAMA AVIÁRIA COMO ADUBAÇÃO ORGÂNICA PARA PROPAGAÇÃO DE HORTALIÇAS NO
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
E-mail: rosalha.albuquerque@estacio.br
Docente orientador: Rosalha de Nazaré Oliveira Albuquerque

RESUMO
A cobertura morta, tanto da fibra do coco como da cama de aviários é uma prática agrícola que consiste em cobrir a superfície do solo, com uma
camada de material orgânico. O problema da pesquisa visa avaliar, qual o desempenho produtivo das culturas do coentro e do jambu na incorporação
do substrato orgânico da casca da fibra do coco e da cama aviária? O objetivo do trabalho será analisar o efeito da concentração dos substratos da
fibra do coco e da cama de aviário e o crescimento na produção das mudas do coentro (Coriandum Sativum) e do Jambú (Spilanthes oleracea). O
trabalho, será realizado na comunidade João Novo BR 316 Km 38 no município de Santa Izabel do Pará, pertence a mesorregião Metropolitana de
Belém distando 36 Km desta capital e à microrregião Castanhal. O experimento será realizado em três canteiros S1, S2 e S3 com uma testemunha de
1m x 4m de comprimento dividido em duas parcelas menores de 1m x 2m cada um. As mudas serão produzidas diretamente no campo a pleno sol e a
semeadura será direta e realizada com 12 linhas para cada canteiro, com 5 cm de profundidade para os sulcos e com espaçamento de 33 cm entre as
linhas. A aplicação das dosagens dos substratos será no equivalente de 100g, 200g, 300g e 400g respectivamente para cada linha entre os canteiros. O
plantio será realizado no período de maio a julho de 2016 com um sistema de irrigação por aspersão monitorado duas vezes ao dia. A porcentagem de
emergência será avaliada aos 21 dias após a semeadura, após a contagem das plântulas emergidas. Ao final do experimento, 45 dias após a
semeadura serão avaliados os seguintes parâmetros: contagem de plântulas emergidas, número de folhas definitivas, altura da parte aérea e
comprimento das raízes. Avaliar, qual o desempenho produtivo das culturas do coentro e do jambu na incorporação do substrato orgânico da casca
da fibra do coco e da cama aviária? Serão avaliados os seguintes parâmetros: contagem de plântulas emergidas, número de folhas definitivas, altura
da parte aérea e comprimento das raízes. O projeto visa reduzir os problemas dos agricultores em relação ao rendimento das culturas. Poderão ser
identificados alguns problemas ligados à redução de resíduos sólidos quanto a casca da fibra do coco e dos resíduos da cama aviária. Onde terão um
melhor destino adequado, sendo utilizados como substratos orgânicos no melhor rendimento das culturas. Além de propor alimentos mais saudáveis
sem aplicações de substâncias químicas, que podem provocar o aparecimento de várias doenças.
Aluno: Luiz Henrique de Oliveira
Aluno: Thiago Jose Pinheiro da Silva
Aluno: Anderson da Costa Hianes

Curso do aluno: Engenharia Ambiental
Curso do aluno: Engenharia Ambiental
Curso do aluno: Engenharia Ambiental

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

Título INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA DA LEPTOSPIROSE, NO DISTRITO DE ADMINISTRATIVO DE ICOARACI (DAICO), EM BELÉM
(PA), NO PERÍODO DE 2011 A 2015
E-mail: clistenes.catete@estacio.br
Docente orientador: Clístenes Pamplona Catete

RESUMO
Saúde pública e meio ambiente são influenciados pelos padrões de ocupação do espaço. Por isso, a utilização de técnicas de geoprocessamento na
análise da distribuição espacial dos problemas de saúde possibilita determinar locais de risco e delimitar áreas que concentram situações mais
vulneráveis. Neste sentido, o objetivo geral deste projeto é avaliar a distribuição espaço-temporal da leptospirose, no período de 2011 a 2015, no
Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO), em Belém do Pará, Brasil. Tendo como objetivos específicos: fazer a aquisição e depuração do banco de
dados; georreferenciar os casos confirmados de leptospirose e os fatores dos riscos geoambientais; construir um banco de dados que congregue os
dados de campo e laboratorial; fazer a distribuição e análise espacial dos casos confirmados de leptospirose e dos fatores de riscos geoambientais
para determinar as áreas com maior risco da doença. Neste projeto, serão utilizadas ferramentas de geoprocessamento, de imagens de sensores
remotos, aparelhos do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Smartphone, dados cartográficos, ambientais e socioeconômicos para o
desenvolvimento de modelos de análise, representação e construção de cenários espaciais que permitam a caracterização de fenômenos
relacionados à distribuição da leptospirose. Essa proposta será executada em três etapas consecutivas e concomitantemente: Primeira etapa,
aquisição dos dados e depuração do banco de dados. Já a segunda etapa, georreferenciamento em campo de casos de leptospirose e dos fatores de
riscos geoambientais. E a terceira etapa, criação do banco de dados e confecção de mapas no software ArcGIS Desktop ou Terra View. Ao final desse
projeto, espera-se o mapeamento dos casos confirmados de leptospirose e os fatores de riscos geoambientais; criação do banco de dados
georreferenciados; confecção de mapas com a distribuição e análise espacial. Além disso, ter dados suficientes para embasar as autoridades quanto à
necessidade de voltar maiores atenção ao saneamento e consequentemente à saúde da população diretamente afetada, incluindo-se aí:
Mapeamento dos casos confirmados de Leptospirose e os fatores de riscos geoambientais; Criação do banco de dados georreferenciados; Confecção
de mapas com a distribuição e análise espacial; Publicação dos resultados em anais de congresso e/ou revistas indexadas; Relatório parcial e final.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Iuri Tourão Nobre
Brenda Caroline Sampaio da Silva
Viviane Alencar Santos
Anderson da Costa Moreira

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

Engenharia Ambiental
Engenharia Ambiental
Engenharia Ambiental
Engenharia Ambiental

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título METODOLOGIA DE REUTILIZAÇÃO PARA ÓLEO RESIDUAL VEGETAL DO MERCADO DO VER-O-PESO, BELÉM-PA
E-mail: ronaldo.rocha@estacio.br
Docente orientador: Ronaldo Magno Rocha

RESUMO
O presente projeto busca apresentar medidas que busquem minimizar a prática de descarte indevido do óleo vegetal, apresentando como
alternativas a fabricação de ração, sabão e massa de vidraceiro através da reutilização do óleo coletado no mercado do Ver-o-Peso, situado na região
metropolitana de Belém. Através de pesquisas de caráter explicativo será buscado a melhor alternativa de reutilização do óleo dentre as citadas,
assim como, testes dos parâmetros físico e químicos de amostras de água e óleo coletadas e a aplicação de um questionário para se obter alguns
dados como a quantidade de óleo utilizado diariamente, o local de descarte deste óleo. Busca-se com este projeto encontrar uma metodologia de
reuso do óleo que apresente uma viabilidade maior para a sua execução, além do mais, a conscientização dos feirantes sobre as consequências do
descarte irregular. As considerações esperadas são direcionadas a obtenção da real eficácia e aplicabilidade das alternativas impostas no projeto
como alternativas de minimização do descarte irregular do óleo, destacando a metodologia que apresentará um maior reuso do óleo, evitando
grandes prejuízos aos ecossistemas e aos sistemas de esgoto. Além disto, espera-se propor uma nova visão sobre o processo de reciclagem,
reforçando a conscientização ambiental por parte de todos os envolvidos na área de estudo, para que assim, seja cobrado a elaboração e execução de
um plano de resíduos sólidos no mercado para que se tenha uma coleta, armazenamento e destinação dos resíduos que ali são gerados, uma vez que,
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o óleo é apenas um dos resíduos abordados no presente projeto que possui uma destinação data de forma irregular no mercado do Ver-o-Peso.
Aluno: Victor Knez
Aluno: Karla Karolina Pontes da Silva

Curso do aluno: Engenharia Ambiental
Curso do aluno: Engenharia Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ANALISE DA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
E-mail: aconduru@globo.com
Docente orientador: Andreia do Socorro Conduru de Sousa Cardoso

RESUMO
A complexa interligações de comercio e produção e a necessidade de deslocamento das pessoas tornou-se de grande importância. O transporte
terrestre é o de menor custo e fácil acesso, entre tanto, por baixos investimentos em infraestrutura rodoviária, na preparação de um asfalto de
qualidade e por falta de manutenções, as estradas brasileiras estão cada vez mais deixando a população insatisfeita, quanto à dificuldade de
rolamento, trazendo muitas vezes insegurança, desconforto durante o trafego, altos gastos com gasolina e manutenção de veículo, gerando reflexos
diretos na economia do país em geral, que tem como o principal modal rodoviário para transporte de mercadorias. Considerando-se que os
revestimentos de pavimentação são classificados tradicionalmente em três tipos: os flexíveis, rígidos e semirrígidos, e que a grande maioria das vias
brasileiras são executadas com pavimentação flexível, onde encontra-se presente o reforço do subleito, sub-base e base que são de grande
importância estrutural, depois é feito o revestimento flexível, que é constituído da mistura ou penetração dos agregados e materiais asfálticos, esta
pesquisa tem como finalidade estudar métodos do preparo, implantação e recuperação de pavimento flexível da região metropolitana de Belém. Para
a realização deste, será feito um levantamento bibliográfico sobre o tema, depois uma pesquisa em campo onde serão realizadas visitas em empresas
que fazem pavimentação e restauração asfáltica de Belém, analisar os processos que cada uma executam, bem como um diagnóstico in loco das vias
a serem analisadas e monitoradas no período. E a partir dos resultados obtidos pelo estudo, se possa melhorar a qualidade da produção das malhas
que utilizem do asfalto e utilizem dos melhores métodos classificados para a execução de projetos de pavimentação e recuperação do revestimento,
qualificando o transporte e amenizando problemas para a população.
Aluno: Lorena Brandão Sperotto

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE DE PARÂMETROS GEOTÉCNICOS NA REGIÃO DA GRANDE BELÉM, PA
E-mail: mauriciocalves@gmail.com
Docente orientador: Maurício Coelho Alves

RESUMO
Este trabalho apresenta e discute a obtenção de parâmetros geotécnicos necessários para alimentar equações de previsão de capacidade de cargas
de fundações diretas e indiretas por meio de (i) diversas formas de correlação com Nspt, (ii) ensaios específicos de solo e (iii) ensaios CPTu. Sabe-se
que os parâmetros requeridos nas formulações teóricas ou semi-empíricas e disponíveis nas literaturas nacional e internacional foram obtidos por
meio de ensaios em áreas e regiões pontuais do globo terrestre e de certa forma generalizados com classificações simples de argilas, siltes e areias.
Por esse motivo, é lícito afirmar que se faz necessária a investigação desses parâmetros para a região da grande Belém, a fim de conduzir a resultados
mais fidedignos e coerentes com nosso solo sedimentar aluvionar. Como resultado dessa pesquisa a região da Grande Belém terá seus próprios
valores de parâmetros geotécnicos necessários ao cálculo da previsão de capacidade de carga de fundações diretas e indiretas. Desse modo, valores
mais coerentes serão disponíveis para avaliação de capacidade de carga.
Aluno: Marcelo Lima Pensador
Aluno: Luiz Felipe C. Abreu

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ENSAIO DE SPT
E-mail: mauriciocalves@gmail.com
Docente orientador: Maurício Coelho Alves

RESUMO
O ensaio de sondagem de simples reconhecimento, SPT, é o método de investigação geotécnica mais praticado, conhecido e economicamente viável
no mundo inteiro. No Brasil, existem orientações executivas prescritas pela norma da ABNT NBR 6484 e tem como produto principal o índice de
penetração dinâmica, Nspt, que alimenta várias formulações de previsão de capacidade de cargas de fundações diretas e indiretas. A pesar de ser um
ensaio padronizado é sabido que inúmeras formas de elevação e queda do peso são praticadas, conduzindo a valores nem sempre com a acurácia
necessária para subsidiar os cálculos de fundação, provocando, assim, incertezas de projeto. Esta pesquisa, de maneira multidisciplinar, abrangendo
as engenharias Mecânica, Civil e de Automação, destina-se ao desenvolvimento de um sistema automatizado de queda do peso padronizado do
ensaio de sondagem de solo do tipo SPT a fim de garantir a eficiência e eficácia da energia aplicada à composição de hastes e amostrador. O sistema
será capaz de elevar o peso a 75 cm em relação à composição de haste e liberá-lo para cair com o mínimo de atrito. Ao mesmo tempo, será medida a
eficiência de queda para que não sejam necessárias correções posteriores nos valores de Nspt. É lícito afirmar que os resultados positivos dessa
pesquisa representarão segurança, acurácia e inovação. Valores do índice de penetração dinâmica mais precisos conduzirão a melhores respostas das
formulações de previsão de capacidade de cargas de fundações diretas e indiretas. Redução das incertezas quanto à execução deixarão projetistas
mais confortáveis em suas previsões e possíveis diminuições de coeficientes de segurança. Tendo a pesquisa como produto o desenvolvimento de um
protótipo, é possível o requerimento à patente.
Aluno: Claudio Silva da Piedade Junior
Aluno: Arthur Nascimento do Nascimento

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação
Título ENERGY SAVE - SISTEMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA SALAS DE AULAS
E-mail: max.trindade@estacio.br
Docente orientador: Max Ricardo Pantoja da Trindade

RESUMO
A proposta do projeto contempla quatro áreas: Elétrica, Automação, Computação e Manutenção. A primeira é focada na medição de consumo de
energia ativa das salas de aula através da medição individualizada da corrente solicitada pelas lâmpadas e do ar condicionado. As informações dos
sinais de corrente são enviadas por cabo a um módulo micro-controlado presente em cada sala e posteriormente reenviados por uma rede sem fio a
uma central supervisória (microcomputador), que armazenará um histórico de consumo de energia de cada sala. A segunda também usa o mesmo
módulo micro-controlado para acionamentos dos equipamentos eletroeletrônicos presentes nas salas como iluminação, projetor ou Tv. Esse
acionamento se dará a partir da combinação das informações do agendamento de uso da sala de aula, cujo banco de dados estará em um
supervisório e pelos sensores de presença, de temperatura e de umidade, ambos instalados na sala de aula e interligados ao módulo microcontrolado via cabo. A terceira compreende a um PC instalado em uma sala de comando com supervisório, contendo JAVA e Banco de Dados com
informações de horário de uso de todas as salas de aula da instituição. O supervisório dotará de uma interface que permitirá o usuário
habilitar/desabilitar a automação de uma determinada sala a fim de permitir uso da mesma em casos especiais. Esse PC receberá informações de
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presença/ausência de alunos das salas além do consumo de energia. Essa troca bidirecional de informações entre o PC e os módulos microcontrolados será realizada através de redes sem fio com Ethernet, Ziegee-Bee, X-Bee a ser definida. Finalmente, a quarta área é contemplada pelo
fato do sistema dispor de informações de consumo energético individualizado do ar condicionado de cada sala. Assim, a partir das informações das
correntes consumida X nominal de cada equipamento é possível identificar e sinalizar o momento mais adequado para realização de sua manutenção,
corroborando para aumentar sua vida útil e consequentemente reduzindo o consumo de energia. Basicamente a pesquisa busca uma maior
conscientização do homem moderno em relação a sustentabilidade, principalmente quanto ao uso eficiente de energia. Além da redução monetária
com o custo de energia desperdiçada nas instituições de ensino, cujo valor poderia ser destinado a outros fins como atualização de bibliotecas e
laboratórios.
Aluno: Caio Luan Nascimento Amorim
Aluno: Letícia Carvalho Frade
Aluno: Luiguy Xavier de Lima

Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto
Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto
Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Título SISTEMA DE MONITORAMENTO HOSPITALAR
Docente orientador: Anderson José Costa Sena

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

E-mail: anderson.sena@estacio.br

RESUMO
O sistema de monitoramento hospitalar, possui como finalidade registrar diariamente as possíveis alterações de temperatura e de batimentos
cardíacos de um paciente em estado de internação. No qual, o médico terá acesso às informações contidas neste registro, observando se os
medicamentos e demais procedimentos evoluem como o esperado. Assim, o enfermeiro poderá também, auxiliar os registros fazendo comentários
no sistema, principalmente, no que se refere aos medicamentos e demais adversidades observadas no paciente na decorrência do dia. Sendo de
necessidade para a construção deste projeto, conhecimentos de sensores e arduino em linguagem wiring, para a coleta de dados do paciente, e
manuseio de linguagem de programação Java, integrada com um banco de dados em SQL, onde serão guardadas as informações cruciais para o
funcionamento do sistema. Desta forma, espera-se que o projeto seja capaz de guardar informações de relevâncias médicas, direcionadas à captação
de informações especificas sobre temperatura e batimentos cardíacos, auxiliando, assim, na análise de evolução do paciente de forma precisa e
objetiva. A partir de uma pesquisa usando o método de observação em hospitais, constatou-se a necessidade de desenvolver o projeto, para facilitar
a análise em larga escala de pacientes em leitos, utilizando um software feito em linguagem de programação Java, que é uma linguagem de
programação interpretada orientada a objetos. No desenvolvimento do software será utilizado a comunicação com o banco de dados, que é
desenvolvido em SQL, sendo uma linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional. Será utilizado o Arduino, que é uma
plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um micro-controlador Atmel AVR com suporte de
entrada/saída embutido, uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Wiring, e é essencialmente C/C++. Os sensores utilizados
para a captura de dados serão sensor de pulso e um sensor de temperatura modelo DS18B20, que foram escolhidos, por serem modelos baratos,
práticos e de fácil utilização para Arduino. Este projeto terá capacidade de auxiliar ambientes hospitalares de forma a registrar e organizar os dados de
relevância médica. Sendo capaz também, de demonstrar à comunidade científica novas perspectivas de auxílio à sociedade no que se refere a
integração da tecnologia e a área da saúde.
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Título USO DE RFID PARA GERENCIAMENTO DE MERCADORIAS EM AMBIENTES COMÉRCIAIS
E-mail: johelden.bezerra@estacio.br
Docente orientador: Johelden Campos Bezerra

RESUMO
O projeto visa elaborar um gerenciamento de compras usando a tecnologia de RFID (Identificação por Rádio Frequência), o qual permitirá pagar as
compras de forma mais rápida, apenas passando todas as mercadorias pelo caixa, sem a necessidade de verificar individualmente cada uma para
contabilizar seu preço. A tecnologia é composta por uma antena e um transceptor, que realiza a leitura do sinal, através de um pequeno circuito,
aonde a informação é guardada e pode ser instalada em uma tag ou cartão. O sistema utilizará arduino, Linguagem Java e MySql, para desenvolver
um sistema de hardware e software integrado. O software será para manipulação das informações das mercadorias, como incluir, cadastrar preço,
etc. Esse modelo de gerenciamento é muito mais rápido e prático do que o modelo atual usado nos estabelecimentos comerciais, pois elimina o
tempo gasto passando produto por produto através do código de barras. Com o projeto deseja oferecer para empresas de venda de mercadoria uma
solução para agilidade dos serviços oferecidos, haja vista que, atualmente muitas pessoas evitam fazer compras pois, não suportam tempo perdido
em filas, assim espera-se que o sistema seja um atrativo para as empresas oferecerem aos clientes, pois terá um impacto no tempo de espera gasto
para concluir um compra por parte dos clientes. O projeto visa ser um serviço adicional oferecido pelos estabelecimentos comerciais.
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Controle e Automação
Título MEDIÇÃO DE NÍVEL USANDO CÉLULA DE CARGA
Docente orientador: Anderson José Costa Sena

E-mail: anderson.sena@estacio.br

RESUMO
O projeto pretende fazer a medição de nível de um tanque ou silo usando um método diferente e simplificado, com uma célula de carga piezoresistiva passando por um processo programável e micro-controlado, assim, fazendo a medição de nível do sistema. Visto que o método é pouco
usado no âmbito industrial e profissional o projeto facilitaria a instrumentação e manutenção, com uma variabilidade bastante abrangente e
principalmente com um baixo custo físico e financeiro. Sendo que a partir do nível será determinado o volume do material armazenado no silo, por
exemplo. Pretende-se realizar um estudo minucioso do comportamento dos sensores piezo-resistivos com diversos protótipos e materiais utilizados
para medição de nível e, consequentemente, determinação do volume do material. Inicialmente, serão considerados protótipos menores como tubos
de PVC, por exemplo e, depois, o estudo será realizado em reservatórios maiores como garrafões de água ou caixas d’água. Ao mesmo tempo, as
medições de nível e volume serão feitas com diferentes materiais, tais como: água, areia, cimento, milho. Todos os testes e medições com as células
de carga serão comparadas com outros sensores de nível convencionais como os próprios ultrassônicos. Usando um sensor de célula de carga
juntamente com um sistema micro-controlado (Arduino), para coletar as informações a qual o sensor estará sujeito a disponibilizar com a tensão
(deformação) exercida no mesmo, o sistema proposto recolherá essas informações e passando por um programa onde serão feitas conversões de
valores, podendo assim, ao final do processo fazer a medição de nível e, consequentemente, de volume do material armazenado. Ao final do projeto
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será construída uma planta didática de determinação de nível através de células de carga, juntamente com roteiros de experimentos para serem
utilizados nas disciplinas que envolvam uso de instrumentação. Espera-se obter um sistema preciso e com uma rede de sensores bem posicionados
para melhor medição e sensibilidade de tensão, neste caso os sensores serão a peça chave do sistema, com um funcionamento regular, o processo
ficará ainda mais fácil de manusear e mais fácil de adaptar, independente de qual seja a massa a ser medida. Para o funcionamento do programa, as
dificuldades serão mínimas, por um único fato de que a plataforma a ser usada é simples de se manusear. A etapa de testes e medições, certamente
será a que levará mais tempo, pois será neste momento que serão realizados todos os experimentos nos diferentes protótipos que se pretende
implementar e com materiais diferentes. Sendo que ao final da pesquisa pretende-se chegar às vantagens e desvantagens do uso da célula de carga
para medição de nível quando comparada com sensores de nível ultrassônico, por exemplo, ou sensores de nível capacitivo.
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Título PLANTA DIDÁTICA – CONTROLE DE VAZÃO UTILIZANDO PID DIGITAL PARA O LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO HIDRÁULICA E
PNEUMÁTICA DA FACULDADE ESTÁCIO DE BELÉM
E-mail: anderson.sena@estacio.br
Docente orientador: Anderson José Costa Sena

RESUMO
A vazão é a terceira grandeza física mais medida nos processos industriais. As aplicações são muitas, indo desde aplicações simples como a medição
de vazão de água em estações de tratamento e residências, até medição de gases industriais e combustíveis, passando por medições mais complexas.
Na indústria são muitos os processos nos quais se deseja implementar um controle de vazão. No entanto, a maioria destes sistemas de controle
envolve estruturas complexas, equipamentos sofisticados e de elevado custo. Além disso, a maioria das soluções disponíveis no mercado é limitada e
pouco flexível, dificultando a introdução de novas tecnologias para melhoria do desempenho. O projeto consiste em uma planta didática que realizará
o controle da vazão e rendimento utilizando o sensor LD301 que possui um algoritmo de controle PID incorporado e o sensor FY301 que é um
posicionador inteligente para válvulas de controle linear de ação simples. Será utilizado também o software LabVIEW como interface homem-máquina
(IHM) para visualizar o processo em tempo real. Essa planta de teste será utilizada para futuras experiências acadêmicas sobre vazão, auxiliando o
professor na demonstração e aplicação dos conceitos de controle digital dentro da disciplina que aborde o assunto. A instrumentação que será
utilizada no projeto já se encontra no Laboratório da instituição, portanto não serão necessários recursos para adquirir estes materiais, porém a
estrutura para medição de vazão não se encontra montada. Então a ideia do projeto é realizar a montagem de uma planta didática envolvendo a
variável vazão, utilizando todos os recursos que já se encontram na instituição tanto materiais quanto humanos, pois estarão envolvidos alunos do
curso de Engenharia de Controle e Automação, e que entregarão como produto um recurso didático dotado de roteiros de experimentos que
atenderão todos os cursos da instituição que fazem uso da instrumentação industrial. Espera-se obter uma rede de sensores para monitoramento do
controle de vazão e posicionamento, neste caso para a planta didática, além disso pretende-se armazenar os dados coletados, onde poderá ser
acessado pelos alunos para melhor aprendizagem, além de visualizar estes dados em tempo real através da interface que será feita no LabVIEW. Este
ambiente de estudo será de grande importância, pois existem grandes empresas e indústrias utilizando plantas similares a esta, para que haja um
crescimento de produção e econômico, no ambiente onde a planta didática será implantada, haverá um grande aumento na aprendizagem dos alunos
em diversas disciplinas ministradas durante os anos de estudos, e não só para o curso de engenharia de controle e automação, alunos de outros curso
poderão utilizar esta ferramenta didática para enriquecer seu aprendizado.
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Título PREDIÇÃO DE FALHAS EM ESTEIRAS TRANSPORTADORAS PELA MEDIÇÃO DO ARRASTO DA ESTEIRA
E-mail: wellington.lima@estacio.br
Docente orientador: Wellington José F. de Lima

RESUMO
Este projeto tem como objetivo fornecer uma solução voltada à manutenção preditiva para detectar falhas em esteiras transportadoras, onde serão
empregados esforços em soluções de voltadas a predição de falhas relacionadas ao escorregamento e aquecimento de esteiras transportadoras. Esta
linha de pesquisa busca estabelecer a relação entre o escorregamento da esteira com o peso do material por ela transportado, a temperatura
proveniente do aquecimento da esteira, a velocidade da esteira em relação à velocidade do tambor motor e a distância do contrapeso. Estes estudos
fornecerão embasamento técnico para a tomada de decisão quanto a necessidade de parada da esteira, evitando que ocorram o rasgo da esteira
devido ao desalinhamento ou aquecimento excessivo da esteira. Atualmente os sensores instalados nas esteiras de transporte de minério, em geral
possuem sistemas de ação discretos que detectam quando a esteira já desalinhou, por outro lado não foram evidenciadas aplicações que detectavam
quando ocorriam desvios de da velocidade da esteira em relação à velocidade do tambor de tração que caracteriza o arrasto da esteira, aumentando
sua temperatura e diminuindo sua vida útil, alguns destes problemas são decorrentes da má posição do contrapeso, responsável por manter a esteira
esticada. A pesquisa será conduzida segundo a metodologia apresentada por Campos em seu livro Controle da Qualidade Total no estilo Japonês, que
aborda a metodologia QC Story, conhecida no Brasil como MASP – Método de Análise e Soluções de Problemas, a metodologia é dividida em 8 etapas.
Como as etapas de identificação de problemas, Observação de Problemas e análise já foram desenvolvidas em pesquisas anteriores, esta pesquisa irá
se concentrar a partir da etapa do plano de ação, onde são desenvolvidas as soluções baseadas nas causas fundamentais dos problemas já
descobertos. Para esta linha de pesquisa o plano de ação e o projeto específico irão abordar a confecção dos suportes dos sensores, projeto de
software projeto de instalação. Pesquisas direcionadas a este tipo de problema são escassos na comunidade científica, este trabalho irá contribuir
com dados e fatos que possibilite o desenvolvimento e o aprimoramento de estudos que viabilizem um melhor diagnóstico das falhas catastróficas
que ocorrem neste tipo de equipamento.
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Título PREDIÇÃO DE FALHAS EM ESTEIRAS TRANSPORTADORAS PELA MEDIÇÃO DO DESGASTE DA ESTEIRA TRANSPORTADORA
E-mail: wellington.lima@estacio.br
Docente orientador: Wellington José F. de Lima

RESUMO
Oriundo de um projeto de pesquisa patrocinado pela Vale e pela FapesPa –Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Pará, este projeto tem como
objetivo fornecer uma solução para minimizar falhas em esteiras transportadoras, onde serão empregados esforços em soluções de detecção de
falhas relacionadas ao rasgo da esteira. Esta linha de pesquisa visa estabelecer uma relação entre a espessura da esteira e a possibilidade de rasgo da
mesma. Serão inseridos sensores de medição de volume para realizar medições on-line na espessura da esteira, permitindo realizar um diagnóstico
completo da esteira, detectando quais os trechos da esteira possuem um risco maior de rasgar, possibilitando ao mantenedor realizar a retirada e
substituição do trecho comprometido da esteira. As ferramentas que serão desenvolvidas vão fornecer embasamento técnico para a parada da
esteira antes que a mesma vinha a rasgar e causar grandes prejuízos à empresa. Para a realização desta pesquisa serão utilizados os recursos
provenientes dos investimentos realizados pelos órgãos de fomento do projeto Predifalt, recursos estes empregados no período de 2010 a 2014. A
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pesquisa será conduzida segundo a metodologia apresentada por Campos em seu livro Controle da Qualidade Total no estilo Japonês, que aborda a
metodologia QC Story, conhecida no Brasil como MASP – Método de Análise e Soluções de Problemas, a metodologia é dividida em 8 etapas. Como as
etapas de identificação de problemas, Observação de Problemas e análise já foram desenvolvidas em pesquisas anteriores, esta pesquisa irá se
concentrar a partir da etapa do plano de ação, onde são desenvolvidas as soluções baseadas nas causas fundamentais dos problemas já descobertos.
Para esta linha de pesquisa o plano de ação e o projeto específico irão abordar a confecção dos suportes dos sensores, projeto de software projeto de
instalação. Pesquisas direcionadas à este tipo de problema são escassos na comunidade científica, este trabalho irá contribuir com dados e fatos que
possibilite o desenvolvimento e o aprimoramento de estudos que viabilizem um melhor diagnóstico das falhas catastróficas que ocorrem neste tipo
de equipamento.
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ELABORAÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO DERIVADO DE RESÍDUOS DO PEIXE PARA HORTA
E-mail: diana.furtado@estacio.br
Docente orientador: Diana Mônica da Silva Furtado

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo de estudo demonstrar o reaproveitamento dos resíduos provenientes da filetagem do peixe como adubo orgânico
para hortas. A importância da pesquisa decorre da discussão de uma visão sustentável para o meio ambiente, no qual esses resíduos são descartados
de forma irregular, pois durante o processo de filetagem são gerados resíduos, como cabeças e carcaças, que comumente são descartados
determinando grave problema ambiental. Desta forma, visa-se apresentar uma alternativa sustentável para o descarte dos resíduos do pescado
gerados em grandes indústrias, podendo estender-se à feiras e restaurantes que façam uso do mesmo e diminuir ao máximo os impactos ambientais.
Com base em toda esta visão de preservação ao meio ambiente com o aproveitamento de resíduos, serão utilizadas ferramentas para elaborar um
diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de ishikawa, para avaliar a viabilidade do projeto e utilizar também o ciclo PDCA e o
5W2H os quais serão pontuados no decorrer deste trabalho para verificar a eficiência do mesmo. De acordo com os dados que serão obtidos, os
resultados esperados consistirão na diminuição desses resíduos de pescado, criação de um adubo de peixe para plantações; projeção de novas
tecnologias para o aproveitamento do pescado; comercialização deste adubo e a diminuição dos impactos ambientais proveniente do descarte do
pescado.
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Título SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA
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RESUMO
Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de irrigação baseado na plataforma micro-controlada Arduino e sensor de baixo custo que
permite monitorar a umidade do solo e acionar uma pequena bomba d´água elétrica, demonstrando a sua viabilidade de aplicação como elemento de
controle de sistemas de irrigação instalados como, por exemplo, em hortas, cultivos hidropônicos, pequenos pomares, entre outros, principalmente
visando diminuir o desperdício de água para ser utilizado principalmente na agricultura familiar. Espera-se que ao final do projeto, as comunidades
consigam realizar suas funções de produção no campo através do modelo de irrigação proposto, melhorando de maneira importante as suas práticas
de irrigação. Com o desenvolvimento do sistema, espera-se uma repercussão e impactos excelentes na comunidade científica e na sociedade,
melhorando os sistemas produtivos e a qualidade de vida dos produtores do campo, colocando em prática os resultados obtidos em decorrência da
pesquisa realizada. Os resultados obtidos serão divulgados para a comunidade científica através de publicações nos vários meios de divulgação.
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Telecomunicações
Título ANÁLISE DA COBERTURA CELULAR EM ÁREAS URBANAS E SUBURBANAS DE BELÉM
E-mail: josiane.rodrigues@estacio.br
Docente orientador: Josiane do Couto Rodrigues

RESUMO
Neste projeto serão realizadas algumas campanhas de medição (drive test) usando um aplicativo. Esse aplicativo é capaz de fornecer potência
recebida e alguns parâmetros de Qualidade de Serviço (QoS) da rede. Após essas medições, os dados coletados serão tratados e analisados e, desta
forma, será possível obter conclusões acerca da qualidade de cobertura celular em redes 3G e 4G das 4 operadoras de telefonia celular que cobrem a
cidade de Belém. Essas medições serão realizadas em áreas urbanas e suburbanas da cidade. Existem, basicamente, três etapas para a implantação da
cobertura celular em uma cidade, são elas: Projeto, Implantação e otimização . É nessa última etapa que se faz os drive tests, que nada mais são do
que campanhas de medição para verificar se a potência e os parâmetros que indicam a qualidade da rede (QoS) estão de acordo com o planejado. De
acordo com os resultados dos drive tests é possível fazer ajustes na rede para se obter os requisitos de qualidade exigidos pela Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações). O que se espera, ao final do projeto, é criar uma metodologia para se descobrir a área de serviço de qualidade de um
site de operadora celular. Uma metodologia de baixo custo, pois o aplicativo utilizado possui licença de baixo custo. Além disso, será implementado
um programa para analisar os dados medidos. Esse programa poderá ser disponibilizado para a comunidade.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título MINI GERAÇÃO ATRAVÉS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ELETRONICAMENTE APLICÁVEL
E-mail: rildo.arrifano@estacio.br
Docente orientador: Rildo César Dias Arrifano

RESUMO
O projeto vem da iniciativa de reduzir o valor da conta energética utilizando da norma 482/2012 da ANEEL, onde é apresentada a possibilidade do
abastecimento da carga sem a total dependência da concessionaria. Dessa forma é preciso um maior estudo aprofundado da norma da ANEEL, de
todos os equipamentos eletrônicos que possibilitaram, o abastecimento da carga onde será aplicado e dos painéis fotovoltaicos de forma que a
aplicação da proposta seja acessível. No Brasil, a necessidade de não utilizar unicamente uma forma de geração de energia, impulsionou
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pesquisadores e engenheiros a buscarem novas maneiras de se obter eletricidade. Assim, por exemplo, as termelétricas ganharam um destaque no
cenário nacional e têm crescido bastante. Entretanto, essa, assim como as hidrelétricas, gera sérios impactos socioambientais com a sua implantação
e operação. Desse modo, houve a crescente ascensão das fontes limpas (renováveis) como alternativa de amenizar os impactos ambientais. Então em
2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) baseada em modelos desenvolvidos em alguns países europeus (ex.: Alemanha), aderiu medidas
que proporcionam ao próprio consumidor gerar energia para abastecer sua carga, iniciativa essa assegurada pela norma 482/2012, denominando
esses casos de auto abastecimento de energia como Micro e Mini geração. O projeto baseia-se no método de pesquisa quantitativo, ou seja, tem
como enfoque envolver o fenômeno de modo que a compreensão da experiência seja melhorada, tendo como estratégias que podem ser utilizadas, a
teoria embasada e os estudos de caso. Seguindo esse raciocínio, a pesquisa possui período de 5 meses para a fase de revisão bibliográfica, pois o
estudo contempla aos seguintes tópicos: painéis solares (tipos e características, rendimento), formas de conexão de PVs (Placas fotovoltaicas) à rede
elétrica, definições normativas para esse tipo de ligação (com base na NBR 482/2012), potencial brasileiro dessa tecnologia, retornos financeiros dessa
implantação e possíveis anomalias que o sistema pode apresentar. Com a finalidade de determinar as relações e considerações a respeito da geração
de energia elétrica por meio de painéis solares fotovoltaicos conectados à rede elétrica buscando formas e meios de aprimorar a eficiência desse
modelo de geração. Junto a revisão sobre os painéis, também serão feitos estudos qualitativos e quantitativos dos conversores de energia que serão
empregados na determinação da topologia do circuito de potência a ser agregado, a saber os conversores CC/CC, além do estudo dos inversores de
frequência, componente fundamental para a produção de energia elétrica através do meio estudado. Concluída essas etapas, inicia-se a fase de
validação dos estudos por meio de diversas maneiras, sendo uma delas a simulação digital via softwares computacionais, com a finalidade de analisar
o comportamento do sistema em questão. Posteriormente, a elaboração de um protótipo eletrônico (conversor CC/CC) que será aplicado no circuito
padrão do gerador fotovoltaico, visando considerar as características reais, para que, por meios de ensaios, evidenciar e validar o sistema como base
no estudo realizado. Após essas etapas será a vez da aplicação em uma carga real, propondo assim comprovar os dados medidos e realizar análises de
eficácia. Além disso, a relação custo-benefício será verificada para ratificar o devido impacto tecnológico que o protejo tem proposto. Como base no
que foi exposto, tem-se a finalidade de utilizar dessas medidas, para aplicação do projeto de forma mais eficiente e acessível. A proposta vem para
mostrar que é viável a utilização de fontes de energia renovável para abastecer uma demanda sem a desvinculação da rede de distribuição local, e ao
mesmo tempo proporcionar um abatimento na fatura mensal.
Aluno: Paulo Victor Silva da Silva
Aluno: Daniel Ribeiro Tavares
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Situação: PIBIC/IES
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Título MONITORAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA ANÁLISE DE FALHAS EM ESTEIRAS TRANSPORTADORAS
E-mail: wellington.lima@estacio.br
Docente orientador: Wellington José F. de Lima

RESUMO
Oriundo de um projeto de pesquisa patrocinado pela Vale e pela FapesPa – Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Pará, este projeto tem
como objetivo fornecer uma solução para minimizar falhas elétricas em esteiras transportadoras, onde serão empregados esforços em soluções de
monitoramento de variáveis elétricas que possam indicar falhas no funcionamento dos motores responsáveis pela rotação das esteiras e os
problemas relacionados ao rasgo dessas esteiras. Esta linha de pesquisa visa estabelecer uma relação entre as grandezas elétricas medidas nos
motores que operam nas esteiras transportadoras e a possibilidade de rasgo da mesma causando grandes prejuízos à empresa, fornecendo
embasamento técnico para a parada do equipamento antes que a falha ocorra. Para a realização desta pesquisa serão utilizados os recursos
provenientes dos investimentos realizados pelos órgãos de fomento do projeto Predifalt, já adquiridos em projetos desenvolvidos no período de 2012
a 2015. A pesquisa será conduzida segundo a metodologia apresentada por Campos em seu livro Controle da Qualidade Total no estilo Japonês, que
aborda a metodologia QC Story, conhecida no Brasil como MASP – Método de Análise e Soluções de Problemas, a metodologia é dividida em 8 etapas.
Também será utilizada a medotologia de Manutenção Centrada a Confiabilidade (MCC) que empregará requisitos de disponibilidade, confiabilidade e
de vida útil que garanta melhor desempenho ao nosso sistema. Como as etapas de identificação de problemas, observação de problemas e análise já
foram desenvolvidas em pesquisas anteriores, esta pesquisa irá se concentrar a partir da etapa do plano de ação, onde são desenvolvidas as soluções
baseadas nas causas fundamentais dos problemas já descobertos. Para esta linha de pesquisa o plano de ação e o projeto específico irão abordar o
comissionamento do sistema integrando o multimedidor SENTRON PAC ao clp Novus. Pesquisas direcionadas a este tipo de problema são escassos na
comunidade científica, este trabalho irá contribuir com dados e fatos que possibilite o desenvolvimento e o aprimoramento de estudos que viabilizem
um melhor diagnóstico das falhas catastróficas que ocorrem neste tipo de equipamento.
Aluno: Iago Ranieri Miranda Rodrigues Morais

Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, POR MEIO DE ENSAIO DE TRAÇÃO, DE MATERIAL COMPÓSITO, HIBRIDO COM MATRIZ
POLIMÉRICA, REFORÇADO COM FIBRA DE AÇAÍ
E-mail: mgmartins@ufpa.com
Docente orientador: MARCELO GONÇALVES MARTINS

RESUMO
Pretende-se neste trabalho caracterizar material compósito por meio de ensaio de tração. O material será fabricado com fibras de açaí, terá matriz
polimérica na forma de resina, e o processo de obtenção do mesmo será por meio de prensagem. Após a fabricação, serão desenvolvidos os corpos
de prova para submissão dos mesmos ao processo de tração, de acordo com a norma ASTM, que regula tal procedimento para esse tipo de material.
De posse dos dados coletados do ensaio, serão feitas as análises necessárias para a caracterização mecânica. Espera-se, ao final: Obtenção de material
compósito polimérico reforçado com fibra de açaí; Caracterização de material compósito, no que tange as propriedades possíveis de serem obtidas
através do ensaio de tração; Empregabilidade deste novo material.
Aluno: LUDMILA JOANNA REIS JAKOBOVSKI
Aluno: YAGO ANTONIO DE LIMA GUEDES

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

Título DESENVOLVIMENTO DE BIOMATERIAIS POR PROCESSO DE SOLDAGEM
Docente orientador: Paulo D’angelo Costa Assunção

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: dangeloassuncao@gmail.com

RESUMO
O desenvolvimento de um biomaterial por processos de soldagem, mais especificamente por manufatura aditiva, permite que ocorra um maior
controle da geometria desejada e um grau maior de precisão no processo de fabricação do material, visando que esse tipo de material necessita de
um alto nível de exatidão na fabricação do mesmo. Os biomateriais atuais são fabricados a partir de ligas de titânio, o qual possui ótimas propriedades
mecânicas e uma alta proteção contra corrosão, o que é necessário para produção de próteses e implantes médicos. O presente trabalho visa
desenvolver uma estrutura porosa, o que possibilita uma osseointegração maior da prótese com o organismo e se assemelha a estrutura do osso
humano, onde as porosidades são muito intensas. Ao adicionar porosidade a estrutura do material será semelhante a estrutura de organismos vivos,
o que possibilita uma distribuição das tensões mais equilibrada, não provocando desconforto devido a má distribuição das mesmas. O tratamento da
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superfície e da estrutura são essenciais para obtenção de sucesso no presente estudo. Devido a falta de recursos o presente trabalho visará
desenvolver o material em ligas de alumínio, devido ao baixo custo de aquisição e a facilidade de aquisição comercial do mesmo, o que facilitará o
desenvolvimento. Ao alterar a estrutura do material algumas propriedades mecânicas serão alteradas mutuamente, as quais deverão ser estudadas e
levadas em consideração durante o trabalho. Visto que uma prótese para levar maior conforto ao paciente deve ou tenderá a ter o mesmo módulo de
elasticidade das estruturas presentes nos seres vivos. Buscaremos por meio do tratamento da superfície e da adição de porosidade encontrar um
método de confecção de materiais biomédicos mais eficientes e mais confortável para a utilização em próteses. O desenvolvimento do trabalho busca
a obtenção das propriedades mecânicas do material a ser desenvolvido para que possa ser comparado a biomateriais já em uso. Será de extrema
importância a viabilidade de uma maior ósseo integração e parâmetros similares aos ossos. Para que os métodos possam ser utilizados em novos
biomateriais, buscando um maior conforto ao paciente.
Aluno: Marcus Vinicius Siqueira Campos Junior
Aluno: Raphael Guimarães Favacho
Aluno: Heithor Martins Amorim

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

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

Título SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO BASEADO NO PROGRAMA 6 SIGMA
E-mail: sergio.cruz@live.estacio.br
Docente orientador: Sérgio Luiz Matos da Cruz

RESUMO
O desenvolvimento de uma nova ferramenta para auxílio na manutenção de maquinas e equipamentos é o que objetiva esse trabalho. Se baseando
em técnica de manutenção e na técnica “seis sigma”, além das técnicas comuns de manutenção, o uso de ferramentas computacionais para de
gerenciamento e armazenamento de dado, desenvolver um software que auxiliara o gerenciamento do processo de manutenção em maquinas nas
empresas. Otimização e organização dos sistemas de manutenção, a partir da utilização de software e banco de dados para auxilio nas atividades
diárias de manutenção dentro das empresas. Em um primeiro momento, deverá ser conhecido o “estado da arte” do gerenciamento de manutenção,
verificando também o que já existe comercialmente e quais ferramentas dominam atualmente o mercado de interesse desta solução. Deverá ser feito
um levantamento bibliográfico mais aprofundado das principais ferramentas de referência (seis sigma e TPM) para desenvolver um estudo mais
aprofundado das mesmas. A partir dos estudos, iniciar o desenvolvimento do algoritmo para gerenciamento de manutenção e em paralelo, estudar
qual será o compilador mais viável para se utilizar. Definido o compilador, será efetuado a transcrição do algoritmo e iniciar a faze de testes do
mesmo quanto à interface com usuário, além da viabilidade e confiabilidade nos quesitos armazenamento de dados e elaboração automatizada de
relatórios. Ao termino do trabalho é esperado a associação dos tipos de manutenção e seis sigma com um algoritmo que possa ser traduzido para a
linguagem de programação, desenvolvendo assim um aplicativo de utilização simples para o gerenciamento da manutenção das empresas.
Aluno: Gabriel Miranda Cavalcante

Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Manutenção Industrial
Título SISTEMA DE ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS ROTATIVAS UTILIZANDO SENSORES CAPACITIVOS DA IFM
E-mail: wellington.lima@estacio.br
Docente orientador: Wellington José F. de Lima

RESUMO
Será desenvolvida uma bancada para análise de vibração em máquinas rotativas capaz de simular defeitos de desalinhamento e desbalanceamento.
Ela será dotada de um motor acoplado em um eixo com volantes de massa apoiado em mancais de rolamento. Os dados serão captados por um
sensor do tipo acelerômetro e enviados para um computador, onde serão tratados pelo LabView através de um VI capaz de gerar o espectro de
frequência do sinal. Esta primeira etapa os estudos serão realizados no laboratório da Estácio, sendo utilizado um calibrador de acelerômetro
disponível no laboratório de pesquisa aplicada. A próxima etapa do projeto é aplicar a solução em uma indústria da região. A pesquisa será conduzida
segundo a metodologia apresentada por Campos em seu livro Controle da Qualidade Total no estilo Japonês, que aborda a metodologia QC Story,
conhecida no Brasil como MASP – Método de Análise e Soluções de Problemas, a metodologia é dividida em 8 etapas. Como as etapas de
identificação de problemas, Observação de Problemas e análise já foram desenvolvidas em pesquisas anteriores, esta pesquisa irá se concentrar a
partir da etapa do plano de ação, onde são desenvolvidas as soluções baseadas nas causas fundamentais dos problemas já descobertos. Para esta
linha de pesquisa o plano de ação e o projeto específico irão abordar a confecção dos suportes dos sensores, projeto de software projeto de
instalação. Pesquisas direcionadas a este tipo de problema são escassos na comunidade científica, este trabalho irá contribuir com dados e fatos que
possibilite o desenvolvimento e o aprimoramento de estudos que viabilizem um melhor diagnóstico das falhas catastróficas em equipamentos
industriais.
Aluno: Amandio Nunes Tavares Neto
Aluno: Rhuan Fracalossi Melo

Curso do aluno: Manutenção Industrial
Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto

Situação: PIBIC/IES
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título GESTÃO DOS PRODUTOS GEMOLÓGICOS E AS TECNOLOGIAS À SERVIÇO DA INDÚSTRIA DE MINERAIS DE GEMA, NO ESTADO DO PARÁ
E-mail: mauricio.borges@estacio.br
Docente orientador: Maurício da Silva Borges

RESUMO
Este Projeto constitui ação de investigação acadêmica do Curso de Bacharelado em Administração, da Faculdade Estácio de Belém, sobre a temática
da verticalização da Indústria Mineral do Estado do Pará, especialmente acerca da Gestão dos Empreendimentos do Setor das Gemas Inorgânicas,
para os anos de 2016 e 2017. É a continuação das pesquisas técnico-científicas, iniciadas no ano de 2015, através do Projeto “Investigação e Gestão
dos Produtos, da Indústria de Minerais de Gema, no Estado do Pará”. A opção pela Pesquisa Gerencial do Setor de Gemas se dá pelo fato, do Brasil ser
o maior produtor dessas “commodities”, em 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 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. Quanto ao diamante, o Brasil é o possuidor da única mina em Kimberlito, de toda a América do Sul e a segunda de todas as Américas
(WALTER LINS ARCOVERDE, COMUNICAÇÃO VERBAL). Segundo IBGM (2014) a indústria nacional de aproveitamento das gemas, indicou a presença
de 3.351 empreendimentos, 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). As exportações brasileiras em 2015, envolvendo pedras preciosas brutas e lapidadas, folheados artefatos de pedra e a joalheria
do ouro, atingiram a cifra de U$ 526.988.000,00 (IBGM, 2016). No que concerne as gemas coradas, de acordo com o Mapa Gemológico de Collyer et
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al. (2003), o Estado do Pará apresenta forte potencial de inserção, e crescimento no mercado. Assim, este trabalho vem somar-se aos esforços
institucionais anteriores, no sentido investigar este segmento da Industria Mineral, promover a formação de recursos humanos, no nível da
Graduação em Administração da Faculdade Estácio de Belém, e produzir estudos técnico-científicos, que venham a contribuir com o desenvolvimento
da cadeia produtiva, deste Setor Negocial. Inicialmente cabe ressaltar, que ainda que se esteja no meio do terceiro trimestre da Execução do Projeto
de Pesquisa anterior, deve-se destacar que esta pesquisa já possui repercussão regional e internacional. A Comunidade local e Regional representada
pela Comunidade Geológica da Universidade Federal do Pará, do Departamento Nacional da Produção Mineral da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e do Polo Joalheiro São José Liberto apoiam as Pesquisas desenvolvidas pelo Curso de Administração no Setor de Gemas.
A Comunidade Internacional também já tem conhecimento parcial dos Resultados Obtidos até aqui, sobretudo os Estados Unidos, através do
Gemological Institute of America (GIA), onde o Coordenador estudou e, Colegas da União Soviética e Polônia, no Leste Europeu, onde os primeiros são
líderes mundiais em pesquisa gemológica de alguns minerais de alto valor agregado a indústria joalheira. Assim, os Principais Impactos desta Pesquisa
serão: 1) Formação de Recursos Qualificados a Interação Administração/Geologia, ou seja, um Discente apto a buscar informações, analisar a cadeia e
criar negócios na área de Gemas e de Produtos Gemológicos; 2) Promover a interação Academia/Empresa, dando aos Discentes a oportunidade de
interagir diretamente com o Setor Produtivo; 3) Promover a interação entre a Academia/Área Governamental, permitindo aos Discentes o
aprendizado da Legislação envolvida, Mecanismos de Fiscalização e Controle de Estratégia de Taxação, Tributação e possíveis Incenpvos. 4)Criar
Expertise Acadêmica em um tema de alta relevância ao Estado do Pará e ao Brasil e ao Comércio Internacional; 5) Divulgação dos resultados
alcançados, disponibilizando-os a Sociedade, em eventos e congressos.
Aluno: Viviane Farias dos Santos

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/CNPq

Título VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS ASSOCIADAS A PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE EM ALUNOS DE CURSOS DE GESTÃO NA CIDADE DE BELÉM
E-mail: melissa.nogueira@estacio.br
Docente orientador: MELISSA FECURY NOGUEIRA

RESUMO
O desenvolvimento sustentável é uma questão imperativa na criação de condições de sobrevivência para a espécie humana. Não há como negar que
embora o objetivo da sustentabilidade seja a preservação em condições satisfatórias de existência, a importância da relação do indivíduo com o meio
ambiente é fundamental para que esta condição satisfatória exista. Para discutir a susten¬tabilidade é necessário um olhar abrangente e
multidisciplinar e identificar variáveis que influenciam neste desenvolvimento, dentre eles os envolvidos na gestão organizacional que regulam os
princípios culturais e sustentáveis no ambiente de trabalho e, neste contexto, estão envolvidos diretamente os alunos que realizam cursos de gestão.
O objetivo desta pesquisa é analisar, à luz da Análise do Comportamento, as variáveis envolvidas em comportamentos sustentáveis de alunos de
gestão; identificar o perfil comportamental do aluno engajado nas causas sustentáveis e compreender a relação entre sustentabilidade e gestão. A
investigação dar-se-á por meio de pesquisa qualitativa, a partir de questionários e entrevistas acerca da relação indivíduo-ambiente antes e durante
da vivência universitária e por meio da análise das matrizes curriculares dos cursos de gestão de Belém e outras capitais. Espera-se, desta maneira,
identificar perfis comportamentais envolvidos nas práticas sustentáveis e variáveis que mais contribuem para esse tipo de prática em alunos de cursos
de gestão e, a partir disso, a possibilidade de produzir ambientes universitários cada vez mais propícios ao desenvolvimento de repertórios
comportamentais voltados a sustentabilidade e a gestão sustentável. A repercussão desta pesquisa qualitativa será positiva a medida que aponta para
a descoberta de variáveis e fatores que podem contribuir no ambiente acadêmico para a formação de futuros profissionais mais engajados nas causas
sustentáveis e na melhoria da qualidade de vida da sociedade, ao mesmo tempo que há, a partir deste referencial de pesquisa, a possibilidade de
indicarmos futuras mudanças na condução do processo educacional dos alunos de gestão por meio da ênfase na transversalidade, a partir da temática
da sustentabilidade envolvida nos conteúdos formais dos cursos.
Aluno: Gabriella Pinheiro de Oliveira
Aluno: Joise da Cruz Costa
Aluno: Vaneska Cristina da Silva e Silva
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título BALANÇO SOCIAL: RESPONSABILIDADE SOCIAL, GESTÃO E A TRANSPARÊNCIA NAS EMPRESAS
E-mail: atanagildo.coimbra@estacio.br
Docente orientador: Atanagildo Coimbra do Nascimento

RESUMO
No universo empresarial um dos fatores determinantes para o sucesso ou fracasso de uma empresa é a questão dos valores – ou princípios. A pratica
da responsabilidade social, por livre opção ou por pressão da sociedade, não se constitui apenas em uma preocupação social uma vez que detém
vantagem competitivas em relação as outras empresas, já que a questão social ajuda na imagem da mesma. Diante das circunstancias, o Balanço
social aparece como ferramenta facilitadora para transparecer as ações sociais e nortear decisões empresariais. No Brasil, sua publicação tinha caráter
voluntário, exceto no Rio Grande do Sul, pois não havia lei que impusesse sua elaboração e publicação. Entretanto, a Lei Federal nº. 11.638 de 28 de
dezembro de 2007, que tornou obrigatória a elaboração e a publicação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) para companhias abertas, logo,
englobou Balanço Social, uma vez que a DVA é parte integrante do mesmo. De acordo com as pesquisas, não há um modelo padrão de Balanço Social,
as empresas costumam adotar modelos propostos por institutos, realizando ou não algumas adaptações. Portanto essa pesquisa tem por objetivo
analisar a questão da responsabilidade social como fonte de lucratividade para empresas, pela análise de material coletado. A metodologia adotada
para a empreitada é a pesquisa descritiva – e a abordagem utilizada é a bibliográfica. Através desse trabalho espera-se verificar até que ponto a
responsabilidade social tem poder de influenciar na tomada de decisão das empresas, de maneira que a mesma se relacione positivamente com o
lucro.
Aluno: Adryelle Suellen Silva da Costa
Aluno: Márcia Cardoso Da Silva
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Situação: PIBIC/CNPq
Situação: PIBIC/Voluntário

Título GESTÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO EM EMPRESAS BENEFICIADORAS DO AÇAÍ EM BELÉM DO PARÁ
E-mail: carlindo.raiol@estacio.br
Docente orientador: Carlindo Silva Raiol

RESUMO
O processo de globalização tornou o mercado extremamente competitivo e os consumidores mais exigentes na compra de bens e serviços a preços
baixos e de qualidade. Esse fenômeno obrigou as empresas a buscarem instrumentos gerenciais mais eficazes, sobretudo no que se refere à redução
dos custos de produção, que é um dos principais entraves dos empresários, visto que a maioria dos gestores desconhecem a importância dessa
ferramenta no processo decisório. Esta pesquisa tem como objetivo estudar os custos de produção em empresas beneficiadoras do açaí em Belém do
Pará, enfatizando sua eficiência como ferramenta gerencial. Serão realizados estudos de casos múltiplos exploratórios e descritivos, com abordagem
qualitativa. A coleta de dados será através de entrevistas semiestruturadas, observações dos processos produtivos de empresas beneficiadoras de
açaí e registros fotográficos. Espera-se que os resultados que serão apresentados nesta pesquisa, possam contribuir para o crescimento acadêmico,
bem como orientar as políticas públicas voltadas para as empresas de pequeno porte, sobretudo, as que atuam no ramo de beneficiamento do açaí in
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natura do Estado do Pará. Pois, é grande a responsabilidade do poder público e das instituições de apoio a esses empreendimentos, no sen¬tido de
viabilizar sua sustentabilidade a longo prazo. Os resultados desta pesquisa serão fundamentais para os pequenos empresários por revelar a
importância do controle dos custos de produção dos negócios, visto que são informações úteis para melhorar a gestão da empresa, contribuindo com
sua permanência no mercado competitivo. Ademais, contribuirá com a comunidade científica na medida em que os resultados serão difundidos no
meio acadêmico, além de subsidiar políticas públicas voltadas para o controle dos custos de produção em pequenos negócios.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Natália de Cassia Nunes Vinhas
Lucas Araujo Leal
Caliandra Maria Macedo de Lima Gonçalves
Ana Julieta Pinheiro Macedo Dias
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título PRESERVAÇÃO E ACESSIBILIDADE: COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PRESERVAÇÃO DE VALORES ARQUITETÔNICOS E ACESSO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA SUSTENTÁVEL
E-mail: cristianotolentino@yahoo.com.br
Docente orientador: Cristiano Tolentino Pires

RESUMO
Muito se debate quanto às questões ligadas à mobilidade urbana e a necessidade de conciliar o desenvolvimento social com a capacidade dos
espaços urbanos de suportar este desenvolvimento. Apesar das discussões, não se constata ainda um debate aprofundado quando o tema é a
acessibilidade de pessoas com deficiência, e em menor escala tal questão é levantada quando associada à necessidade de se garantir igual acesso à
tais categorias sociais no tocante ao patrimônio histórico e artístico nacional, de forma a privilegiar o conhecimento de todos os cidadãos à amplitude
de sua história e do seu saber cultural. A pesquisa desenvolvida se propõe a aprofundar o estudo sobre acessibilidade e preservação do patrimônio
histórico, apresentando como problema central a compatibilização efetiva entre a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional com as
medidas que são necessárias a permitir que pessoas com deficiência possam ter acesso ao acervo cultural, seja ele caracterizado por conjuntos
arquitetônicos, mobiliários ou edificações. Pensa-se que, para que uma pessoa com mobilidade reduzida possa acessar uma edificação construída no
século XIX, algumas modificações estruturais precisariam ser feitas e, com isso, características originais poderiam perder-se. O objetivo geral da
pesquisa é comprovar a viabilidade da proteção ao patrimônio cultural compatibilizada com a democratização do acesso ao acervo cultural por
pessoas portadoras de deficiência. A busca por tal compatibilização se dará através de pesquisa bibliográfica e de direito comparado, com análise dos
materiais existentes em plano nacional que tratem da matéria, amparados pelos órgãos oficiais de proteção e preservação do patrimônio nas três
esferas de Poder, inclusive quanto à eventual judicialização da matéria. A partir daí, será necessária a contraposição das disposições legais com a sua
efetividade, além da comparação dos instrumentos nacionais de acessibilidade com os instrumentos internacionais existentes sobre a matéria,
respeitando as experiências coletadas nos centros de apoio e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência física. Fiel a tais objetivos e
considerando o problema central, apresenta-se como principal hipótese uma resignificação do próprio conceito de proteção cultural, pautada na
função social efetiva que o acervo cultural venha a trazer para a sociedade, de modo a buscar uma proteção que não se restrinja apenas a disposições
legais, mas seja pensada a partir de práticas sustentáveis de proteção e conservação. A partir daí, novas hipóteses podem ser estudadas e colocadas
em prática, contando com a participação conjunta de Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil, fazendo com que a confluência de interesses
possa dar efetividade e acesso à cultura para todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção, aqui especialmente voltado o estudo para as aqueles
portadores de deficiência. Portanto, a conciliação parece ser possível, mas há de ser amadurecida para que não se percam nenhum dos interesses a
proteger: acesso e proteção.
Aluno: Soraia Aparecida da Silva Soares
Aluno: Esther Ruany Lopes

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS PARTICULARES DA REGIÃO DE VENDA NOVA – BH/MG: O ESPAÇO
E-mail: danimontuani@gmail.com
Docente orientador: Daniela Freitas Brito Montuani

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo compreender a realidade das bibliotecas das escolas particulares de educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental da Região de Venda Nova no município de Belo Horizonte -MG, tendo em vista que esta região foi recentemente contemplada por uma
unidade do Centro Universitário Estácio, com a presença do curso de Pedagogia. A escola é considerada o agente de domínio público responsável pelo
processo inicial de formação de leitores e muitas crianças brasileiras só terão acesso a livros de literatura através dela. O acesso aos livros e a
formação de leitores são pauta das políticas educacionais e no bojo dessas ações a biblioteca escolar é concebida como núcleo desse processo, razão
pela qual foi aprovada a Lei n. 12.244/2010 que determinou o prazo de dez anos para que sejam implantadas bibliotecas em todas as escolas do país.
No que tange aos investimentos voltados para o espaço da biblioteca, podemos afirmar que o governo federal e municipal (de BH) tem enviado, por
meio de diversos programas, para as bibliotecas escolares públicas uma variedade de materiais tais como: periódicos, jornais, livros, jogos didáticopedagógicos, dicionários e obras de cunho teórico-metodológico. Entretanto, no que tange as instituições particulares, estas são unicamente
responsáveis por montar e manter os espaços e acervos de suas bibliotecas, e, o que tem sido percebido por meio de relatos de experiências de
alunos que já atuam ou realizam estágios nestas instituições, é que há um despreparo e desconhecimento dos profissionais em relação a importância
da instância da biblioteca e das suas ações para formação de leitores, principalmente aquelas localizadas em bairros periféricos, como é o caso das
escolas da região a ser investigada, e que contratam profissionais por vezes sem formação adequada e com baixos salários. Ademais, é preciso
considerar que muitos pais sacrificam suas finanças para manter seus filhos em escolas particulares acreditando que desta forma estarão oferecendo
uma educação de maior qualidade, o que muitas vezes, pode não ocorrer. Com vistas a identificar a existência da biblioteca nestas escolas e as
concepções e usos desta instância para formação de leitores, alguns objetivos foram delineados, tais como: mapear a existência da biblioteca nestas
escolas, identificar a existência e o perfil do profissional que ali atua, analisar as formas de organização do mobiliário e critérios para aquisição dos
acervos e ainda identificar quais as atividades de leitura literária são propostas na escola e na biblioteca. Foi definido como procedimento
metodológico a aplicação de um formulário (com questões abertas e fechadas) às coordenadoras e/ou diretoras das escolas de todas as escolas do
bairro Venda Nova, um dos bairros que integra a Região de Venda Nova. Pretende-se que os formulários sejam aplicados pessoalmente pelas
bolsistas, com registro escrito e em áudio, e para isso as escolas serão contatadas para prévia autorização. Ademais será solicitado o conhecimento da
biblioteca da escola, e, caso haja o espaço, o registro por meio de fotos. Acredita-se que por meio deste estudo será possível refletir sobre as
concepções relativas a importância da biblioteca e das ações das escolas para formação de leitores em um universo pouco estudado, como o das
instituições privadas. Ademais intenta-se estimular o conhecimento desta realidade local para que, a partir dos resultados levantados, possam ser
elaboradas estratégias de atuação dos docentes do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte que contribuam para o aprimoramento das práticas
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de leitura e formação de leitores destas instituições, que atendem um público de crianças de camadas socialmente desfavorecidas, que vislumbram
nos estudos uma oportunidade de melhoria de suas condições de vida.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Julianna Marques Moraes dos Reis Pio
Vivian Rafaela Cardoso
Layenne Rezende Mendes de Carvalho
Débora Aparecida da Silva

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

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ANÁLISE DE CONFORTO ACÚSTICO EM HABITAÇÕES – ASPECTOS TÉCNICOS E TECNOLOGIA DE MATERIAIS PARA ATENUAÇÃO DE RUÍDO
E-mail: rogeriogondim@gmail.com
Docente orientador: Rogério Gondim Costa

RESUMO
O ruído em excesso é um grande problema nos dias atuais. Ruídos de veículos passando, de música alta, de equipamentos eletrodomésticos e até
mesmo de conversa de vizinhos enquanto estamos em casa são exemplos que causam desconforto. O conforto pode ser definido como a sensação de
bem-estar, de comodidade material ou de aconchego, mas é subjetivo, varia de pessoa a pessoa, depende de seus hábitos, de sua cultura, ou seja, é
difícil mensurá-lo. A nossa casa é o ambiente que está intimamente ligada ao termo conforto. É na casa que as pessoas buscam abrigo, proteção,
descanso e laser entre outras coisas. O conforto ambiental de nossa casa pode ser subdividido em aspectos ligados à temperatura, luz, odor, cor e
ruído, entre outros. O ruído, que pode ser definido como o som indesejável, pode causar além de desconforto, perda de concentração, irritabilidade,
insônia e estresse. No âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente o ruído em excesso é considerado como poluição sonora, portanto, existem
normas que limitam os níveis de ruído de acordo com o horário e também determinam o tempo de exposição máximo de um indivíduo de acordo
com os níveis. O desempenho acústico de uma residência depende, basicamente, de dois fenômenos: a absorção sonora, que determina a qualidade
acústica de um local quando a fonte e receptor encontram-se no mesmo ambiente e a transmissão sonora, que é determinante do nível de ruído que
se transmite através das paredes, tetos, pisos, esquadrias, portas e frestas, quando a fonte e receptor estão em ambientes distintos. Atualmente
percebe-se que em construções habitacionais de padrões médio e popular, a transmissão de ruído entre ambientes de um mesmo imóvel ou entre
imóveis vizinhos, causa problemas de conforto. A busca por redução nos custos nas construções acaba afetando diretamente a eficiência de
isolamento e absorção de ruído das paredes, pisos, teto, portas e janelas. Este trabalho contempla um estudo do desempenho acústico em habitações
quanto ao fenômeno de transmissão sonora e será abordada a problemática de ruído em habitações bem como uma pesquisa detalhada de
tecnologia de materiais para absorção acústica, mostrando a evolução e opções de matéria prima de baixo custo e a utilização de materiais recicláveis.
Para o desenvolvimento do trabalho será realizada uma ampla pesquisa bibliográfica além de pesquisa de campo sobre os temas conforto acústico,
ruído e materiais para atenuação acústica. Com este projeto de pesquisa espera-se obter um profundo conhecimento teórico dos temas acústica
residencial, de tecnologia de materiais de atenuação de ruído e aplicações práticas na construção civil.
Aluno: Marco Antônio do Espirito Santo Pacheco

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título A CONFLUÊNCIA ENTRE A FORMAÇÃO OFERTADA PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO
PARA O TECNÓLOGO EM RECURSOS HUMANOS
E-mail: miriaangelareis@gmail.com
Docente orientador: Miria Ângela Coelho Reis

RESUMO
A competência profissional é algo que vem sendo discutido, de maneira sistemática, desde a década de 80 do século XX, a partir do advento da
globalização. A partir da internacionalização dos mercados acompanhou-se a um processo de reformulação organizacional e redesenho dos postos de
trabalho. Tal contexto provocou o aumento da competição entre as empresas, com consequente ampliação das exigências, por parte do mercado de
trabalho, quanto às competências profissionais. A competitividade organizacional fez surgir a necessidade da polivalência, do intercâmbio profissional,
da politecnia, dentre outras mudanças. Daí, não mais é suficiente a qualificação técnica, mas também a intelectiva, evidenciando a estreita ligação
existente entre educação, modernidade e competitividade. Cada vez mais, exige-se dos profissionais, uma postura voltada para a autonomia, para o
autodesenvolvimento e para a aprendizagem contínua. Para desenvolver esse novo perfil, é preciso que as IES coloquem em prática sistemas
educacionais que privilegiem o desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades, em vez de privilegiar, apenas, o conhecimento técnico e
instrumental, mas que promovam à formação do ser integral. A partir daí, este estudo estabeleceu como objetivo geral identificar o perfil de
competências profissionais exigido pelo mercado de trabalho de BH/MG, para o profissional de recursos humanos, e confrontá-lo com a formação
acadêmica oferecida pelas IES de BH/MG. A fim de alcançá-lo foi estabelecido como objetivos secundários a) analisar as grades curriculares do curso
de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos das IES de BH/MG, a fim de levantar os seus componentes curriculares; b) identificar o perfil de
competências profissionais exigido, pelo mercado de trabalho de BH, para o profissional de Recursos Humanos; c) comparar o perfil de competências
exigido pelo mercado de trabalho com a formação oferecida pelas IES de BH/MG a fim de identificar ou não coerência. Trata-se de um estudo de
casos múltiplos, qualitativo e descritivo. A fonte de coleta se dará através de análise documental. O universo de análise se constituirá pelas IES de
BH/MG que oferecem o curso Tecnólogo em Recursos Humanos, a fim de se levantar as grades curriculares do curso; bem como, empresas de
diferentes portes e segmentos, localizadas em BH/MG, que tenham a área de recursos humanos estruturada, para o levantamento do perfil de
competências exigido para o profissional atuante na área de recursos humanos. O levantamento das grades curriculares se dará através do download
dessas disponibilizadas nos sites das IES. O levantamento do perfil de competências será realizado através da busca pelo documento Descrição de
Perfil, nas empresas selecionadas. A escolha dessas empresas se dará pelo critério de acessibilidade. A seguir, se procederá à comparação dos perfis e
definição de um documento único, que será considerado o perfil de exigências, para o profissional de recursos humanos, de BH. A seguir, se
procederá à comparação das grades curriculares das IES com esse perfil a fim de identificar confluências ou divergências. Esse trabalho pretende
contribuir com a Academia para um conhecimento, mais próximo, das exigências estabelecidas e impostas pelo mercado de trabalho, aos
profissionais de recursos humanos e, quanto à formação acadêmica que deve ser oferecida pelas IES de maneira mais sistêmica e integral. Assim
como, contribuir com uma proposta de melhoria para as IES de BH, visando enfatizar a importância de uma formação profissional mais abrangente e
aderida às expectativas do mercado de trabalho.
Aluno: Kátia Cristina Henrique
Aluno: Lucas Rodrigues Monteiro
Aluno: Débora de Oliveira Schuffner
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS DE ENFERMEIROS NO BRASIL ENTRE 2006-2012
E-mail: hangtalline@hotmail.com
Docente orientador: Talline Arêdes Hang Costa

RESUMO
Indicadores de mortalidade são os mais utilizados para a avaliação da situação de saúde e para a dinâmica das doenças e agravos que afetam uma
determinada população. A população de profissionais da enfermagem no Brasil constitui a maior força de trabalho da área da saúde de acordo com
dados recentes do Conselho Federal de Enfermagem. Entretanto, estes profissionais não tem recebido atenção proporcional relativa à prevenção e
promoção da saúde. O impacto do trabalho na saúde dos trabalhadores de enfermagem, especialmente de enfermeiros, tem sido evidenciado pelos
perfis de morbidade apontados em estudos sobre o tema, no entanto, as causas de morte destes trabalhadores não são conhecidas. O objetivo geral
desse estudo é caracterizar os óbitos de enfermeiros ocorridos no Brasil entre 2006-2012. Tendo como objetivos específicos: identificar a contribuição
percentual de faixas etárias selecionadas no total dos óbitos de enfermeiros; identificar a mortalidade proporcional de enfermeiros por faixa etária,
sexo e capítulo da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª revisão (CID-10); identificar a contribuição
percentual das principais causas de morte de enfermeiros no total de óbitos por neoplasias, doenças do aparelho circulatório e causas externas;
identificar as mortes por acidente de trabalho; avaliar a completitude das informações dos óbitos de enfermeiros registradas no Sistema de
Informações sobre Mortalidade. Trata-se de projeto de pesquisa de base populacional com dados de mortalidade provenientes do Sistema de
Informações sobre Mortalidade dos registros de óbitos ocorridos no Brasil entre 2006-2012. Os dados são disponibilizados gratuitamente pelo
Ministério da Saúde e não permitem identificação dos sujeitos. Serão selecionadas variáveis sociodemográficas (ocupação, sexo, raça/cor, idade,
estado civil) e variáveis relacionadas ao óbito (ano de ocorrência do óbito, local de ocorrência do óbito, região de ocorrência do óbito, acidente de
trabalho). Além da variável causa da morte, que será agrupada por capítulos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde, 10ª revisão. Serão realizadas análises descritivas dos dados e análise da mortalidade proporcional. A associação das frequências
das variáveis será medida pelos testes Qui-quadrado de Pearson e de Fischer com nível de significância de 0,05. Os resultados serão apresentados em
forma de gráficos e tabelas e discutidos à luz de literatura nacional e internacional que respalde cientificamente a temática proposta. Espera-se que a
caracterização dos óbitos de enfermeiros e a identificação da distribuição e proporcionalidade das causas de óbito forneçam evidências que
contribuam com medidas preventivas, de promoção e cuidado à saúde integral destes profissionais. Além disso, espera-se obter subsídios para a
discussão do impacto da morbimortalidade sobre a vida de enfermeiros no Brasil.
Aluno: Thaiane Franco Silva
Aluno: Hamilton de Freitas Costa
Aluno: Andressa Fagundes Jácome

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

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

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE REDES SEM FIO EM DIFERENTES PADRÕES WI-FI IEEE 802.11: UM ESTUDO DE CASO DOS PADRÕES WEP, WPA
E WPA2 NAS REDES SEM FIO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE - CAMPUS PRADO
E-mail: luiz.mesquita@estacio.br
Docente orientador: Luiz Antônio Lopes Mesquita

RESUMO
O uso das Redes Sem Fio, as chamadas Redes Wireless ou Wi-Fi, aumentou consideravelmente nos últimos anos, principalmente, em função da
mobilidade, praticidade e flexibilidade que proporcionam aos seus usuários. Em 2013, o mundo ultrapassou 7 bilhões de dispositivos móveis,
equiparando-se à população mundial. Atualmente no Brasil 33% dos domicílios contam com a tecnologia WiFi, sendo que dos que possuem Internet,
66% usam WiFi (CGI, 2015, pg. 144). O objetivo deste trabalho é abordar a questão da segurança em redes de computadores sem fio considerando a
importância de uma rede segura. Trabalharemos com os protocolos: WEP, WPA, WPA2, EAP, suas vulnerabilidades e o funcionamento de softwares
para análise de rede. Para tal será feita uma análise das vulnerabilidades de redes sem fio. Utilizaremos o Kismet para checar a segurança da rede,
checar a presença de outras redes próximas e analisar as vulnerabilidades de tais redes. Os métodos a serem utilizados envolvem principalmente o
modo monitor indetectável, o modo coleta de informações e o modo de varredura. Serão analisadas as vulnerabilidades de senha com a ferramenta
Aircrack. Serão analisados os rastros gerados nos sistemas na exploração de vulnerabilidades para quebra de senhas. Para a coleta de dados serão
analisadas redes sem fio do campus Prado do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH. O objetivo principal deste trabalho é
identificar, classificar e analisar vulnerabilidades de redes sem fio no padrão 802.11 que estão abertas ou que usam WEP, WPA, WPA2 ou EAP, de
modo a recomendar políticas de segurança da informação específicas. Adicionalmente, os objetivos secundários são: analisar a topologia das redes
sem fio de modo a encontrar padrões de infraestrutura; analisar a cobertura de cada rede sem fio de modo a propiciar uma base para estudos de
utilização e especificação de necessidades por parte dos usuários; e, ainda, analisar o estado da arte de políticas de segurança da informação para
redes sem fio.
Aluno: Maryanne Franca Rodrigues
Aluno: Fábio Henrique Rezende Alves
Aluno: Brenda Viana de Souza
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título FUNDAMENTAÇÃO METAFÍSICA DA MORAL E DO DIREITO
Docente orientador: OLYVER TAVARES DE LEMOS SANTOS

E-mail: ardustan@yahoo.com.br

RESUMO
A pesquisa em pauta intenta apresentar de que maneira a metafísica serve de fundamentação para a Moral e, consequentemente, para o Direito.
Para tal, primeiramente, o estudo se direcionará aos autores da tradição filosófica ocidental, especialmente para Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino
e Immanuel Kant, onde se tentará entender a contribuição dos mesmos para a fundamentação da moral e do direito. Num segundo momento, os
pesquisadores se ocuparão da reflexão, por um viés pós-moderno, da crítica à fundamentação da moral e do direito produzida pela tradição filosófica
desde a Antiguidade clássica até a Modernidade. Aqui, nessa segunda fase da pesquisa, buscar-se-á identificar como a crítica de Nietzsche e
Heiddeger à metafísica e a moral tradicional alcança também o Direito, se a queda dos pilares metafísicos tradicionais abala a fundação do Direito,
como abalou a da moral.
Aluno: Marcelo Gontijo Dantas
Aluno: Marcus Paulo Santos Gomes

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social - Multimídia
Título RECONFIGURAÇÕES DAS PRÁTICAS MIDIÁTICAS: DINÂMICAS PRODUTIVAS E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NAS MÍDIAS DIGITAIS
E-mail: patricialimajornalista@gmail.com
Docente orientador: PATRÍCIA MEDEIROS DE LIMA

RESUMO
Pode-se observar que diante das reconfigurações que vem ocorrendo nas práticas dos meios de comunicação com o surgimento das tecnologias
digitais, novas formas e práticas profissionais surgem. A influência das chamadas mídias digitais, suas narrativas e modus operandi são fatores
preponderantes na busca do entendimento tanto por parte dos profissionais da área, como estudiosos e pesquisadores do campo, de como
atualmente o mercado, as práticas e narrativas midiáticas acontecem e como se modifica o perfil profissional do jornalista e do publicitário diante
deste novo cenário. O intuito deste projeto é a partir de um estudo de base teórica compreender como as novas configurações tecnológicas, em
especial das mídias digitais, redefinem as técnicas da mídia em suas dinâmicas produtivas e promovem novos modelos comunicacionais. A
problemática de pesquisa se estrutura na busca de identificar através do estudo de teorias da mídias digitais os discursos e as narrativas que
contribuem para sistematizar as novas formas de comunicação e suas implicações para o campo do jornalismo contemporâneo. A pesquisa tem
caráter interdisciplinar e envolve estudos de cultura, sociedade, política e discurso.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Sabrina Freire Higino
Matheus da Silva Nascimento
Layene de Araújo Martins
Évelyn Cabral de Sousa

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

Jornalismo
Jornalismo
Jornalismo
Jornalismo

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Matemática
Título O PARADIDÁTICO: USO E INFLUÊNCIAS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
E-mail: andreiajuliomatema; andreia.rocha@estaci
Docente orientador: Andreia Julio de Oliveira Rocha

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar o uso e a elaboração de paradidáticos como uma ferramenta auxiliar para o trabalho em sala de aula e para o
desenvolvimento de competências e habilidades no contexto da educação formal sob a ótica dos docentes e discentes. Busca compreender os livros
paradidáticos como materiais constituídos de informações objetivas que, tem como objetivo, transmitir conhecimento e informação. Isso porque
dizem respeito a assuntos do currículo, que podem ser complementares aos livros didáticos. Os mesmos apresentam graus de didatismo, que fazem
parte de obras praticamente equivalentes ao livro didático pode se destacar ainda a ficção e da linguagem poética, os livros paradidáticos objetivam
no final passar algum tipo de lição ou informação. Este estudo busca identificar quais os “entraves” e “não entraves” encontrados pelos discentes e
docentes ao ser utilizado o paradidático em sala de aula. Para a geração dos dados serão aplicados questionários semiestruturados para estudantes e
educadores. A amostra consulta constará de 200 estudantes e 30 professores do ensino fundamental da rede pública e privada do Distrito Federal,
levando em conta a devida proporcionalidade. Os dados serão analisados utilizando como metodologia a Engenharia didática com adaptações.
Aluno: Plinio Augusto Hipolito Alves Figueiredo
Aluno: Giulia Evelin da Silva Santos
Aluno: Pedro Paulo Alves de Santana

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

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

Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título ERA UMA VEZ UM MENINO E UMA MENINA: A ESCOLA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO
E-mail: helentati@gmail.com
Docente orientador: HELEN TATIANA DOS SANTOS-LIMA

RESUMO
Este trabalho apresenta a proposta para um projeto de pesquisa que traz como objeto de estudo a escola e suas contribuições para a formação da
indenidade de gênero. A temática de gênero é uma constante nos diversos espaços sociais nos últimos 50 anos. Exatamente por isso, tem se
destacado com o um tema que merece atenção acadêmica, pois, do ponto de vista científico, ainda foi pouco explorada. Por outro lado, tomando por
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referência o papel da escola na formação de crianças e adolescentes, esta questão requer ser considerada também a partir deste espaço, uma vez que
nele muitas marcas subjetivas podem ser constituídas. Objetivo Geral - Analisar as contribuições da escola para a formação da identidade de gênero
de seus alunos. Metodologia – A pesquisa a ser desenvolvida assume uma natureza qualitativa, de caráter indutivo e de natureza exploratória,
considerando a limitada extensão dos estudos nesta área. A construção dos dados será realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas,
observação e análise documental. Pretende-se eleger como sujeitos do estudo pais, professores e alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, por serem estes os que atuam em um momento significativo da vida, quando considerada a dimensão da formação subjetiva do
sujeito.
Aluno: BRENDA FERREIRA DE ALMEIDA
Aluno: ELLEN FABIANNA RODRIGUES DE SOUSA
Aluno: NAYARA LIBINY DE SOUSA MARTINS

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

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

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título ESTUDOS DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS URBANAS, A PARTIR DO OLHAR DO IDOSO, E DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
E-mail: angelinaquaglia@gmail.com
Docente orientador: Angelina Nardelli Quaglia Berçott

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo avaliar as áreas da cidade de Brasília (regiões tombadas), a partir de estudos in loco, balizados pela leitura da NBR
9050 e referenciais bibliográficos. Partindo das observações norteadas pela normatização vigente, serão realizados percursos para avaliação, tais
como: caminhos de acesso às áreas residenciais, comerciais, travessia de ruas, praças e espaços definidos para acesso ao transporte público. Para tal,
serão definidos percursos utilizados por usuários idosos, cadeirantes, e providos de necessidades especiais, objetivando o apontamento dos
problemas e a criação de diretrizes contendo melhorias das condições urbanas, a fim de garantir a acessibilidade espacial, definida pela norma
estudada.
A fim de alcançar os resultados desejados com o estudo, serão realizadas pesquisas quali-quantitativas, onde o aluno deverá apresentar estudos
interpretativos de documentos apresentados por órgãos competentes, e realizar pesquisas que qualificarão os espaços estudados, a partir de estudos
in loco. Para tal, serão aplicadas entrevistas e realizadas as análises já mencionadas (documental e in loco).
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Ariane Tavares Menke Cavalcante
Danielly Duarte Mendes
Rodolfo Magno de Souza Alves
Cleane Dutra Bloc

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

Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título CONHECIMENTO TÁTICO E TOMADA DE DECISÃO NO VOLEIBOL
Docente orientador: HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO

E-mail: henrique.castro@estacio.br

RESUMO
No voleibol o comportamento cognitivo apresenta-se fortemente relacionado com as escolhas táticas, particularmente na solicitação do atleta
durante a realização das ações no jogo. O conhecimento tático (CT) orientando a tomada de decisão (TD) é um componente essencial dos jogos
esportivos coletivos, refletindo a competência do participante de planejar com antecedência e influenciar as decisões dentro de uma situação. O
presente estudo objetiva analisar a tomada de decisão (TD) no voleibol e sua relação com o treinamento e conhecimento tático declarativo (CTD) e
processual (CTP). A amostra será composta por atletas e praticantes de voleibol de ambos os sexos e categorias. Será utilizado o teste de análise de
cenas de jogos de voleibol para avaliação da TD e CTD. O teste consiste de 24 cenas reais de jogos de voleibol com duração entre quatro e seis
segundos apresentadas em quatro tipos de situações: ataque de extremidade - AE (seis cenas), ataque de central - AC (seis cenas), bloqueio - BL (seis
cenas) e levantamento - LE (seis cenas). A TD é avaliada de acordo com a opção verbalizada escolhida pelo voluntário para a resolução da cena e o
CTD de acordo com as observações declaradas. Para avaliação do CTP, será realizado e filmado um jogo de 3x3 e 6x6 para posterior análise utilizandose o Instrumento de Avaliação do Desempenho Técnico-Tático do Voleibol (IAD-Vb). O IAD-Vb é composto pelos indicadores de observação de cada
ação técnico-tática (saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa) relacionados aos componentes do desempenho técnico-tático
(eficiência, eficácia, TD e ajustamento). Após 24 sessões de treino, os voluntários repetem os procedimentos para análises comparativas da TD, CTD e
CTP. Com isso, avalia-se o conhecimento tático (CTD e CTP) e a sua relação com a TD em diferentes categorias e níveis de experiência dentro da
modalidade voleibol. Além disso, compara-se os resultados antes e após 24 sessões de treinamento para analisar a influência do mesmo sobre essas
variáveis. Deseja-se com isso, comprovar a eficácia das sessões de treinamento propostas, melhorando o desempenho dos atletas em relação à TD,
CTD e CTP quando comparados antes e após as sessões de treinamento.
Aluno: Leonardo Miranda Sarmento
Aluno: Henrique Lucas Leite dos Santos

Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura
Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título A INFLUÊNCIA DO APARELHO CELULAR NAS ALTERAÇÕES POSTURAIS DA COLUNA CERVICAL
E-mail: ronney.jorge@gmail.com
Docente orientador: Ronney Jorge de Souza Raimundo

RESUMO
Com o acesso facilitado da população aos recursos da internet, o celular passou a ser uma ferramenta de uso cotidiano, seja ela para o trabalho com
mensagens instantâneas ou simplesmente para o comportamento social em grupos de internet. Esta facilidade , mudança no comportamento social e
o tempo de uso destas novas tecnologias, podem afetar estruturas do corpo pelo uso indevido destas tecnologias de informação. O celular esta
evoluindo para uma ferramenta que com uso sem acompanhamento ou orientação pode provocar desequilíbrio ósseo e muscular no corpo humano.
Objetivo Geral - Correlacionar quais alterações o uso do aparelho de celular pode causar a nível cervical nas pessoas que o utilizam por muito tempo.
Cujo foco seja identificar as possíveis alterações. Metodologia – O estudo será em laboratório específico dentro da faculdade Estácio de Sá campus
Brasília, preparado para coleta de dados, onde será utilizado câmera digital NIKON fixada em tripé , sala climatizada e todas as coletas serão realizadas
no mesmo período. A amostra será composta por alunos, professores e funcionários da Estácio de Sá que utilizem o aparelho de celular e que tenha
perfil nas principais redes sociais, com frequência por pelo menos 3 anos. Os voluntários serão convidados através de divulgação dentro da instituição
e por e-mail. Os voluntários responderam ao questionário encaminhado por e-mail e selecionados por ordem de retorno e disponibilidade para a
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avaliação Física. A avaliação física terá somente uma etapa , onde o voluntário será fotografado em dois perfis , de frente e de lado , sendo que, os
homens permaneceram sem camisa e as mulheres com top ou biquíni na parte superior. As imagens serão editadas em programa específico de
avaliação postural . Os dados serão apresentados em conjunto com os resultados estatístico e correlacionado com os dados do questionário para
possíveis quadros de dor ou desconforto. Os resultados serão divulgados em periódico específico.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Thalya Dias Gomes Mariano
Camila Bezerra de Souza
Thalita Emily Rodrigues da Silva
Vanessa Pereira Almeida
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Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/IES
PIBIC/IES
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Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título APLICAÇÃO DO ARDUÍNO PARA MODELAGEM DE PROJETO ELÉTRICO
Docente orientador: Mario Kyohi Takahasi

E-mail: prof.marioktakahasi@gmail.com

RESUMO
O projeto consiste na análise da utilização do Arduino como ferramenta para apoio didático na modelagem de projetos elétricos. O Arduino é uma
plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de
entrada/saída embutido com uma linguagem de programação.O objetivo do projeto é criar ferramentas que sejam acessíveis, com baixo
custo,flexíveis e fáceis de usar por alunos e professores.Principalmente aqueles que não teria alcance aos contoladores mais sofisticados e de
ferramentas mais complicadas. Pode ser usado para o desenvolvimento de objetos interativos independentes, ou ainda para ser conectado a um
computador hospedeiro. Uma típica placa Arduíno é composta por um controlador, algumas linhas de E/S digital e analógica, além de uma interface
serial ou USB, para interligar-se ao hospedeiro, que é usado para programá-la e interagi-la em tempo real. Ela em si não possui qualquer recurso de
rede, porém é comum combinar um ou mais Arduinos deste modo, usando extensões apropriadas chamadas de shieldes.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Dyson Mendonça de Souza
Fabiano dos Santos Brandino
Marcos Fischer
Ricardo Thomaz da Silva
Douglas Pereira Gomes

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

Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DO DISCURSO À LUZ DA TEORIA DE MALOW - UM ESTUDO DE CASO DAS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NO BRASIL DE JUNHO/2013 A
ABRIL/2016
E-mail: marco.andrade@estacio.br
Docente orientador: Marco Antônio de Andrade

RESUMO
No presente projeto de pesquisa, buscamos entender as manifestações ocorridas de 2013 a 1016 no ambito nacional, a luz da teoria de Maslow, que
cita o comportamento motivacional e que é explicado pelas necessidades humanas. Entende-se que a motivação é o resultado dos estímulos que
agem com força sobre os indivíduos, levando-os a ação. Para que haja ação ou reação é preciso que um estímulo seja implementado, seja decorrente
de coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Esta teoria nos dá ideia de um ciclo, o Ciclo Motivacional.
Aluno: Aline de Jesus Lima
Aluno: Tatiane Marques do Nascimento
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Curso do aluno: Administração
Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título AS NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS E O PÚBLICO UNIVERSITÁRIO DA GERAÇÃO Z: O FACEBOOK COMO ESPAÇO
INTERATIVO DE MUDANÇA E PROMOÇÃO SOCIAL E DA PUBLICIDADE DE SI MESMO
E-mail: vladimirlucki@hotmail.com
Docente orientador: Vladimir Lucki Junior

RESUMO
Diante do grande avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação e do crescimento das redes sociais nos últimos anos, este trabalho de
pesquisa busca classificar e analisar o conteúdo produzido e compartilhado no mundo virtual entre o público universitário da Geração Z – alunos
nascidos durante os anos noventa. O grupo de pesquisa objetiva compreender como os usuários das redes sociais, particularmente do Facebook, têm
utilizado essa plataforma como um espaço para a comunicação, difusão do conhecimento, divulgação, participação em questões sociais e para a
construção da imagem de si mesmos. O interesse pelo assunto partiu da compreensão de que o Facebook pode ser facilmente percebido como um
espaço virtual de postagens atualizadas, onde é possível estabelecer uma comunicação mais dinâmica por meio da mistura de textos verbais com
imagens e músicas, despertando vários sentidos simultaneamente. Um local com um enorme potencial para a constituição de ideias e interesses que
vão além da exibição da própria imagem. Por suas características dinâmicas e inovadoras, acredita-se que é um meio que transforma a relação entre
as pessoas e merece ser investigado como forma de comunicação, individualizada ou para um propósito social, e como um instrumento de
disseminação de cultura em tempos hipermodernos. A realização do trabalho de pesquisa conta com três técnicas de pesquisa: uma pesquisa
bibliográfica, uma amostra não-probabilística por conveniência e uma análise de conteúdo de páginas pessoais do Facebook, classificando tipos de
postagem e tipos de interações registradas pelos usuários.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Stefano Buarque Tirapelli
Emanuela Regina de Oliveira Brito
Jose Araujo B Junior
Amanda Oliveira Torres
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Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Página 34 de 194

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

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: lhemajer@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 a relação entre qualidade de vida e suas
consequências 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. 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) estes terão sua associação linear avaliada, (3)
e será então testada a dependência do rendimento acadêmico e número de faltas com estes dados, avaliando o efeito destes indicadores sobre o
desempenho acadêmico. Para tanto, serão utilizados diferentes instrumentos cientificamente reconhecidos e indicados para este tipo de
procedimento.
Aluno: Hozenete Leite da Silva
Aluno: Larissa Melo Dias

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS: MAPEAMENTO DO PROBLEMA E MONITORAMENTO
E-mail: lhemajer@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. Neste contexto, o presente projeto visa especificamente: (1) realizar 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; (2) avaliar o nível de conhecimento sobre o armazenamento, manejo e descarte de medicamentos dos alunos e
funcionários; e (3) testar se as diferentes categorias de entrevistados apresentam diferentes posturas em relação ao descarte de medicamentos e em
termos de conscientização sobre o tema. Para tanto, as entrevistas serão realizadas por meio de um questionário composto por treze questões, que
permitirão uma breve descrição sócio-econômica dos entrevistados assim como a coleta de dados específicos sobre o armazenamento e descarte de
medicamentos por cada um dos sujeitos. Já os resíduos destinados ao ecoponto serão monitorados mensalmente durante a duração do projeto, o
que também permitirá a determinação dos impactos ambientais negativos evitados por meio desta iniciativa.
Aluno: Mônica da Silva Fernandes Brouwer
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL: A DISPOSIÇÃO INCORRETA DE RESÍDUOS EM LOTES PÚBLICOS E PARTICULARES NA CIDADE DE
MACEIÓ COMO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE
E-mail: lelagatto@yahoo.com.br
Docente orientador: MANUELA GATTO SANTA RITA DE SOUZA

RESUMO
Objetivo(s).O projeto de Pesquisa em questão tem por objetivo analisar a disposição incorreta de resíduos em lotes públicos e particulares na cidade
de Maceió e a possibilidade de responsabilização civil ambiental decorrente deste ato lesivo ao bem comum. Relevância da pesquisa e impacto
social. Trazer a importância da preservação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por meio da construção de um desenvolvimento
sustentável ao que diz respeito à disposição de resíduo em lotes públicos e particular na cidade de Maceió. Tendo como base fundamental e legal a
Constitucional Federal de 1988, o qual garante a todo cidadão em seu artigo 225º, um meio ambiente equilibrado, de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, passando o dever de preservar e defender o meio ambiente ao poder público e a coletividade em geral, visando dessa
forma um desenvolvimento sustentável para todos os cidadãos. Além do que está regulado sobre direito ambiental na constituição federal o meio
ambiente possui legislação próprio garantido maior rigor na responsabilização civil ambiental quando for o caso do indivíduo cometer dano ao meio
ambiental ecologicamente equilibrado. Com o propósito de manter um meio ambiente saudável, conservado e contribuindo para a continuação
harmônica da sociedade em geral e de todas as atividades humanas que dele precisam. Metodologia. O trabalho investigativo começa por meio de
fontes bibliográficas, que servirão de fonte informativa e norteadora do problema em questão. Far-se-á também analise as jurisprudências
relacionadas ao tema e que servirão de norteadores para elucidação jurídica dos problema suscitados. Trazendo também pesquisa de campo, no qual
serão investigados os lotes públicos e particulares no município de Maceió. Local do Projeto. Maceió – AL.
Aluno: IRANILDO ALVES DE AMORIM

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título VISÃO DO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL NA PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA
E-mail: anapcosta@estacio.br
Docente orientador: Ana Paula Costa

RESUMO
Muito se discute sobre a formação do profissional de Educação Física, sendo alvo de estudos e pesquisas, gerando contribuições científicas valiosas,
bem como fomenta diversos eventos para tratar da Educação Física e sua formação enquanto profissional da Saúde. Percebe-se uma preocupação
com a formação profissional na atualidade e, por isso, há a necessidade de se investigar essa área. Nesse sentido, a formação inicial deve estar
pautada numa postura dos acadêmicos condizente com a ação profissional dos mesmos, porque é no início da graduação que aparece as disciplinas
propedêuticas. Objetivo: Analisar a visão dos acadêmicos de Educação Física sobre a formação inicial na perspectiva de atuação na área da saúde
pública; Identificar se os acadêmicos conhecem quais componentes curriculares ofertados pela instituição de ensino superior estão diretamente
relacionados com a saúde pública, especialmente, voltado à prática profissional, bem como se essas disciplinas lhe deixam apto para o exercício da
profissão na saúde pública; Analisar se o currículo de Educação Física da instituição de ensino superior contempla a saúde pública e sua prática
profissional, comparando com os discursos obtidos na entrevista. Relevância da pesquisa e impacto social e tecnológico: A relevância dessa pesquisa
consiste no fato de que apesar do profissional de Educação Física estar atuando na Saúde Pública em diversos lugares do Brasil, não existem tantas
propostas de intervenção, estruturadas e sistematizadas, para consulta em literatura pertinente. Os estudos relacionados à Saúde devem oferecer ao
acadêmico suporte teórico-prático para atuação multipessoal, não somente tratando um único indivíduo como a Saúde Tradicional faz, mas sim, todo
um coletivo, dentro de suas possibilidades de atuação, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas voltadas para a Saúde Coletiva,
enfatizando sua importância para a comunidade científica e para sua própria profissão. Metodologia: Para a realização desta pesquisa optou-se pelo
estudo descritivo e documental, de abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de dados utilizar-se-á a entrevista semiestruturada e o
Projeto Político Pedagógico do Curso de Educação Física Bacharelado da Faculdade Estácio de Alagoas. Para a análise dos resultados utilizar-se-á a
análise de conteúdo.
Aluno: ROGER LIMA SOARES

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CRACK ENTRE OS PAIS E AS MÃES DE INDIVÍDUOS DEPENDENTES
E-mail: vanina.papini@ig.com.br
Docente orientador: Vanina Papini Góes Teixeira

RESUMO
O consumo de crack no Brasil se tornou o principal alvo de ações governamentais nos últimos anos com foco no tratamento dos dependentes, na
prevenção do consumo e na repressão ao tráfico, sendo caracterizado como uma epidemia que promove a violência urbana, que eleva os índices de
mortalidade entre jovens e jovens adultos, além de ter a capacidade de desestruturar a família do usuário e sua rede social. A relação entre indivíduo,
sociedade e o fenômeno do uso de drogas têm perpassado toda a existência da humanidade. Até o final do século XIX, o consumo de substâncias
psicoativas não era considerado como ameaçador à ordem social constituída. Portanto, pode-se afirmar que o mau uso, o abuso socialmente
desintegrado é um fenômeno da contemporaneidade. toda a sociedade é afetada com as questões que envolvem o uso abusivo de substâncias
psicoativas, especialmente os próprios dependentes e seus familiares, uma vez que são atingidos em seus aspectos de saúde física, mental e social.
Diante desse quadro, esta pesquisa busca conhecer as representações sociais do crack entre pais e mães de indivíduos dependentes. Para isso será
realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, utilizando-se a entrevista como objeto de coleta de dados. Os sujeitos serão selecionados nos grupos de
auto ajuda, como o Naranon e Amor Exigente, como também em reuniões de pais e familiares de centros de tratamento para dependência química,
cujos filhos estejam iniciando o tratamento para a dependência de crack pela primeira vez. As entrevistas deverão ser gravadas, com o consentimento
dos sujeitos, e caso isso não seja permitido, serão anotadas as respostas à mão. Será utilizada, para análise dos dados, a análise de conteúdo com o
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objetivo de reconstituir os sentidos dos discursos expressos nas diversas classes.
Aluno: SILVIO LEONARDO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
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Curso do aluno: Psicologia
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A EFICÁCIA DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A QUESTÃO HÍDRICA NA AMAZÔNIA
E-mail: octaviocascaesadv@gmail.com
Docente orientador: OCTAVIO CAESCAES

RESUMO
A nova concepção de tratamento dos resíduos sólidos no Brasil reflete um grande avanço perante a sociedade, pois não se trata mais de material sem
utilização, que se perde em grandes acúmulos de rejeito nos lixões ou aterros sanitários. Hoje no Brasil, há todo um novo contexto social que verifica
as diversas utilizações dos resíduos, transformando a realidade da população e reduzindo a poluição referente ao mau acondicionamento desses
materiais, pois, nesse panorama, só se descartam aqueles materiais que realmente são considerados inúteis. A interação dos instrumentos da PNRS
com outras formas de gestão, como, por exemplo, a água é um dos problemas a serem enfrentados pelas pesquisas deste grupo de estudos de
iniciação científica, pois, não se pode estudar e aplicar técnicas de gerenciamento e destinação final dos resíduos sólidos sem se perceber a influência
e a transformação em relação à realidade hídrica do país. Por fim, a grande finalidade na formação deste grupo de estudo resulta na exteriorização
dos resultados encontrados, que vai desde encontros acadêmicos internos no âmbito do próprio grupo, quanto na exposição em seminários e em
artigos científicos. O objetivo geral do trabalho é de apresentar resultados práticos da implantação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos no
contexto da realidade hídrica amazônica e seu grau de transformação socioambiental na região. Os objetivos específicos são: a) analisar a produção
teórica existente sobre o tema de estudo, destacando as teorias e práticas relevantes para o desenvolvimento do trabalho; b) realizar levantamento
de campo e concentrar os resultados para serem aplicados nas pesquisas individuais dos membros do grupo de iniciação científica; c) produzir
material científico acerca da relação dos resíduos sólidos e os recursos hídricos no contexto da região amazônica; d) desenvolver estudos relacionados
à aplicação prática dos instrumentos da PNRS na Amazônia; e) fundamentação teórica, conforme as normas da ABNT-NBR 6023/2002, com citações
indiretas às referências bibliográficas. A metodologia a ser aplicada neste grupo de estudo é a exploratória, que versa sobre o levantamento
bibliográfico e de dados reais a partir de pesquisa de campo, com discussões em grupo e acompanhamento individual, para que possam ser
desenvolvidos artigos científicos de qualidade e que possam de alguma forma transformar a realidade atual sobre o tema.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Cristiane Teixeira Contente
MILKA ABREU NAUAR
JULIA TAMIRES FEITOSA SABA
HELLEN JORGE SILVA DA CRUZ

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/IES

Título DESENVOLVIMENTO URBANO ADEQUADO PARA BELÉM ATRAVÉS DO ESTATUTO DA METRÓPOLE
E-mail: helderbeco@hotmail.com
Docente orientador: FRANCISCO ELDER

RESUMO
O presente projeto de pesquisa vem estudar as diretrizes gerais para a região metropolitana de Belém, através do Estatuto da Metrópole,
denominação atribuída à Lei 13.089 de 12 de janeiro de 2015, cujo projeto de lei tramitou por dez anos no Congresso Nacional até ser aprovado. As
diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e execução de políticas públicas em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, trazidas pelo
Estatuto da Metrópole, impõem o compartilhamento de responsabilidade entre estados e municípios no planejamento e execução de políticas
públicas relativas às funções de interesses comuns, não obstante seja de responsabilidade dos estados, por meio de lei complementar, a instituição
de tais unidades de caráter regional, o traz uma série de desafios aos gestores estaduais e municipais, já que se trata de uma nova forma de
governança – interfederativa- instituída por lei. O Estatuto da Metrópole em compartilhamento com o Estatuto da Cidade, irá procurar os meios
eficientes quanto ao desenvolvimento urbano sustentável para a ser aplicado com eficácia perante a região metropolitana de Belém. O objetivo da
pesquisa é de apresentar resultados práticos advindos do Estatuto da metrópole na transformação socioambiental da região metropolitana de Belém.
Os objetivos específicos são: a) analisar a produção teórica existente sobre o tema de estudo, destacando as teorias e práticas relevantes para o
desenvolvimento do trabalho; b) realizar levantamento de campo e concentrar os resultados para serem aplicados nas pesquisas individuais dos
membros do grupo de iniciação científica; c) produzir material científico acerca da relação dos resíduos sólidos e os recursos hídricos no contexto da
região amazônica; d) desenvolver estudos relacionados à aplicação prática dos instrumentos do Estatuto da Metrópole na Região metropolitana de
Belém; e) estudar as diversas formas de interação entre os municípios que fazem parte da região metropolitana de Belém e seus reflexos no Estatuto
da Metrópole; f) fundamentação teórica, conforme as normas da ABNT-NBR 6023/2002, com citações indiretas às referências bibliográficas. A
metodologia a ser aplicada neste grupo de estudo versa sobre o levantamento bibliográfico e de dados reais a partir de pesquisa de campo, com
discussões em grupo e acompanhamento individual, para que possam ser desenvolvidos artigos científicos de qualidade e que possam de alguma
forma transformar a realidade atual sobre o tema.
Aluno: MARIZ DA SILVA DANTAS
Aluno: CAMILA OLIVEIRA

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Título DIREITOS FUNDAMENTAIS E MULTICULTURALISMO
Docente orientador: ELDER LISBOA

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: elderlisboacosta@hotmail.com

RESUMO
A pesquisa trata dos direitos fundamentais explicitados na Constituição Federal de 1988 e a questão do multiculturalismo. Após o advento da
Revolução Francesa, maior acontecimento do século 18, é que deu início a Idade Contemporânea. Isto revelou-se um marco na história dos direitos
humanos e dos direitos fundamentais no mundo, surgindo uma nova etapa na história da humanidade. O que deve ficar planteado é que a
propositura de resguardo dos direitos humanos apareceu justamente para a proteção do ser humano contra o arbítrio do próprio Estado. Esta
pesquisa, portanto, trata desta temática histórica complexa e que tem início em uma inquietação que nasce após a Revolução Francesa: Qual o papel
do Estado neste para esse enfrentamento? Os direitos fundamentais estão em constante discussão em todos os setores da vida humana e sua
afirmação no mundo tem sido um desafio para todas as soberanias e por isso a constante necessidade do seu estudo e reflexão sob o viés da
solidariedade. A pesquisa é do tipo descritiva e se apropriará da pesquisa bibliográfica – e o ponto de partida é justamente o Direito Internacional. A
abordagem é do tipo qualitativa e o tratamento dos dados se dará pela ênfase na fenomelogia. Este projeto se insere na temática de temas
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complexos enfrentados pela sociedade que devem ser analisados sob o prisma dos direitos humanos. Alguns desses temas estão na pauta do dia:
Família monoparental, terrorismo, ações afirmativas, violência de gênero, homofobia, ações positivas estatais, violência urbana, entre outros que
serão debatidos ao longo deste projeto de iniciação científica.
Aluno: MIRYAN DE ALMEIDA DUARTE

Curso do aluno: Direito

Título GESTÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA
Docente orientador: RINALDO RIBEIRO MORAES

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: pesquisador2039@hotmail.com

RESUMO
O presente plano de trabalho tem como objetivo verificar a relação do papel do advogado nas organizações, para além daquilo que sua função auxilia,
bem como entender e acrescentar a sua função nos departamentos jurídicos das empresas de sociedades anônimas. Um exemplo disso está na
solução de conflitos, onde o Advogado atuaria não só nas lides jurídicas, mas também naquelas onde a organização necessitaria de um maior auxilio.
Com a nova explosão de mediadores, está cada vez mais próximo que os departamentos jurídicos devem atuar não só na área jurídica em si, mas
também em todo o ambiente que se ache fundamental e necessária sua presença, como ocorre nos casos de mediação e conciliação. A ideia central
aqui, seria trazer isso para dentro das empresas de sociedades anônimas, para que o advogado atue também com um papel de negociador. Está claro
que o impacto da gestão tem sido um choque e tanto para o mundo jurídico, fazendo com que se quebrem qualquer tipo de barreira e preconceitos.
O objetivo principal aqui explanado é compreender até que ponto o Advogado deve participar ativamente de planejamentos estratégicos voltados ao
âmbito de grandes empresas, como por exemplo a solução de conflitos.
Aluno: CIBELLY CARDIAS
Aluno: ADRIANO DOS SANTOS LOPES
Aluno: JOSÉ LEONARDO GAIA BARBOSA

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

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

Título O DEVER JURÍDICO DE GARANTIR O MEIO AMBIENTE DAS “FUTURAS GERAÇÕES” E A REALIDADE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
BRASILEIROS
E-mail: evafranco21@gmail.com
Docente orientador: EVANILDE GOMES FRANCO

RESUMO
Este projeto de investigação científica pretende desenvolver estudos sobre o tratamento dado pela jurisprudência à responsabilidade solidária entre
gerações, também entendida como imposição legal intergeracional, indicar a partir da coleta de informações da literatura sumulada pelos tribunais
, o quanto a regra constitucional impositiva do dever de preservação do meio ambiente às gerações presentes e futuras está apenas timidamente
cumprindo seu mister. Busca-se verificar o reconhecimento , ou não pela jurisprudência acerca do dever jurídico da geração atual para com as
gerações futuras , com relação especialmente ao legado do bem jurídico “equilíbrio ambiental”, positivado no art. 225 da Constituição Federal, que
declara ser bem jurídico essencial à existência com qualidade de vida. O objetivo geral do estudo é de pesquisar o tratamento dado às futuras
gerações nos tribunais superiores brasileiros a fim de contribuir na construção da teoria da responsabilidade solidária intergeracional, proclamada no
artigo 225 da Constituição Federal. Os objetivos específicos são: a) Analisar a produção teórica existente sobre o tema de estudo, destacando as
teorias e práticas relevantes para o desenvolvimento do trabalho; b) Realizar levantamento de campo, se necessário à pesquisa , e concentrar os
resultados para serem aplicados nas pesquisas individuais dos membros do grupo de iniciação científica; c) Examinar o sentido do termo “ futuras
gerações” na jurisprudência brasileira; d) Identificar os casos judiciais emblemáticos sobre a questão aqui abordada. À vista dos pressupostos teóricometodológicos já referenciados, a pesquisa terá como procedimento metodológico a interpretação das normas jurídicas constitucionais e
infraconstitucionais acerca da temática do solidarismo na responsabilidade ambiental atribuída a todos, apoiada em estudos jurisprudenciais,
considerando-se que o Direito é produto cultural de determinado espaço-tempo histórico social. Tais procedimentos incluem levantamento e revisão
bibliográfica e pesquisa na literatura jurídica e nos repertórios jurisprudenciais dos Tribunais Superiores do nosso país.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

ANDRÉ AZEVEDO RODRIGUES
KARLA ALESSANDRA MARTINS COSTA
ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LEITE
ALEX DE JESUS DE ASSIS

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 POLUIÇÃO SONORA: ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA GRANDE DE BELÉM
E-mail: sarazate@live.estacio.br
Docente orientador: LUCIANO COSTA

RESUMO
O trabalho trata, dentro da perspectiva jurídica, da poluição sonora. Busca-se compreender e interpretar os mecanismos intestinos de tal fenômeno
reinante na cidade de Belém do Pará. Pretende-se, assim, com esse estudo, identificar e compreender os prováveis fatores que contribuem para tal
fenômeno e como eles se desenvolvem no seio da sociedade. O objetivo geral do estudo é de apresentar para o meio acadêmico e para a sociedade
em geral resultados práticos que possam contribuir para a Política Sistema Nacional de Meio Ambiente e para a educação preventiva das pessoas
sobre o tema no contexto da sociedade belenense. Os objetivos específicos são: a) proceder levantamento de campo nos diversos órgãos integrantes
do Sistema de Segurança Pública do Estado competentes para a questão da poluição sonora; b) mapear os bairros da cidade de Belém que mais
geram poluição sonora, trazendo à lume as prováveis causas geradoras dessa poluição; c) Analisar em que medida as estratégias implementadas pelos
órgãos do Sistema de Segurança Pública se traduzem ou podem ser traduzidas em políticas públicas de educação ambiental; d) realizar cruzamento
dos dados obtidos; e) analisar a produção teórica existente sobre o assunto pesquisado, destacando as teorias e práticas que possam balizar a
pesquisa. O problema de pesquisa é:
Quais fatores sociais, culturais e econômicos contribuem para a grande poluição sonora na cidade de
Belém do Pará? Na delimitação a pesquisa analisará dados que revelem as prováveis causas geradoras da poluição sonora na cidade de Belém do
Pará, mais especificamente nos bairros centrais e periféricos. A pesquisa é do tipo descritiva com abordagem quali-quantitativa. Os instrumentos
utilizados serão o questionário e a entrevista.
Aluno: Dalva da Silva Cardoso
Aluno: LILIAN GARCIA CAMPOS RIBEIRO

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título ANÁLISE DE DISCURSO E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EM BELÉM E ANANINDEUA
E-mail: arcangela.sena@estacio.br
Docente orientador: Arcângela Auxiliadora Guedes de Sena

RESUMO
A produção audiovisual no Brasil, materializada em diferentes formatos e com diversidade de conteúdo é povoado por redes de memórias
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estabelecidas a partir de condições de possibilidades históricas, em vários discursos, ainda no século XVI, que insurgiam através da literatura ou de
iconografia de viagens cheias de desdobramentos morais e filosóficos, em dispositivos como cartas, relatórios internos ou descrições de um modo de
vida ideal para a sociedade àquela época. No contexto contemporâneo, a relação entre sociedade e mídia passa por transformações tecnológicas e de
processos comunicacionais e atinge diretamente as representações e identidades dos grupos sociais, fazendo circular discursos nos espaços abertos
pelas recentes tecnologias que convivem com as novas e tradicionais formas de produzir sentidos. As sociedades amazônicas são parte integrante
desse cenário, inseridas nessa globalização. Pretende-se desenvolver uma análise discursiva de produções audiovisuais em Belém e Ananindeua e os
discursos que circulam e possibilitam a identidade e a alteridade do povo da região. Tomaremos como base os conceitos de história descontínua e
acontecimento, formulados por Michel Foucault. Quais são as práticas discursivas destas produções, seus movimentos de regularidades e dispersões
e as redes de memórias dos sujeitos históricos que colocam em circulação os discursos comprometidos com o sistema colonial e suas atualizações.
Minhas análises se fundamentarão também, nas discussões teóricas propostas por, Rosário Gregolin (2007), Stuart Hall(1999), Douglas Kellner (2001)
e Jean-Jacques Courtine (2010).
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

CASSIO LEONAM COSTA LEAL
CLAUBERT AMADOR CORREA
Jéssica Aline Ferreira da Silva
ALEXANDRE SOARES
LAINA CRISTINA FERREIRA SAGINA

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

Jornalismo
Publicidade e Propaganda
Jornalismo
Jornalismo
Jornalismo

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título MANIFESTAÇÕES DE RUA: UMA ANARQUEOLOGIA DO PODER E RESISTÊNCIA
E-mail: marcus.correa@estacio.br
Docente orientador: MARCUS DICKSON OLIVEIRA CORRREA

RESUMO
Esta projeto tem como tema o enfrentamento das questões atuais da sociedade envolvendo a relação do sujeito, poder e resistência, a partir do
pensamento de Michel Foucault. O objetivo, portanto, do trabalho, é de discutir a relação do sujeito, poder e resistência, a partir do pensamento de
Michel Foucault, através da ótica analítica da anarqueologia - termo inventado por ele no curso ‘do governo dos vivos’ proferido em 1980, que enfoca
a inter-relação entre discurso e história, nas práticas de governo através de processos históricos pelos quais verdade e subjetividade são indexadas
para a produção da obediência no exercício do poder, o qual Foucault vai instrumentalizar no conceito de governamentalidade. Discute-se, a partir de
condições de possibilidades históricas abertas pela “desobediência dos sujeitos” nas ruas, uma cultura de oposição e resistência de cidadanias
potencialmente insurgentes. O problema que nos propomos, se configura na seguinte premissa: o que é que esse sujeito pode dizer sobre, para ou
contra o poder que o assujeita? De fato, como o poder que se exerce sobre a indisciplina, a rebeldia, a insurreição produziu o discurso verdadeiro da
liberdade, do prazer e da política? Nesta perspectiva o¬s protestos de rua, mobilização de multidões na cena pública e até ocupação de espaços e
obstrução de vias são formas de comunicação política. É justamente por isso, porque são comunicação, é que são chamadas de “manifestações” ou
representação pública de uma posição política, estruturam e reestruturam as ordens do discurso numa postura de transgressão anárquica frente aos
regimes de verdade. A metodologia adotada para a pesquisa é do tipo descritiva (quanto aos fins). Quanto aos meios, o estudo é bibliográfico
histórico. O tratamento adotado para os dados é o fenomenológico – e o resultado esperado é um relatório/artigo que demonstre um novo olhar
sobre a anarqueologia.
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CLAUDIA DAIANE COELHO DOS SANTOS
MARCELO MONTEIRO FARIAS
NILMARA CRISTINA CARVALHO DE MELO
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Título MAPEAMENTO DO MERCADO DO JORNALISMO DIGITAL EM BELÉM
Docente orientador: FABRÍCIO SANTOS MATTOS

Jornalismo
Jornalismo
Jornalismo
Publicidade e Propaganda

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

E-mail: fsdemattos@gmail.com

RESUMO
O mercado jornalístico mundial passou por transformações importantes ao longo das últimas duas décadas. A ascensão da Web 2.0 e das novas
práticas de produção de conteúdo, assim como a disseminação tecnológica e o acesso direto do consumidor de notícias às mais diversas fontes, além
da produção de informação pelos usuários da rede, alterou a lógica do campo e a posição do jornalista profissional. Nesse sentido, o projeto
“Mapeamento do Mercado do Jornalismo Digital em Belém” tem como objetivo construir um mapeamento do mercado das práticas profissionais em
mídias digitais e do Jornalismo e das práticas alternativas de trabalho e a nova cultura profissional que surge no contexto da Sociedade em Rede,
considerando a perspectiva proposta por Manuel Castells (2013) e Gustavo Cardoso (2011), que apontam para uma mudança paradigmática e
sistêmica da sociedade contemporânea. Trata-se, portanto, de situar a análise no campo das alterações dos processos produtivos dos Media, e
compreender como se desenvolve o Jornalismo Pós-industrial (ANDERSON; BELL; SHIRKY; 2015) numa cidade da periferia do capitalismo, e como
estes profissionais estão atualizando a cultura profissional do jornalismo (FIRMINO, 2013) num contexto de precarização da atividade e alteração no
sistema de produção, passado de uma fase massiva e individualista, para uma fase pós-massiva e colaborativa, privilegiando o trabalho imaterial e em
rede. Através do estudo de caso de Belém, busca-se como resultado a construção e aplicação de uma metodologia e um padrão de análise de modelo
de mercado para o jornalismo digital local. Metodologicamente, a pesquisa é divida em três fases: a primeira busca construir um diagnóstico
situacional do mercado jornalístico das práticas profissionais, a partir de pesquisa de campo composta por visitas técnicas nos veículos de
comunicação, organizado a partir de entrevistas semiestruturadas e observação in loco da estrutura das redações e das empresas de comunicação; Na
segunda fase, o objetivo é mapear a dimensão do mercado profissional a partir do perfil dos jornalistas que trabalham com as mídias digitais,
construído com questionários (survey) aplicados à uma amostra dos profissionais, além do levantamento de dados de audiência e da identificação das
práticas de ampliação do alcance dos media tradicionais através da web; na terceira fase, a pesquisa volta-se para os temas apontados pela pesquisa
acadêmica local, identificando como os pesquisadores estão identificando os temas ligados ao mercado do jornalismo digital e das mídias digitais. A
última fase da pesquisa também visa a reinterpretação dos dados, buscando elaborar uma metodologia padrão para análise de mercados jornalísticos
digitais locais. Portanto, compreender o comportamento do mercado jornalístico existente e analisar é fundamental para avaliar também as
habilidades e competências necessárias na formação desse profissional. Construir uma metodologia que seja capaz de avaliar os desenvolvimentos do
jornalismo digital local é importante também para compreender como as novas práticas profissionais e de consumo estão alterando os mercados
mundiais, nacionais e locais.
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Projeto(s) do curso: Design de Moda
ESTÁCIO FAP

Página 40 de 194

Título USO DA FIBRA DE TURURI PARA PRODUTOS DE VESTUÁRIO
Docente orientador: FELICIA ASSMAR MAIA

E-mail: maria.maia@estacio.br

RESUMO
Hoje, muito utilizadas no desenvolvimento de produtos de moda, as fibras vegetais da Amazônia deixam de ser matéria-prima somente para a
produção de suvenires para turistas, e passam a ser utilizadas na confecção de acessórios, dentre outros produtos do segmento de moda. Uma dessas
fibras, a de TURURI é o objeto desta pesquisa. A fibra tem características que a fazem ser chamada de “fibra de vestir”, pois mesmo sendo um não
tecido, presta-se à confecção de peças de vestuário, desde que passe pelo manejo adequado. A técnica de aproveitamento já era dominada pelos
índios da região norte, que a utilizavam como telhados de casas devido a sua durabilidade, impermeabilidade e resistência, uso esse até hoje adotado
pelo caboclo amazônico. Por essas características a fibra de tururi vem sendo utilizada na confecção de acessórios de moda, tais como, bolsas, colares
e mais recentemente, foi agregada aos produtos de vestuário, sendo elevada ao status de “tecido nobre”. Numa região de floresta rica em recursos
naturais renováveis e rica também em “fazeres” artesanais passados de geração para geração, é importante que se estude essa herança e se
proponha novos usos, hoje também voltados para a promissora área da moda e do design, e que também em prol da preservação do planeta,
mantenha-se a floresta “em pé”. Assim sendo, a pesquisa justifica-se pela necessidade de responder à questão: como a moda pode se constituir em
síntese criadora capaz de unir o deslumbramento das passarelas com a sabedoria regional hoje podendo ser aliada às novas tecnologias têxteis? A
fibra é extraída de uma palmeira chamada de Ubuçu (Manicaria sacifera), da família das Palmáceas, abundante nas margens das várzeas e ilhas da
Amazônia, principalmente nos estados do Pará, Amazonas e Amapá. O Ubuçu, que cresce em floresta fechada, mede 3 a 6 metros de altura, tendo
folhas grandes e quase inteiras assemelhando-se às da bananeira, medindo 4 a 8 metros de comprimento e 1,5 metros de largura. O cacho que pende
da palmeira é protegido por um invólucro semelhante a um saco de material fibroso e resistente chamado de tururi. E esse material, recolhido caído
no chão ou retirado pelo caboclo com a ajuda da peconha (utensílio rudimentar de formato circular, feito com a própria fibra do tururi, que serve para
sustentar os pés e subir ao topo da árvore), que por apresentar características de flexibilidade e resistência simultaneamente, vem se transformando
em “tecido” de larga utilização na produção de moda. O processo de tratamento da fibra é simples e realizado de modo artesanal dispensando a
utilização de produtos químicos. Após a retirada da árvore, a fibra é posta para secar, em seguida é lavada para ser amaciada até alcançar textura
adequada para a composição da roupa, retirando-se dessa forma suas impurezas. Após essa etapa, a fibra passa por um processo de mercerização,
ficando de molho para posteriormente ser enxaguada e secada, e só então, ser iniciado seu uso no produto. O aperfeiçoamento desse processo e a
melhor utilização da fibra possibilitará a criação de um produto de moda diferenciado e muito competitivo no mercado nacional e internacional.
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título BALANCED SCORECARD (BSC): A ANÁLISE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO E APLICABILIDADE GERENCIAL PARA EMPRESAS DE BELÉM/PA
E-mail: klener.bryto@estacio.br
Docente orientador: KLENER BRITO

RESUMO
O presente trabalho fica dentro da linha da administração estratégica – ferramenta essencial para o estabelecimento dos rumos que qualquer
organização deve seguir. O instrumental utilizado é a ferramenta gerencial de desempenho, Balanced Scorecard (BSC) que, via de regra, é trabalhado
em sob quatro perspectivas: financeira; do cliente; dos processos internos da empresa; e do aprendizado e crescimento. O BSC visa implementar e
aplicar a ferramenta supramencionada à gestão de empresas no mercado local e, acessoriamente, mensurar a evolução, por meio de indicadores de
desempenho voltados para a gestão empresarial. Assim, pretende-se empreender um estudo, eminentemente verticalizado, no qual, a partir dos
dados coletados ativamente, interpretá-los, para em seguida propor a adoção de indicadores que possibilitem a otimização dos resultados das
empresas tomadas como caso, sempre sob as perspectivas da ferramenta nominada. Para tanto, buscar-se-á como possíveis lócus para a realização de
observação direta e coleta dos dados, empresas de médio porte que essencialmente militam no dinâmico campo do mercado e sociedade
organizacional. A pesquisa é do tipo descritiva (quanto aos fins) e estudo de caso quanto aos meios. A abordagem é quali-quanti com definição de 10
amostras (a partir da população de um segmento específico do mercado regional). A coleta de dados será via questionário. Isto posto, pretende-se
obter como resultado, dentre alguns que naturalmente eclodirão, o mapeamento de empresas deste segmento mercadológico com relação às suas
práticas e, em especial ao desempenho no que se refere a aspectos financeiros, produtividade operacional, nível de serviço ao cliente
(responsividade), tempo de resposta, processos, sustentabilidade, aprendizado, inovação e crescimento.
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Título ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS APLICADAS NO SETOR FARMACÊUTICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
E-mail: pesquisador2039@hotmail.com
Docente orientador: RINALDO RIBEIRO MORAES

RESUMO
O tema trata de um setor relevante e estratégico para a economia e estratégia empresarial aplicada em um dado setor da economia paraense. É um
trabalho, pode-se dizer, de verificação de competitividade de um dado setor regional – ou local – que relativamente intensivo em mão-de-obra e que
tem grande impacto tanto na renda quanto no emprego do Estado do Pará – falo, aqui, do setor farmacêutico. Belém, capital do Estado do Pará, é
uma metrópole amazônica que vive o desafio no atual mundo dos negócios de crescer em ambiente empresarial de grande incertezas – também
riscos e oportunidades. A questão das empresas locais ou dos respectivos setores é justamente interpretar cada uma dessas forças e tomar a decisão
estratégica mais próxima do razoável. O problema central da pesquisa proposta nos remete a seguinte questão: Qual o desempenho das farmácias de
bairros da Região Metropolitana da Grande Belém a partir da utilização do instrumental das 5 forças de Porter? A hipótese de trabalho é que mesmo
que o setor esteja em linha direta de crescimento nas vendas, o setor mostra-se incompetitivo na compreensão do poder de barganha do cliente,
competitivo em relação ao poder de barganha do fornecedor, competitivo e sensível em relação aos novos entrantes, aos rivais e empresas
substitutas. O objetivo geral é de analisar o desempenho das farmácias de bairros da Região Metropolitana de Belém no contexto do macroambiente
setorial (5 forças de Porter). Os objetivos específicos são: a) fazer uma análise das teorias das estratégias de empresas; b) teorizar as cinco forças de
Porter no contexto anterior às decisões estratégicas; c) verificar o impacto das 5 forças de Porter no setor em questão; d) identificar a força ou as
forças que mais ou menos impactua no setor no setor em questão. O instrumental teórico utilizado para a empreitada desta discussão de estratégia
organizacional é, portanto, as cinco forças de Porter. Logo mais falaremos sobre essa. O que deve ser dito é que, mediante esta pesquisa, o setor em
estudo poderá ver como está em relação às principais forças que recaem sobre ele e, a partir daí, tomar as verdadeiras decisões estratégicas. O
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estudo, com efeito, é relevante pela complexidade e abrangência do tema – mas mais, muito mais, pela oportunidade de indicar para o setor em
questão o que fazer em cenários de grandes incertezas como o que estamos vivendo. O tipo de pesquisa é de modo descritivo com abordagem
qualitativa. Os instrumentos utilizados para a empreitada é questionário. O que se espera na pesquisa a explicitação de um setor a partir de uma
ferramenta muito utilizada na administração estratégica.
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Aluno: DAYANE SOARES ARAÚJO
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título A APLICAÇÃO DA LAI : LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO PARAENSE
E-mail: ubifaz@hotmail.com
Docente orientador: Ubiratan Severino Assunção

RESUMO
A iniciativa de desenvolver este estudo fundamentou-se em uma discussão acerca dos enfoques e níveis de investigações da aplicação da LAI – Lei de
acesso a informação, visando assim garantir a efetividade do acesso à informação pública, tendo como escopo legislação sobre o direito à informação
devendo observar um conjunto de padrões estabelecidos com base nos melhores critérios e práticas internacionais. Dentre esses princípios,
destacam-se, neste projeto de pesquisa a observância as novas NBCTs aplicadas ao setor público, bem como a o destaque quanto as informações
referentes a gestão pública na reflexão da Lei de Acesso a informação e a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. O referencial teórico que sustenta o
presente estudo está embasado em conceitos sobre Lei de Acesso a Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal e NBCTs aplicadas ao setor público
bem como a questão da avaliação e o próprio significado da informação efetiva na gestão pública. A pesquisa é de cunho descritivo e exploratório –
considerando a descrição e o entendimento de realidades e fenômenos complexos e o ineditismo do estudo.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA
RAFAELA BITTENCOURT DOS SANTOS
RODRIGO SILVA MARGALHO VAZ
SABRINA MARANHÃO BELO
SULAMYRIAN SARANA SARGEM
JAMERSON JAMIL VIANA DE LEMOS
MOISÉS ANTONIO DA SILVA
CÍCERO ROMÃO SILVA DOS SANTOS

Curso do aluno:
Curso do aluno:
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
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis

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

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

Título A ÉTICA NA CONTABILIDADE VISTA PELOS PROFESSORES E ALUNOS DA ESTÁCIO DO PARÁ
E-mail: pesquisador2039@hotmail.com
Docente orientador: RINALDO RIBEIRO MORAES

RESUMO
No universo organizacional um dos pontos determinantes para o sucesso ou fracasso de um negócio é a questão dos valores – ou princípios. De fato,
mesmo, a determinação dos valores sinaliza se a empresa vai conseguir ou não crescer em tempos de crise – ou tempos normais. Por sua vez, os
profissionais são igualmente chamados a se alinharem aos princípios organizacionais na determinação dos negócios. Um dos valores ou princípios
mais importantes do mundo dos negócios é a ética – até por razões óbvias a ética, dos valores percebidos no mercado, ocupa o topo da pirâmide. A
justificativa deste trabalho no plano social é de tentar demonstrar uma relação direta entre comportamento ético e profissão de contador – e isto
posto aqui é, pode-se dizer, a hipótese central do nosso trabalho. O problema de pesquisa é: Como a ética é vista pelos professores e alunos
formandos da Estácio-FAP? Esta pesquisa tem como objetivo analisar a questão da ética na percepção dos professores e alunos formandos da EstácioFAP. Os objetivos específicos são: a) fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema ética; b) averiguar o contexto da ética no código de ética da
contabilidade; c) Desenvolver uma pesquisa de campo com alunos e professores para tratar da questão ética. Ou seja, trazemos a questão ética para
uma realidade micro bem delimitada – e aqui usa-se a presunção do método dedutivo. A metodologia adotada para a empreitada é a pesquisa
descritiva – e a abordagem utilizada é a qualitativa. Com este trabalho se espera verificar se a ética determina ou não a realidade de uma das maiores
profissões do Brasil – Ciências Contábeis.
Aluno: BRUNA SILVA DE ALMEIDA
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Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título AUDITORIA INTERNA E “CULTURE DILIGENCE” - ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL.
E-mail: rosafatimac@gmail.com
Docente orientador: Rosa de Fátima Pereira de Carvalho

RESUMO
O estudo dos Valores Organizacionais, na esfera empresarial, foi exaustivamente aplicado às empresas desde a segunda grande guerra mundial,
sobretudo com os estudos realizados pela psicologia social, que versavam principalmente sobre temas relacionados à liderança, à dinâmica de grupo,
às relações humanas, à motivação, à comunicação, competitividade, entre outros. Embora o conceito de cultura organizacional ainda seja
controverso, é consenso entre os autores que estudam tal fenômeno, que este apresenta um conjunto de construtos que a organização valoriza,
entre os quais podemos destacar a inovação e assunção de riscos; a atenção aos detalhes; a orientação para os resultados, pessoas e equipe, dentre
outros. : realizar auditoria interna em empresas públicas e/ou privadas, no sentido de mapear o perfil axiológico dos segmentos empresariais
localizados em Belém, avaliando seus potenciais competitivos frente as exigências de mercado.O objetivo geral do trabalho é de realizar auditoria
interna em empresas públicas e/ou privadas, no sentido de mapear o perfil axiológico dos segmentos empresariais localizados em Belém, avaliando
seus potenciais competitivos frente as exigências de mercado. Os objetivos específicos são: a) identificar os valores organizacionais dos segmentos
públicos e empresariais; b) apontar os fatores favoráveis e/ou desfavoráveis presentes nas culturas organizacionais, contribuindo para a sua
permanência no mercado local; c) realizar estudos acessórios oriundos da cultura organizacional, que contribuam para o processo de gestão e
liderança. A metodologia é de pesquisa descritiva e a abordagem será qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados serão via questionário e
entrevistas.
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título SISTEMA INTELIGENTE QUE UTILIZA O TWITTER COMO AGENTE NO AMBIENTE EDUCACIONAL
E-mail: cassiodiego@gmail.com
Docente orientador: Cássio Diego Tavares Campos

RESUMO
O presente projeto, apresenta uma proposta de análise das potencialidades e limitações do sistema de gestão acadêmico no que diz respeito à
obtenção de informações de pontos de interesses (POI, Point Of Interest) e localização, definindo uma estrutura de tradução de termos e inserção de
fontes para o contexto trabalhado. A pesquisa visa o desenvolvimento uma ferramenta para maximizar a utilização dos recursos tecnologicos,
reduzindo ociosidades e demanda na sala dos professores e aumentando a confiabilidade nos avisos ao usuário. O objetivo desse projeto é, portanto,
desenvolver uma ferramenta computacional que funcionará como agente em um ambiente educacional que utilize recursos de inteligência artificial
com técnicas de aprendizagem, que seja capaz de interagir com alunos e professores por meio do Twitter. Os objetivos específicos: a) desenvolver um
chatterbot integrado com uma conta do Twitter; b) aplicar técnicas de inteligência artificial na ferramenta desenvolvida; c) diminuir o tempo em que o
aluno espera por uma resposta; d) automatizar o processo de controle de frequência do aluno; e) gerar relatórios de interação com dados de
aprendizado. O projeto da ferramenta consistirá em uma pesquisa aplicada quanto a natureza, pois é baseada em aplicar um conjunto de regras em
um banco de dados, obtidas por meio de uma pesquisa de campo para construção de uma ferramenta que atuará como agente educacional. A
abordagem metodológica é do tipo explicativa-experimental. Desta metodologia será desenvolvido um sistema para gestão, agregado de recursos e
dos registros de ambiente acadêmico, onde se faz uso de tecnologias para suprir necessidades cotidianas de instituições de ensino, fazendo uma
combinação eficaz e eficiente entre diferentes tecnologias para auxiliar em tarefas cotidianas de alocação e localização de salas de aula, laboratórios e
auditórios. Todos os dados serão armazenados em um banco de dados MySQL, que será previamente modelado no MySQL Workbench em um âmbito
genérico, a fim de atender todas as especificações de aprendizagem.
Aluno: SERGIO AUGUSTO MARINHO PEREIRA
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Projeto(s) do curso: Sistemas para Internet
Título PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECOTURÍSTICO: TIC VERDE INTEGRADA AODESIGN EFICIENTE PARA SINALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA
IDENTIDADEVISUAL DA ILHA DE ALGODOAL/MAIANDEUA.
E-mail: alexmelo@gmail.com
Docente orientador: Alexandre M. Melo da Silva

RESUMO
O presente projeto, apresenta uma proposta de análise das ferramentas de TIC que façam uso da massa de dados disponível, agregando-lhes
significado e integrando-as de uma forma sensível ao contexto de design eficiente e aos conceitos e implicações legais da proteção de Unidades de
Conservação segundo a Lei Federal n. 9.985/00, de áreas de Proteção Ambiental (APAs). O trabalho, de forma espacialmente específica, será
realizado APA Algodoal-Maiandeua – trata-se deuma unidade de conservação de uso sustentável, local. O objetivo principal do estudo é de
desenvolver uma solução de controle centralizado em um ponto de coleta de dados referentes ao projeto de desenvolvimento ecoturismo para
eleger as ferramentas mais adequadas na relação entre Comunidade/ Ambiente / TIC – e isto servirá para a empregabilidade das ferramentas com
melhor eficiência nas soluções de sutentabilidade. A metodologia adotada é do tipo exploratória com abordagem quali e quantitativa. A pesquisa é
estudo de caso e pesquisa de campo com instrumento de coleta de dados se dando através de questionário. Os resultados deste projeto serão
descritos em artigos científicos e submetidos a workshops/conferências/revistas nacionais e internacionais, buscando uma maior visibilidade da
ESTACIO, fortalecendo seus programas de IC e pós-graduação e estimulando os alunos e pesquisadores, bem como, a criação de novos grupos e linhas
de pesquisas. Os recursos deste projeto também fornecerão meios para o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso e serviços como o de
oficinas e treinamentos para comunidade.
Aluno: CIDALMI MOZART CARVALHO ABDORAL
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Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ORIENTAÇÃO GEOFÍSICA USANDO PLATAFORMA ARDUINO INTEGRADA POR PAINEL ORGÂNICO FOTOVOLTAICO
E-mail: andre.guedes@estacio.br
Docente orientador: Andre Felipe da Silva Guedes

RESUMO
O conceito de energia limpa é frequentemente associado às fontes renováveis, pois em comparação com os combustíveis fósseis apresentam
reduzidos impactos ambientais e praticamente não originam resíduos ou emissões de poluentes. As células solares orgânicas, aplicadas em painéis
orgânicos fotovoltaicos, surgem como uma alternativa de baixo custo para serem utilizadas como fonte de alimentação de diversos dispositivos
eletrônicos. As placas Arduino de interface oferecem uma tecnologia de baixo custo que pode ser usada para criar projetos baseados em
microcontrolador, ou seja, no circuito integrado (chip). Um chip não consegue operar sozinho a menos que conte com uma eletrônica de apoio para
energiza-lo com uma fonte de alimentação precisamente regulada para propiciar uma correta comunicação com o computador, visto que este será o
caminho para a programação do microcontrolador. Não é incomum o uso de fontes de alimentação como pilhas e baterias nesses dispositivos, uma
vez que são de baixo custo e de fácil aquisição no mercado. O uso destas fontes de alimentação resulta muitas vezes em variação no tempo de
resposta do dispositivo, ocasionando uma operação incorreta da eletrônica embarcada. Paralelo a este problema surgem às fontes de alimentação
fundamentadas na energia solar fotovoltaica (células solares de semicondutor inorgânico e células solares de semicondutores orgânicos) que podem
influenciar no correto funcionamento do chip da placa do Arduino. Para resolver este problema este projeto propõe-se o estudo Orientação Geofísica
usando Plataforma Arduino Integrada por Painel Orgânico Fotovoltaico. Neste projeto propõe-se o estudo das funcionalidades da Plataforma Arduino
alimentada por Painel Orgânico Fotovoltaico Desenvolvido com Células Solares Orgânicas. Objetivos: - Revisão Bibliográfica das diferentes plataformas
de desenvolvimento aplicadas a visão computacional; - Identificar os componentes e entender as funcionalidades da plataforma Arduino (UNO-R3 e
Acessórios); - Instalar e testar o software da plataforma Arduino UNO-R3 no computador; - Utilizar como fonte de alimentação o Painel Orgânico
Fotovoltaico constituído de Célula Solar Orgânica; - Adaptar a Plataforma Arduino para ser alimentada por Painel Orgânico Fotovoltaico Desenvolvido
com Célula Solar Orgânica;- Explorar e desenvolver ensaios experimentais com a Plataforma Arduino UNO-R3 selecionada; - Estudar e desenvolver
Algoritmos utilizando a Linguagem de Programação C aplicada a Plataforma Arduino UNO-R3; - Efetuar análise crítica dos resultados obtidos a partir
da definição dos ensaios experimentais aplicados a Plataforma Ardunio UNO-R3. - Participar de Salões de Iniciação Científica de outras Instituições de
Ensino Superior. - Elaborar relatório final documentando os resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Método: A
metodologia a ser adotada segue os seguintes passos: (i) Identificação dos componentes da plataforma Arduino, programação aplicada, instalação de
software e instalação de hardware. (ii) Caracterização da tensão de saída do Painel Fotovoltaico Desenvolvido com Célula Solar Orgânica, Seleção de
ensaios experimentais e implementação de ensaios geofísico experimental utilizando a Plataforma Arduino alimentada por Painel Fotovoltaico
Desenvolvido com Célula Solar Orgânica. Resultados Esperados: - Ampliação dos estudos sobre a Plataforma Arduino UNO-R3, proporcionando ao
bolsista o treinamento e capacitação para a instalação, teste do software e desenvolvimento de Algoritmos; - Ampliação dos estudos sobre Painel
Orgânico Fotovoltaico constituído de Célula Solar Orgânica; - Divulgação do método científico de pesquisa aplicado no projeto de iniciação científica; Participação do Bolsista em Salões de Iniciação Científica tanto da Estácio bem como de outras Instituições de Ensino Superior; - Elaboração de
Relatório Final.
Aluno: Egon Zilli Cardoso

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Título PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO APLICADA EM VISÃO COMPUTACIONAL E PROCESSAMENTO DE SINAIS OPTOELETRÔNICOS
E-mail: andre.guedes@estacio.br
Docente orientador: Andre Felipe da Silva Guedes

RESUMO
Técnicas de Visão computacional e processamento de sinais têm sido adotados em diversas áreas do conhecimento humano. Usualmente essas
técnicas são aplicadas à extração de informação de imagens, a fim de reduzir erros comuns inerentes aos trabalhos repetitivos e diminuir os tempos
gastos da produção. Na Engenhara de Produção e na própria indústria, o processamento de sinais é utilizado na inspeção de qualidade de produtos,
verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância aceitável, em acordo com as normas de qualidade. Além disso, a indústria
apresenta carência de tecnologia nacional na automação de seus processos, aliada ao processamento de imagens, tais como reconhecimento de
padrões, controle de nível e biometria. Área de Pesquisa de Plataformas de Desenvolvimento Educacional, Sistemas Embarcados, Optoeletrônica,
Visão computacional e Processamento de sinais e imagens, objeto de estudo no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas
Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, tem sido amplamente debatidas atualmente em diversas áreas do conhecimento humano, sendo promissoras
futuramente para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Usualmente essas técnicas de processamento de imagens são aplicadas à extração
de informação de imagens, a fim de reduzir erros comuns inerentes aos trabalhos repetitivos e diminuir os tempos gastos da produção. Na indústria o
processamento de imagens é utilizado na inspeção de qualidade de produtos, verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância
aceitável, em acordo com as normas de qualidade. Nesse sentido, este projeto de pesquisa apresenta-se como estratégico para a Indústria Brasileira,
sendo fundamental que haja o incentivo a pesquisa, desenvolvimento e inovação nesta área. Neste projeto propõe-se o estudo das Plataformas de
Desenvolvimento Aplicada a Visão Computacional e Processamento de Sinais Optoeletrônicos. Objetivos: - Revisão Bibliográfica das diferentes
plataformas de desenvolvimento aplicadas a visão computacional; - Identificar os componentes e entender as funcionalidades da plataforma (PIXYCMUcam5); - Instalar e testar o software da plataforma PIXY no computador; - Explorar e desenvolver ensaios experimentais com a Plataforma PIXY; Estudar e desenvolver Algoritmos utilizando a Linguagem de Programação adequada a plataforma PIXY; - Estabelecer a correta comunicação entre a
plataforma PIXY e o dispositivo Optoeletrônico; - Implementar diferentes ensaios experimentais aplicados a Plataforma PIXY; - Efetuar análise crítica
dos resultados obtidos a partir da definição dos ensaios experimentais aplicados a Plataforma PIXY Optoeletrônica; - Participar de Salões de Iniciação
Científica de outras Instituições de Ensino Superior; - Elaborar relatório final documentando os resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto
de pesquisa. Método: A metodologia a ser adotada segue os seguintes passos: (i) Identificação dos dos componentes da plataforma PIXY,
programação aplicada, instalação de software e instalação de hardware. (ii) Seleção de ensaios experimentais e implementação de diferentes ensaios
experimentais aplicados a Plataforma de desenvolvimento constituído de dispositivo Optoeletrônico. Resultados Esperados: - Ampliação dos estudos
sobre a Plataforma PIXY, proporcionando ao bolsista o treinamento e capacitação para a instalação, teste do software e desenvolvimento de
Algoritmos; - Ampliação dos estudos sobre Visão Computacional e Processamento de Sinais; - Divulgação do método científico de pesquisa aplicado
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no projeto de iniciação científica; - Participação do Bolsista em Salões de Iniciação Científica tanto da Estácio bem como de outras Instituições de
Ensino Superior; - Elaboração de Relatório Final.
Aluno: Fabiane Elias da Silva
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E ATIVISMO JUDICIAL
Docente orientador: Anderson Druck da Costa

E-mail: dr.andersondruckdacosta@hotmail.com

RESUMO
O fenômeno de mutação constitucional refere-se a uma alteração interpretativa do conteúdo de determinada norma constitucional, quando da
alteração de seu sentido, sem que ocorra alteração no texto da norma, quando do julgamento de demanda judicial. Assim o órgão que detém
competência para realizar a interpretação pode, ao alterar o significado de determinado termo ou expressão, dar maior ou menor abrangência ao
dispositivo, o que pode alterar significativamente o conteúdo jurídico e o objeto das relações jurídicas delineadas pela norma constitucional. Esta
perspectiva leva a uma discussão relacionada ao ativismo judicial, em um momento em que o Poder Judiciário passa a realizar interpretações das
normas constitucionais a fim de alcançar anseios sociais de determinadas minorias, alterando significativamente institutos por meio de sua análise
interpretativa. Este fenômeno vem ganhando força junto a uma atrofia e inércia das funções do Poder Executivo e do Poder Legislativo, o que leva a
indagação da legitimidade democrática da atuação do Poder Judiciário.
Aluno: Paulo Victor Santana Teixeira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO QUILOMBOLA
E-mail: ruth.cristini@estacio.br
Docente orientador: Ruth Cristini Torres de Meneses

RESUMO
O elevado índice de morbimortalidade no Brasil é causado pelas doenças cardiovasculares. O infarto agudo do miocárdio é a doença cardiovascular
com maior incidência. Os fatores que contribuem para tal ocorrência são subdivididos em não modificáveis e modificáveis. Dentre os não modificáveis
estão os riscos associados a idade, sexo e hereditariedade e os modificáveis estão relacionados ao tabagismo, sedentarismo, estresse, obesidade,
hipertensão arterial e o aumento do colesterol ruim. Neste cenário, a educação em saúde possibilita a prevenção primária embasado nos critérios de
investigação, detecção e manipulação dos fatores de risco. Além das questões socioeconômicas como renda, escolaridade e moradia. De modo que,
apresentam-se negativamente para mortalidade por doenças cardiovasculares. Considerando que o menor nível de escolaridade interfere no
conhecimento da prevenção de DCV, entende-se que, as classes mais pobres e menos favorecidas de educação são aquelas que menos buscam o
serviço de saúde e os mais propensos aos fatores de risco cardiovasculares. O presente estudo trata-se de uma secção transversal que visa identificar
os fatores de risco modificáveis e não modificáveis para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em comunidades quilombolas de Sergipe e
construir uma cartilha educativa como estratégia de promoção e prevenção das doenças cardiovasculares em comunidades quilombolas de Sergipe.
Os dados sociodemográficos serão coletados por meio de entrevista semiestruturada e será realizada a avaliação do risco de desenvolvimento de
doenças cardiovasculares dos sujeitos da pesquisa, através da avaliação dos valores das circunferências de cintura, quadril e abdominal, dos históricos
de saúde dos indivíduos, tabagismo, alcoolismo, peso, altura, sexo, casos na família de doenças cardiovasculares. Espera-se que a presente pesquisa
possibilite a detecção precoce do risco cardiovascular na população amostral, permitindo a implementação de intervenções de prevenção.
Aluno: Allane Santos Neres
Aluno: Ana Priscila Santos
Aluno: Valéria Patricia Gama Oliveira
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Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UM PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO NA CAPACIDADE FÍSICA E FUNCIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS À
LAPAROTOMIA EM DECORRÊNCIA DE TRAUMA.
E-mail: luancesar_01@yahoo.com.br
Docente orientador: Luan César Ferreira Simões

RESUMO
A Laparotomia é uma cirurgia abdominal alta que tem como finalidade obter via de acesso a órgãos intra-abdominais. Contudo, esse procedimento
pode interferir diretamente na diminuição dos movimentos, da eficácia da tosse e causar importantes alterações na mecânica respiratória, podendo
gerar limitações na capacidade física e funcional. Aplicar um protocolo fisioterapêutico e avaliar os efeitos na capacidade física e funcional de
pacientes submetidos à laparotomia em decorrência de trauma. Trata-se de um estudo clínico randomizado a ser desenvolvido no Hospital
Monsenhor Walfredo Gurgel, com pacientes submetidos à laparotomia nas últimas 24 a 72 horas em decorrência de trauma. Participarão 60
indivíduos, com idade superior a 18 anos, conscientes e colaborativos, que serão distribuídos aleatoriamente em dois grupos distintos (controle
[n=30] e experimental [n=30]). Serão excluídos em qualquer fase do estudo aqueles indivíduos que apresentarem limitação para a realização da
avaliação ou para a aplicação do protocolo fisioterapêutico. Os indivíduos que aceitarem participar do estudo serão submetidos a um questionário e
serão avaliados por testes e instrumentos específicos. Posteriormente o grupo controle receberá uma cartilha de orientações e o grupo experimental
será submetido ao protocolo fisioterapêutico específico de 5 sessões com duração de 40 a 80 minutos cada. A caracterização da amostra será
realizada através da estatística descritiva, também utilizaremos de testes de normalidade para verificação da distribuição dos dados para posterior
testagem das hipóteses por meio do SPSS 2.0. Adotaremos a significância de p<0,05. Ressalta-se que o presente projeto baseia-se nos princípios da
resolução 196 de 1996 do CNS. O estudo só terá início após aprovação do Comitê de ética e pesquisa envolvendo Seres humanos.
Aluno: Gleybertt Victor Alves Ferreira Campos
Aluno: Jéssica Ariane Freire Rocha

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITOS DA PRÁTICA MENTAL NA REABILITAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO
CONTROLADO RANDOMIZADO.
E-mail: lorenna.santiago@estacio.br
Docente orientador: Lorena Marques de Melo Santiago

RESUMO
No que diz respeito à reabilitação da Incontinência Urinária (IU) através da Prática Mental (PM) pouco se tem estudado, porém é possível pensar que
cinesioterapia pélvica, quando associada a PM, poderia ser capaz de proporcionar resultados positivos uma vez que estimula o indivíduo treinado para
uma participação atencional ativa na terapia e, consequentemente, a maior conscientização sobre os músculos do assoalho pélvico (MAP). Portanto,
acredita-se que esse treino pode favorecer o aumento de força e a continência urinária, em especial em indivíduos com Doença de Parkinson, já que
eles apresentam maior dependência atencional pra a execução de ações motoras. Verificar os efeitos da PM associada à cinesioterapia pélvica na
diminuição dos episódios de perda urinária de indivíduos com DP Idiopática. Trata-se de um ensaio clínico controlado randomizado e simples-cego, e
pareado. A amostra será composta por um grupo de indivíduos com Doença de Parkinson (n=20), sem déficit cognitivo, nas fases de leve a moderada
da doença e com capacidade de gerar imagem mental. Para a inclusão e caracterização da amostra, serão utilizados os seguintes
instrumentos/equipamentos: (1) Formulário de Identificação (aspectos sociodemográficos e clínicos); (2) Mini Exame do Estado Mental (nível
cognitivo); (3) Movement Imagery Questionnaire (nitidez da imagem mental); (4) Escala de Hoehn & Yahr (nível de incapacidade física); (5)
Incontinence Severity Index (severidade da IU); (6) International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (sintomas de
distúrbios miccionais); (7) Pad test (gravidade da perda urinária); (8) Biofeedback pressórico (capacidade de contração voluntária dos MAP); e (9)
Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire (qualidade de vida). Os participantes incluídos serão distribuídos aletoriamente em 2 grupos:
experimental (n=10), que participará da PM e da cinesioterapia pélvica; e grupo controle (n=10), que participará apenas da reabilitação com
cinesioterapia pélvica. Este último, pareado com um terceiro grupo (n=10), de pessoas sem doenças neurológicas e com IU, de acordo com peso,
altura, sexo e idade; que receberá a mesma intervenção do grupo controle, selecionados de forma intencional, e avaliados no que diz respeito aos
itens (1), (2), (5), (6), (7) e (8) da avaliação. Ambos os grupos serão submetidos a 24 sessões de reabilitação pélvica (3x/semana, durante 8 semanas) e
serão reavaliados após 12 sessões, após 24 sessões e 30 dias após a última sessão, com os desfechos (3), (5), (6), (7) e (8) da avaliação, para os grupos
experimental e controle, e para o grupo pareado os desfechos (5), (6), (7) e (8). A normalidade na distribuição dos dados será verificada por meio do
teste de Shapiro-Wilk. O Teste “t” e o Mann-Whitney serão usados para verificar a homogeneidade dos grupos no baseline. Uma ANOVA para
medidas repetidas verificará a interação entres os grupos nos momentos observados. Palavras-chave: Parkinsonismo Primário. Reabilitação.
Incontinência Urinária.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Jessica Raiane Batista
Nathalia Sárvia Lopes Lemos de Carvalho
Tamyres Andrade Azevedo Fernandes
Luan Bruno Alves dos Santos Rego

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 PERFIL E CARACTERÍSTICAS MUSCULOESQUELÉTICAS ENTRE HOMENS E MULHERES CORREDORES RECREACIONAIS.
E-mail: emmanoelfleite@gmail.com
Docente orientador: Emmanoel Claudio Fagundes Leite

RESUMO
A corrida de rua vem se tornando uma nova atividade de lazer dos natalenses, em qualquer região da cidade é cada vez mais comum encontrar
pessoas praticando essa modalidade nas principais avenidas de Natal. O aumento significativo desta prática está relacionado a pessoas que almejam
melhorar a qualidade de vida, controlar o peso corporal e melhorar o desempenho físico. Por ser uma modalidade de fácil execução e baixo custo
acaba conduzindo os praticantes a exercer essa atividade sem orientação profissional, podendo vir a surgir lesões musculoesqueléticas decorrentes de
uma prática inadequada. O presente estudo será realizado com o objetivo de avaliar o perfil e as características musculoesqueléticas em corredores
recreacionais de ambos os sexos. Trata-se de um estudo observacional, e de carácter transversal, no qual serão avaliados corredores recreacionais
com idade igual ou superior a 18 anos, praticantes de corrida há pelo menos 6 meses e o corredor não deve ter realizado treino de corrida ou outra
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atividade física no dia que antecede a avaliação. Todos serão submetidos a uma avaliação subjetiva de dor, flexibilidade, resistência muscular e força.
Espera-se que ao término dessa pesquisa seja possível identificar o perfil e as características musculoesqueléticas de homens e mulheres corredores
recreacionais.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Lorena Priscila Chacon Rodrigues
Kaline Santos da Silva
Bruno Victor Santiago da Silva
Letícia Monteiro Florêncio

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: Nutrição
Título DIETA SUPERVISIONADA E NÃO SUPERVISIONADA COMO ESTRATÉGIA PARA PERDA DE PESO EM MULHERES COM SOBREPESO /OBESIDADE.
E-mail: nayara.pereirasoares@gmail.com
Docente orientador: Nayara Pereira Soares

RESUMO
A obesidade é um problema de saúde pública que atinge um grande número de mulheres causando prejuízos a sua saúde. A adesão de práticas
alimentares saudáveis é uma terapêutica capaz de reduzir a obesidade e os fatores de risco associados a ela, podendo a supervisão do nutricionista
potencializar desses benefícios. Nesse contexto, propomos a realização de uma intervenção nutricional em que será verificado o efeito da dieta,
supervisionada e não supervisionada sobre parâmetros antropométricos e de consumo alimentar em mulheres atendidas no ambulatório de nutrição.
Serão incluídas no estudo 45 mulheres, com idade entre 18 e 45 anos. As voluntárias serão recrutadas no ambulatório de nutrição da faculdade
Estácio de Ponta Negra e serão divididas em três grupos: GRUPO 1) dieta SUPERVISIONADA (n = 15; que realizarão dieta orientada); GRUPO 2) dieta
NÃO SUPERVISIONADA (n = 15; receberão orientações para alimentação saudável, mas sem supervisão direta); GRUPO 3) controle (n = 15; as
pacientes desse grupo serão instruídas a manterem seu estilo de vida habitual). As voluntárias dos três grupos serão seguidas por período de 12
semanas, sendo as avaliações de todos os parâmetros realizadas antes e após a intervenção. Com a realização do estudo em questão espera-se gerar
dados a respeito do impacto da mudança na dieta supervisionada e não supervisionada sobre a saúde dessas mulheres. Indubitavelmente, os achados
provenientes desse estudo podem impactar diretamente no contexto clínico e de saúde pública, com potencial para mudança de paradigmas dentro
dessas perspectivas.
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Ana Louise Nogueira da Rocha
Janaina de Castro Leão
Thiago Soares Martins
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título CARACTERIZAÇÃO DO CICLO DO SONO E VIRGÍLIA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DURANTE AS PROVAS
E-mail: alinebelisio@yahoo.com.br
Docente orientador: Aline Silva Belísio

RESUMO
A vida universitária é acompanhada por novos desafios como a alta demanda acadêmica, aumento da liberdade, morar sozinho ou em uma república,
trabalho, atividades extracurriculares e o aumento da responsabilidade na vida social e acadêmica. Acompanhando essas mudanças também ocorrem
modificações no padrão de sono de jovens universitários. Os universitários apresentam baixos hábitos de sono, dormem e acordam cedo como
também dormem menos durante a semana em relação ao fim de semana. Consequentemente, os universitários apresentam sonolência diurna
excessiva, baixa qualidade de sono, e que essa privação de sono aguda tem impacto negativo na performance acadêmica e humor, principalmente
durante a semana de provas. Esse padrão de sono leva a notas baixas, maior risco de reprovação e diminuição da aprendizagem. Com isso, percebe-se
que ainda existe uma carência na literatura sobre o padrão de sono e o desempenho cognitivo de estudantes universitários durante o período de
provas, por isso o presente estudo tem o objetivo de conhecer melhor esse problema que afeta milhares de estudantes e descobrir a melhor forma
para minimizar os efeitos negativos. Participarão da pesquisa cerca de 200 universitários do curso de psicologia, do turno matutino e noturno, da
Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – Estácio FATERN, de ambos os sexos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade
Potiguar (Parecer: 1.547.806 – CAAE: 55218416.1.0000.5296). A coleta de dados será realizada em 3 etapas: antes, durante e após a semana de
provas. A Etapa 1 (Antes das provas) terá duração de 1 semana. Inicialmente, será realizada uma reunião com os universitários para explicar a
pesquisa, e será entregue o termo de consentimento livre e esclarecido aos que desejarem participar do estudo. Posteriormente, será feita a
caracterização padrão de sono, sonolência diurna e dos componentes da atenção com a aplicação dos questionários de classificação econômica, sono
e saúde, cronotipo, índice de qualidade do sono de Pittsburg, a escala de Sonolência de Epworth e a tarefa de performance contínua (CPT), realizada
no computador, para avaliar o nível de atenção dos estudantes. A Etapa 2 (Durante as provas) terá duração de 2 dias, e será realizada a caracterização
do padrão de sono, sonolência diurna e dos componentes da atenção através do questionário de sono e saúde, da escala de sonolência de Epworth e
da tarefa de performance contínua (CPT). A Etapa 3 (Depois das provas) terá duração de 2 dias, e será realizada a caracterização do padrão de sono,
sonolência diurna e dos componentes da atenção por meio do questionário de sono e saúde, escala de sonolência de Epworth e tarefa de
performance contínua (CPT).
Aluno:
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Izis Fernandes da Silva
Weslliane da Silva Nunes
Thamara Xavier Dias
Rejanildo da Penha Brito da Silva
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Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA REALIZAÇÃO M-BANKING, M-COMMERCE E M-PAYMENT
E-mail: lineu.neto@estacio.br
Docente orientador: Lineu Barreto Filgueiras Neto

RESUMO
O telefone celular é um dispositivo que hoje em dia a maioria das pessoas possuem, mesmo aqueles que não têm acesso à internet ou não tem
computador. A grande vantagem da conexão de Internet do telefone móvel está sempre à disposição para o cliente onde ele está. Com a evolução da
tecnologia de telefonia móvel foram adicionadas várias outras funções e utilidades, além das simples chamadas de voz. Podemos dizer que o mobile
banking já está consolidado no Brasil, apesar de ainda haver algumas resistências. A realização de transações bancárias, desde uma simples consulta
de saldo até o pagamento de contas, por meio desses equipamentos, em qualquer lugar e a qualquer hora, é uma realidade que está otimizando o
tempo e facilitando a vida dos correntistas dos bancos. Além de trazer um benefício para o próprio banco, que consegue reduzir as filas nas suas
agencias físicas. O móbile commerce, na mesma trilha do mobile banking, está em fase crescente, principalmente para aquelas pessoas que já eram
usuárias do e-commerce, uma vez que o acesso à Internet através de um aparelho móvel está cada vez mais facilitado. O que está, hoje em dia, em
franca ascensão é a utilização desse meio de comunicação para a realização de pagamentos de compras em estabelecimentos físicos, com a utilização
do aparelho do próprio cliente ou de um dispositivo acoplado ao aparelho do dono do estabelecimento, que faz a leitura do cartão de crédito/débito
do cliente para realizar a transação. Porém, quais são as barreiras à utilização desses serviços? Qual é o comportamento dos clientes bancários frente
à utilização deles? Como é que se processa o serviço e qual seu nível de segurança? Este trabalho objetiva a responder a estas questões, identificando
os motivos de resistências ao uso de um dispositivo móvel para a realização desses serviços, bem como os hábitos e costumes do consumidor em
relação ao seu uso, proporcionando aos prestadores destes serviços (bancos, empresas comerciais e sites de comercio eletrônico) um maior
conhecimento do seu público-alvo, auxiliando-lhes no planejamento de uma melhor estratégia de marketing para uma melhor adoção. Como
metodologia, após a revisão da literatura sobre o tema, será desenvolvido um questionário para uma pesquisa quantitativa descritiva, para identificar
os hábitos e atitudes dos usuários dos serviços. Os dados serão tratados com a utilização de métodos multivariantes de análises estatísticas, com a
utilização de programas informáticos de estatística avançada (SPSS e AMOS). Espera-se, ao final do trabalho, obter informações detalhadas do
comportamento do consumidor no uso dos serviços, bem como, dos tipos de resistências à sua adoção, segmentando por gênero, idade, faixa de
renda, escolaridade e região do país.
Aluno:
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Igor Silva de Jesus
Nayjara Santos Watanabe
Scheila Cristina Figueiredo Rocha
Lucas Souza de Almeida
Luan Alves Pereira
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Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título O IMPACTO DO USO DE PROGRAMAS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL NO APOIO AO ENSINO DO PROCESSO DE FUNDIÇÃO NA
GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA MECÂNICA
E-mail: anasci35@ford.com
Docente orientador: Antônio Carlos Carvalho Nascimento Filho

RESUMO
O processo de fundição consiste em encher com metal fundido um molde com a forma e o volume da peça desejada e é um dos mais antigos
processos de fabricação da humanidade. O processo é conhecido desde 5.000a.c., sendo que em 2009, a indústria brasileira de fundição respondeu
por 3% do volume mundial e, coincidentemente a 3% do PIB industrial Brasileiro, impactando também fortemente sobre o mercado automotivo, que
por sua vez correspondeu a 25% do PIB industrial brasileiro. Mesmo assim, o ensino da fundição é feito de forma introdutória na maioria das
Instituições de Ensino Superior (IES). A percepção do autor é que são poucos os alunos que, ao fim do curso, se interessam em trabalhar nesta área.
Duas causas principais devem ser levadas em conta: a afinidade do assunto com os alunos e a empregabilidade da área de trabalho (no estado da
Bahia). Quanto a afinidade do assunto com os alunos, o presente projeto de pesquisa pretende então avaliar a capacidade do uso de programas de
simulação computacional em reforçar o ensino da fundição em um curso de graduação em engenharia mecânica. Como método de pesquisa será feita
uma pesquisa de opinião, sobre a citada percepção do autor, com dois grupos amostrais distintos: o primeiro grupo, formado por estudantesformandos de cursos de engenharia mecânica em diversas IES da Bahia, enquanto que o segundo grupo formado por estudantes de uma renomada
IES da Bahia, após a realização de um curso de simulação computacional de fundição. O primeiro grupo representará uma tendência futura, enquanto
que o segundo grupo representará uma tendência futura alternativa. Para representar a tendência presente, será verificada a quantidade de artigos
científicos relacionadas ao tema, publicadas por IES da Bahia, bem como o número de bolsas de mestrado e doutorado junto ao Capes, em
comparação a outras IES do Brasil, durante os anos de 2000 a 2015. Testes de hipóteses poderão ser feitos para confrontar os diversos cenários entre
si. Espera-se então, de um a forma simples, responder a primeira questão-chave deste projeto: se o uso de um programa de simulação
computacional, em um curso de introdução ao processo de Fundição, é capaz de influenciar / incentivar os alunos a persistirem seus estudos e
pesquisas nesta área. A segunda questão – chave para a escolha da Fundição como área de trabalho pelos estudantes é a questão da
empregabilidade. Deverá então ser feita uma pesquisa junto a entidades governamentais e associações comerciais e técnicas do estado da Bahia para
identificar empresas relacionadas ao mercado de fundição, e suas áreas de atuação, além de verificar junto a entidades governamentais e bancos de
fomentos, como BNDES e Desenbahia, o tamanho da contribuição da Fundição no PIB industrial da Bahia. Além de respostas a questões-chaves
esperam-se do projeto outros resultados, entre eles, a reforma de notas de aulas de fundição, com posterior lançamento de livro-texto; a construção
de um laboratório virtual de fundição; a abertura de linhas de pesquisas na área de fundição e a publicação de artigos científicos em periódicos
especializados. Conclui-se então que o trabalho pode representar significativamente ao desenvolvimento do assunto - tema no estado da Bahia,
inclusive com caráter inovador, oferecendo a possiblidade de treinamentos qualificados e serviços de consultoria para micro e pequenas empresas da
área.
Aluno: Jhoseli Alves Lima
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Aluno: João Victor do Nascimento Santana
Aluno: Adriel Santos Silva
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Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título ORGANIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA DIMENSIONAL COM OS REQUISITOS DO IBAMETRO, INMETRO E DAS NORMAS ABNT
E-mail: hpiper@uol.com.br
Docente orientador: Helmut Piper

RESUMO
Para garantir que laboratórios de ensaio ou calibração produzam resultados tecnicamente válidos, atendendo sempre a confiabilidade requerida,
deve-se procurar atender aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. Esta norma deve ser utilizada por laboratórios de metrologia para o
desenvolvimento do seu sistema de gestão, operações técnicas e administrativas. Este trabalho tem como objetivos obter a excelência técnica e de
gestão do conhecimento correlacionados a metrologia dimensional, abrangendo de uma maneira geral os requisitos necessários para a confiabilidade
metrológica. Focando no gerenciamento de equipamentos e nos requisitos legais associados. E justifica-se por existirem uma série de requisitos legais
e de normas que devem ser observados em um laboratório de metrologia. Tem ainda como objetivos específicos desenvolver o laboratório com foco
na gestão do conhecimento identificando o conhecimento técnico específico que deve ser materializado e disponibilizado para instituição. Identificar
na norma da ABNT, ISO/IEC e nas portarias do Inmetro e Ibametro informações pertinentes ao tema. Estabelecer os procedimentos que deverão ser
utilizados nas aulas de metrologia e nas pesquisas desenvolvidas na instituição. Evidenciar os principais requisitos para a confiabilidade metrológica
através dos documentos de referência e literatura específica. Definir diretrizes técnicas e operacionais para implementação da confiabilidade
metrológica; Desenvolver proposta onde as principais ações que impactem na confiabilidade metrológica sejam gerenciadas pelo próprio sistema,
garantindo um resultado confiável, mesmo quando utilizado por técnicos com pouco conhecimento metrológico; Gerar base para elaboração de
procedimentos com conhecimento específicos ao tema. A metodologia será a consultas a livros, artigos, normas, regulamentos e informações dos
fabricantes sobre o tema para gerar informações referenciadas sobre o objetivo proposto. Coleta de dados teóricos dos temas para gerar
procedimentos de utilização para cada instrumento. Reuniões mensais com os envolvidos neste projeto e com os envolvidos nas atividades da
instituição acadêmica relacionados ao laboratório de metrologia onde será discutida a forma da gestão do conhecimento de cada etapa. Gerar e
sempre que possível implantar recomendações para a correta utilização do laboratório e armazenamento dos instrumentos de metrologia. Apresentar
sugestões de especificação técnica para aquisição de instrumentos e sugestões para a melhoria do laboratório de metrologia da instituição. Os
resultados esperados deverão incluir a identificação de todo conhecimento técnico necessário para o funcionamento do laboratório de metrologia,
conforme os requisitos das normas pertinentes ao tema, além de estabelecer os procedimentos que deverão ser utilizados nas aulas de metrologia e
nas pesquisas desenvolvidas na instituição. Também deverão evidenciar os principais requisitos para a confiabilidade metrológica através de
documentos de referência e literatura específica, definir as diretrizes técnicas e operacionais para implementação da confiabilidade metrológica e
desenvolver proposta onde as principais ações que impactem na confiabilidade metrológica sejam gerenciadas pelo próprio sistema, garantindo um
resultado confiável, mesmo quando utilizado por técnicos com pouco conhecimento metrológico. Outro resultado importante é a geração de base
para elaboração de procedimentos com conhecimento específicos ao tema. Ao final do projeto será gerado relatório das atividades desenvolvidas e
será feita a gestão do conhecimento, através de apresentações, procedimentos e treinamentos caso necessário para os responsáveis pelo laboratório
de metrologia.
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título VIVÊNCIAS DE MULHERES ENQUANTO PARTURIENTES NUM CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO
E-mail: andreia.rodrigues@estacio.br
Docente orientador: Andreia Silva Rodrigues

RESUMO
A apreensão da parturiente, a parturição e o fenômeno do nascer, além do bem-estar da mãe e do recém-nascido, sempre existiu no âmago das
diversas comunidades humanas, revelando o cuidado do ser humano com sua procriação. Atualmente, o parto é visto como um procedimento
bastante complexo no sentido de carregar uma série de emoções vivenciadas pelos seres envolvidos no nascimento de uma criança. Por isso,
considera-se importante o equilíbrio entre o estado emocional da mulher e os diversos fatores fisiológicos do trabalho de parto, compreendendo,
diante disso, um processo complicado que provoca expectativas e perspectivas. A humanização do parto é uma tendência mundial, na busca da
diminuição de partos por cesárea e consequente diminuição de riscos, restabelecimento da parturiente e baixa de índice de mortalidade materna e
perinatal. Porém, diante desse contexto, pressupõe-se que as gestantes tenham pouco conhecimento a respeito do parto natural. Percebe-se então,
ser de necessária à disponibilização de maiores informações a respeito do parto normal, pois com isso, espera-se uma melhor adesão das gestantes
ao parto humanizado. Logo, esse projeto de pesquisa tem como objetivo geral compreender as vivências de mulheres enquanto parturientes frente
ao parto humanizado. E como objetivos específicos: conhecer a percepção de mulheres frente a experiência de parto normal; apreender as
representações sociais de mulheres sobre pré-parto, parto normal, parto humanizado, CPN, enfermeira obstetra e acompanhante após sua
experiência num Centro de Parto Normal(CPN); caracterizar o perfil das parturientes num CPN; e identificar como mulheres enquanto parturientes
vivenciaram o parto normal num Centro de Parto Normal. Assim sendo, este projeto justifica-se no particular interesse da pesquisadora após vivências
no cuidado a mulher no trabalho de parto e na experiência em saúde da mulher e obstetrícia, sendo esta futura pesquisa de fundamental importância
para a comunidade acadêmica de enfermagem, científica e para a assistência de enfermagem a gestante e parturiente, uma vez que se espera
coadunar os cuidados de enfermagem, as orientações e incentivos ao parto normal e o preparo das parturientes para o parto normal sob o olhar das
puérperas que passaram pelo centro de parto normal. Nesse sentido, será desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória e qualitativa, baseada na
teoria das representações sociais. Tomará como cenário um Centro de Parto Normal, situados em Salvador-Ba-Brasil, tendo como sujeitos mulheres
que passaram pelo trabalho de parto normal no CPN. Para a coleta de dados serão utilizados como instrumentos: o teste de associação livre de
palavras (TALP) o qual permite a apreensão das representações sociais da puérpera sobre o objeto estudado, permitindo uma melhor aproximação do
tema para a aplicação dos posteriores instrumentos; o roteiro de entrevista individual semi-estruturada, o qual permitirá conhecer com base na fala
das participantes o que elas compreendem acerca do parto natural e centro de parto normal. Tais entrevistas serão gravadas as respostas via
gravador de voz para posterior transcrição. Para a apreensão das representações sociais será utilizada a técnica de associação livre de palavras, os
dados serão processados através do software EVOC e IRAMUTEQ e interpretados por meio de Análise do Quadro de Quatro Casas, analise de
classificação hierárquica descendente, análise de similitude e nuvem de palavras. Será aplicada a técnica de análise de conteúdo de Bardin aos
roteiros de entrevista individual semi-estruturada. Pretende-se que os resultados deste projeto de pesquisa possam esclarecer às questões presentes
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no processo da parturição e perceber o quanto a humanização no parto é um ideal que está, pouco a pouco, tornando-se uma realidade. Acredita-se
que as gestantes tenham pouco conhecimento a respeito do parto natural. Dessa forma, este trabalho de pesquisa pretende estudar o conhecimento
das parturientes diante de um Centro de Parto Normal - modelo de atenção à parturiente e ao parto, baseados no acompanhamento da mulher, no
estímulo à sua participação ativa e no suporte emocional, onde a humanização do parto deva ser compreendida como uma possibilidade de resgatar a
percepção do nascimento como um processo biopsicossocial e espiritual, e não, como um ato médico. Percebe-se então, ser de muita relevância à
disponibilização de maiores informações a respeito do parto natural, pois com isso, espera-se uma maior adesão das gestantes ao parto normal.
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Projeto(s) do curso: Gastronomia
Título A GASTRONOMIA DO LITORAL SUL DA BAHIA
Docente orientador: Joseni França Oliveira Lima

E-mail: jonutri_2006@yahoo.com.br

RESUMO
A pesca artesanal é responsável por mais da metade do pescado capturado no mundo, sendo responsável ainda por empregar mais de 90% dos 35
milhões de pescadores possuindo numerosas e complexas características que levam em consideração fatores sociais, econômicos e ambientais
intrínsecos a cada região (FAO, 2010). Em várias partes do mundo, a exploração de pescado voltado para a produção de alimentos tem uma
importância considerável. Na Bahia, devido às suas características geográficas de extensa zona costeira, os peixes, camarões e moluscos são
extremamente apreciados pela população, através da elaboração de pratos típicos da culinária baiana e representando subsistência da população
costeira. No sul da Bahia, alguns produtos e práticas culinárias podem ser destacados como tipicamente regionais. São importantes a maneira de
preparar, de servir e a de comer, fazendo com que fossem criadas receitas que caracterizam a comida regional do Sul da Bahia. (SANTANA, 2007).
Walter, T. e Wilkinson (2011) realizaram trabalho com objetivo de promover o fortalecimento da pesca artesanal do Sul da Bahia e recomendaram a
realização de festivais que seriam planejados com base no uso de espécies locais e na valorização da cultura local. Foi realizada pesquisa sobre a pesca
artesanal em Itacaré, Bahia, realizando levantamento das espécies mais capturadas pelos pescadores. No verão destaca-se: bicuda, bocatorta,
carapeba, cavala, robalo, sororoca, tainha, xaréu e, no inverno, vale ressaltar: ariocó, carapeba, guaiúba, guaricema, robalo e tainha. (BURDA &
SCHIAVETTI, 2009) Observa-se que a pesquisa foi restrita a único município e não foi realizada nenhuma investigação quanto ao uso culinário do
pescado. Segundo Radel (2005), na culinária, o pescado se divide em dois grupos: os que são indicados para moquecas, ensopados e assados ao forno
e os que indicados para escaldados, frituras e grelhados. No primeiro grupo estão o badejo, a pescada, a tainha, o vermelho. No segundo grupo, a
cavala e o dourado, entre outros. Diversos trabalhos têm destacado a grande utilidade do pescado como fonte alimentar, graças ao seu valor
nutritivo, fácil digestibilidade, diversidade de sabores e composição equilibrada. (ANDRADE e colaboradores, 2009). Contudo existe pouca atualização
dos dados referentes ao tipo de pescado utilizado e seus usos na gastronomia. O objetivo deste trabalho é conhecer o pescado utilizado nas
preparações gastronômicas da região litoral baixo Sul da Bahia. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica, com utilização de fontes
documentais como procedimento de coleta e análise de dados, a partir de uma abordagem social, cultural, histórica e gastronômica e uma
investigação de informações atualizadas em sites de empresas ligadas ao manejo do pescado, assim como revisões na literatura sobre o tema. Será
realizada investigação de campo, com visita a restaurantes em alguns municípios que fazem uso do pescado local, a saber, Valença, Camamu e Itacaré.
Para a escolha da amostra será utilizada a técnica da amostragem não probabilística, selecionada por conveniência. Os resultados levantados no
estudo de campo serão analisados sob abordagem qualitativa. Espera-se uma aproximação dos estudantes do curso tecnológico de gastronomia da
Estácio com a realidade gastronômica da região, assim como dos restaurantes e fornecedores das cidades a serem visitadas além, da atualização dos
dados referentes aos tipos de pescado encontrados na região baixo sul da Bahia e seus usos na gastronomia local.
Aluno: Maria Rosângela Santana de Britto
Aluno: Adriana Gonçalves Pereira de Souza
Aluno: Morena Senna Saito

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

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

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título INFLUÊNCIA DO JEJUM PROLONGADO NO ESTADO NUTRICIONAL E PACIENTES HOSPITALIZADO
E-mail: renata_osantos@yahoo.com.br
Docente orientador: Renata Oliveira Santos Menezes

RESUMO
O estado nutricional de um individuo expressa a condição na qual as necessidades fisiológicas por nutrientes estão sendo obtidas, para manter ou não
a composição e funções normais do organismo, resultando do equilíbrio entre ingestão e necessidade de nutrientes. A condição nutricional do
paciente hospitalizado tem influencia sobre sua evolução clinica e poder identificá-la na admissão é essencial para garantir um suporte. Condições de
estresse patológico e jejum prolongado tendem a conduzir à desnutrição hospitalar, por uma série de fatores incluindo a resposta inflamatória ao
trauma e a resistência à insulina. Acredita-se que pacientes que sejam deixados em jejum para os procedimentos cirúrgicos por tempo muito
prolongado ou desnecessário pode desenvolver a desnutrição hospitalar, motivo que leva avaliar a frequência de jejum e os seus riscos. Este trabalho
justifica-se pela necessidade de avaliar o tempo do jejum associado ao processo cirúrgico e ao preparo para exames específicos com o risco para
desnutrição hospitalar em duas Unidades Hospital em Salvador – Bahia, pois trata-se de uma das principais causas relacionadas à perda de peso a
nível hospitalar, com conduz a complicações clínicas e maior tempo de internamento. O objetivo geral desse estudo será avaliar o tempo de jejum
associado a cirurgia e a exames com preparo específico associando ao risco para desnutrição hospitalar em dois hospitais localizados em Salvador –
Bahia. Para tanto, será desenvolvido um estudo de corte transversal, prospectivo que será realizado em duas Unidades Hospitalares públicas
localizadas em Salvador, Bahia. A amostra será composta por 300 pacientes em tratamento nas respectivas unidades hospitalares em jejum para
procedimento cirúrgico ou exames com preparo especifico, no período de agosto de 2016 a março de 2017, com idade entre 19 e 59 anos de idade,
independente do gênero. Será construída planilha de acompanhamento diário com os dados da enfermaria/ apartamento, o leito, o horário do início
e final do jejum do paciente além da informação sobre a suspensão do jejum com respectivo motivo quando não realizada a cirurgia ou o exame. A
avaliação nutricional dos pacientes, será realizada com os métodos antropométricos, com a aferição das seguintes medidas: peso atual (PA), altura,
circunferência do braço (CB); circunferência da panturrilha (CP) e altura do joelho. Estes últimos para a estimativa de peso e altura, em caso de
dificuldade do paciente subir na balança. Para a aferição do PA e da altura do paciente será utilizada a balança eletrônica hospitalar, digital portátil, da
marca Balmak, com capacidade máxima de 150 Kg. Os participantes na pesquisa receberão Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que o
informará sobre a pesquisa, devendo este se assinado caso o paciente esteja de acordo a participar. Visando as questões éticas, este projeto seguirá a
Resolução No 466, de 12 de dezembro de 2012 e por isso foi enviado previamente ao CONEP – Conselho Nacional de Saúde, através da Plataforma
Brasil, encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio FIB – Centro Universitário Estácio da Bahia, e encontra-se cadastrado sob o no CAAE:
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55283216.8.0000.0041. A análise estatística será do tipo descritiva do estado nutricional dos pacientes expressada através da frequência absoluta e
relativa. Para análises das variáveis qualitativas será utilizado o teste Quiquadrado. Espera-se ao final do estudo, identificar o período médio de jejum
em que os pacientes participantes do estudo permaneceram enquanto aguardavam cirurgia ou exames igual ou superior a 12 horas; verificar as
alterações no estado nutricional dos referidos indivíduos, perda de peso, carências específicas, desnutrição, decorrentes do jejum prolongado;
contribuir com os hospitais participantes no sentido dos dados encontrados serem utilizados como referência para a elaboração de novos
procedimentos para o preparo de cirurgias e exames a fim de retardar o risco para alterações do estado nutricional consequentes e informar à
população científica os resultados encontrados com o intuito de serem fortalecidas as teorias atuais contrárias ao NPO por tempo superior a 12 horas
em preparos para procedimentos, através de publicações.
Aluno: Alana Nunes de Carvalho
Aluno: Cristiane Maria Conceição dos Santos Bonfim

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título TECNOLOGIAS E SOCIBILIDADE NA CATAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS EM SALVADOR-BAHIA
E-mail: sandramoreiracosta@gmail.com
Docente orientador: Sandra Moreira Costa de Carvalho

RESUMO
O projeto tem como objeto de pesquisa: as formas de saber fazer ou tecnologias que são construídas no contexto das ruas de Salvador, na atividade
de catação informal de material reciclável ou reutilizável e o quanto a sociabilidade estabelecida neste espaço favorece a organização política destes
sujeitos. A situação de rua é historicamente vivenciada por parcela da população brasileira e tem como principal motivo a exclusão dessas pessoas do
mercado formal de trabalho ou inclusão precária. A partir desta realidade concreta vivenciada na atualidade brasileira por mais de 50.000,00
(cinquenta mil) habitantes, segundo últimos dados do censo nacional realizado em 2007/2008, pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate
a Fome - MDS, é que emerge o principal objetivo deste projeto, ou seja analisar as tecnologias utilizadas pela população em situação de rua de
Salvador no período de 2007 a 2009 na coleta informal de material descartável ou reutilizável e que sociabilidade emerge deste contexto e pode
estabelecer-se como mecanismo de organização política destes trabalhadores . Assim, a pesquisa torna-se relevante tanto para o curso de Serviço
Social, que se empenha em entender a categoria trabalho, relacionando-a a questão social, como também para a população em situação de rua do
Município, que tem a catação informal como sua principal atividade. O problema da pesquisa define-se em: quais tecnologias são utilizadas na
catação informal de material reciclável ou reutilizável em Salvador nos anos de 2007 a 2009 e que sociabilidade advém deste processo enquanto
potencial para sua organização política? A metodologia utilizada será de revisão bibliográfica e documental, o método é o dialético crítico,
fundamentando-se nas seguintes categorias de análise: situação de rua, catação informal, sociabilidade e tecnologias, ao final da pesquisa pretendese construir um conhecimento que possa ser revertido em ganhos para este contingente populacional.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Camila Kauana Factum de Aguiar dos Anjos
Rafaela Reis Souza
Jordana Luiza Conceição Leite
Melânia Schweig Mrtins

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

Serviço Social
Serviço Social
Serviço Social
Serviço Social

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título ESTÁCIO NEWS: UM APLICATIVO MÓVEL PARA CONSULTA DE NOTÍCIAS E AVISOS DO CAMPUS ESTÁCIO FIB COSTA AZUL
E-mail: helderfib@yahoo.com.br
Docente orientador: Helder Guimarães Aragão

RESUMO
Atualmente, nota-se uma profusão de dados e informações em função do uso das tecnologias da informação, principalmente, por meio de
dispositivos móveis. Seguindo esta tendência, observa-se uma significativa quantidade de informações nos portais das grandes empresas, blogs e
instituições de ensino. Neste cenário, é um desafio para o usuário final se manter atualizado. No início da web, os usuários necessitavam visitar cada
site para o acompanhamento das atualizações das informações e notícias veiculadas pelas páginas. Entretanto, percebeu-se que era inviável exigir do
usuário uma visita ao site a cada atualização. Surgiu, então, o conceito de feeds, que permite a comunicação de conteúdo atualizado aos usuários
interessados. Desta forma, o usuário é notificado automaticamente a cada atualização de conteúdo de sites, portais ou blogs. Dentro deste contexto,
é notório que boa parte das instituições de ensino carece de ferramentas com feeds ou comunicações de notícias a respeito do campus. A ausência de
um determinado professor, por exemplo, muitas vezes é comunicada por meio de SMS (Short Message Service) ou apenas colocando esta notícia no
site ou, ainda, via email. Isto na prática demonstra ser ineficaz porque o SMS depende das operadoras de telefonia e a sua entrega muitas vezes chega
atrasada. Por outro lado, disponibilizar a notícia no site da instituição se mostra também ineficiente porque o aluno é obrigado a acessá-lo para se
manter atualizado. Neste contexto, o presente projeto objetiva implementar um aplicativo móvel visando facilitar a comunicação de notícias e avisos
entre a instituição de ensino e seus alunos. Pretende-se desenvolver um portal Web para a publicação das notícias e avisos e um aplicativo móvel, na
plataforma Android, para o consumo destas informações por parte do aluno. Para alcançar os objetivos do trabalho, será empregada a metodologia
do tipo bibliográfica e aplicada. A pesquisa será dividida em etapas. Na primeira etapa, uma revisão da literatura da área de aplicativos móveis deverá
ser realizada. Após esta revisão, serão estudados com maior profundidade aplicativos de notícias e avisos disponíveis no mercado e na plataforma de
desenvolvimento Android Google. Na segunda etapa, serão estudadas arquiteturas de implementação de aplicativos móveis. Finalmente, na última
etapa, um protótipo será desenvolvido e testado em um dispositivo móvel real. Espera-se que o aplicativo denominado EstacioNews melhore a
comunicação entre a instituição e os seus discentes sobre eventos e avisos sobre possíveis ausências dos docentes.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Alan Mayanei de Andrada
Claudio Santos Silva
Lays Oliveira Dantas
Fernando Oliveira

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

Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Sistemas de Informação

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título SIMULAÇÃO DE MODELOS DENTRO DO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DIRIGIDO A MODELOS (DDM)
E-mail: anapatriciamagalhaes@gmail.com
Docente orientador: Ana Patrícia Fontes Mascarenhas Nascimento

RESUMO
É notório o avanço das Tecnologias de Informação nas últimas décadas mais especificamente no que se refere ao uso de sistemas de informação
dentro dos vários ramos de atividade da sociedade atual. Como consequência cresce também a complexidade dos sistemas de informação dentro de
um cenário heterogêneo de linguagens, plataformas e interoperabilidade entre sistemas. Neste contexto modelos tem sido intensivamente utilizado
no desenvolvimento de sistemas, pois ajudam a diminuir a complexidade de entendimento do mundo real quando um sistema está sendo projetado.
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Dentre as abordagens que utilizam intensivamente os modelos destaca-se o desenvolvimento dirigido a modelos (DDM). Nesta abordagem os
modelos são os artefatos primários do desenvolvimento: modelos abstratos são desenvolvidos e transformados (semi) automaticamente em modelos
menos abstratos até a geração do código da aplicação em uma plataforma específica. Uma das vantagens de se utilizar modelos para entender e
projetar softwares é a possibilidade de simular esses modelos e antecipar erros de concepção do projeto. Desta forma, o software pode ser corrigido
antes mesmo de ser gerado o seu código final. Simulações de modelos são realizadas de acordo com a semântica comportamental da linguagem
utilizada para construir esses modelos. Contudo, a técnica atualmente utilizada para definições dessas linguagens, metamodelagem, não contempla a
definição da semântica comportamental. Atualmente algumas ferramentas proprietárias implementam a simulação de modelos de acordo com uma
semântica encapsulada na própria ferramenta, a exemplo da ferramenta Enterprise Architect da IBM. Consequentemente, o desenvolvedor que
deseja realizar simulações é condicionado ao uso dessas ferramentas. Este projeto de pesquisa tem como objetivo propor uma técnica para definição
de semântica comportamental para metamodelos. Desta forma, o próprio desenvolvedor poderá definir metamodelos e semântica não dependendo
de ferramentas proprietárias. Para viabilizar o teste da técnica proposta será construído também um protótipo de software para simular modelos.
Para desenvolver o projeto inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o estado da arte em simulação de modelos e definição de
semântica comportamental. Esta pesquisa será complementada com um estudo de ferrametnas proprietárias que contemplam a simulação de
modelos. Em seguida será especificada uma técnicas para definição de semântica de metamodelos. A validação da técnica será realizada em um
estudo de caso onde será definida a semântica de um metamodelo utilizado como exemplo. Modelos serão então espcificados e simulados com base
na técnica e na ferramenta proposta. A principal contribuição desta trabalho consiste na definição da técnica de simulação que, consequentemente,
possiblitará aos desenvolvedores na abordagem DDM simular seus modelos e antecipar erros de concepção de suas aplicações.
Aluno: Nathana N. Baraúna Costa
Aluno: Vitor Nicácio dos Santos
Aluno: Aderlino Santos Silva
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ESTADO DE SOBERANIA DE DANTE ALIGHIERI
Docente orientador: Luiz Alves de Oliveira Filho

E-mail: mestreluizalves@gmail.com

RESUMO
Por tratar-se de uma análise crítica sobre uma tese defendida por Dante Alighiere, a nossa principal referência ou o nosso objeto de estudo será a sua
obra Monarquia e a proposição quanto à defesa da idéia de Estado e Soberania. Estado, aqui confundido com a autoridade pessoal da figura do Rei,
será tese corrente dos principais teóricos clássicos da política, como Jean Bodin, Thomas Hobbes e Maquiavel. Independentemente da justificativa
que ambos irão usar, todos trabalharão com a idéia do estabelecimento da paz na sociedade como finalidade máxima do Estado que, dentre os
demais elementos constitutivos, é um dos mais contundentes para as teorias contratualistas, seja em Locke, Hobbes ou Rousseau. Desta forma, a
presente pesquisa buscará analisar os fundamentos teóricos do Estado e do princípio da soberania em Dante, seja esta ligada ao Estado enquanto
instituição política seja enquanto poder pessoal da figura do Rei, traçando um paralelo com os princípios defendidos tanto em Jean Bodin quanto em
Thomas Hobbes, na busca de poder compreender como tal princípio, possivelmente, influenciou os pensadores supracitados.
Aluno: Jan Diego Duarte Avila

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO ESTADO DO CEARÁ: UM ESTUDO SOBRE A POTENCIALIDADE DE OBTENÇÃO E DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DO
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
E-mail: leonardo.jpleal@gmail.com
Docente orientador: Leonardo José Peixoto Leal

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar as Indicações Geográficas – IGs e sua regulamentação no Brasil, avaliando os eventuais impactos econômicos,
sociais e culturais decorrentes da efetiva implementação e difusão desse instituto, como foco de análise aborda-se a realidade de produtores e
prestadores de serviços no Estado do Ceará. A IG surge como elemento diferenciador, capaz de agregar valor de mercado e referência de qualidade a
determinado produto ou serviço. A obtenção de uma IG passa pela análise do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal,
conforme os ditames da Lei 9.279/96. A metodologia utilizada será qualitativa e quantitativa, com apoio em referencial teórico de cunho bibliográfico
e documental, além da realização de pesquisas de campo com coletas de dados primários. Trata-se de pesquisa pura, descritiva e analítica, com um
viés eminentemente crítico e propositivo. A pesquisa estará escorada em forte marco teórico com a legislação aplicável, decisões administrativas do
INPI, decisões judiciais além do uso de autores como PIMENTAL (2010) e COSTA (2016). Dentre os resultados esperados destaca-se o levantamento e
subsídio a obtenção de potenciais IGs no Ceará, além do aprofundamento do debate acadêmico sobre o tema na região.
Aluno: Nivia Pinheiro Bezerra

Curso do aluno: Direito

Título JUS VITAE: BIOGRAFIAS, MEMÓRIAS E HISTÓRIA DO DIREITO NO CEARÁ
Docente orientador: Antonio Zilmar da Silva

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: antoniozsilva@hotmail.com

RESUMO
Nosso proposito é investigar, a partir das suas trajetórias de vida, autobiografias e biografias, como os operadores do direito no Ceará, se projetaram
nas temáticas jurídicas que dedicaram suas vidas, sejam elas: o ensino jurídico, os temas dos direitos humanos, das minorias e à diversidade, a
acessibilidade ao judiciário. Suas participações em associações, organizações politicas-sindicais. Dito isso, interessa a trajetória de profissionais que a
sua maneira e ao seu tempo contribuíram para a história local do Direito se filiando com vida e formação a esses temas do Direito. Não se trata de
identificarmos os “notáveis, ou produzirmos um acervo que exaltaria já consagradas personalidades, não nos filiamos aos que trabalham de natureza
apologética. Entendemos que cada indivíduo, na construção da sua vida, é atravessado pelo tempo e o mesmo tempo lhe atravessa, criando vestígios
e posicionando-o no meio social ao qual está imerso. É a partir da ideia de que a memória em si tem uma história que iniciamos nosso estudo. Nossa
pretensão é penetrar a ruidosa memória desses acontecimentos individuais e sociais, apreendendo seus os usos. Nosso objetivo é intercruzar essas
modalidades, atento a sua dinâmica e promover um desvelamento de materiais biográficos, e conectando suas facetas de memória com a História do
Direito local. Para tanto, uma colônia de personalidades cearense será montada, com períodos históricos variados, procurando relacionar tais sujeitos
com temas históricos relevantes para o desenvolvimento do Direito no Estado. Usaremos crônicas, relatos, fotografias, artigos de revistas, poemas e
entrevistas. pois estamos cientes de que cada material desses tem potencial de estudos e requer conhecimentos técnicos para efetivar diálogos entre
si e com o pesquisador e a vida do biografado.
Aluno: Quezia Gomes Santos
Aluno: Aluisio Aderaldo Martins Rodrigues
Aluno: Clerton Almeida do Carmo Junior

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

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

Título PRECARIZAÇÃO, DIGNIDADE E PROTEÇÃO: UM OLHAR JURÍDICO-CONSTITUCIONAL SOBRE A REALDIADE DOS CATADORES DE RESÍDUOS
SÓLIDOS RECICLÁVEIS DO GRANDE JANGURUSSU
E-mail: marques.ana@estacio.br
Docente orientador: Ana Maria Almeida Marques

RESUMO
No mundo contemporâneo, as políticas públicas indicam um caráter precarizador das atividades laborais, aos profissionais catadores de resíduos
sólidos, que geralmente são pessoas excluídas, ou sem chance de inclusão, sendo atingidas em sua dignidade e pela falta da consciência para o
exercício pleno de cidadania. O objetivo da presente pesquisa é analisar, sob o âmbito jurídico constitucional, a realidade dos catadores de resíduos
sólidos recicláveis do Jangurussu, avaliando os conceitos de precarização do trabalho, os princípios da dignidade da pessoa humana e proteção do
trabalhador. A literatura demonstra que há necessidade para a propositura de um estudo que relacione o usufruto de direitos garantidos
constitucionalmente a todos os trabalhadores, incluindo aqueles que lidam com o “lixo”. A metodologia comportará um tipo de estudo transversal a
partir de registros institucionais de uma Associação de Catadores de Resíduos Sólidos, em Fortaleza, Ceará, no período de janeiro de 2012 a janeiro de
2017, perpassando por uma análise qualitativa dos documentos produzidos pelo Poder Público. Ao final do trabalho, espera-se propor ações para
melhoria das políticas em defesa destes trabalhadores, com a edificação de política de valoração social.
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Aluno: Janeth Gomes Rios
Aluno: Luciana de Sousa e Silva

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E OS SEUS IMPACTOS NA TUTELA DE LIBERDADE DO ACUSADO
E-mail: marciovitorm@hotmail.com
Docente orientador: Márcio Vitor Meyer de Albuquerque

RESUMO
O princípio da presunção de inocência está esculpido no Art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988, considerando que: “ninguém será
considerado culpado até transito em julgado de sentença penal condenatória”. O STF com base no HC 84078 adotava esse entendimento. Ocorre que
no dia 17 de fevereiro de 2016 houve uma mudança, no julgamento do HC 126.292, o plenário do STF entendeu que a possibilidade de início de
execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência.
Um dos fundamentos do relator é que deve ser buscado o necessário equilíbrio entre o principio da presunção de inocência e a efetividade da função
jurisdicional penal, sendo os recursos interpostos somente com o intuito de protelar a decisão, buscando, na maioria das vezes a prescrição punitiva
do estado. A questão é controversa, pois há quem seja contra essa decisão do STF, com o argumento de que a Suprema Corte contrariou a jurisdição
constitucional, ferindo uma garantia assegurada pela própria CF, e principalmente pelo fato dos direitos e garantias individuas constantes no Art. 5º
serem cláusulas pétreas, insuscetível de ser objeto de qualquer deliberação e/ou proposta de modificação, ainda que por emenda à Constituição,
sendo caracterizada uma mutação constitucional. E, em contra partida, há quem seja a favor da decisão do STF, com o argumento que a justiça deve
atender aos anseios sociais, devendo o Direito estar sempre acompanhando a evolução da sociedade. Com base nisso,o presente projeto de pesquisa
tem como fito a realização de um estudo sobre a eficácia dos princípios constitucionais penais como garantia do Jus Libertatis dos indivíduos em face
ao poder punitivo do Estado.
Aluno: Rebeca Guedes Jales
Aluno: Cintia Maria Mariano do Nascimento
Aluno: Brena Kézia Júca

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

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

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Design de interiores
Título DESIGN E IDENTIDADE COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE PARA O SETOR MOVELEIRO CEARENSE
E-mail: adriana.a.mazza@gmail.com
Docente orientador: Adriana Carla Avelino Mazza

RESUMO
Considerado um dos países com o trânsito mais violento do mundo, o Brasil vem tentando diminuir esse índice nos últimos anos, porém não
conseguiu até agora diminuir significativamente o número de mortes e incapacidades, sendo este o principal fator que motivou o estudo. O
desenvolvimento deste estudo é de extrema importância à análise e a interpretação desses dados a fim de direcionar a tomada de decisão para o
planejamento de políticas públicas. O estudo tem como objetivo geral analisar o desfecho funcional e morbimortalidade de motociclistas envolvidos
em acidente de trânsito, tendo como objetivos específicos traçar o perfil sócio epidemiológico da amostra em estudo; verificar o grau de
funcionalidade da amostra em estudo; identificar as principais sequelas apresentadas por motociclistas vítimas de acidentes de trânsito; classificar as
sequelas apresentadas entre permanente e temporária; verificar a taxa de Morbimortalidade na amostra em estudo. O estudo será realizado na
cidade de Fortaleza capital do Ceará no Hospital Instituto Doutor José Frota, a população abrangida por esta pesquisa será constituída por sujeitos
vitimas de acidentes por motocicletas internados em um hospital de referência e acoleta dos dados será inicialmente realizada uma visita aos setores
de internação do IJF, bem como aos chefes das unidades, explicando-os sobre a importância do estudo, posteriormente será utilizado um formulário
individual para a pesquisa. O resultado esperado é direcionar a tomada de decisão para o planejamento de políticas públicas voltadas para a
prevenção, bem como para a elaboração de estratégias voltadas para o enfrentamento das sequelas.
Aluno: Carmem Lucia de Morais
Aluno: Lusimary Alves Ferreira

Curso do aluno: Design de interiores
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Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título CIBERPOLITICA: O USO DA INTERNET NAS ELEIÇÕES PARA PREFEITO DE FORTALEZA DE 2016
E-mail: carlamichelequaresma@gmail.com
Docente orientador: Carla Michele Andrade Quaresma

RESUMO
O uso da internet como ferramenta de campanha é decorrente das mudanças ocorridas no final do século XX e surge como um novo espaço junto às
mídias tradicionais. Como ainda é um campo recente e sempre em constante evolução, que gera dúvidas e anseios pelos profissionais, é necessário
cada vez mais de pesquisas e estudos com a finalidade de compreender essa nova possibilidade na conquista do voto do eleitor. A capital cearense
sempre se mostrou avançada em campanhas para os pleitos municipais desde o retorno das eleições diretas em 1985. O objetivo desta pesquisa é
analisar e compreender as ações de marketing eleitoral na internet usada pelos três principais candidatos à prefeitura de Fortaleza, de acordo com os
resultados das pesquisas eleitorais, no primeiro turno em 2016. Os autores citados em nosso referencial teórico serão Mancini e Swanson (1995);
Carvalho (1998); Herkenhoff e Malini( 2009); Mashuchin e Tavares(2015). Os procedimentos metodológicos desenvolvidos nesse trabalho serão
pesquisa bibliográfica, netnografia e análise de conteúdo das postagens e publicação dos candidatos no ciberespaço e entrevistas com os profissionais
envolvidos no desenvolvimento e na prática dessas ações. Assim, pretendemos analisar as novas forma e estratégias para campanhas digitais e de que
maneira podemos criar novos padrões de campanhas virtuais.
Aluno: Rafael Rocha Alves da Silva

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título ÀRVORES NATIVAS E EXÓTICAS UTILIZADAS NO MODELO DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE FORTALEZA E SUAS INFLUÊNCIAS NA MALHA
URBANA
E-mail: itamarfrota@yahoo.com.br
Docente orientador: José Itamar Frota Júnior

RESUMO
A escolha de árvores com raízes agressivas, exóticas e inadequadas para a arborização influencia negativamente a malha urbana. Tendo em vista essa
problemática, o projeto tem como objetivo geral analisar o modelo de arborização urbana de logradouros de Fortaleza e inventariar as espécies
utilizadas. Os objetivos específicos são: analisar o estado fitossanitário das espécies utilizadas, interferência na malha e equipamentos urbanos,
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elaboração de um plano de arborização urbana voltado principalmente à utilização de espécies nativas. Faz-se necessário, estudar o modelo de
arborização adotado, tendo em vista a escolha das espécies, locação das mesmas e influências na malha urbana, o estudo também se justifica devido
à escassez de dados referentes à quantificação e identificação de espécies nativas e exóticas. Por não haver planejamento nas intervenções de
arborização acaba-se gerando uma presença caótica de espécies arbóreas em locais totalmente inadequados (ROSSETTI et al, 2010, p.6 ). Será
considerado o modelo de arborização adotado em Fortaleza, serão escolhidos logradouros públicos arborizados com vistas a servir de amostragem no
levantamento arbóreo existente com os seguintes critérios: o porte das espécies será considerado o preconizado pelo Manual de Arborização Urbana
da Prefeitura de Fortaleza (2013, p. 14) árvores danificadas ou mortas serão desconsideradas, assim como mudas de porte inferior a 1,80 m (Manual
de arborização de Fortaleza 2013, p.15). Serão utilizados registros fotográficos, mapas da cidade e fichas de campo para catalogação das espécies,
Será utilizado prancheta, máquina fotográfica, caneta, lápis, borracha e planilha padrão. Espera-se a obtenção de uma visão geral da arborização
adotada em Fortaleza e as influências na malha urbana. Por meio dos estudos, serão produzidos artigos científicos e documentos com vistas à
sugestão de espécies nativas que poderão ser utilizadas sem comprometimento da malha urbana na cidade.
Aluno: André Almeida da Silva

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/IES

Título CASAS SEM PAREDES,MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA:MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS
E-mail: leticiaadriana13@gmail.com
Docente orientador: Letícia Adriana Pires Ferreira dos Santos

RESUMO
Há um mito de que pessoas em situações de rua são desocupadas ou marginais.Neste estudo, pretendemos desconstruir esse mito, evidenciando
que morar na rua, por inúmeros motivos, tem sido a única forma de sobreviver de vários brasileiros, passando a ser, portanto, uma morada sem
parede sem endereço e por meio das Ciências Cognitivas no que abordar essa temática - casas sem parede, moradores em situação de rua: modelos
cognitivos idealizados tem seu fundamento direcionado para as alternativas praticadas por esses moradores em situação de rua de fazer uso do
espaço urbano e de produzir abrigos com materiais reutilizados sendo métodos construtivos alternativos como moradia, revelando a condição de
fator cognitivo às condições de sua necessidade e nisso despertando uma visão interpretativa da sociedade em geral sobre sua condição social. Por
meio dos modelos cognitivos idealizados poderá apresentar um levantamento de dados relevante para pesquisas desta natureza e ampliação do
conhecimento para sociedade. A escolha dessa temática, surgiu por meio de como é percebido os moradores de rua nas grandes cidades e a forma
com que eles interagem com o espaço urbano como moradia, buscando alternativas usuais e arquitetônicas para sobreviver, que em muitos
contextos, são estereotipados pela sociedade em geral. Dentro dessa perspectiva, será apresentada a conceito de como é percebido os moradores de
rua, no âmbito da internet por meio de um software para o coleta de dados e discrição dos supostos resultados. A partir desse contexto realizaremos
uma pesquisa bibliográfica, com auxilio de artigos científicos, revistas especializadas no assunto, autores que são referências no assunto. A finalidade
desse estudo tem foco em mudar a reação da sociedade diante dos moradores em situação de rua e dar uma visão interpretativa da sociedade em
geral sobre suas condições sociais e reverter o desprezo, para dar as pessoas em situação de rua a sua participação do espetáculo social.
Aluno: Francisco Ronaldo Camara Pereira

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Título O MEMORIAL DAS CASAS DE FAZENDA DO CEARÁ
Docente orientador: Kelma Pinheiro Leite

Situação: PIBIC/IES

E-mail: kelmapinheiro@yahoo.com.br

RESUMO
A pesquisa tem como problema a arquitetura vernácula cearense, objeto pouco estudado no estado, carecendo assim de informação e sensibilização.
A Carta do Patrimônio Vernáculo Construído, principal marco teórico-institucional sobre o tema, ratificada pela XII Assembleia Geral da UNESCO
(out./1999), entende a importância dessa arquitetura “por ser expressão fundamental da cultura de uma coletividade, de suas relações com o
território e, ao mesmo tempo, a expressão da diversidade cultural do mundo”. Sendo assim, o presente projeto de pesquisa tem como objetivos
estudar o estado da arte sobre o tema e identificar exemplares de casas rurais construídas entre meados do século XVIII e a segunda metade do
século XX para análise e registro. Parte-se do pressuposto de que esse é o período de maior produção dessa arquitetura, época de consolidação da
ocupação do território cearense, através da pecuária e da fundação de vilas até o início do processo de urbanização. Diante desse contexto, a
pesquisa se orienta pela seguinte questão norteadora: como se encontram hoje as casas de fazenda localizadas no interior do Ceará? Justifica-se tal
estudo pelo fato de, em não havendo uma política de salvaguarda desse patrimônio cultural, tais edificações encontram-se em risco de
desaparecerem através da demolição, descaracterização ou degradação pelo abandono. A metodologia a ser aplicada é pesquisa
bibliográfica/documental e pesquisa de campo, com levantamento arquitetônico/fotográfico, e posterior registro (em fichas de inventário) com
recomendações para o bem patrimonial estudado, a ser selecionado no município escolhido para o presente projeto-piloto: Maranguape. Como
resultados esperados temos a promoção do conhecimento e consequente conscientização quanto a importância da preservação do patrimônio
arquitetônico rural para a cultura do Ceará, bem como a contribuição, com o produto final deste trabalho, na instrução de possíveis processos de
tombamento junto aos órgãos competentes.
Aluno: Naiara Cristine Spiller
Aluno: Grasiely Araujo de Aquino

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: DOIS ESTUDOS DE CASO NO ESTADO DO CEARÁ
E-mail: kayline88@gmail.com
Docente orientador: Kayline da Silva Moreira

RESUMO
Quais as principais práticas de Responsabilidade Social evidenciadas em relatórios sociais pelas companhias brasileiras do setor financeiro do Brasil no
período de 2008 até 2015? O objetivo geral do estudo é: analisar as principais práticas de Responsabilidade Social evidenciadas de 2008 a 2015 em
relatórios sociais divulgados pelas companhias brasileiras do setor financeiro. Os objetivos específicos: 1). Apresentar o perfil das empresas e dos
principais setores econômicos da BOVESPA; 2) identificar as práticas de responsabilidade social, ambiental e de governança das empresas; e 3)
caracterizar as práticas de RSE por setores e resultado econômico-financeiro. A pesquisa contribui com informações estruturadas e sistematizadas,
sobre práticas de RSE. As companhias devem reconhecer o impacto econômico, social e ambiental de suas operações e ações na vida das pessoas e no
meio ambiente, minimizar efeitos adversos e maximizar os benefícios da sua atuação (IDOWU; LEAL FILHO, 2009). A pesquisa é descritiva,
quantitativa, secundária, documental e faz um levantamento de dados em relatórios de divulgação social. O universo da pesquisa se compõe de todas
as empresas brasileiras do setor financeiro listadas na BOVESPA e que fazem evidenciação social por meio do GRI. A amostra selecionada é não
probabilística e intencional. A análise dos dados será feita com uso de estatística descritiva. A caracterização das práticas de RS será feita por análise
de conteúdo com uso de categorias temáticas. A análise de conteúdo e a análise dessas práticas nos setores utilizarão inicialmente a tabulação
cruzada e a análise de clusters para descrever os grupos de empresas nos setores e suas características. Espera-se obter um banco de dados de
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categorias das práticas de RSE do setor financeiro brasileiro, suas propriedades e características.
Aluno: Mateus Araujo Carvalho
Aluno: Mayajla Myra Santos do Nascimento

Curso do aluno: Administração
Curso do aluno: Administração

Título TRABALHO, CULTURA E GÊNERO: MULHERES EM AÇÃO
Docente orientador: Francisca Ilnar de Sousa

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: ilnars@yahoo.com

RESUMO
Qual a contribuição de mulheres da Administração e Contábeis no mercado de trabalho cearense? OBJETIVOS – Geral: analisar a contribuição de
mulheres de Administração e Contábeis no mercado de trabalho cearense. Específicos: 1. discutir o contexto de acesso de mulheres ao mercado de
trabalho; 2. entender a relação entre mulheres no mercado de trabalho e ensino superior; 3. elaborar o perfil da profissional destas áreas no mercado
cearense; 4. identificar motivações e expectativas de mulheres na opção por estes cursos. HIPÓTESES – Os estudos de gênero têm deixado
contribuições significativas na superação de desigualdades, reconhecimento das diferenças, legislação, políticas públicas, dentre outras.
JUSTIFICATIVA – As contribuições da pesquisa são quatro: 1. Inserção e treinamento discente, na pesquisa; 2. discussão de gênero nestas áreas. 3.
parca produção de pesquisas relacionadas ao tema. 4. No Nordeste do Brasil duas universidades públicas do Ceará (UECE, URCA), Piauí (UESPI),
Maranhão (UFMA) e Bahia (UNEB) contemplam estas discussões. Os conselhos regionais também assumem esta carência. MARCO TEÓRICO – Dados
fornecidos pelo IBGE e outras instituições possibilitam uma leitura ampla, mas não o debate necessário sobre especificidades de cada região e áreas
de estudos, fato que poderia levar a entender a tripla jornada feminina, a pouca participação em cargos de comando, sindicatos e, à ideia de não
competência em cargos públicos e políticos. A consequência seria sua entrada no mercado de trabalho, em desvantagem, enfrentando ambientes
hostis, insalubres e inseguros. METODOLOGIA – Realizaremos coleta de dados nos Conselhos Regionais de Administração e Contabilidade cearense e,
entrevistas com administradoras e contabilistas. Destacarmos que o projeto segue os preceitos da ética na pesquisa. RESULTADOS – Conheceremos,
com maior acuidade, estas profissionais e o clima organizacional em que laboram, identificando questões que necessitem de debate.
Aluno: Olidiane Medeiros Almeida
Aluno: Camila Teixeira Holanda

Curso do aluno: Ciências Contábeis
Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências contábeis
Título GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E O GRAU DE INTANGIBILIDADE DAS EMPRESAS NO RAMO FARMACÊUTICO NO BRASIL
E-mail: nayanaadriano@hotmail.com
Docente orientador: Nayana de Almeida Adriano

RESUMO
O Objetivo dessa pesquisa é identificar como os investimentos feitos nos tipos de intangíveis influenciam o grau de intangibilidade das empresas
farmacêuticas, um ramo que investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos para se manter no mercado, e que nos últimos anos tem
apresentado uma importante evolução no país. O foco deste trabalho é a pesquisa e desenvolvimento, limitando o estudo sobre o setor diante das
perspectivas de crescimento, verificando a relevância desse investimento e no quanto pode aumentar o grau de intangibilidade das empresas. No
presente trabalho, será realizada uma regressão linear múltipla utilizando teste de hipótese para estimar uma regressão amostral e fazer inferências
sobre a população. Este projeto se difere por verificar as principais alterações contábeis com pesquisa e desenvolvimento, após a aplicação do CPC 04,
bem como buscar expandir a literatura sobre o assunto. Com base no objetivo proposto - verificar se há diferença entre o grau de intangibilidade, nas
empresas do setor farmacêutico, com relação aos gastos com pesquisa e desenvolvimento e o valor ativado em desenvolvimento - opta-se por coletar
dados das empresas brasileiras participantes da BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo). Tendo como perspectiva encontrar um efeito positivos
entre pesquisa e desenvolvimento e grau de intangibilidade das empresas.
Aluno: Lucileila Galdino Albuquerque
Aluno: Germana Barbosa Pinheiro Botta
Aluno: Matilde Vanessa Santos de Lima

Curso do aluno: Ciências Contábeis
Curso do aluno: Ciências Contábeis
Curso do aluno: Ciências Contábeis

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

Título RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL VISÃO DE MUNDO, PRÁTICA DA CIDADANIA? UM ESTUDO SETORIAL EM EMPRESAS BRASILEIRAS DA
BOVESPA
E-mail: mgcarlo@globo.com
Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
O estudo contribuir para a discussão da temática de sustentabilidade na atividade de Turismo, geradora de riqueza, e significativa em âmbito global.
Turismo como oportunidades de gerar riqueza (BALFET, 2001; BERTRAND, 2003; FRANGIALLI, 2004). Modelos de sustentabilidade (ELKINGTON, 1997)
e responsabilidade para um turismo sustentável (SINGH et al, 2016). O estudo é descritivo, explicativo, quantitativo, transversal, e faz um
levantamento amostral de natureza não probabilística, com abordagem de campo por survey na web. A análise dos dados utiliza Estatística descritiva,
Análise Fatorial para classificar os principais fatores ref impactos social e ambiental da COPA 2014 em Fortaleza e Tabulação cruzada entre fatores e
impactos percebidos e perfil de sujeitos com uso do SPSS. Espera-se identificar a percepção de atores locais e visitantes sobre impacto social e
ambiental do evento COPA de 2014 nos equipamentos turísticos do litoral leste de Fortaleza
Aluno: Thiago Moreira Lopes
Aluno: Guilherme de Azevedo Farzat
Aluno: Francisco Romário Correia Silva

Curso do aluno: Ciências Contábeis
Curso do aluno: Ciências Contábeis
Curso do aluno: Ciências Contábeis

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

Projeto(s) do curso: Turismo
Título RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL EM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE LITORAL
E-mail: mgcarlo@globo.com
Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
Qual o Impacto socioambiental e econômico de Grandes eventos em Atividades Relacionadas com o turismo em Fortaleza? Como a Copa do Mundo
de 2014 impactou nos empreendimentos turísticos do litoral de Fortaleza na visão de seus públicos interessados? Objetivo geral analisar o Impacto
socioambiental e econômico de Grandes eventos em Atividades Relacionadas com o turismo, verificando, especificamente, como a Copa do Mundo
de 2014 impactou nos empreendimentos turísticos do litoral de Fortaleza na visão de seus públicos interessados. Objetivos específicos: 1) mapear os
principais equipamentos turísticos da orla praiana de Fortaleza no trecho Praia de Iracema-Praia do Futuro; 2) caracterizar sujeitos do estudo; 3)
Identificar do impacto socioambiental de acordo com a percepção dos sujeitos; e 4) Analisar Percepção comparativa dos sujeitos. Acredita-se que será
encontrada percepção positiva, com ênfase nos aspectos ambientais.
Aluno: Nicole Brenda Nadia Jacob
Aluno: Thais Figueiredo Alves de Oliveira
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO PDGF-BB NO CULTIVO IN SITU DE FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS CAPRINOS
E-mail: ivinabrito@yahoo.com.br
Docente orientador: Ivina Rocha Brito

RESUMO
Os caprinos desempenham um papel crucial para o desenvolvimento econômico no Nordeste brasileiro, pois essa região concentra 92,4% do rebanho
caprino do país (IBGE, 2006). Sendo importante fonte de alimentação e produtos de uso comum e utilidades. Um aspecto importante a ponderar
trata da reprodução dessa espécie, visando estimular aumento da eficiência reprodutiva e promover crescimento, usando estratégias e entre elas o
Fator De Crescimento Derivados De Plaquetas (PDGF). O objetivo deste projeto é avaliar os efeitos de diferentes concentrações de PDGF sobre o
desenvolviemtno de folículos pré-antrais inclusos em tecido ovariano caprino, bem como a produção hormonal e de espécies reativas de oxigênio
durante o cultivo in vitro. Para tanto, ovários de cabras adultas serão coletados em abatedouros e transportados ao laboratório. Os ovários serão
fragmentados e fixados para análise histológica (controle fresco) ou destinados ao cultivo in situ, por 1 ou 7 dias em meio α-MEM+ na ausência
(controle cultivado) ou presença de diferentes concentrações de PDGF (25, 50 ou 100 ng/mL). O cultivo será realizado em estufa calibrada a 39 ºC e
5% de CO2 em ar. A cada 2 dias, o meio de cultivo será substituído por meio fresco, e o meio retirado será armazenado à -80 ºC para posterior análise
da produção hormonal e de espécies reativas de oxigênio. Após o cultivo, os folículos pré-antrais serão analisados utilizando histologia clássica, e
classificados como primordiais ou em desenvolvimento. A viabilidade folicular será determinada utilizando-se marcadores fluorescentes. Os
resultados serão expressos como média ± SEM e os testes utilizados para a análise estatística serão selecionados de acordo com o comportamento
dos dados. Os valores serão considerados significativos quando P < 0,05.
Aluno: Yngrid Borges Bertoldo

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITO AGUDO DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO
E-mail: patricksimao@yahoo.com.br
Docente orientador: Patrick Simão Carlos

RESUMO
A manipulação da velocidade de movimento no do treinamento de força pode influenciar no desempenho desse tipo de exercício e a repercussão
fisiológica desse esforço pode ser representada pela percepção de esforço. Objetivo é analisar o desempenho no treinamento de força e a resposta da
percepção subjetiva de esforço a partir da aplicação de diferentes métodos de treinamento com manipulação da velocidade de execução nos
exercícios resistidos. Acredita-se que uma maior cadência de movimento nos métodos analisados proporcione uma maior intensidade de exercício
percebida e menor desempenho no número de repetições. A investigação dos parâmetros de controle de intensidade de exercícios de força faz-se
necessários a fim de modular corretamente as intensidades no programa de treinamento e obter os resultados desejados. A percepção subjetiva de
esforço é um desses parâmetros que por apresentar uma fácil aplicação e baixo custo torna-se uma ferramenta importante na rotina de treinamentos
diários. As velocidades empregadas para executar a ações musculares dinâmicas afetam as adaptações ao treinamento de força (FLECK; KRAEMER,
2006). Uso da percepção de esforço parece ser um método confiável para a mensuração do esforço no treinamento de força (TIGGEMANN; PINTO;
KRUEL, 2010). 20 homens com idades entre 18 e 30 anos serão submetidos a teste de repetições máximas no exercício supino horizontal e Leg Press
45º seguindo o protocolo de HEYWARD (2013) e a testes de desempenho em três condições de velocidade de execução: livre, cadência 3030 e
cadência 6060. Serão registradas as cargas, repetições máximas realizadas e a percepção de esforço (escala de OMNI-RES). Espera-se que a cadência
6060 seja a que apresente a maior percepção de esforço e menor desempenho no número de repetições.
Aluno: Julia de Lima Taglialatela

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/Voluntário

Título INTERFERÊNCIA DO NÍVEL DE FLEXIBILIDADE NO EFEITO AGUDO DO ALONGAMENTO MUSCULAR SOBRE A FORÇA DINÂMICA
E-mail: patricksimao@yahoo.com.br
Docente orientador: Patrick Simão Carlos

RESUMO
No treinamento de força realizado em academias de ginástica são realizadas algumas formas de aquecimento antes da parte principal da sessão de
treinamento, dentre elas estão: o aquecimento geral, o aquecimento específico e os exercícios de alongamento. As estratégias de aquecimento
podem interferir na geração de força. O objetivo é investigar o efeito agudo do alongamento muscular sobre o desempenho do teste de força máximo
e submáximo. Ademais, busca-se identificar as interferências do nível de flexibilidade nas estratégias de aquecimento e alongamentos estudas.
Acredita-se que tempos de alongamentos inferiores a 60 segundos não serão capazes de interferem na geração de força de forma significativa em
indivíduos com uma amplitude articular ótima. Diversos estudos são conduzidos para investigar os fatores que interferem na geração de força e os
alongamentos são alvos importantes a serem estudados, pois as pesquisas ainda apresentam resultados controversos e inúmeras faixas de volume e
intensidade dos exercícios de alongamentos a serem investigadas. Vieira e Rosa (2014) relatam que alguns autores verificaram diminuição na força
quando se realizava o alongamento muscular antes do exercício de força. Para Fabricio et al, (2012) a interferência dependerá da deformação plástica
ou elástica muscular e este vai depender da quantidade e da duração da deformação aplicado durante o alongamento. Para tanto, os indivíduos serão
submetidos ao teste de repetição máxima (1RM) ou submáxima (RMs) na condição Controle (CC) sem alongamento prévio e nas seguintes condições
de intervenção: A10, A20 e A60, submetidos, respectivamente, ao alongamento estático de 10, 20 e 60 segundos por articulação. Além disso, serão
testados em relação a amplitude articular do ombro, joelho e quadril através do flexteste de Panvel, Goniometria e teste adimensional. Espera-se que,
apenas A60 interferirá no desempenho do teste de força com relação inversamente proporciona ao grau de amplitude articular.
Aluno: Gabriel Las Heras de Alcântara

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Título MOVIMENTO PARA A VIDA:PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO IDOSO.
E-mail: lubbos@uol.com.br
Docente orientador: Danilo Lopes Ferreira Lima

RESUMO
Como a psicótica vivencia seu processo de envelhecimento na contemporaneidade? Introdução: Este estudo tem o propósito de investigar a forma
pela qual a psicótica vivencia seu processo de envelhecimento na contemporaneidade. Objetivo: A forma pela qual o indivíduo se percebe em sua
subjetividade, em sua essência, frente à sua velhice na contemporaneidade. Metodologia: Esta é uma pesquisa descritiva e qualitativa focada na
saúde mental terciária. Busca entender em quais aspectos a instituição contribui para o enfrentamento do sofrimento psíquico, da promoção de
saúde mental e da reinserção sócio familiar. A instituição para o desenvolvimento do estudo será a referência estadual em psicóticos graves e
dependentes químicos em crise que demandam internação, assim como atende ambulatoriamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os sujeitos
investigados serão psicóticas crônicas internadas nas Unidades Femininas, com idades variando entre 60 a 80 anos, o que é considerado como velhice
jovem e que acarreta menos sequelas da senectude. Resultados: A relevância deste tema ainda se faz sentida, uma vez que o saber a respeito dos
sujeitos portadores de sofrimento psíquico em relação às práticas terapêuticas comunitárias e o modo de enfrentamento dessa realidade tende a
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favorecer o resgate de sentido pessoal e, consequentemente, a reintrodução ao convívio social, além de poder subsidiar e redirecionar políticas
públicas em saúde mental. Descritores: Adoecimento psíquico; Envelhecimento; Internação psiquiátrica.
Aluno: João Bosco de Queiroz Freitas Filho

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/IES

Título REPRESENTAÇÃO DA SAÚDE EM ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO/LICENCIATURA
E-mail: andreasbenevides@terra.com.br
Docente orientador: Andrea Cristina da Silva Benevides

RESUMO
A Educação Física iniciou como curso de graduação baseada nas diretrizes de um curso de licenciatura tendo, em 2004 estabelecido a necessidade de
estruturação do bacharelado para que pudesse haver uma formação de excelência para atuação profissional fora do ambiente escolar e que
atendesse a necessidade social de orientação para a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas focadas na saúde. As evidências apontam
que há determinada evolução das competências profissionais de professores de Educação Física, manifestada durante a intervenção e trajetória
profissional, embora tenham se manifestado de maneira tímida no início da carreira. (FARIAS et al., 2012).. Destaca-se, portanto, uma oportunidade
fértil para a formação profissional em Educação Física e para a realização de novos estudos, por meio da constante reflexão, a qual deveria ser
possibilitada em todas as disciplinas e em diferentes contextos (SANTOS, 2015). Há uma diferenciação na representação da saúde nas duas
habilitações dos cursos de educação física, licenciatura e bacharelado? O presente estudo pretende relacionar as representações sociais de saúde de
graduandos em Educação Física Bacharelado e Licenciatura de uma instituição de ensino superior particular. Estudo descritivo e comparativo utilizará
o método de levantamentos de dados, por meio de questionário de evocação livre composto de questões específicas baseado em concepções
encontradas nos trabalhos de Campos, (1998a); Vergès, (1994); Sá, (1996), para identificar, fazer emergir e conhecer a organização os elementos
constitutivos da representação social do grupo em relação ao objeto deste estudo. Para análise dos dados será utilizado o programa EVOC 2005, que
possibilita, a partir de 16 programas, a análise das evocações léxicas e a categorização por análise de conteúdo. Essa metodologia cruza a ordem de
evocação das palavras e os dados de frequência, relativos a associações, para indicar respostas altamente frequentes e prontamente evocadas como
prováveis elementos centrais. Objetivo Geral: Estudar a representação social de saúde em alunos concludentes do curso de educação física
licenciatura e bacharelado em uma instituição de ensino superior da rede de ensino particular. Objetivos Específicos: a) Identificar e analisar a
Representação Social de saúde, como componentes de um sistema sócio-cognitivo; b) Estudar a provável transformação das representações sociais
que integram o sistema sócio-cognitivo; c) Relacionar a representação da saúde com o objeto de intervenção profissional da licenciatura e
bacharelado em educação física. Existem possíveis diferenças nas representações da saúde recorrente das diferenças na orientação em termos
conceituais e metodológicos, concepções, modelos, competências na formação de profissionais de licenciatura e bacharelado em Educação Física que
justificam a manutenção dos dois cursos com formação para áreas distintas de intervenção. O presente trabalho pretende apontar algumas
considerações sobre a formação universitária em Educação Física nas habilitações licenciatura e bacharelado e as possíveis diferenças nas
representações da saúde, recorrente desta divisão e a orientação em termos conceituais e metodológicos e a formação de profissionais com
diferentes concepções, modelos, competências, linguagens e representações. Quanto à estruturação da representação social da saúde, tal qual
assinalam Campos e Rouquette (2003), que as representações são perpassadas por aspectos tanto cognitivos, quanto afetivos, assumindo uma
característica atributiva, à medida que influencia, organiza ou determina cognições ou comportamentos avaliativos. O grande interesse despertado
pela TRS, inclusive no campo de outras ciências humanas, vem em parte de seu potencial de explicação do pensamento cotidiano dos grupos sociais e
seus postulados quanto à imbricação desta modalidade de pensamento e às práticas sociais. Nos campos da educação e da saúde, a teoria foi
acolhida como uma possibilidade de melhor compreender a relação entre pensamento e ação dos grupos, de modo a permitir sua análise e sua
intervenção. É importante entender opiniões, informações, atitudes e crenças organizadas em torno da sua significação central. Para tanto, pela
Teoria das Representações Sociais (TRS) é possível compreender a construção de sentidos a respeito dessa realidade. Este estudo se caracteriza por
ser descritivo, de campo com abordagem quantitativa/qualitativa, utilizando além da análise estatística, a descrição da complexidade do problema
para compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuindo no processo de mudança, possibilitando o entendimento das
mais variadas particularidades dos indivíduos. A população será o universo dos alunos dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado do Centro
Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC, que estiverem cursando o último ano da graduação. A amostra será composta por aqueles alunos que
estiverem cursando ou tenha cursado pelo menos uma disciplina de estágio supervisionado. Serão excluídos aqueles que estejam matriculados em
apenas disciplinas na modalidade EAD. Na tentativa de identificar os elementos das representações sociais sobre o sistema sócio cognitivo desses
sujeitos no contexto da educação para a saúde, será aplicado um questionário com o objetivo de descrever o conteúdo das representações para que
sejam identificadas associações ou evocações do tema indutor saúde. Para análise das questões será utilizado o programa EVOC 2005, que possibilita,
a partir de 16 programas, a análise das evocações léxicas e a categorização por análise de conteúdo. A pesquisa em representações sociais irá
contribuir aqui para a compreensão de fenômenos sociais, relacionando ideias da Educação Física Licenciatura e Bacharelado sobre saúde.
Aluno: Sabrina Raquel Freitas dos Santos
Aluno: Patrick Sobreira Cidrão

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ARTETERAPIA COMO TECNOLOGIA DE CUIDADO DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE
E-mail: kariane_gomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Kariane Gomes Cezário

RESUMO
A promoção da saúde mental do adolescente é fruto de uma nova perspectiva advinda da Reforma Psiquiátrica e o enfermeiro, profissional promotor
da saúde deve desenvolver atividades nesse contexto. Objetiva-se a identificação das demandas em saúde mental de adolescentes em situação de
vulnerabilidade, no contexto comunitário, e após a caracterização das demandas do cuidado desenvolver a tecnologia de cuidado de enfermagem
embasada na arteterapia. Por conta dos benefícios advindos desta prática, profissionais de diferentes formações adotaram em suas intervenções
terapia pela arte como forma de promoção da saúde. Pesquisa-cuidado, com abordagem qualitativa, a ser desenvolvida de agosto de 2016 a julho de
2017, a ser realizada em um centro juvenil comunitário. A pesquisa será desenvolvida em três etapas metodológicas: na primeira, serão realizadas
entrevistas com adolescentes para identificação de suas demandas psíquicas e psicossociais. A partir daí será desenvolvida tecnologia de cuidado de
enfermagem, contudo, essa aplicação será precedida pela avaliação da tecnologia por enfermeiros especialistas em saúde mental, para assim ser
aplicada junto aos adolescentes. Espera-se que esta relação terapêutica, propicie o relacionamento interpessoal, favoreça a comunicação psíquica e
possibilite o autoconhecimento e o autocentramento das relações para promoção da saúde e melhores práticas de enfermagem.
Aluno: Luiza Erondina Guilherme Alves

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE AGENTES SANITZANTES UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS VERDURAS
E-mail: patricia_quirino@hotmail.com
Docente orientador: Patrícia Quirino da Costa

RESUMO
A utilização dos sanitizantes em alimentos tornou-se fundamental, já que o consumo alimentício sem os devidos cuidados pode causar doenças.
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Partindo da ideia de que os agentes têm a finalidade de realizar uma ação antimicrobiana e que utilização dos mesmos é cada vez mais frequente,
torna-se necessário a avaliação destes para sabermos se estamos ou não totalmente seguros quanto ao uso. Objetiva-se avaliar a qualidade dos
sanitizantes comercializados no município de Fortaleza-Ce. O guia alimentar para a população brasileira saudável (2008) traz a definição de verduras
como plantas ou partes de plantas que servem para consumo humano, onde as partes comestíveis do vegetal são as folhas, flores, botões ou hastes,
além de descrever os inúmeros benefícios são associados ao seu consumo pela riqueza de fibras associado e a presenças de minerais. O risco
associado ao consumo desses alimentos está associado a um problema de saúde pública que são as doenças transmitidas por alimentos, que ocorre
em todo o mundo. De acordo com a revisão da literatura publicada em 2015 utilizando dados nacionais 1983 e 2014, verifica-se que esse problema
ocorre no Brasil, o número de casos em todas as regiões do Brasil vem aumentando, e a maioria dos casos ocorre nas residências. Esse artigo revela
que o maior número de óbitos, de curas não confirmadas e de sequelas apresentadas estão registrados na região Nordeste (HAUSCHILDT, MESQUITA
2015). Qual a qualidade dos agentes sanitizantes utilizados na higienização das verduras? Os sanitizantes utilizados nos alimentos são fundamentais
para evitar as doenças relacionadas aos alimentos. Um sanitizante permitido pela legislação brasileira é o cloro e em outros países utilizam em maior
escala agentes como vinagre, ácido peracético, que obtiveram aceitação em outros países, por apresentarem eficácia similar ao cloro (NASCIMENTO;
SILVA; CATANOZI, 2003). Trata-se de um estudo empírico experimental, a ser realizado nos laboratórios de química e microbiologia do Centro
Universitário Estácio do Ceará. Onde serão coletadas amostras de sanitizantes comercializados e, posteriormente, serão determinados o teor de cloro
ativo, o pH e a ação antimicrobiana dos agentes. Portanto, espera-se obter resultados satisfatórios quanto à eficácia dos sanitizantes, visto que para
uma alimentação saudável é necessária uma desinfecção de qualidade.
Aluno: Paulo Romulo Viana de Oliveira Filho

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE FORTALEZA SOBRE ABORDAGENS DE REDUÇÃO DE DANOS
PARA USUÁRIOS DE DROGAS
E-mail: patriciamarcalcosta@gmail.com
Docente orientador: Patrícia Marçal da Costa

RESUMO
Os programas de Redução de Danos visam acessar e vincular usuários de drogas a serviços de saúde que promovam a diminuição da vulnerabilidade
pela reinserção social (QUEIROZ, 2001). Ao longo dos últimos anos observa-se crescente consumo de drogas lícitas e ilícitas que têm agravado o
cenário epidemiológico, desencadeando aumento de dependência de substâncias psicoativas (LEBRETON, 2003)A Redução de Danos (RD), adotada
como estratégia de saúde pública no Brasil há mais de 25 anos, levanta as abordagens alternativas de promoção da saúde para usuários de drogas il
citas ou não, visando reduzir consequências negativas adversas associadas ao uso de drogas seja de caráter recreacional ou habitual. Este projeto tem
o objetivo de avaliar o conhecimento dos estudantes universitários de Fortaleza dos cursos da saúde e áreas afins sobre a RD por meio de
quesponários respondidos dentro das IES. O estudo é transversal e comparativo. Os sujeitos da pesquisa são alunos universitários de IES públicas e
privadas que estejam cursando universidade na área da saúde e serão abordados por meio de instrumento questionário que será analisado por meio
de estatística descritiva. O tema de enfoque transdisciplinar vem se tornando cada vez mais abrangente desde 2003 quando as ações de RD deixaram
de ser apenas uma das estratégias usadas para os Programas de DST/AIDS e se tornam parte integrante da Política do Ministério da Saúde para
Atenção Integral a Usuários de álcool e Outras Drogas, bem como da política de Saúde Mental. Tal contexto envolve profissionais das mais diversas
áreas da saúde como enfermeiros, farmacêuticos e psicólogos e avaliar o conhecimento dos estudantes em relação à questão da RD contribui para
uma melhor atuação profissional futura, ao mesmo tempo em que leva os estudantes ao encontro de novas abordagens em saúde e cuidado ao
paciente.
Aluno: Guanacy Nonato Dias

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE ADULTOS ADMITIDOS EM UMA UNIDADE PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA
E-mail: jennaracandido@yahoo.com.br
Docente orientador: Jennara Candido do Nascimento

RESUMO
Analisar as características clínicas de adultos admitidos em uma unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca. ESPECÍFICO - caracterizar a população
quanto às variáveis clínicas; Investigar os fatores de risco para doença cardiovascular presentes entre os adultos; Descrever o desfecho dos adultos
após a sua permanência na UTI; avaliar os registro de enfermagem. QUESTÃO NORTEADORA: Como o perfil dos pacientes admitidos em uma unidade
de terapia intensiva pode influenciar a qualidade do cuidado de enfermagem? JUSTIFICATIVA: É crescente o número de pacientes críticos admitidos
nas unidades de terapia intensiva e, consequentemente, a necessidade de caracterizá-los para melhor distribuição de recursos humanos e materiais,
visando à qualidade da assistência de enfermagem. MARCO TEÓRICO: A promoção da saúde está inserida na perspectiva de um novo modelo de
atenção à saúde que busca a qualidade de vida das populações, compreendendo-a como resultado de um conjunto de determinantes do âmbito
sócioeconômico, político, cultural e emocional. Esse processo de mudança no Brasil suscita a necessidade de novos olhares e ações voltados às
diversas áreas de atenção à saúde, inclusive aquelas desenvolvidas no âmbito de instituições hospitalares. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
Estudo longitudinal, retrospectivo de natureza documental, que será realizado em um hospital terciário especializado em Fortaleza- CE. A populaçãoalvo será constituída de todos os adultos admitidos na referida instituição no período de agosto de 2016 a dezembro de 2016. Após a coleta os dados
serão organizados em planilhas no programa Excel. As análises estatísticas serão realizadas utilizando o programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 15.0. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os resultados deste estudo forneçam subsídios para discussões e novas
investigações voltadas aos processos de avaliação, planejamento e adequação dos cuidados de enfermagem em UTI.
Aluno: João Paulo Fernandes de Souza
Aluno: Letícia Karen Rodrigues Tomaz

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO SOBRE A PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
E-mail: natashafrota_@hotmail.com
Docente orientador: Natasha Marques Frota

RESUMO
O docente deve utilizar ferramentas que extrapolem o simples repassar de conhecimento, despertando uma consciência crítica no aluno, o que
possivelmente ajudará a alicerçar uma nova enfermagem. Para tanto, torna-se pertinente oferecer distintas ferramentas para ensino, de forma a
auxiliar na formação do profissional com vistas a privilegiar situações de aprendizagem. Qual estratégia favorece melhor o aprendizado do estudante
de enfermagem sobre punção venosa periférica, a hipermídia ou a aula expositiva? Verificar o conhecimento dos alunos que utilizaram a hipermídia
educativa com os que utilizaram a modalidade aula expositiva dialogada. Acredita-se que o desenvolvimento deste trabalho privilegia a formação do
aluno, com o intuito de facilitar e auxiliar a prática de enfermagem nesta área, colaborando com o processo de ensino-aprendizagem e propiciando
oportunidades para que os futuros enfermeiros estejam aptos a buscar e utilizar novos conhecimentos para o desenvolvimento da prática
profissional. Trata-se de um estudo longitudinal, do tipo antes e depois que será desenvolvido com estudantes do curso de graduação em
enfermagem da Estácio para avaliar a aprendizagem sobre punção venosa periférica mediante o uso de uma hipermídia educativa e uma aula
expositiva dialogada. A avaliação será baseada em dois momentos: pré e pós-intervenção. A pesquisa será desenvolvida com estudantes do sexto
semestre do Centro Universitário Estácio-FIC. Os dados serão coletados no período de março a abril de 2017. Os dados serão organizados em uma
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planilha do programa Microsoft Excel 2014 e analisados pelo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Este estudo seguirá a
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: 666.368.
Aluno: Isabelle Morais Braga

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONSTRUÇÃO DE UM OBJETO EDUCACIONAL NA MODALIDADE DE VÍDEO SOBRE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA
E-mail: natashafrota_@hotmail.com
Docente orientador: Natasha Marques Frota

RESUMO
Na prática docente é necessário utilizar algumas ferramentas que extrapolem o simples repassar de informações, de forma a despertar o interesse e
iniciativa por parte dos discentes, de forma a despertar uma consciência crítica e inovadora para o futuro profissional sentir-se apto a atuar no
mercado de trabalho. Para tanto, este aluno, precisa de ferramentas que extrapolem o ambiente de sala de aula, por meio do uso de dispositivos
tecnológicos que favoreçam o processo de ensino aprendizagem, daí a importância da construção de objetos educacionais digitais para fomentar o
ensino de enfermagem. Construir um objeto educacional digital na modalidade de vídeo sobre punção venosa periférica. Como um vídeo educacional
sobre punção venosa periférica pode contribuir na formação acadêmica do discente em enfermagem? Acredita-se que o desenvolvimento deste
trabalho privilegia a formação do aluno, com o intuito de facilitar e auxiliar a prática de enfermagem na área assistencial, de forma a colaborar com o
processo de ensino-aprendizagem e propiciando oportunidades para que os futuros enfermeiros estejam aptos a buscar e utilizar novos
conhecimentos para o desenvolvimento da prática profissional. O estudo constitui-se de uma pesquisa metodológica, aplicada, de produção
tecnológica. Dentre as diferentes metodologias para o desenvolvimento de tecnologias optou-se, neste estudo, pela metodologia de Galvis-Panqueva,
devido a sua clareza e coesão com as finalidades e os objetivos da pesquisa. Assim, as fases que compõem esta pesquisa serão: análise e desenho e
desenvolvimento. A organização do material ocorrerá por meio da técnica de storyboard, que consiste em um esboço de como a aplicação que será
organizada, permitindo o detalhamento da sequência de conteúdos, da estrutura de navegação, da interface e do layout do vídeo. A construção do
vídeo ocorrerá no período de outubro de 2016 a março 2017.
Aluno: Jheyne Duarte Pereira
Aluno: Luiza Helena Holanda de Lima Silva

Curso do aluno: Enfermagem
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Título CONSTRUÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA NA TOMADA DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS.
E-mail: natashafrota_@hotmail.com
Docente orientador: Natasha Marques Frota

RESUMO
construir uma cartilha educativa para auxiliar o idoso na tomada de medicamentos. O interesse pelo desenvolvimento deste estudo surgiu em virtude
da aproximação que as pesquisadoras têm com a temática de saúde do idoso e também por perceber durante as atividades de estágios curricular do
curso de graduação a necessidade de construção de material educativo que favoreça o autocuidado e a promoção da saúde de idosos por meio de
tecnologias educacionais. Trata-se de uma pesquisa metodológica, com enfoque no desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de um
instrumento ou de uma estratégia que possa aprimorar uma metodologia. Para garantir e/ou viabilizar a criação de um produto de qualidade
orientado por princípios pedagógicos é necessário seguir uma metodologia específica e observar padrões ergonômicos. Na proposta de Echer (2005)
no processo de construção de materiais educativos teremos as seguintes etapas: levantamento bibliográfico e elaboração do material educativo. A
coleta de dados ocorrerá por meio do uso de ferramentas das bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo); Medline (Medical Literature
Analysis and Retrieval Sistem online); Science Direct; e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). A busca nessas diversas
bases de dados tem como propósito ampliar o âmbito da pesquisa e minimizar possíveis vieses. Os critérios de inclusão serão: artigos na íntegra, nos
idiomas inglês, espanhol e português, com publicação no período de 2010 a 2015 e relacionado a medicação na terceira idade. A construção da
cartilha ocorrerá no período de setembro de 2016 a abril de 2017, dividindo-se nos seguintes domínios: confecção da tecnologia educativa impressa,
conteúdo e linguagem, ilustração e layout.
Aluno: Laryssa Fernanda Saraiva de Souza
Aluno: Vanessa Sampaio Silva

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBITI/IES

Título CONSTRUÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS DE IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS
E-mail: natashafrota_@hotmail.com
Docente orientador: Natasha Marques Frota

RESUMO
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são causas das altas taxas de morbidade e mortalidade, em especial nos idosos, ocasionando
principalmente complicações cárdio e cérebro vasculares, renais e oculares. A não sintomatologia das doenças, o esquecimento dos horários dos
medicamentos utilizados, dentre outros. Para isso, a utilização da cartilha educativa poderá auxiliar em uma melhor compreensão destes fatores pelo
idoso e pelo seu familiar. Como uma cartilha educativa voltada para promoção de hábitos saudáveis de idosos com doenças crônicas pode ajudar à
pessoa idosa na adesão as condutas não farmacológicas? Construir uma cartilha sobre a promoção de hábitos saudáveis para idosos com DCNT. O
interesse pelo desenvolvimento deste estudo surgiu em virtude da aproximação que as pesquisadoras têm com a temática de saúde do idoso e
também por perceber durante as atividades de estágios curricular do curso de graduação a necessidade de construção de material educativo que
favoreça o autocuidado e a promoção da saúde. Assim, acredita-se que investir na construção de materiais educativos possa privilegiar a área da
saúde do idoso. Trata-se de uma pesquisa metodológica, com enfoque no desenvolvimento de um instrumento ou de uma estratégia. Dentre as
diferentes metodologias para a elaboração de materiais educativos, neste estudo, será adotada a metodologia de Echer (2005), os quais explanam
acerca das etapas do processo de construção de materiais didáticos para o cuidado em saúde. Na proposta de Echer (2005) no processo de
construção de materiais educativos teremos as seguintes etapas: levantamento bibliográfico e elaboração do material educativo. Os critérios de
inclusão serão: artigos na íntegra, nos idiomas inglês, espanhol e português, com publicação no período de 2010 a 2015 e relacionado à promoção de
hábitos saudáveis para idosos com DCNT. A construção da cartilha será de setembro de 2016 a abril de 2017.
Aluno: Phamela Karyda Alves Cavalcante

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título NOVOS MODELOS DE ENSINO EM SAÚDE: PERSPECTIVAS E DASAFIOS DA EAD PARA O ALUNO DA ENFERMAGEM
E-mail: lunalandim@yahoo.com.br
Docente orientador: Fátima Luna Pinheiro Landim

RESUMO
Em meados da década de 70, a linguística cognitiva surge a partir de diversos confrontos epistemológicos em torno da semântica e da gramática e,
mais especificamente, da linguística gerativa de Noam Chomsky. Para este (apud LAKOFF e JOHNSON, 1999), a gramática é um manual de normas, e
seu desenvolvimento não depende do significado. Nabase da visão chomskyana, está um projeto filosófico de caráter cartesiano formalista. Neste
contexto, a percepção da linguagem se pauta no conhecimento cartesiano da mente, em que alguns componentes-chave dessa visão de mente e
razão foram desenvolvidas por Descartes. A partir da compreensão filosófica cartesiana que Chomsky desenvolve a percepção que a linguagem define
a natureza e a essência do ser. Conhecida como inata e universal, a linguagem é titulada como uma capacidade independente de nossa mente. Por
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tanto, sua origem não se dá da natureza corpórea nem a uma experiência de mundo, de modo que a capacidade da linguagem humana, enquanto
estrutura formal e matemática, é independente de fatores sócio-culturais e históricos. Os modelos cognitivos idealizados – MCIs são os nossos
constructos das ideias que categorizamos por meio de informações externas que se estrutura a partir da atração de novos significados. Feltes (2007),
ao apontar a raiz dos MCIs, sugere que esses modelos, de acordo com o contexto que tomam, podem vir a serem considerados modelos culturais. O
problema é: Como os moradores de rua são conceitualizados na internet?
Aluno: Breno Farias Maranhão

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DE PESSOAS COM TRANSTORNO AFETIVOS BIPOLAR NA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA:SUBSÍDIOS PARA O
CUIDAR EM ENFERMAGEM
E-mail: kariane_gomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Kariane Gomes Cezário

RESUMO
O Transtorno Afetivo Bipolar se caracteriza por um transtorno do humor que alterna quadros de depressão e mania. Seu acometimento é amplo nos
mais diferentes perfis e possui um impacto significativo no sistema de saúde, podendo demandar em quadros graves internação psiquiátrica. Por
conta do impacto econômico significativo é importante a identificação do perfil clínico-epidemiológico de tal clientela, visando subsidiar as
intervenções de enfermagem. Objetiva-se caracterizar o perfil clínico-epidemiológico de pessoas com Transtorno Afetivo Bipolar no contexto da
internação psiquiátrica e desenvolver tecnologia de cuidado de enfermagem embasado em tais características. Estudo do tipo qualiquantitativo, a ser
desenvolvido em um hospital de saúde mental referência em Fortaleza-Ceará, no período de agosto de 2016 a julho de 2017. A pesquisa será
desenvolvida em três etapas: na primeira será levantado o perfil clínico-epidemiológico de clientes internados no referido hospital com diagnóstico de
Transtorno Afetivo Bipolar e, a partir de tais dados, será desenvolvida tecnologia de cuidado de enfermagem a qual será avaliada por enfermeiros
especialistas em saúde mental. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa e todos os critérios éticos serão respeitados.
Aluno: Gabriela Amaral de Moura Petkevicius

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRÁTICA PROFISSIONAL E TECNOLOGIAS DO CUIDADO DE ENFERMAGEM A PESSOAS COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NA INTERNAÇÃO
PSIQUIATRICA
E-mail: kariane_gomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Kariane Gomes Cezário

RESUMO
O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) se caracteriza por um transtorno do humor que se caracteriza por alternância de quadro de depressão e mania.
Seu acometimento é amplo nos mais diferentes perfis e possui um impacto significativo no sistema de saúde, podendo demandar em quadros graves
internação psiquiátrica. O enfermeiro atua no cuidado à pessoa com TAB diretamente e, portanto, deve ter suas práticas de cuidado valorizadas e
identificadas. O enfermeiro no contexto da internação psiquiátrica desenvolve cuidados e tecnologias de cuidado de enfermagem, as quais devem
estar embasadas no conhecimento prévio de sua clientela. Objetiva-se identificar as práticas de cuidado de enfermagem desempenhadas por
enfermeiros no contexto da internação psiquiátrica e, a partir de tal identificação, subsidiar a construção de tecnologia de cuidado de enfermagem.
Estudo do tipo Pesquisa-cuidado, a ser desenvolvido em um hospital de saúde mental referência em Fortaleza-Ceará, no período de agosto de 2016 a
julho de 2017. A pesquisa será desenvolvida em três etapas: na primeira serão identificadas quais as práticas de cuidado desenvolvidas por
enfermeiros no âmbito da internação psiquiátrica, por meio de entrevista semiestruturada com pergunta norteadora. A partir de tal identificação será
construída tecnologia de cuidado de enfermagem para subsidiar a prática de enfermeiros no contexto da internação psiquiátrica. Contudo, essa
tecnologia será avaliada previamente por enfermeiros especialistas em saúde mental. Após essa etapa, a referida tecnologia será submetida à
apreciação dos enfermeiros entrevistados na primeira etapa do estudo, o qual darão sua apreciação. A análise dos dados se dará pela Análise
Temática e os dados qualitativos de avaliação da tecnologia serão categorizados, conforme as respostas dos enfermeiros especialistas.
Aluno: Aline Beatriz Sotero Soares

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROCESSO ÉTICO DE ENFERMAGEM NO ESTADO DE CEARÁ: REFLEXÃO PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL
E-mail: francisco.mendonca@estacio.br
Docente orientador: Francisco Antônio da Cruz Mendonça

RESUMO
Percebe-se que, frequentemente, na prática da assistência de Enfermagem, tanto a nível internacional, nacional e local, erros acontecem ferindo a
segurança do paciente por informações inconsistentes na equipe, número insuficiente de profissionais, levando a sobrecarga de trabalho,
esgotamento da equipe, gerando distração e interrupções frequentes nas atividades. Faz-se necessário levantar as questões: Quais as infrações
cometidas contra o Código de Ética da Enfermagem por esses profissionais? Qual a categoria dos profissionais de Enfermagem envolvidos nos
Processos Éticos? Quais os temas das denúncias desses Processos Éticos? Quais as penalidades sofridas por estes profissionais? Acredita-se que o
número de processo sofrido pela Enfermagem no Ceará tenha seu destaque e que nos deixa a curiosidade de quais causas, tipos de infrações e
penalidades determinadas aos infratores. Objetivou-se caracterizar os processos ético-profissionais de enfermagem tramitados no Conselho Regional
de Enfermagem do Ceará. Este estudo será descritivo, com abordagem quantitativa e documental. O estudo será realizado no Conselho Regional de
Enfermagem do Ceará nos meses de fevereiro e março/2017. A população do estudo será composta de números de processos éticos concluídos no
período de 2009 a 2014 com profissionais de Enfermagem composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares Enfermagem. Os dados coletados a partir
do instrumento abordando as informações: infração cometida; causa do Processo Ético; desfecho do Processo Ético com a penalidade recebida. Os
dados serão analisados a partir da estatística descritiva. Será solicitada a assinatura do Termo Fiel Depositário. O estudo obedecerá a Resolução Nº
466/12. Ressalta-se que este estudo venha contribuir e mostrar uma ferramenta como estratégias que auxiliarão os profissionais de Enfermagem para
diminuir os danos causados ao paciente.
Aluno: Dyego Oliveira Venâncio

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA CRIANÇA NO CONTEXTO COMUNITÁRIO:O GRUPO COMO TECNOLOGIADO CUIDADO DA ENFERMAGEM.
E-mail: kariane_gomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Kariane Gomes Cezário

RESUMO
A promoção da saúde mental infantil é fruto de uma nova perspectiva advinda da Reforma Psiquiátrica, e o enfermeiro, profissional promotor da
saúde nos mais diversos contextos, deve desenvolver atividades nesse contexto. O desenvolvimento infantil e, por consequente, a saúde mental da
criança é influenciada pelas vulnerabilidades as quais pode estar exposta no contexto comunitário. Objetivos: Objetiva-se a identificação das
demandas em saúde mental de crianças em situação de vulnerabilidade, no contexto comunitário, e, a partir de tal identificação, desenvolver
tecnologia de cuidado de enfermagem na modalidade grupal. Método: Estudo do tipo Pesquisa-cuidado, com abordagem qualitativa, a ser
desenvolvido de agosto de 2016 a julho de 2017, em um centro infantojuvenil comunitário. A pesquisa será desenvolvida em três etapas
metodológicas: na primeira, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com crianças para identificação de suas demandas psíquicas e
psicossociais, por meio da identificação de seus aspectos socioeconômicos e pergunta norteadora. O número de participantes da primeira etapa será
delimitado por saturação dos dados. A partir da identificação dessas demandas, será desenvolvida tecnologia de cuidado de enfermagem na
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modalidade grupal. Contudo, essa etapa será precedida pela avaliação da tecnologia por enfermeiros especialistas em saúde mental. Após tal
apreciação, a tecnologia será aplicada junto às crianças em formato de grupo operativo. Além das vivências das crianças no grupo, as mesmas serão
convidadas a relatar sua experiência com a referida tecnologia. Os dados de todas as etapas serão analisados à luz do método da Análise Temática e
agrupados. O projeto foi submetido para apreciação de Comitê de ética em Pesquisa e respeitará todos os aspectos éticos.
Aluno: Rayane Oliveira da Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO SOBRE O PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A
MICROCEFALIA
E-mail: jufontelesm@gmail.com
Docente orientador: Juliana Lima Fonteles Magalhães

RESUMO
O Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia (PNEM), dispõe a mobilizar profissionais da saúde bem como a comunidade em geral no âmbito
nacional, a combaterem o mosquito Aedes aegypti, já que a sua relação com o desenvolvimento da microcefalia está intimamente ligada. Onde nas
graduações muitas temáticas da saúde pública não são destacadas, já que as disciplinas do curso de graduação de fisioterapia abrangem a área da
saúde coletiva uma única vez, assim, tornam-se temas obsoletos durante a graduação, transformando este constructo desinteressante. Desta forma é
de total relevância o desenvolvimento de estudos para a compreensão do grau de conhecimento do plano nacional de enfrentamento a microcefalia
na visão de universitários. Trata-se de um estudo descritivo observacional e de campo, numa abordagem qualitativa dos dados. O estudo será
desenvolvido no Centro Universitário Estácio do Ceará – CEUC, localizado na Rua Eliseu Uchôa Beco, 600 Bairro Água Fria em Fortaleza/Ceará,
instituição de ensino superior privada. A população do presente estudo será composta por acadêmicos do curso de fisioterapia do Centro
Universitário Estácio do Ceará, de ambos os sexos, raça, religião e condições financeiras, a partir do terceiro semestre da graduação. Será utilizado o
método de saturação para a composição do estudo, segundo Fontanella (2008), este consiste na suspensão de incluir novos participantes, já que na
perspectiva do pesquisador está ocasionando uma redundância, sendo aplicada uma entrevista de caráter semiestruturada (roteiro de entrevista)
criado pelos pesquisadores e aplicado pelos mesmos. Visamos como resultados, uma análise da percepção dos acadêmicos de fisioterapia sobre o
PNEM, como também no contexto de saúde pública.
Aluno: Jonas Loiola Gonçalves

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO DO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RENAL NA HEMODIÁLISE
E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
A Fisioterapia, inter ou intradialítica, contribui significativamente na melhoria de complicações presentes no paciente renal. Com isso, indagam-se
quais os tipos de intervenções e benefícios da Fisioterapia nos pacientes renais durante a hemodiálise? Diante deste questionamento somado ao
interesse pela temática e ciente que a realização deste estudo poderá beneficiar um grupo expressivo de pessoas é que se resolveu analisar a
intervenção da Fisioterapia nos pacientes renais durante a hemodiálise identificando os recursos e técnicas que podem ser usados. Para tanto será
realizada uma pesquisa de campo do tipo descritiva longitudinal com abordagem quantitativa dos resultados. O presente estudo será realizado nas
dependências da Fundação do Rim em Fortaleza-CE, durante o período de agosto de 2016 a julho de 2017. A amostra será composta por 40 pacientes
atendidos pela fundação. Essa pesquisa pretende oferecer subsídios para implantação de novas estratégias para a melhoria no atendimento desses
pacientes. Tornando-se relevante devido ao fato de proporcionar conhecimento teórico-científico para que as instituições possam desenvolver uma
maior assistência aos seus usuários e profissionais envolvidos.
Aluno: Nayane de Sousa Fernandes
Aluno: Nayana Kelly da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia
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Título ANÁLISE CINEMÁTICA E CINÉTICA DP JOELHO NO DIABETES MELLITUS TIPO I
E-mail: chjpinheiro@gmail.com
Docente orientador: Carlos Hermano da Justa Pinheiro

RESUMO
O problema a ser estudado é a prevalência de discinese escapular em indivíduos com diabetes mellitus. O objetivo geral dessa pesquisa é identificar
assimetria no posicionamento estático da escápula e no ritmo escápulo-umeral em indivíduos com diabetes mellitus. Em adição, pretende-se avaliar a
amplitude de movimento articular glenoumeral; averiguar encurtamento de peitoral menor; observar déficit de rotação interna glenoumeral;
identificar postura com anteriorização de cabeça e hipercifose torácica além de analisar a presença de dor no ombro. Indivíduos com diabetes mellitus
teriam maior prevalência de discinese escapular devido a complicações da doença, principalmente a neuropatia periférica. Os resultados do presente
estudo contribuirão para o desenvolvimento de intervenções específicas na reabilitação do indivíduo com diabetes mellitus. Evidências de neuropatia
periférica em membros superiores já foram reportadas na literatura científica. Dessa maneira, indivíduos com diabetes mellitus poderiam apresentar
alterações funcionais também em membros superiores, em adição, as alterações já conhecidas em membros inferiores. A avaliação da postura e
cinemática da escápula será realizada através de observação clínica após captura das imagens por câmera digital e também pelo este de deslizamento
lateral da escápula e aplicação de formulário específico. Um grupo constituído por indivíduos não-diabéticos e pareados por faixa etária e gênero será
também avaliado e utilizado como controle no presente estudo. A análise estatística será realizada utilizando o software Graphpad Prism versão 5.0.
Espera-se que a prevalência das alterações descritas seja maior em indivíduos diabéticos.
Aluno: Luana Karoline Castro Silva
Aluno: Graziella Deleuda Urbanos

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título ANÁLISE DO NÍVEL DE ESTRESSE E PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO DE FUMANTES E NÃO FUMANTES EM UM HOSPITAL NA CIDADE DE
FORTALEZA/CE
E-mail: ctsousa@yahoo.com.br
Docente orientador: Cristiano Teles de Sousa

RESUMO
Análise do nível de estresse e pico de fluxo expiratório de fumantes e não fumantes em um hospital na cidade de Fortaleza/CeO tabagismo é o
comportamento viciante mais difundido no mundo, incluindo a exposição passiva ao mesmo, ocupou o segundo lugar entre os maiores fatores de
risco para a carga de doenças no mundo em 2010. Baseado nisso, surgiu o interesse da realização desse estudo com o intuito de verificar a existência
de relação entre estresse, nível de nicotina e pico de fluxo expiratório, pois o habito de fumar poderia está associado ao estresse ou vice-versa, bem
como interferir na mecânica respiratória. Os objetivos do estudo são analisar o nível de estresse e pico de fluxo expiratório de fumantes e não
fumantes em ambiente hospitalar na cidade de Fortaleza/CE, traçar o perfil epidemiológico e social da amostra em estudo, medir o nível de estresse
dos fumantes e dos não fumantes participantes do estudo, comparar o pico de fluxo expiratório dos fumantes com os não fumantes, verificar o nível
de dependência de nicotina da amostra em estudo, relacionar nível de nicotina, nível de estresse e o fluxo expiratório dos fumantes. Trata-se de um
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estudo exploratório, randomizado controlado, duplo cego, transversal, prospectivo e com abordagem quantitativa. Este estudo será desenvolvido em
Fortaleza no Instituto Doutor Jose Frota (IJF),mediante a aprovação do Comitê de Ética do referido Instituto. A população abrangida por esta pesquisa
será constituída por servidores/funcionários do referido Hospital, sendo a amostra formada de forma aleatória, porém baseada em calculo estatístico
para amostra finita (n = 340). Este estudo visa como futuros resultados uma elaboração de propostas e medidas de orientação para conscientização
da sociedade, bem como, na melhoria da qualidade de vida do seu público interno.
Aluno: Francisca Daiane de Oliveira Santos

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DOS ÍSQUIOS TIBIAIS DO ÂNGULO POPLÍTEO EM PACIENTES IDOSOS COM ARTROSE DE JOELHO(GONARTROSE).
E-mail: denilsonqueiroz@hotmail.com
Docente orientador: Denilson de Queiroz Cerdeira

RESUMO
A gonartrose é caracterizada por uma doença articular mais prevalente e também a principal causa de dor e de incapacidade física na mulher idosa. A
ruptura dos músculos posteriores da coxa (ísquiotibiais) tem sido objeto de estudo. Diante disso, objetivou-se avaliar a flexibilidade da musculatura
posterior da coxa em idosos com o diagnóstico de Gonartrose. Tratar-se-á de um estudo descritivo e quantitativo realizado nos meses de março a
maio de 2017. A amostra será composta por idosos cadastrados no projeto Sênior do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os dadosserão obtidos
através de uma ficha de avaliação de flexibilidade, constando: nome, idade, Teste de Finger-floor e do Ângulo Poplíteo. A análise dos dados
acontecerá através do programa estatístico SPSS na versão 20.0 e confrotandos com a literatura nacional e internacional sobre o assunto vigente. A
pesquisa baseou-se na resolução 466/12 do CNS, referente à pesquisa com seres humanos e será encaminhado ao Comitê de Ética do Centro
Universitário Estácio do Ceará, aguardando parecer para o inicio da coleta de dados. Estima-se como resultados: mensurar a flexibilidade da
musculatura posterior da coxa em pacientes idosos com gonartrose (GO); traçar o perfil sociodemográfico dos participantes; correlacionar e
identificar o nível de flexibilidade e o membro dominante, verificando a concordância das respostas do teste de Finger- Floor e do Ângulo Poplíteo e
comparando os resultados obtidos entre a dominância dos membros inferiores.
Aluno: Welison Teixeira Barbosa
Aluno: Karine Vieira Queiroz

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título AVALIAÇÃO E SUPORTE SOCIAL EM IDOSOS QUE FREQUENTAM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: rafaps@msn.com
Docente orientador: Rafaela Pessoa Santana

RESUMO
O envelhecimento populacional é um fenômeno global, que afeta países desenvolvidos e em desenvolvimento. Desde a década de 1960, a população
idosa brasileira vem aumentando de forma acelerada, como consequência da redução das taxas de natalidade e do aumento na expectativa de vida
das pessoas. Consequentemente, muitas questões se colocam no que respeita às respostas sociais de apoio, presentes e futuras, aos cidadãos idosos.
Desta forma, o apoio social surge como um conceito interativo que se refere às transações que se estabelecem entre os indivíduos, no sentido de
promover o bem-estar físico e psicológico. Analisar os idosos de forma multidimensional, assim como, o suporte que eles recebem na vida social,
emocional e econômica, além de que forma essa falta ou não de suporte pode interferir no seu processo de senilidade. Será realizada uma pesquisa
de campo do tipo descritiva e longitudinal com abordagem quantitativa dos resultados. Na cidade de Fortaleza-Ce, com 40 idosos pertencentes ao
Setor de Geriatria de uma Instituição de Ensino Superior. Serão incluídos voluntários de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, que
façam parte deste setor há no mínimo 6 meses e que aceitem assinar o TCLE. Será realizada uma Revisão Integrativa da literatura em busca de
elucidar a composição do construto do suporte social em idosos, através de uma busca nas bases de dados nas bibliotecas em saúde de artigos nos
últimos dez anos. Será realizado a Avaliação Sócio Demográfico que consiste numa avaliação multidimensional do idoso; MEEM para avaliar os vários
domínios e as funções cognitivas especificas. Por último, será realizada a ESSS. A presente pesquisa será encaminhada á apreciação do Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. Assim, Seguirá os preceitos que regem a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Pesquisa
referente a pesquisas com seres humanos. A pesquisa não traz nenhum tipo de risco ou perda aos voluntários.
Aluno: Pamella Maria da Costa Pereira
Aluno: Maria Priciane Costa Barros
Aluno: Francisco Lucivando Gomes Pereira Filho
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESEMPENHO CINÉTICO FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS AMPUTADOS PRATICANTES DE FUTEBOL
E-mail: ismeniabrasileiro@gmail.com
Docente orientador: Ismênia de Carvalho Brasileiro

RESUMO
A prática do desporto tem contribuído para manutenção da saúde física, psíquica e social, refletindo-se na melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos. Dentre os desportos praticados por pessoas com deficiências, destaca-se o futebol em amputados que após o processo de perda do
segmento passam a necessitar de uma série de adaptações e restrições, que com o passar do tempo podem vir associadas à diminuição das funções
físicas e psíquicas. Muitos referem dor e limitações na execução de suas atividades cotidianas e desportivas que têm implicações direta nas atividades
e desempenho destes compromentendo seu bem-estar e qualidade de vida. Embora os amputados pratiquem esporte como o futebol, nem sempre
têm um acompanhamento fisioterapêutico que vise a promoção e a prevenção de alterações musculo esqueleticas. Diante desse contexto, tem-se por
objetivo analisar o desempenho cinético e funcional de um grupo de amputados praticantes de futebol assistidos no campus da unidade via Corpvs. E
como objetivos especificos: traçar um perfil, social, demográfico e clínico dos participantes; avaliar a presença de algias no grupo em estudo; analisar
o nível de capacidade funcional de 30 individuos praticantes de futebol em um projeto de responsabilidade social na unidade Via CORPVS que
aceitem participar do estudo assinando um termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo é exploratório, descritivo, quantitativo e transversal.
Os sujeitos da pesquisa são indivíduos amputados praticantes de futebol e serão abordados 30 indivíduos dispostos a participar da pesquisa > Os
dados serão analisados quantitativamente por meio de estatística descritiva e testes de hipóteses.
Aluno: Gabriela Sousa Cordeiro
Aluno: Francisco Matheus Crisostomo Pinheiro

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE INTERFASE PARA A UTILIZAÇÃO COM SAKER CLASSIC EM INDIVÍDUOS EM DECÚBITO DORSAL
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
A demanda por frutas é crescente na dieta da população mundial, uma vez que estas são consideradas, do ponto de vista nutritivo, como
complemento dos alimentos básicos. A utilização de frutas para elaboração de produtos derivados possibilita maior diversificação na sua oferta sendo
uma alternativa para a utilização dos excedentes de produção. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um doce em pasta
utilizando subproduto de goiaba e acerola, assim como avaliar as condições microbiológicas e também analisar sua composição centesimal. O produto
desenvolvido será elaborado a partir da cocção da parte fibrosa da goiaba e da acerola em calda de açúcar cristal e água, com base na receita
convencional de doce de goiaba, cujo procedimento é feito utilizando o bagaco do fruto (proveniente do despolpamento) cozido em calda e em
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seguida envasado em potes de vidro, submetidos a um tratamento térmico adequado. As avaliações microbiológicas realizadas nas amostras serão
feitas conforme metodologia recomendada pelo APHA (2001) e SILVA et al. (2001), sendo realizadas analises de coliformes a 35°C e 45ºC, bactérias
aeróbias mesófilas, bolores e leveduras e Salmonella sp. Para as analises de composição centesimal, serão realizadas analises de umidade, cinzas,
proteínas, lipídios e carboidratos. Os dados serão analisados através da compilação dos dados através de tabelas para comparação dos resultados. A
presente pesquisa ira propiciar as indústrias à possibilidade de utilização do subproduto de goiaba e acerola com potencial interesse comercial, tendo
em vista que esses produtos geralmente acabam sendo descartados pelas indústrias de polpa de fruta.
Aluno: Everton Darlisson Leite da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título DESFECHO FUNCIONAL E MORBIMORTALIDADE DE MOTOCICLISTA ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
E-mail: ctsousa@yahoo.com.br
Docente orientador: Cristiano Teles de Sousa

RESUMO
As alergias alimentares são elevadas entre as crianças com Síndrome de Down por apresentarem diversos fatores de risco, como por exemplo as
alterações imunológicas e a hipersensibilidade a alérgenos inalados. Essas alergias estão diretamente relacionadas a um grande impacto negativo na
qualidade de vida dessas crianças. Em vista disso, torna-se importante a realização de uma intervenção nutricional que deve incluir: educação
alimentar, escolhas alimentares saudáveis e equilibradas, além de restrições alimentares necessárias. O objetivo desse projeto é desenvolver um jogo
manual e um aplicativo voltados para a educação alimentar de crianças com Síndrome de Down. Após o desenvolvimento do jogo manual e do
aplicativo, a sua aplicação será realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Fortaleza com as crianças com Síndrome de Down
e seus pais e/ou responsáveis que frequentam essa Associação. A população do estudo incluirá cerca de 60 crianças com Síndrome de Down com
alergias/intolerância alimentares e seus pais ou responsáveis. Esse trabalho torna-se de grande relevância, pois, espera-se promover uma intervenção
nutricional, contribuindo para a qualidade de vida das crianças com Síndrome de Down com alergias alimentares.
Aluno: Brenna Barbosa da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DISCINESIA E MIOCLONIA FACIAL AUTOSSÔMICA DOMINANTE FAMILIAR: RELATO DE UM CASO RARO
E-mail: ismeniabrasileiro@gmail.com
Docente orientador: Ismênia de Carvalho Brasileiro

RESUMO
A Discinesia e Mioclonia Facial Autossômica Dominante Familiar (FDFM) é uma doença rara causada por mutação no gene ADCY5 (Adenilato Ciclase 5).
Os movimentos involuntários são paroxísticos em idades precoces. A patologia é socialmente impactante, porém não há presença de deficiência
intelectual ou diminuição da expectativa de vida. O objetivo deste trabalho guarda-chuva será inicialmente descrever a evolução de um caso de
FDFM, a partir de pesquisa documental e de campo. Serão realizadas avaliações do desempenho motor e funcional a partir da aplicação das escalas
Medida da Função Motora (MFM); a eletromiografia e o BIODEX. Este caso é uma ilustração da variedade de diferentes formas de evolução da doença
e um exemplo interessante a ser conhecido. Dessa forma, dado a experiência da autora no atendimento a crianças com diversas disfunções
neurológias viu-se a necessidade em desenvolver esse estudo que relate um caso raro na literatura quanto ao perfil cinético e funcional de uma
criança acometida com FDFM.
Aluno: Marília Rafaele C. Pereira da Silva
Aluno: Jaquelandia Barros da Silva
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Título EFETIVIDADE DA PSICOMOTRICIDADE NA MELHORA DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DE IDOSOS
E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
A Psicomotricidade é considerada um recurso terapêutico e preventivo utilizado em diversas áreas e especialidades como na Fisioterapia, Educação
física entre outros os quais se apropriam de seus recursos para realizar atividades que favoreçam melhor assistência aos pacientes de forma a
contribuir para uma melhor recuperação física, mental e social.OBJETIVOS: analisar o efeito da psicomotricidade através no esquema e imagem
corporal; Identificar os efeitos da Psicomotricidade na funcionalidade dos membros inferiores e superiores dos idosos; Identificar o conhecimento de
si e a capacidade de desenvolver as AVDs, utilizando a psicomotricidade. METODOLOGIA:Será realizada uma pesquisa de campo do tipo descritiva e
longitudinal com abordagem quantitativa dos resultados a ser realizado no projeto Instituto Sênior, durante o período de setembro a novembro de
2016, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio/FIC.A amostra será composta pelos participantes do projeto Instituto Sênior que
realizam a Psicomotricidade (n=10). Serão incluídos idosos participantes regularmente do projeto, independentemente da condição civil, religiosa,
com idade igual ou superior a 60 anos. Serão excluídos os idosos que não frequentam regularmente e que possuem comprometimentos neurológicos
e psicológicos que os impossibilitem de responder os questionários. Os dados serão coletados através da ficha de avaliação (índice de KATZ). A análise
e interpretação dos dados serão apuradas através da planilha eletrônica e apresentados sob a forma de gráficos e/ou tabelas através do programa
Microsoft Excel Versão 2010.Espera-se que a partir da utilização da psicomotricidade na assistência aos idosos, possa melhorar as capacidades
funcionais motoras (agilidade, força, velocidade, flexibilidade e potência aeróbica) deste indivíduo, assim ajudando nas realizações de outras tarefas,
como as atividades de vida diária.
Aluno: Joana Mendes de Andrade
Aluno: Jennifer Farias Andrade
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Título EFICACIA DA BANDAGEM ELÁSTICA NA DIMINUIÇÃO DA DOR NO PERÍODO MENSTRUAL EM MULHERES DISMENORREICAS
E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
Termo dismenorreia é derivado do grego e significa fluxo menstrual difícil. É um dos sintomas mais frequentes em ginecologia que aparece
normalmente na maioria das mulheres em maior ou menor grau, durante a menstruação, e ainda que não ocorra em todas; sua incidência varia
consideravelmente entre distintas populações e culturas. PROBLEMATIZAÇÃO Quais os efeitos da bandagem na dismenorreia. OBJETIVO Analisar a
eficácia da bandagem elástica na diminuição da dor no período menstrual em mulheres dismenorreica. METODOLOGIA Será realizada uma pesquisa
intervencionista. Será desenvolvida na clinica escola de uma Instituição de ensino superior no período de setembro 2016 a 5etembro de 2017. Serão
envolvidas dez mulheres estudantes que sentem cólicas nos seus períodos menstruais. Serão incluídas estudantes de fisioterapia da Estácio/Fic que
tem queixas de cólicas durante seu período menstrual, independente da idade, nuligesta e nuliparas que aceitem participar do estudo. Serão
excluídos acadêmicas que apresentaram alergia a bandagem elástica, que usam medicamentos durante seu período menstrual, que tenha tido
gravidez e filhos, além das que não concordarem com o termo de consentimento. Para a coleta de dados aplicado um questionário sobre a dor da
paciente, fluxo menstrual, períodos menstruais, fatores alimentares, usam de medicamentos durante o período menstrual, uso de anticoncepcionais,
hábitos diários, questionário de qualidade de vidas entre outros, antes e após a aplicação da bandagem. Os dados serão analisados a partir da
estatística descritiva e inferencial do software Microsoft Office Excell 2007. RESULTADOS ESPERADOS Espera-se conhecer os efeitos da bandagem nas
cólicas menstruais.
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Aluno: Lívia da Silva Silmões

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ELABORAÇÃO DE UM APLICATIVO MULTIMÍDIA EM PLATAFORMA MÓVEL DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL FUNCIONALIDADE(CIF)
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A CIF é uma classificação que abrange muitas finalidades elaboradas para servir a vários profissionais e setores diferentes, contudo a sua utilização
está em pouca escala e mais ainda em ambiente hospitalar, por isso surgiu o interesse em criar uma forma mais tecnológica, didática e educativa para
que possa facilitar a vida diária dos profissionais de saúde em ambiente hospitalar. O desenvolvimento de ferramentas educativas diferenciadas,
lúdicas e atrativas aos profissionais da saúde se faz necessário. O estudo tem como objetivo geral criar um aplicativo multimídia em plataforma móvel
direcionada aos profissionais da saúde sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, tendo como objetivos específicos. Analisar os domínios
da CIF no ambiente hospitalar; desenvolver aplicativo da CIF para os profissionais da saúde em ambiente hospitalar e divulgar o aplicativo em
plataforma móvel (APP) para profissionais de saúde para utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade. A produção tecnológica ocorrerá
em três etapas Fase I - Levantamento das Necessidades, que corresponde à primeira etapa do desenvolvimento do aplicativo multimídia em
plataforma móvel caracterizada pela busca de informações sobre as dúvidas que persistam sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade; Fase
II- Desenvolvimento do Protótipo do Aplicativo Multimídia em plataforma móvel sobre CIF para profissionais da área da saúde; Fase III - divulgação do
Aplicativo Multimídia para os profissionais.
Aluno: David Jonathan Nogueira Martins

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título FUNCIONALIDADE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL REFERÊNCIA EM FORTALEZA/CE
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A fisioterapia possui um modelo teórico que guia sua prática e sua pesquisa a CIF, essa classificação constitui-se em uma abordagem com múltiplas
perspectivas para descrever a funcionalidade e incapacidade como um processo interativo e evolutivo, por isso surgiu o interesse em fazer esse
acompanhamento em um Centro de Terapia Intensiva para extrair informações desses pacientes em relação a sua funcionalidade e incapacidade. O
estudo tem como objetivo geral analisar a funcionalidade de pacientes hospitalizados em uma UTI, tendo como objetivos específicos traçar o perfil
clínico dos pacientes, verificar os parâmetros da CIF com relação às funções dos pacientes, relacionar as patologias e a incapacidade funcional e
caracterizar a funcionalidade no momento da alta do CTI. Serão analisados os prontuários, que serão acompanhados para verificar a evolução ou não
do paciente utilizando uma CIF resumida. O resultado esperado para essa pesquisa será em poder contribuir com informações para os profissionais
envolvidos nesse ambiente hospitalar, podendo com isso ser criado estratégias na condução das terapias aplicadas.
Aluno: Diego Bastos Gonzaga

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS:UMA REALIDADE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
E-mail: denilsonqueiroz@hotmail.com
Docente orientador: Denilson de Queiroz Cerdeira

RESUMO
O envelhecimento populacional esta sendo um dos maiores fenômenos do século XXI. Em 2020 o Brasil terá 30 milhões e será o sexto país do mundo
com maior número de idosos. A população geriátrica cearense cresceu 61% na última década, o que mostra que o estado do Ceará acompanha a
tendência do fenômeno do envelhecimento. A qualidade de vida (QV) é muito complexa, abrangente, multidimensional e compreende inúmeros
aspectos. O objetivo do estudo tratar-se-á de avaliar a Qualidade de vida dos idosos de um município de Fortaleza-Ce. Trata-se de um estudo
epidemiológico do tipo transversal, com caráter quantitativo. Realizado no município de Fortaleza-CE. Amostra será composta por idosos. Os dados
serão coletados no domicílio do idoso. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados serão um questionário socioeconômico e demográfico, um
questionário sobre o perfil de saúde, a Escala e Barthel e Lawton, e o SF-36. Os dados serão tabulados no Excel 2007 e analisados na versão 20.0 do
SPSS. A pesquisa será encaminhada para o Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará, aguardando parecer de aprovação
para o inicio da coleta de dados. Espera-se como resultados: mensurar a Qualidade de vida dos idosos de um município de Fortaleza, conhecer o idoso
participante da pesquisa através do perfil clínico epidemiológico, relacionar a Qualidade de vida com o perfil clínico epidemiológico dos idosos,
apontar os serviços em promoção de saúde são ofertados para os idosos e informar quais profissionais de saúde proporcionam assistência ao idoso.
Aluno: Benicio Alves Lima Junior

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PACIENTE EM AMBIENTE HOSPITALAR
E-mail: ctsousa@yahoo.com.br
Docente orientador: Cristiano Teles de Sousa

RESUMO
A prática dos profissionais de saúde, no âmbito hospitalar, vem desumanizando-se frente à atenção à doença, e não ao ser doente, a ética requer a
implementação de um processo reflexivo acerca dos princípios, valores, direitos e deveres que regem a prática dos profissionais de saúde, inserindose, aí, a dimensão de um cuidado entendido como humanizado. O estudo tem como objetivo geral analisar a humanização no atendimento ao
paciente em ambiente hospitalar e específicos: traçar o perfil sócio-epidemiologico da amostra em estudo, verificando atitudes de humanização
praticadas, bem como relacionando as atitudes com a categoria profissional componentes da amostra em estudo. A metodologia seguida foi de um
estudo descritivo, exploratório e transversal, com abordagem quantitativa dos resultados apresentados. Será em Unidade de Terapia Intensiva de
hospitais na cidade de Fortaleza-CE, tendo como publico alvo profissional da área da saúde. A coleta de dados será por meio de um questionário, com
perguntas sobre condutas de humanização e a satisfação em praticá-las. Espera-se com esse estudo ter conhecimento dos processos de humanização
praticados nas UTI.
Aluno: Clicia Guilherme de Oliveira Paiva Araujo

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título IMPACTO DAS CONDIÇÕES CLÍLICAS E DA FUNCIONALIDADE NA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS
E-mail: chjpinheiro@gmail.com
Docente orientador: Carlos Hermano da Justa Pinheiro

RESUMO
Serão realizadas entrevistas utilizando um questionário estruturado com questões abertas e fechadas contendo informações a respeito de nível sócioeconômico, atividades culturais, políticas e religiosas. Além de perguntas em relação ao curso, ao centro universitário, aos professores, fatores que os
levaram a escolha do curso e área em que pretendem atuar quando formados. Para caracterizar os egressos, serão entrevistados profissionais
graduados em nutrição contactados a partir através de busca aleatória nas redes sociais e através do Conselho Regional de Nutricionistas 6° Região,
localizado em Fortaleza-Ce.
Aluno: Barbara Galdino de Sousa
Aluno: Karen Ariele Ferreira da Costa
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Título INDICADORES DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA EM HOSPITAL TERCIÁRIO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A busca da 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 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 Adulta, no período de Agosto de 2016 a Junho de
2017, partindo da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados esperados com análise 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/Voluntário

Título INFLUÊNCIA DA PLATAFORMA VIBRATÓRIA NO QUADRÍCEPS DE INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS NA ATIVIDADE DE AGACHAMENTO
E-mail: ismeniabrasileiro@gmail.com
Docente orientador: Ismênia de Carvalho Brasileiro

RESUMO
A literatura científica tem mostrado poucos estudos que analisam o efeito da vibração para o corpo e a implicação dessa exposição sobre o
desempenho. Acredita-se que a vibração provoca um aumento da excitabilidade neural, o que favorece a execução do movimento, elevando a força e
potência muscular. Os exercícios em cadeia cinética fechada (ECCF) são considerados mais eficazes, por sustentarem o peso corporal e mobilizarem
grandes grupos musculares. Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar os efeitos da plataforma vibratória sobre o quadríceps na atividade de
agachamento (ECCF). Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, retrospectivo e analítico, de caso-controle, com estratégia de coleta e análise
de dados de forma quantitativa. A pesquisa será realizada no Laboratório de Cinesiologia e BMTA do Centro Universitário Estácio do Ceará localizado
na Rua Eliseu Uchôa Becco, Fortaleza-CE, no período de Agosto de 2016 à Janeiro de 2017, sendo acompanhado pelas professoras orientadoras. A
amostra será composta por trinta indivíduos do sexo feminino, saudáveis e sedentárias, que não praticam atividade física há, no mínimo, três meses;
as mesmas devem concordar com a pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Dada a aprovação do Comitê de Ética, a
pesquisa será iniciada. Após a avaliação prévia, as participantes serão submetidas a análise da atividade com/sem a Plataforma Vibratória, sendo
então enquadradas em dois grupos. O primeiro grupo, denominado controle, onde farão a atividade de agachamento sem a Plataforma Vibratória; e o
segundo grupo realizará a atividade associada a Plataforma Vibratória.
Aluno: Izabel Cristina Queiroz Carvalho
Aluno: Germano Lucas de Araujo
Aluno: Amanda da Rocha Pinheiro
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Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
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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, o que torna a lectina de Canavalia brasiliensis
promissora, pois esta apresenta potente ação vasodilatadora. OBJETIVO: Investigar o mecanismo de ativação da via do óxido nítrico no relaxamento
promovido pela lectina de sementes de Canavalia brasiliensis (ConBr) em artérias mesentérica de ratos normoglicêmicos e diabéticos, bem como o
tratamento com a lectina na reversão da disfunção endotelial 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 processo extremamente grave em diabéticos é de relevância científica e social. A ConBr
apresenta efeito relaxante sobre aorta de ratos normoglicêmicos e diabéticos. MÉTODOS: Após a indução do diabetes em Ratos Wistar (250-300g)
(CEUA/UECE N° 12776260-4) por estreptozotocina, a capacidade da lectina em prevenir a disfunção endotelial será avaliada pelo tratamento diário
dos animais durante 8 semanas com ConBr por via endovenosa (1 mg/Kg). Os animais serão eutanasiados para retirada da artéria mesentérica para
análise funcional (medida de contratilidade) e histopatológica. 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 Gonçalves Brasileiro

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título LASERTERAPIA VERSUS TÉCNICA DE COMPRESSÃO ISQUÊMICA:A AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS EFEITOS TERAPÊUTICOS E FUNCIONAIS NA
CONTRATURA DO MÚSCULO TRAPÉZIO.
E-mail: denilsonqueiroz@hotmail.com
Docente orientador: Denilson de Queiroz Cerdeira

RESUMO
A Laserterapia de Baixa Intensidade (LBI) é uma radiação situada na porção visível do espectro das ondas eletromagnéticas, entre o infravermelho e o
ultravioleta, e o comprimento de onda depende do tipo de substância estimulada.A terapia com compressão isquêmica é a aplicação de pressão
progressiva crescente sobre um PG, esse contato é mantido até que seja encontrada e libertada a barreira de resistência tecidual, a pressão é
aumentada para liberar tensão e sensibilidade do PG, repetidas vezes no mesmo ponto. O terapeuta deve presumir-se sempre pela tolerância do
limiar da dor do paciente. Avaliar-se-á de forma comparativa os efeitos terapêuticos e funcionais da Laserterapia e da Técnica de Compressão
Isquêmica na contratura do trapézio. Tratar-se-á de uma pesquisa intervencionista, exploratória, descritiva e quantitativa com pacientes com
diagnóstico de contratura das fibras superiores do trapézio atendidos na Clinica Escola de Fisioterapia do Centro universitário Estácio do Ceará, nos
meses de março a maio de 2017. Os dados serão obtidos através de uma ficha de avaliação fisioterapêutica desenvolvida para o estudo antes e após a
aplicação das técnicas, sendo os mesmos analisados através do programa Microsoft Excel 2010. A pesquisa basear-se-á na resolução 466/12 do CNS,
aguardando o parecer de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará para o inicio da coleta de dados. Estimase como resultados: conhecer e comparar a melhor técnica e os benefícios proporcionados por ambos os métodos para o tratamento dos pontos de
gatilhos em pacientes acometidos com contratura do músculo trapézio superior, utilizando como recursos: a Laserterapia e a Compressão Isquêmica.
Aluno: Andrea Costa dos Anjos Azevedo

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título MEDIDA DA FREQUENCIA VIBRATÓRIA REAL DURANTE A EXECUÇÃO DO ACAPELLA
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
Nosso proposito é investigar, a partir das suas trajetórias de vida, autobiografias e biografias, como os operadores do direito no Ceará, se projetaram
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nas temáticas jurídicas que dedicaram suas vidas, sejam elas: o ensino jurídico, os temas dos direitos humanos, das minorias e à diversidade, a
acessibilidade ao judiciário. Suas participações em associações, organizações politicas-sindicais. Dito isso, interessa a trajetória de profissionais que a
sua maneira e ao seu tempo contribuíram para a história local do Direito se filiando com vida e formação a esses temas do Direito. Não se trata de
identificarmos os “notáveis, ou produzirmos um acervo que exaltaria já consagradas personalidades, não nos filiamos aos que trabalham de natureza
apologética. Entendemos que cada indivíduo, na construção da sua vida, é atravessado pelo tempo e o mesmo tempo lhe atravessa, criando vestígios
e posicionando-o no meio social ao qual está imerso. É a partir da ideia de que a memória em si tem uma história que iniciamos nosso estudo. Nossa
pretensão é penetrar a ruidosa memória desses acontecimentos individuais e sociais, apreendendo seus os usos. Nosso objetivo é intercruzar essas
modalidades, atento a sua dinâmica e promover um desvelamento de materiais biográficos, e conectando suas facetas de memória com a História do
Direito local. Para tanto, uma colônia de personalidades cearense será montada, com períodos históricos variados, procurando relacionar tais sujeitos
com temas históricos relevantes para o desenvolvimento do Direito no Estado. Usaremos crônicas, relatos, fotografias, artigos de revistas, poemas e
entrevistas. pois estamos cientes de que cada material desses tem potencial de estudos e requer conhecimentos técnicos para efetivar diálogos entre
si e com o pesquisador e a vida do biografado.
Aluno: Nathiara Ellen dos Santos
Aluno: Mylena Ximenes Aguiar
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Título O AEDES AEGYPTI E OS MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS: UMA ABORDAGEM DE GÊNERO
E-mail: joana.soares@estacio.br
Docente orientador: Joana Mary Barreira Soares

RESUMO
Diante dessa conjuntura, objetivamos verificar como algumas postagens na internet concetualizam os moradores de rua. Para isso, far-se- á um
levantamento de conteúdos disponibilizados no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2015. Será levado em consideração o embasamento teórico
sobre linguística cognitiva, especificamente, os modelos cognitivos idealizados, que partem do pressuposto do constructo da ideia subjetiva de cada
sujeito. Inicialmente, buscaremos definir o conceito de moradores de rua sob uma ótica crítica, por meio de um consistente levantamento
bibliográfico. Deste, podemos citar as produções de Feltes (2007) e Mattos (2006). Em seguida, analisaremos a forma como a população em situação
de rua é conceitualizada, comparando algumas concepções e achados. Neste exercício, nos serviremos das contribuições da Linguística de Corpus e da
Linguística Cognitiva, materializada nos estudos de Johnson e Lakoff (1980 e 1999) e Lakoff (1987), além de utilizar um software para coleta dos dados
para análise dos resultados, que posteriormente será mencionado sua nomenclatura. Ao fim do estudo, embora saibamos que as amostras não
necessariamente afirmam a realidade psicológica dos indivíduos ou que possam ser generalizadas para populações maiores, acreditamos que
conseguiremos obter percepções significantes sobre a maneira como pensam sobre moradores de rua na internet. É relevante destacar que nossa
atenção não se consistiu em simplesmente descrever a estrutura linguística e do conhecimento, mas em entender como os sujeitos entrevistados
fazem a relação entre cognição e linguagem, analisando os materiais coletados na internet para o processo de conceitualização. Entender como as
pessoas em situação de rua são conceitualizados – e tratadas –, não só na internet, mas nos meios de comunicação de massa, abre espaço para uma
discussão mais ampla acerca da temática, possibilitando uma mudança de paradigmas e perspectivas no tratamento desses sujeitos.a realidade
psicológica dos indivíduos ou que possam ser generalizadas para populações maiores, acreditamos que conseguiremos obter percepções significantes
sobre a maneira como pensam sobre moradores de rua na internet. Ressalta que os MCIs devem ser compreendidos como culturalmente
estabelecidos,uma vez que “sua postulação toma como base o fato de a cognição humana ser inextricavelmente ligada à experiência corpórea, social,
cultural e histórica” (FELTES, 2007,p. 90). Opta-se pela abordagem qualitativa que, segundo Kauark (2010), considera que há uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa, que gera a descrição de todo
o processo e o seu significado, que são o foco dessa abordagem. O estudo será realizado no âmbito da internet. A amostragem utilizada será a partir
de materiais que contenham as temática que abordam as pessoas em situação de rua. O período da pesquisa será de agosto de 2016 a julho de 2017.
Embora saibamos que as amostras não necessariamente afirmam a realidade psicológica dos indivíduos ou que possam ser generalizadas para
populações maiores, acreditamos que conseguiremos obter percepções significantes sobre a maneira como pensam sobre moradores de rua na
internet.
Aluno: Juliana Pereira dos Santos

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título O EFEITO DO TREINAMENTO ASSOCIADO DE NATAÇÃO E CORRIDA NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA
E-mail: drfleuryjr@gmail.com
Docente orientador: Francisco Fleury Uchoa Santos Júnior

RESUMO
A necessidade de estudos que relacionem a densidade mineral óssea (DMO) em modelos animais de natação e corrida associados. Analisar as
alterações da DMO após o treino de duathlon aquático, natação seguida de corrida. Se o treinamento associado é capaz de modificar a estrutura
óssea dos animais de forma superior ao treinamento ide cada modalidade isolada. De acordo com a lei de Wolf, o osso é um tecido dinâmico capaz de
modelar sua estrutura conforme as pressões impostas ou à falta de pressão aplicada a ele. Este fato permite que haja uma adaptação estrutural e
funcional ao tecido biológico avaliado. Preencher as possíveis lacunas existentes na literatura no que tange a prática dessas duas modalidades
esportivas associadas. A literatura atual já dispõe de análises isoladas das práticas esportivas, entretanto não existem estudos animais com este o
treinamento associado. 32 ratas Wistar (200g ± 15g), distribuídos em quatro grupos experimentais, Controle, Natação (30min + 8% do peso corporal),
Corrida (30 min velocidade de 20m/min) e Natação/Corrida (30min + 8% do peso corporal + 30 min velocidade de 20m/min). Será analisada a medição
antropométrica dos ossos, análise da radiodensidade óptica por meio de radiografias e análise morfométrica por meio de lâminas histológicas.
Aprovação no CEUA protocolo nº 7007456/2015. Alterações histomorfológicas e estruturais dos ossos nos grupos natação e corrida associados
maiores que nos grupos isolados.
Aluno: Pedro Cunha Lopes
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Título PARÂMETROS ISOCINÉTICOS DA MUSCULATURA FLEXORA E EXTENSORA DO TRONCO EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS COMPARADOS A
INDIVÍDUOS COM DISFUNÇÃO LOMBAR(DL)
E-mail: rabelomichelle@hotmail.com
Docente orientador: Michelle Rabelo

RESUMO
A disfunção lombar afeta 80% da população adulta com 60% dos casos são de origem desconhecida. É uma das causas mais frequentes de
atendimento em saúde e a segunda causa de afastamento do trabalho. A incapacidade de identificar estruturas anatômicas, torna mais difícil
determinar os fatores biomecânicos que podem levar à disfunção lombar, tendo os dinamômetros isocinéticos o papel de avaliar o desempenho
muscular dessa região da coluna vertebral. O objetivo desse trabalho é analisar os parâmetros isocinéticos da musculatura do tronco nas velocidades
de 60º e 120º/seg, a fim de traçar diagnóstico cinético funcional na população de indivíduos com e sem dor lombar facilitando a tomada de decisão
do tratamento fisioterápico individualizado. Este estudo será de caráter transversal, exploratório com abordagem quantitativa. No grupo dos
indivíduos com dor lombar, serão incluídos: Indivíduos com queixa de dor lombar diagnosticada, sem hérnia discal; não praticantes de atividades
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esportivas. Ambos os grupos deverão possuir adequada compreensão das instruções empregadas no teste. Os dados serão organizados e analisados
no programa GraphPad Prism 6.0. O presente projeto foi submetido e aprovado pelo CEP da ESTÁCIO FIC com parecer no. 1.342.249.
Aluno: Amanda Kelly Sobrinho Felix
Aluno: Ana Beatriz Gurgel Barreto
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Título POSICIONAMENTO ESTÁTICO DA ESCÁPULA E RITMO ESCÁPULO-UMERAL EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS
E-mail: chjpinheiro@gmail.com
Docente orientador: Carlos Hermano da Justa Pinheiro

RESUMO
O problema a ser estudado é a prevalência de discinese escapular em indivíduos com diabetes mellitus. O sistema musculoesquelético pode ser
afetado de diversas maneiras no diabetes mellitus devido à glicação de proteínas, incluindo o colágeno, hipotrofia muscular entre outras alterações. O
ombro é uma região do aparelho locomotor, comumente, acometida em diabéticos. Dentre as condições clínicas mais observadas no ombro de
indivíduos diabéticos estão: a capsulite adesiva, osteoartrite e a distrofia simpática reflexa (Garcilazo et al., 2010). Entretanto, a amiotrofia diabética
não se restringe ao acometimento de nervos no membro inferior e pode deteriorar a função de nervos do membro superior induzindo disfunção
motora. Redução da força de preensão manual é uma alteração observada em indivíduos diabéticos sendo devido a múltiplos fatores incluindo a
neuropatia periférica diabética (Papanas e Maltezos, 2010). Dessa maneira, alterações na musculatura estabilizadora escapular poderiam estar
presentes em indivíduos com diabetes mellitus. 2- A avaliação da postura e cinemática escapular será realizada através da inspeção posterior e
preenchimento de formulário elaborado pelos pesquisadores, bem como da execução do Slide Lateral Scapular Test (Kibler e McMullen, 2003), que
consiste na mensuração da distância entre o ângulo inferior da escápula até o processo espinhoso vertebral correspondente, com o ombro a 0º, 45º e
90º de abdução com o indivíduo em ortostatismo. De acordo com Kibler (1991), se essa medida for maior que 15mm é sugestiva de discinesia
escapular. Posteriormente à observação, os pesquisadores categorizaram os achados baseados na classificação proposta por Kibler et al (2002). A
mensuração do encurtamento da cápsula posterior do ombro será realizada pelo método descrito e validado por Tyler et al., (1999). O objetivo geral
dessa pesquisa é identificar assimetria no posicionamento estático da escápula e no ritmo escápulo-umeral em indivíduos com diabetes mellitus. Em
adição, pretende-se avaliar a amplitude de movimento articular glenoumeral; averiguar encurtamento de peitoral menor; observar déficit de rotação
interna glenoumeral; identificar postura com anteriorização de cabeça e hipercifose torácica além de analisar a presença de dor no ombro. Indivíduos
com diabetes mellitus teriam maior prevalência de discinese escapular devido a complicações da doença, principalmente a neuropatia periférica. Os
resultados do presente estudo contribuirão para o desenvolvimento de intervenções específicas na reabilitação do indivíduo com diabetes mellitus.
Evidências de neuropatia periférica em membros superiores já foram reportadas na literatura científica. Dessa maneira, indivíduos com diabetes
mellitus poderiam apresentar alterações funcionais também em membros superiores, em adição, as alterações já conhecidas em membros inferiores.
A avaliação da postura e cinemática da escápula será realizada através de observação clínica após captura das imagens por câmera digital e também
pelo este de deslizamento lateral da escápula e aplicação de formulário específico. Um grupo constituído por indivíduos não-diabéticos e pareados
por faixa etária e gênero será também avaliado e utilizado como controle no presente estudo. A análise estatística será realizada utilizando o software
Graphpad Prism versão 5.0. Espera-se que a prevalência das alterações descritas seja maior em indivíduos diabéticos.
Aluno: Ana Maria Paulo Costa

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR E SÍNDR.E METABÓLICA ENTRE UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA IES
E-mail: jufontelesm@gmail.com
Docente orientador: Juliana Lima Fonteles Magalhães

RESUMO
A importância desse estudo deve-se a um notável aumento nas taxas de morbimortalidade na faixa etária jovem brasileira. Isso se deve ao fato de os
jovens universitários possuírem uma rotina árdua, não sabendo administrar seu tempo por uma desorganização pessoal, muitas vezes refletindo na
sua saúde. O objetivo do estudo é avaliar a prevalência de fatores de risco cardiovascular e síndrome metabólica entre Universitários da área da saúde
de uma Instituição de Ensino Superior. O referente projeto trata-se de um estudo de natureza quantitativa, de caráter transversal, descritivo e de
campo. Pretende-se desenvolver esta pesquisa no Centro Universitário Estácio do Ceará, instituição de Ensino Superior que possuem graduação e pósgraduação em diversas áreas do conhecimento, sendo uma delas a área da saúde compreendendo os cursos de: Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição,
Educação Física e Psicologia. A população será formada pelos alunos matriculados regularmente nos cursos acima citados. A amostra foi feita sobre a
população total (13.996 alunos). Onde ao nível de erro de cinco 5% foi estimada em 388 alunos. A pesquisa será desenvolvida de agosto de 2016 a
julho de 2017 sendo a pesquisa de campo programada para acontecer entre os meses de agosto e dezembro de 2016. Os discentes serão informados
sobre os riscos e benefícios da pesquisa bem como a retirada a qualquer momento do seu consentimento, e os que aceitarem participar preencheram
o questionário elaborado pelas pesquisadoras baseado na literatura pertinente. Os dados da pesquisa serão armazenados no programa Excel e
analisados no pacote estatístico SPSS versão 20.0. O nível de significância dos testes é 5%. A análise descritiva será apresentada através de gráficos e
tabelas. Acredita-se que esta pesquisa terá importante relevância na promoção do conhecimento dos principais fatores de risco cardiovascular e
síndrome metabólica envolvendo universitários.
Aluno: Lorainy dos Santos Carvalho
Aluno: Thaisa Adrielly Ribeiro Farias
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Título REABILITAÇÃO VIRTUAL COMO INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA NA DISCINÉSIA E MIOCLONIA FACIAL
E-mail: ismeniabrasileiro@gmail.com
Docente orientador: Ismênia de Carvalho Brasileiro

RESUMO
A Discinesia e Mioclonia Facial Autossômica Dominante Familiar (FDFM) é uma doença rara causada por mutação no gene ADCY5 (Adenilato Ciclase 5).
A patologia é socialmente impactante e pode restringir a capacidade funcional e qualidade de vida do acometido. Tendo em vista que a FDFM é uma
doença genética rara, vê se na estratégia de realidade virtual a possibilidade em ajustar parâmetros psicomotores a partir do treino previamente
estabelecido para tais finalidades em uma criança com a alteração. Questiona-se: a realidade virtual pode melhorar a funcionalidade de pessoas
acometidas por FDFM. Este estudo propõe os seguintes objetivo geral: Desenvolver uma estratégia de intervenção com realidade virtual com uma
criança com FDFM. A coleta de dados será composta por três fases: 1) aplicação dos instrumentos de coletas referentes ao estado clínico e cinético
funcional da criança, avaliação da força e da atividade nervosa 2) intervenção com nitendo wii e 3) reavaliação. Após a avaliação o paciente será
submetido a vinte e quatro sessões com realização da realidade virtual utilizando o nitendo wii e o pacote Wii Sport, sobre a plataforma Balance
Board, juntamente com o controle Wii Remote em 3 atendimentos por semana, com duração de média de 45 minutos Antes do início dos jogos serão
realizados alongamentos passivos de toda a musculatura de membros superiores, inferiores e de tronco. Ao final do período proposto de intervenção,
os mesmos parâmetros serão reavaliados.
Aluno: Iaramina Marques Ramos

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título RELAÇÃO ENTRE LESÕES OSTEOPÁTICAS ILÍACAS E O VALGO DINÂMICO NA DISFUNÇÃO PATELOFEMURAL
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Docente orientador: Giselle Notini Arcanjo

E-mail: gnotini@hotmail.com

RESUMO
A disfunção patelo femural (DPF) é uma queixa dolorosa na região anterior do joelho, mais comumente na face medial da patela, embora a dor
peripatelar e/ou retropatelar também sejam comuns.A estabilização dinâmica do joelho é garantida pela musculatura que circunda a articulação e o
quadril influencia de forma indireta na cinemática do joelho, sendo o glúteo médio (GM) um dos músculos mais importantes para tal estabilização.
Estudos mostram que a manipulação ilíaca leva a uma diminuição significativa na inibição do quadríceps, porém, não há evidências de melhora
sintomática de tal disfunção, entretanto, a referida técnica otimiza e reduz o tempo de tratamento da DPF. O objetivo desse estudo é identificar a
relação entre o valgo dinâmico e a disfunção ilíaca em indivíduos com disfunção patelofemural além de comparar estratégias de tratamento entre
grupos: manipulação ilíaca, reabilitação funcional e manipulação ilíaca associada a reabilitação funcional. O estudo é descritivo, quantitativo,
longitudinal e tem como sujeitos indivíduos de 18 a 30 anos que apresentem relato de dor anterior no joelho e teste positivo para valgo dinâmico.
Serão aplicadas estratégias de manipulação de ilíaco e exercícios de reabilitação funcional. Espera-se com este estudo guiar melhor a escolha do tipo
de tratamento para a DPF.
Aluno: Guilherme Henrique Lima Almeida
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Título TECNICAS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA/CE
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A utilização das técnicas de fisioterapia é um fator de extrema importância na atuação dos profissionais que trabalham e lidam diariamente com
pacientes críticos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), procurar saber se existe conhecimento desses profissionais em relação às técnicas
aplicadas em seu ambiente foi o ponto de partida para o interesse em fazer esse estudo. O estudo tem como objetivo geral verificar as técnicas de
fisioterapia utilizadas na UTI dos hospitais de Fortaleza/CE, tendo como objetivos específicos caracterizar as técnicas e destacar as mais utilizadas;
verificar a diferença entre as técnicas utilizadas nos hospitais públicos e privados. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e transversal, com
abordagem quantitativa dos resultados apresentados. O local do estudo será em hospitais na cidade de Fortaleza/CE, que possuam Unidade de
Terapia Intensiva. A amostra do estudo será composta de profissionais de fisioterapia que atuam em Unidades de Terapia Intensiva de seis hospitais
na cidade de Fortaleza/CE, sendo quatro do setor público e dois do privado (n=103). Na oportunidade será aplicado um instrumento de coleta de
dados que consta de duas partes, sendo a primeira relacionada aos dados pessoais e a segunda no que diz respeito às técnicas (conhecimentos das
técnicas, indicações, contraindicações). O resultado esperado será obter o conhecimento das técnicas utilizadas pelos profissionais no ambiente de
UTI, bem como a correta aplicabilidade dessas técnicas.
Aluno: Edinice de Sousa Modesto

Curso do aluno: Fisioterapia

Título USO E EFEITO DO MÉTODO PILATES EM MULHERES MASTECTOMIZADAS
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

Situação: PIBIC/IES

E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br

RESUMO
Câncer de mama e mais comum tipo de neoplasia que afeta principalmente a mulher. De elevada incidência, o tratamento na maioria dos casos se dá
pela cirurgia, o que acaba por comprometer a qualidade de vida da mulher, gerando restrições na amplitude articular e de movimentos. A
Fisioterapia tem importante papel na reabilitação e deste público com um arsenal de recursos que disponibiliza entre eles o método Pilates. Assim,
indaga-se qual os efeitos do uso do Pilates na amplitude articular no braço das mulheres mastectomizadas ipsilateral a cirurgia? Acredita-se -se que o
uso do Pilates, como tratamento, possa recuperar a movimentação dos pacientes acometidos por tal patologia e sequelas e bloqueios articulares,
secundários a cirurgia. Avaliar o uso e efeito do método Pilates na amplitude articular em mulheres mastectomizadas. Será realizada uma pesquisa
de campo do tipo descritiva com abordagem quantitativa dos resultados, desenvolvida no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada,
envolvendo 10 mulheres operadas por câncer de mama. O período da pesquisa será de setembro de 2016 a setembro de 2017, após a aprovação do
Comitê de Ética em pesquisa da ESTÁCIO/FIC. Serão incluídas mulheres que estejam iniciando a sua participação no projeto do método Pilates
independentes da idade e do tipo de cirurgia, sendo excluídas aquelas que apresentarem patologias associadas. Para coleta de dado será aplicado um
questionário com dados da avaliação clinica perimetria e ganiometria. Os dados coletadas serão organizadas e processadas em uma simples
frequência e percentual. A análise e interpretação dos dados serão apuradas e baseadas através do programa Microsoft Excel Versão 2011 .Espera-se
com o uso do Pilates identificar os efeitos do usos do Pilates na amplitude articular dos ombros de mulheres mastetcomizadas e melhorar a qualidade
de vida da mulher restaurando seus movimentos, seu equilíbrio, contribuindo na sua inserção dentro da sociedade.
Aluno: Rita Nayadini Almeida Dias
Aluno: Giselly Queiroz da Costa

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título A INFLUENCIA DO ESTRESSE NO TRABALHO, NA QUALIDADE DE VIDA E NO ESTADO NUTRICIONAL DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
E-mail: rafaellasampaio@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio

RESUMO
O interesse por estudos envolvendo a qualidade de vida (QV) tem sido cada vez maior nas últimas décadas, pois vivemos em uma época em que
muito se fala em saúde e qualidade de vida. Os hábitos alimentares, o estado nutricional e a atividade física são elementos do estilo de vida que
desempenham papel significativo na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Outro aspecto relevante na qualidade de vida refere-se à
qualidade de vida do trabalhador. A docência constitui uma das mais antigas profissões, no entanto as condições de vida que o trabalhador docente
tem de enfrentar visando desempenhar o seu papel de educador tornam-se cada vez mais desgastantes. Diante disto, o objetivo deste projeto será
analisar a influência do estresse do trabalho na qualidade de vida e no estado nutricional de professores universitários. Trata-se de um estudo do tipo
transversal e quantitativo, com abordagem descritiva e analítica que será realizado com os docentes do Centro Universitário Estácio do Ceará. A coleta
de dados será realizada mediante aplicação de questionários contendo variáveis relacionadas ao trabalho e ocorrência de doenças, dados
demográficos, socioeconômicos e antropométricos, perfil do estilo de vida individual (PEVI) e estresse no trabalho. Com este estudo espera-se
encontrar uma relação entre estresse no trabalho, qualidade de vida e estado nutricional dos docentes.
Aluno: Alexsandra de Sousa Rodrigues
Aluno: Thamyres Fortaleza Monteiro

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título A SARCOPENIA E A DIETA HIPERCALÓRICA : REDUÇÃO DO AVANÇO E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS EM UMA INSTITUIÇÃO
DE LONGA PERMANÊNCIA DE FORTALEZA
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Docente orientador: Kildere Marques Canuto

E-mail: kilderekanuto@yahoo.com.br

RESUMO
Nos últimos anos observou-se o crescimento no número da população de idosos. Porém, sabemos que juntamente com a idade, o indivíduo pode ter
alguns distúrbios associados, comprometendo a realização de suas atividades diárias. A sarcopenia é um desses transtornos, e se caracteriza pela
perda de massa muscular no idoso. Por isso, se faz de grande importância associar uma dieta hipercalórica para o ganho de massa muscular. Foi
observado que idosos com sarcopenia possuem maior probabilidade de ser acometido por quedas e lesões, o que poderiam ser evitadas a partir do
cuidado com a alimentação associado a exercícios. Atualmente, temos poucos estudos na área, por isso se faz necessário expandir o leque de
informações. Visto que o número de idosos tende a aumentar, é preciso que se ofereça bem-estar e qualidade de vida. Este trabalho tem como
objetivo investigar a correlação entre a sarcopenia e a dieta calórica em idosos, verificando a influência da dieta na disposição e avanço do distúrbio.
O estudo será aplicado em 230 idosos com idade superior a 65 anos, institucionalizados em entidade filantrópica, mediante aplicação de avaliação
nutricional, verificação de análise energética e medição. Aos dados coletados será aplicada análise correlacional e interpretação. Entende-se que o
acompanhamento nutricional será positivo para dispor de mais estudos na área e futuramente a população idosa seja cada vez mais saudável. Diante
disso, a administração da dieta hipercalórica será feita para posterior análise do ganho de massa muscular, analisando os efeitos benéficos e como
influenciou no estado nutricional do idoso. Espera-se que os indivíduos tenham boa aceitação à dieta proposta, maior aptidão para realizar suas
atividades diárias, ganho de massa muscular e melhora da ingestão dietética.
Aluno: Caroline Mesquita da Cruz

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL E PREPARAÇÃO DE CARDÁPIOS ALTERNATIVOS PARA PACIENTES COM ERROS INATOS DO
METABOLISMO(EIM)EM SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE TRIAGEM NEONATAL DO ESTADO DO CEARÁ.
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da Silva

RESUMO
A monotonia de uma dieta comum para um paciente com Erro Inato do Metabolismo, pode ocasionar o abandono da mesma, relevando, a
importância da disponibilidade de cardápios diferenciados para sequência e constância na dieta, promovendo assim a estabilidade e o bem estar do
paciente, pois nos últimos anos, muitos casos de (EIM) vêm sendo identificados. A preocupação com o diagnóstico precoce decorre do foco na
prevenção de deficiências, especialmente a mental. Esse trabalho visa o planejamento de cardápios variados para qualificação e combate a
monotonia no tratamento nutricional. Observando a evolução clínica através dos parâmetros bioquímicos específicos da doença diagnosticada.
Diagnosticar, rapidamente, é essencial para impedir o agravamento e a irreversibilidade dos sintomas, podendo representar a vida do paciente em
alguns casos. Serão avaliadas crianças e adolescentes de 0 a 18 anos acompanhados em serviço de triagem neonatal em um hospital infantil de
referência, sendo avaliados exames bioquímicos dos pacientes, aplicação de recordatórios; acompanhamento da distribuição e uso das formulas
oferecidas pelo SUS, bem como uma investigação sobre a aceitação das mesmas pelos pacientes, evidenciando os motivos de adesão e não adesão da
terapia. Palavras-Chave: Acompanhamento nutricional; metabolismo, erros inatos.
Aluno: Adriana de Sousa Lima
Aluno: Tom Kenner Olivino

Curso do aluno: Nutrição
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Título ALTERAÇÃO NOS TESTES QUALITATIVOS DE TRIAGEM MÍNIMA URINÁRIA E COMPORTAMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM ERROS
INATOS DE METABOLISMO ATENDIMENTOS PELO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN E APAE NO INTERIOR DO CEARÁ
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da Silva

RESUMO
Erros inatos do metabolismo (EIM) constituem um dos grupos de doenças genéticas metabólicas ocasionadas por deficiências enzimáticas específicas
ou decorrentes de falhas no transporte de proteínas.
Além disso, tais deficiências podem gerar o excesso prejudicial de vias metabólicas
acessórias. Determinar o perfil nutricional 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 APAE no interior do estado do Ceará e aprimorar a técnica de triagem urinária através
de parâmetros da avaliação nutricional e consumo alimentar dos pacientes avaliados. Aprimoramento metodológico da técnica de triagem urinária,
diminuindo a incidência de falsos positivo. O alto fator de consanguinidade na região nordeste, a falta de elucidação dos profissionais da saúde
referente aos erros inatos do metabolismo de uma forma geral e a portaria 822 do Ministério da Saúde.
Aluno: Orlando Simões de Souza

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DO PERFIL NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES DE 24 A 48 MESES DE UMA ESCOLA PARTICULAR DE FORTALEZA-CE
E-mail: quelsombra@gmail.com
Docente orientador: Raquel Sombra Basílio de Oliveira

RESUMO
Os alimentos industrializados, ricos em calorias vazias, associado a fatores genéticos, endocrinometabólicos, ambientais e outros, estão relacionados
com o aumento do sobrepeso e obesidade na população mundial. A partir deste estudo será possível identificar crianças que estejam em risco
nutricional, contribuindo para a percepção desta temática. O objetivo do trabalho é avaliar a prevalência da obesidade em crianças entre 2 e 4 anos
da educação infantil de uma escola particular de Fortaleza – CE. Pesquisa quantitativa-descritiva a ser desenvolvida no período de Setembro a
Novembro de 2016, composta por uma amostra de 100 pré-escolares. A instituição disponibilizará os cardápios, os dados antropométricos e uma
avaliação referente às refeições servidas na cantina da escola. Os dados contidos serão analisados por softwares de dados (Excel e/ou Prisma) para
posterior análise e diagnóstico. Este trabalho foi aprovado de acordo com o aceite CAAE: 49190315.5.0000.5038.
Aluno: Danilo Silva Alves

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS CARDÁPIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA/CE
E-mail: tatiana_uchoa@yahoo.com.br
Docente orientador: Tatiana Uchôa Passos

RESUMO
A merenda escolar distribuída nas creches municipais tem grande influência na formação dos hábitos alimentares das crianças, sendo de vital
importância um cardápio nutricional mente adequado que atenda todos os parâmetros nutricionais estabelecidos pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), pelo fato da maioria dessas crianças somente se alimentarem na escola. A pesquisa objetiva analisar a adequação da
composição nutricional dos cardápios da merenda escolar das creches do município de Fortaleza-CE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) implantado em 1955 tem como uma de suas diretrizes o emprego da alimentação saudável e adequada, incluindo o uso de alimentos variados,
seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, colaborando para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos. O
estudo será realizado sobre os cardápios de dois meses da merenda escolar, ofertados para crianças de 1 a 5 anos. Será calculada a quantidade total
de macronutrientes e micronutrientes, com auxílio de tabelas de composição de alimentos e software disponíveis. O estudo busca encontrar nas
creches avaliadas cardápios de merenda escolar que atendam as necessidades nutricionais das crianças estabelecidos pelo PNAE, contribuindo assim
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para o seu desenvolvimento satisfatório.
Aluno: Rebeca Silvestre Chaves

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE DUAS ALGAS MARINHAS VERMELHAS DA COSTA CEARENSE, AMANSIA MULTIFICDAE
PTEROGLADIELLA BEACHIE, SOBRE BACTÉRIAS E FUNGOS PATOGÊNICOS
E-mail: eliane5araujo@hotmail.com
Docente orientador: Eliane Silva Araújo de Vasconcelos

RESUMO
Os últimos anos registram o aparecimento de microrganismos cada vez mais resistentes aos antimicrobianos existentes. Este fato denota a
necessidade constante de pesquisa e desenvolvimento de novas substâncias biologicamente ativas contra microrganismos. A literatura aponta que
algas marinhas são potenciais fontes de substancias antibacterianas e antifúngicas. Nesse contexto, devido a evidências da potencialidade das
macroalgas da costa brasileira serem importantes organismos sintetizadores de compostos bioativos, os objetivos deste trabalho é avaliar o potencial
antimicrobiano da fração proteica de duas algas marinhas vermelhas da costa cearense, Amansia multifida e Pterogladiella beachie, sobre bactérias e
fungos patogênicos. As frações proteicas serão testadas contra as leveduras Candida albicans, Candida tropicalis, e contra as bactérias Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa. Espera-se encontrar resultados promissores, tendo em vista que essas algas são
abundantemente encontradas no litoral nordeste brasileiro e apresentam alto potencial biológico para o fornecimento de compostos utilizados na
indústria.
Aluno: Wellington Ferreira de Freitas Filho

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATO DE FOLHA E CASCA DE JAMBO VERMELHO VISANDO UTILIZAÇÃO COMO
CONSERVANTE NATURAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
E-mail: daniellealvez@hotmail.com
Docente orientador: Danielle Alves da Silva Rios

RESUMO
O jambo vermelho (Syzygium malaccensis) possui origem africana e é encontrado no Brasil nos estados da região Norte e Nordeste, e no Sudeste nas
regiões de clima quente. Atualmente os compostos presentes em vegetais vêm sendo estudados em grande escala com base em suas propriedades
bioativas, obtendo-se ênfase nas pesquisas científicas. Considerando o crescente interesse na utilização de conservantes naturais, esta pesquisa tem
como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana de extratos de folha e casca de jambo vermelho (Syzygium malaccensis) comparando a efetividade
entre os extratos aquoso e o etanolico, determinando a concentração mínima capaz de inibir o crescimento bacteriano, bem como sugerir às
indústrias de alimentos uma nova opção de conservantes de origem natural. As folhas e frutos de jambo serão coletados no Horto de Plantas
Medicinais Prof. Fco José de Abreu Matos localizado no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. As folhas e cascas serão secas em estufa a
40 °C durante 24 h, em seguida serão trituradas em um liquidificador industrial e peneiradas (0,84 mm). Então seguirão para a extração com dois tipos
diferentes de solventes: água (Extrato Aquoso/EA) e etanol (Extrato Etanóico/EE). Será avaliada a atividade antimicrobiana desses extratos contra
bactérias Gram-positivas Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus e Gram-negativas Escherichia coli e Salmonella enteritidis, bem como a
concentração mínima do extrato com capacidade de inibir o crescimento microbiano após o período de incubação. Palavras-chave: jambo vermelho,
atividade antimicrobiana, antimicrobianos naturais, indústria de alimentos.
Aluno: Wilson Lima Rodrigues
Aluno: Tatiana Maria de Freitas Gomes Lima

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Título AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ESTEATOHEPATITE EM PACIENTES OBESOS
Docente orientador: Karoline Sabóia Aragão

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: karolinearagao@gmail.com

RESUMO
A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é uma doença espectral que está subdividida em dois grupos relevantes, de acordo com seus
fatores clínico-morfológicos básicos: esteatose hepática ou simplesmente fígado gorduroso e a esteatohepatite não alcoólica (EHNA). O primeiro
estado manifesta-se pelo acúmulo lipídico nos hepatócitos. Essa gordura heterotópica estimula graus variáveis de fenômenos necroinflamatórios, o
que corresponde à esteatohepatite, condição agregada à doença progressiva. O aumento da prevalência de obesidade aumenta paralelamente o
índice de lesões hepáticas aliadas a DHGNA. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo investigar a incidência de esteatohepatite não
alcoólica em pacientes obesos, bem como avaliar a associação e influência de outras doenças a esteatohepatite. Além disso, verificar se os pacientes
fazem uso de algum fitoterápico/farmacoterapia para o tratamento da esteatohepatite decorrente da obesidade. Trata-se de um estudo quantitativo
de caráter analítico, documental, exploratório, transversal e descritivo, realizado na cidade de Fortaleza, durante o período de setembro a fevereiro
de 2016 com 50 pacientes obesos que estiverem em acompanhamento em um centro de obesidade, e analisará os exames laboratoriais,
farmacológicos, nutricionais e antropométricos. O número exato de pessoas que sofrem com esteatohepatite não alcoólica, torna-se subestimado por
se tratar de uma doença que se inicia de forma silenciosa que apresenta também difícil diagnóstico. Determinados fármacos utilizados no tratamento
de patologias associadas inibem a absorção de nutrientes e do próprio tratamento para esteatohepatite. O acompanhamento criterioso da evolução
da doença, a descoberta de um tratamento eficaz, uma alimentação equilibrada e exames bioquímicos frequentes podem auxiliar na descoberta ainda
no estágio inicial da doença e resultar em um melhor prognóstico desses pacientes.
Aluno: Agda Rodrigues da Silva

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA DE VITAMINAS E MINERAIS E CORRELAÇÃO COM AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE
ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE FORTALEZA - CEARÁ
E-mail: lissidna@yahoo.com.br
Docente orientador: Lissidna Almeida Cabral

RESUMO
Considerando a tendência dos adolescentes de se alimentarem mal, será se eles já apresentam sinais clínicos de deficiência de micronutrientes? A
adolescência representa uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcada por mudança biológica e psicossocial (SILVA et al, 2015). É
caracterizada pelo período de 10 a 19 anos e corresponde ao período evolutivo responsável pela maturação do indivíduo. Está dividida em duas fases,
na primeira ocorre o início das mudanças puberais e corresponde dos 10 aos 14 anos, já a segunda fase caracteriza-se pelo término da fase de
crescimento e desenvolvimento morfológicos, que ocorre dos 15 aos 19 anos (ARAÚJO et al, 2010; LEAL et al, 2010). As alterações que ocorrem
durante o desenvolvimento e crescimento dos adolescentes podem sofrer influências diversas, tais como genéticas, hormonais, nutricionais, culturais
e sociais. Durante este período evolutivo, o organismo necessita de uma maior fonte de energia e de nutrientes para a correta maturação. (LEAL et al,
2010) O comportamento alimentar dos adolescentes é bem típico, caracterizando-se pelo consumo elevado de alimentos de alta densidade calórica,
pobres em nutrientes, exclusão de refeições e tendências a restrições severas. Este comportamento é influenciado pela mídia, pela moda, por outros
adolescentes, por aquisições sociais e até mesmo pela cultura (LEAL et al, 2010). Tanto a ingestão deficiente e excessiva de alimentos, podem
ocasionar problemas de saúde e desenvolvimento, principalmente durante a adolescência, que é uma fase caracterizada por uma elevada demanda
nutricional (MENDES; CATÃO, 2010; LEAL et al, 2010). A avaliação adequada de ingestão alimentar de adolescentes é de extrema necessidade, pois
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nessa faixa etária, a má alimentação pode ser considerada um potencial fator de risco para a obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, que
podem persistir até a idade adulta (MONTICELLI et al, 2013). A conscientização de adolescentes deve ser por meio de práticas educativas, através da
educação nutricional e em saúde, tendo visto a promoção de saúde e priorizando a importância de uma alimentação saudável. A realização de ações
de saúde deve interagir com vários setores, tais como sociais, ambientais e culturais (SILVA et al, 2015). No Brasil e em outros países, os adolescentes
são os que mais possuem carências vitamínicas, apresentando uma maior prevalência de anemias, déficit de crescimento, fraqueza dos ossos, dentre
outras complicações referentes a deficiência de micronutrientes. A educação nutricional tem papel importante na mudança de comportamento
alimentar, pois direciona para a aprendizagem e construção de hábitos alimentares saudáveis. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é realizar
avaliação nutricional, abordando sinais e sintomas referentes à deficiência de vitaminas e minerais, padrão alimentar associado a tais deficiências e
medidas antropométricas de adolescentes de escolas públicas e privadas de Fortaleza-CE. Será um estudo de caráter transversal, comparativo,
descritivo e quantitativo,com adolescentes de escola pública e privada, em que será aplicado um questionário de sinais e sintomas, recordatório de 24
horas e feito a antropometria dos participantes. O estudo seguirá as normas da Resolução nº 466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos, do
Conselho Nacional de Saúde. Objetivos: Realizar avaliação nutricional, abordando sinais e sintomas referentes à deficiência de vitaminas e minerais,
padrão alimentar associado a tais deficiências e medidas. antropométricas de adolescentes de escolas públicas e privadas de Fortaleza-CE. Hipótese é
de que eles apresentam sinais clínicos de deficiência de micronutrientes. A expectativa é de que, uma vez detectado de forma precoce esses sinais de
deficiência, intervir a fim de sanar a deficiência. O presente estudo será de caráter transversal, comparativo, descritivo e quantitativo. A população a
ser avaliada será composta por Adolescentes de escola pública de Fortaleza. A amostra será delimitada pelo cálculo de amostra de universo finito
considerando a margem de erro de 5%. O estudo será realizado em escolas públicas e privadas de Fortaleza, a serem definidas por amostragem de
acordo com a anuência da direção da escola. Os dados serão coletados utilizando um o recordatório de 24h, aplicado em triplicata, sendo um dia
referente ao final de semana. O levantamento de sinais e sintomas será feito utilizando um questionário de Rastreamento Metabólico, adaptado do
Instituto de Medicina Funcional (em anexo). A avaliação antropométrica será feita mediante análise de peso, altura e circunferência abdominal. No
tocante à Análise de dados, a variáveis coletadas serão tabuladas em Excel(modelo 2013). Após a tabulação dos dados e sendo extraídos os
quantitativos e porcentagens obtidos os resultados verificados serão expostos em forma de gráficos serão usados para caracterizar a população
estudada através de análise estatística tipo Teste T e ANOVA. Os dados antropométricos serão analisados e classificados segundo recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2007, para adolescentes, adotados e propostos pelo Ministério da Saúde (MS) do Governo Federal
considerando o as curvas de crescimento como parâmetro para diagnóstico nutricional. Será realizada entre os meses de setembro de 2016 a junho
de 2017, logo após aprovação pelo Comitê de Ética. Os dados serão obtidos mediante o consentimento das crianças e dos pais, sendoesse último a
assinar no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Sendo o estudo submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio Fic Via Corpvs,
e seguirá as normas da Resolução nº 466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde. De acordo com essa
resolução, a pesquisa envolvendo seres humanos deve atender as exigências éticas e científicas fundamentais, tais como: consentimento livre e
esclarecido dos indivíduos alvos; garantia do sigilo que assegure a privacidade e o anonimato dos sujeitos quanto à coleta de dados, respeito total à
dignidade do ser humano sem mutilações ou violação do corpo, entre outros. O estudo obedecerá à integridade do assunto; e as pessoas
questionadas estarão cientes que os seus dados pessoais terão caráter sigiloso e sem divulgação qualquer r espera encontra a presença de sinais
clínicos de deficiência de micronutrientes
Aluno: Daniele de Araujo Oliveira Carlos
Aluno: Ana Paula Lima Ribeiro
Aluno: Leandro Teixeira Cacau

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

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

Título AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR DA FRAÇÃO DIALISÁVEL DO LÁTEX DE CALOTROPIS PROCERA R.BR.SOBRE A SEPSE SEVERA INDUZIDA POR
SALMONELLA TYHIMURIUM
E-mail: quelsombra@gmail.com
Docente orientador: Raquel Sombra Basílio de Oliveira

RESUMO
O Brasil possui uma diversidade de plantas, sendo muitas delas utilizadas na medicina popular no tratamento de diversas patologias. A Calotropis
procera foi introduzida no Brasil por volta do século XX e diversas partes da mesma são utilizadas com fins farmacológicos. O látex é uma fluído rico
em muitos componentes, tais como proteínas, aminoácidos, hidrocarbonetos e outros, apresentando diversas propriedades já comprovadas de
analgesia e ação antibacteriana. Esta pesquisa é de extrema relevância, pois a partir desta, torna-se possível verificar sua ação sobre infecções
sistêmicas. O objetivo é avaliar o possível efeito protetor da Fração Dialisável do látex da planta Calotropis procera em camundongos submetidos à
infecção sistêmica letal. Todos os procedimentos serão realizados de acordo com as normas preconizadas pelo CEUA. Será realizado teste de
Atividade antibacteriana in vitro; Inoculação intraperitoneal e infecção por Salmonella Typhimurium; Avaliação da sobrevida e dos parâmetros clínicos
dos animais com sepse induzida por S. Typhimurium e Avaliação da migração de neutrófilos para o foco infeccioso de animais com sepse induzida por
S. Typhimurium.
Aluno: Pedro Lucas Costa M Paula
Aluno: Sintya Maria Maia Moisés

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICA DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS CARREGADAS COM ÁCIDO ANACÁRDIO NO MODELO
EXPERIMENTAL IN VIVO DE ESTEATOHEPATITE INDUZIDA POR UMA DIETA HIPERCALÓRICA
E-mail: karolinearagao@gmail.com
Docente orientador: Karoline Sabóia Aragão

RESUMO
A esteatohepatite não alcoólica (NASH) tem sido bastante reconhecida na prática clínica e é determinada como um espectro que varia desde a
esteatose simples até diferentes graus de lesão inflamatória hepática que pode determinar deterioração da função hepática com um risco potencial
de evolução para cirrose. O ácido anacárdico (AA) é um composto químico encontrado na casca da castanha de caju e têm recebido grande atenção
por parte dos biólogos e por empresas farmacêuticas por conta do seu efeito anti-inflamatório e antioxidante. Este trabalho tem como objetivo avaliar
o potencial terapêutico de nanopartículas poliméricas carregadas com ácido anacárdico no modelo experimental in vivo de esteatohepatite induzida
por dieta hipercalórica. Conjectura-se que 20% da população seja portadora da doença hepática gordurosa não-alcoólica, que alcança 90% entre
obesos e abrange espectro desde a esteatose hepática benigna até formas mais graves, deste modo, o trabalho tem o intuito de avaliar os efeitos do
AA no tratamento da NASH, por não existirem estudos que busquem os efeitos do AA no tratamento desta doença. Como não existem estudos que
busquem a implantação do AA no tratamento da NASH, o trabalho propõe a investigação dos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do AA no
tratamento da NASH. A compreensão dos mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da NASH é de grande importância, pois permitirá
estratégias mais eficazes para sua prevenção e tratamento. Serão utilizadas nanopartículas carregadas com AA na concentração de 93µg/mL de
formulação, serão utilizados um número de 50 ratos Wistar machos, os animais serão divididos em: grupo salina, grupo AA, grupo que receberá a
dieta hipercalórica e o grupo que receberá a dieta hipercalórica e serão tratados com o AA na dose de 50 mg/kg na frequência de uma vez ao dia.
Espera-se que os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do AA sejam eficazes no tratamento da esteatohepatite induzida por uma dieta
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hipercalórica.
Aluno: Mayara Holanda Teixeira de Freitas

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, HIDRATAÇÃO E TESTES FÍSICOS EM PRATICANTES DE CROSSFIT EM FORTALEZA, CEARÁ
E-mail: nutrijulianarego@gmail.com
Docente orientador: Juliana Magalhães da Cunha Rego

RESUMO
O CrossFit é um amplo e completo regime de aptidão inclusiva. Greg Glassman relata que existem atletas treinados no "CrossFit" moda muito antes
da modalidade emergir como um estilo popular de treinamento físico. Glassman desenvolveu os princípios de formação CrossFit com
condicionamento metabólico, levantamento olímpico, ginástica e desporto sendo a base do modelo de exercício CrossFit. Glassman define CrossFit
como "exercícios constantemente variados, funcionais realizadas em alta intensidade" (Glassman ) .Como objetivo geral: Avaliar a redução de gordura
corporal em praticantes de Crossfit na cidade de Fortaleza – Ceará.Metodologia: Será um estudo longitudinal, de caráter descritivo, comparativo e
analítico. Serão coletados dados de praticantes de Crossfit, regularmente matriculados e frequentadores de dois locais de treino (Box) localizados em
bairros de classe média e da periferia na cidade de Fortaleza – Ceará.As avaliações serão realizadas entre os meses de julho de 2016 a junho de
2017.Serão coletados dados sociodemográficos, antropométricos de peso, altura, dobras cutâneas e circunferências, a serem avaliados de acordo com
os protocolos descritos na literatura e avaliados de acordo com os parâmetros de referências para praticantes de atividade física.O delineamento e
execução da pesquisa seguirão o que rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
elaborado para assinatura de todos os participantes voluntários da pesquisa, com idade maior ou igual a 20 anos, seguindo a referida resolução.O
estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio/FIC), através da Plataforma Brasil, sendo que
a coleta de dados iniciará apenas após aprovação pelo mesmo.
Aluno: Victor Matias Bluhm
Aluno: Caroline Carneiro Arnaud

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

Título AVALIAR A INFLUÊNCIA DA CRONOBIOLOGIA NO ESTADO NUTRICIONISTA E NO RISCO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR EM ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS, FORTALEZA/CE
E-mail: angelica.nutri@gmail.com
Docente orientador: Ana Angélica Queiroz Assunção Santos

RESUMO
O ciclo sono-vigília é um dos ritmos biológicos mais estudados, cada pessoa é regulada por seu próprio relógio endógeno. Resulta-se nas prioridades
no horário para dormir e acordar. Conforme tais prioridades, os seres humanos têm sido classificados em matutinos (acordam e dormem cedo),
vespertinos (acordam no final da manhã e vão dormir tarde da noite) e intermediários (adaptam a diversos horários do dia). Associando as alterações
no ciclo sono-vigília com o estado nutricional (EN) e hábitos alimentares, observa-se que as alterações dos padrões de sono ao decorrer dos anos,
mostra-se ser paralela ao aumento do predomínio da pré-obesidade e obesidade sendo apontado um dos maiores desafios da Saúde Pública. Dessa
forma, um padrão adequado de sono torna-se fundamental para o controle da massa corporal. Esse trabalho irá contribuir com o conhecimento sobre
o ritmo cronobiológico da população em estudo e sua possível influência no EN. Tendo como objetivo correlacionar o perfil cronobiológico e o EN de
universitários. O presente estudo será do tipo transversal observacional, de caráter descritivo e analítico. O estudo será realizado no Centro
Universitário Estácio do Ceará, unidade Via Corpvs, amostra não probabilística, universitários devidamente matriculados na instituição de ensino,
perfazendo um total de 3000 alunos da graduação. Os estudantes participarão das duas etapas da coleta de dados, sendo a primeira o levantamento
dos dados através de um formulário com perguntas que avaliará o hábito de sono de universitários e em seguida avaliação nutricional. Após a coleta
de dados classificaremos os entrevistados de acordo com seu perfil cronobiológico. Serão analisados os dados para classificação do EN segundo os
parâmetros antropométricos: índice massa corporal adequação e classificação da circunferência do braço e da cintura. O estudo será realizado de
acordo com as diretrizes sobre pesquisas envolvendo seres humanos,estabelecida pela Resolução no 466/2012 do CNS.
Aluno: Ana Leticia Galvão Freitas
Aluno: Francisca Alexandra Muniz Barreto

Curso do aluno: Nutrição
Curso do aluno: Nutrição
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Título CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE KEFIR OBTIDOS A PARTIR DE DIFERENTES BEBIDAS VEGETAIS
E-mail: danielle.alves@estacio.br
Docente orientador: Danielle Alves da Silva Rios

RESUMO
Os grãos de Kefir são fonte em potencial de bactérias do ácido lático e, em especial, de Lactobacillus sp., uma vez que este gênero microbiano perfaz
aproximadamente 80% da microbiota total destes grãos. Por outro lado, acredita-se que o substrato no qual os grãos e Kefir são cultivados pode
interferir na composição da microbiota associada aos mesmos e, consequentemente, na capacidade funcional dos micro-organismos presentes. A
utilização de extratos vegetais em substituição ao leite na obtenção de produtos fermentados vem ganhando projeções consideráveis em razão de
seus benefícios naturais, tais como ausência de colesterol e presença de compostos bioativos, como flavonóides e antocianinas. Por este motivo, é
importante o isolamento de micro-organismos de interesse de grãos cultivados em substratos diferentes. Vários estudos têm relevado a relevância
desse produto com propriedades funcionais, entre elas estão efeitos antimutagênicos, antitumorais e antioxidantes. Mesmo que a preferência
nacional pelo leite ainda seja inquestionável, o consumo de produtos elaborados à base de extratos vegetais vem ganhando espaço, pois, mesmo
sabendo que o leite é um alimento rico em proteínas, lipídeos, energia e cálcio, há quem não queira ou não possa depender dele como fonte
energética e de nutrientes. Além disso, existem problemas como a intolerância à lactose é uma inabilidade para digerir completamente a lactose, o
açúcar predominante no leite, devido a deficiência da lactase. E também existem problemas relatados em relação à alergias alimentares e
propriedades inflamatórias do mesmo. Assim, a pesquisa por produtos alternativos, se torna extremamente relevante no cenário mundial. O estudo
tem como objetivo elaborar o kefir a partir de bebidas vegetais. Para tanto se utilizará a castanha de caju, o arroz e o coco. Além disso, a pesquisa visa
também caracterizar o kefir vegetal a partir dos seus parâmetros físico-químicos e biológicos e por fim, comparar o valor nutricional dos produtos
fermentados elaborados. O estudo é experimental, quantitativo e transversal e como procedimentos serão utilizados populações distintas de kefir
tradicional, manipulado e também grãos de kefir liofilizado e comercializado em cápsulas. As análises são de natureza bioquímica e realizada em
triplicata para permitir consistência nos testes. A análise estatística considera avaliação de médias e desvios e testes de hipóteses.
Aluno: Erica Maria Rodrigues de Araújo
Aluno: Gabriela Ferreira Martins
Aluno: Dayane Kelle Souza Farias
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA NO CEARÁ
E-mail: ticihanaoliveira@hotmail.com
Docente orientador: Ticihana Ribeiro de Oliveira

RESUMO
Os estudantes universitários apresentam comportamento alimentar de risco a saúde influenciados pelo estilo de vida ao vivenciar o meio acadêmico.
Assim, o presente estudo tem por objetivo estudar o comportamento alimentar de estudantes de um Centro Universitário na cidade de Fortaleza,
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Ceará. O ingresso na universidade pode ocasionar a dificuldade de realizar, uma alimentação saudável e equilibrada, em função de diversas situações.
Essa alteração no comportamento reflete no estado nutricional desses jovens. Diante disso, percebe-se então que a população universitária é um
grupo especialmente vulnerável quanto aos hábitos alimentares e ao estilo de vida. Através do estudo do comportamento alimentar é possível
viabilizar as possibilidades de favorecer a promoção de saúde, haja vista as inúmeras abordagens e o vasto campo de análise em que este conceito se
insere, uma vez que de posse dessas informações, medidas educativas podem ser direcionadas na tentativa de reduzir a possibilidade do
aparecimento de doenças crônico-degenerativas no futuro. O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de temática maior intitulada “Avaliação
Nutricional e comportamento alimentar de estudantes de um Centro Universitário na cidade de Fortaleza, Ceará”. O estudo, do tipo transversal,
descritivo e quantitativo será realizado no campus Via Corpvs entre os meses de agosto de 2016 a julho de 2017. A população do estudo será
composta por todos os estudantes de graduação de ambos os sexos dos períodos da manhã, tarde e noite. O comportamento alimentar será
investigado mediante a aplicação do TFEQ-R21. Espera-se a partir dos dados coletados, Caracterizar do comportamento alimentar dos estudantes
universitários estudados.
Aluno: Ilanna Maria Fernandes Sousa

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO DE BISCOITO TIPO COOKIE A PARTIR DA FARINHA DO CAROÇO DO ABACATE
E-mail: ana.colares@hotmail.com
Docente orientador: Ana Paula Colares de Andrade

RESUMO
A prática do desporto tem contribuído para manutenção da saúde física, psíquica e social, refletindo-se na melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos. Dentre os desportos praticados por pessoas com deficiências, destaca-se o futebol em amputados que após o processo de perda do
segmento passam a necessitar de uma série de adaptações e restrições, que com o passar do tempo podem vir associadas à diminuição das funções
físicas e psíquicas. Muitos referem dor e limitações na execução de suas atividades cotidianas e desportivas que têm implicações direta nas atividades
e desempenho destes compromentendo seu bem-estar e qualidade de vida. Embora os amputados pratiquem esporte como o futebol, nem sempre
têm um acompanhamento fisioterapêutico que vise a promoção e a prevenção de alterações musculo esqueleticas. Diante desse contexto, tem-se por
objetivo analisar o desempenho cinético e funcional de um grupo de amputados praticantes de futebol assistidos no campus da unidade via Corpvs. E
como objetivos especificos: traçar um perfil, social, demográfico e clínico dos participantes; avaliar a presença de algias no grupo em estudo; analisar
o nível de capacidade funcional de 30 individuos praticantes de futebol em um projeto de responsabilidade social na unidade Via CORPVS que
aceitem participar do estudo assinando um termo de consentimento livre e esclarecido.
Aluno: Igor Gondim da Silva

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título DESENVOLVIMENTO DE DOCE EM PASTA DE BUBPRODUTOS DE GOIABA E ACEROLA:COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E AV.MICROBIOLOGICA
E-mail: daniellealvez@hotmail.com
Docente orientador: Danielle Alves da Silva Rios

RESUMO
O abacate é um dos frutos mais produzidos em território brasileiro e sua utilização pela indústria alimentícia é de grande escala devido as suas
propriedades nutricionais e compostos benéficos à saúde. Portanto, somente a casca e a polpa do abacate são utilizadas para desenvolvimento de
produtos e novos alimentos. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um biscoito tipo cookie a partir da farinha do caroço de
abacate, bem como avaliar composição centesimal da farinha produzida. Inicialmente, o abacate será higienizado para posterior descascamento e
corte. O caroço e a casca serão ralados, secados e suas partículas serão trituradas e peneiradas para a obtenção da farinha. Serão elaboradas três
diferentes formulações contendo diferentes proporções de farinha de abacate. As analises serão realizadas em três repetições e os dados obtidos
serão submetidos á análises de variância e teste de Tukey para determinação da melhor formulação. A presente pesquisa ira propiciar tanto aos
consumidores quanto a indústria comercial uma nova opção de produtos com alegações funcionais, tendo em vista as propriedades benéficas à saúde
encontradas nas matérias primas utilizadas para elaboração do biscoito.
Aluno: Maciella Freire Santos

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UM JOGO MANUAL E UM APLICATIVO PARA EDUCAÇÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE
DOWN
E-mail: tevana2@hotmail.com
Docente orientador: Ana Cláudia Marinho da Silva

RESUMO
As alergias alimentares são elevadas entre as crianças com Síndrome de Down por apresentarem diversos fatores de risco, como por exemplo as
alterações imunológicas e a hipersensibilidade a alérgenos inalados. Essas alergias estão diretamente relacionadas a um grande impacto negativo na
qualidade de vida dessas crianças. Em vista disso, torna-se importante a realização de uma intervenção nutricional que deve incluir: educação
alimentar, escolhas alimentares saudáveis e equilibradas, além de restrições alimentares necessárias. O objetivo desse projeto é desenvolver um jogo
manual e um aplicativo voltados para a educação alimentar de crianças com Síndrome de Down. A pesquisa é de natureza qualitativa, transversal e
tem como sujeitos crianças com síndrome de down que sejam diagnosticadas com alergia alimentar e seus respectivos pais e responsáveis. Os dados
serão obtidos por meio da aplicação de um jogo manual e de um instrumento para identificação do perfil dos sujeitos. A análise de dados será feita
de modo comparativo. Após o desenvolvimento do jogo manual e do aplicativo, a sua aplicação será realizada na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Fortaleza com as crianças com Síndrome de Down e seus pais e/ou responsáveis que frequentam essa Associação. A
população do estudo incluirá cerca de 60 crianças com Síndrome de Down com alergias/intolerância alimentares e seus pais ou responsáveis. Esse
trabalho torna-se de grande relevância, pois, espera-se promover uma intervenção nutricional, contribuindo para a qualidade de vida das crianças
com Síndrome de Down com alergias alimentares.
Aluno: Luciana Moura Morais

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBITI/IES

Título EFEITO DO EXTRATO DA BETERRABA (BETA VULGARIS) NOS NÍVEIS DE GLICOSE E LACTATO SANGUÍNEO NO EXERCÍCIO DE ALTA
INTENSIDADE - PERFIL AERÓBICO E ANAERÓBICO
E-mail: danilogonc@gmail.com
Docente orientador: Danilo Oliveira Gonçalves

RESUMO
Problema:A utilização de vegetais que contenham em sua composição nitrito inorgânico é eficaz para o retardo da fadiga?Objetivos:geral: Comprovar
os efeitos do extrato da beterraba nos níveis de glicose e lactato sanguíneo no exercício.Especifico:determinar os efeitos da suplementação da
beterraba e da creatina sobre a glicemia e o lactato sanguíneo em atletas.Hipóteses ou questão norteadora:Existe uma correlação entre a
suplementação de fontes dietéticas ricas em nitritos e o retardo da fadiga?Pressupostos:A utilização de fontes dietéticas ricas em nitrito como
suplementação em atletas reduz o VO2 máximo,aumentando à captação de nutrientes energéticos para os músculos e,consecutivamente,
intensificando o desempenho muscular.Justificativa:Esse trabalho justifica-se em investigar a correlação da utilização do extrato da beterraba para
melhora na resistência insulínica, redução do lactato e do VO2 e, consecutivamente, o retardo da fadiga.Marco teórico:Fadiga é entendida como o
limite final de uma atividade exercida no qual são atingidos os limites fisiológicos do organismo de forma que culminem com a quebra da
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homeostase,resultando na exaustão.A utilização de fontes dietéticas ricas em nitrito como suplementação para atletas promove a redução do Volume
Máximo de Oxigênio, captação eficiente de nutrientes energéticos para os músculos e aumento do desempenho muscular. Procedimentos
metodológicos:Grupo experimentais:A pesquisa contará com 15 atletas voluntários que serão divididos em três.Treinamento:Serão expostos a um
treinamento de alta intensidade e curto período.Analise antropométrica:Será estimado o índice de massa corporal e o %DG. Quantificação da glicemia
e lactato:será aferido a glicemia e o lactato através de amostras de sangue coletadas através da utilização de um glicosímetro capital e um lactimentro
digital.Resultados esperados:A suplementação do extrato de beterraba promova a redução do lactato e da glicemia sanguínea, acarretando no
retardo da fadiga.
Aluno: Amanda Luisa Spiller

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ELABORAÇÃO DE UMA BARRA DE CEREAL ENRIQUECIDA COM FIBRAS DE FARINHA DA CASCA DO MARACUJÁ E DA SEMENTE DE ABÓBORA
E-mail: rafaellasampaio@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio

RESUMO
As indústrias estão em constante desenvolvimento de novos produtos, gerando resíduos que são descartados mas que são uma boa fonte de matériaprima para elaboração de outras receitas. O maracujá e a abóbora são facilmente encontrados em todas as regiões do Brasil. Suas receitas e derivados
são bastante apreciados, porém suas cascas e sementes são constantemente jogadas no lixo. Atualmente algumas indústrias vêm utilizando essas
cascas e sementes transformando-as em farinha. As barras de cereais são alimentos de fácil consumo, nutritivos, de sabor adocicado e agradável,
fontes de vitaminas, fibras, proteínas e carboidratos. Diante dos diversos benefícios atribuídos a farinha da casca do maracujá e da semente de
abóbora, visando o seu aproveitamento, é de grande relevância a realização desta pesquisa que pretende elaborar uma barra de cereal com adição
destas farinhas a fim de agregar valor nutricional ao produto, onde o consumo desse alimento não prejudique o estado nutricional e a qualidade de
vida das pessoas que o consumirem, e que, além disso, traga benefícios adicionais. Trata-se de uma pesquisa aplicada que irá gerar novos
conhecimentos de aplicação na elaboração de um novo produto. Para o desenvolvimento deste trabalho será necessário à elaboração de quatro
formulações de barras de cereais: formulação padrão, formulação adicionada de farinha da casca do maracujá, formulação adicionada de farinha de
semente de abóbora e formulação adicionadas das farinhas da casca do maracujá e da semente de abóbora. Além disso, serão realizados testes de
análise sensorial com a participação de 80 provadores. As interpretações dos dados serão realizadas de forma descritiva e analítica, levando em
consideração as repostas dos formulários. Assim, espera-se conseguir uma boa aceitação dos produtos desenvolvidos.
Aluno: Gabriela de Lima Girão
Aluno: Juliana Figueiredo Tavares
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Título ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PÃES DE QUEIJO ENRIQUECIDOS COM ATIVOS DE FIBRAS(FARINHA DE YACON E BERINGELA)
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: Lorena Costa Uchoa

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PÃO FUNCIONAL Á BASE DE ABÓBORA
E-mail: ana.colares@hotmail.com
Docente orientador: Ana Paula Colares de Andrade

RESUMO
A mudança de hábitos alimentares da população influenciou no aumento do consumo de frutas e hortaliças, seja in natura ou processada, devido a
riqueza em vitaminas e minerais. O processamento destes alimentos, seja a nível industrial ou no uso doméstico, geram consideráveis resíduos,
constituídos de talos, cascas, folhas e sementes. O desperdício dos resíduos de frutas e hortaliças ocorre devido à falta de hábito da população em
utilizar os alimentos de forma integral e do desconhecimento do valor nutritivo das suas diversas partes (CARVALHO, 2008). O aproveitamento dos
resíduos provenientes da indústria processadora de frutas e hortaliças ou do uso doméstico podem diminuir os custos da produção, aumentar o
aproveitamento total do alimento, reduzir o impacto que estes podem causar ao serem descartados no ambiente. Além de contribuir para obtenção
de produtos ou receitas mais nutritivas, possibilitando redução da desnutrição e algumas carências nutricionais (MONTEIRO, 2009; STEFANELLO;
ROSA, 2012).O pão tem sido muito usado para fins de enriquecimento nutricional por ser acessível a consumidores de diversas classes sociais, além de
apresentar aroma, textura e sabor agradáveis (OLIVEIRA et al., 2011; COSTA, 2014). Diante do exposto, a associação da polpa, casca e semente da
abóbora para formulação de um pão é uma alternativa para desenvolvimento de um produto diferenciado, rico em nutrientes, além de uma forma de
evitar o desperdício. A pesquisa tem o objetivo de elaborar pão de abóbora com o aproveitamento integral da hortaliça, por meio da manipulação da
semente e da pasta de abóbora. O estudo é quantitativo, experimental e é realizado em laboratório com o processamento de pão e abóbora. Após a
elaboração o pão será submetido atestes, com a utilização de provadores. Espera-se obter um produto de consumo adequado em sabor e substâncias
nutritivas.
Aluno: Francisca Antônia Lopes Marreiro
Aluno: Danielly Ramalho de Oliveira
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Título ESTUDO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE ESTUDANTES DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE FORTALEZA
E-mail: ticihanaoliveira@hotmail.com
Docente orientador: Ticihana Ribeiro de Oliveira

RESUMO
A urbanização e o estilo de vida dos dias atuais têm feito com que as pessoas e os jovens apresentem uma maior facilidade em incorporar novos
hábitos alimentares, aderindo aos fast-foods, ao consumo de refrigerantes e de produtos industrializados. Com essa modificação do perfil nutricional
da população no Brasil e no Mundo, a orientação nutricional e a educação nutricional têm ganhado evidência e importância frente ao desafio de
estimular o consumo de refeições saudáveis. Além da preocupação com o estado nutricional, a ciência da nutrição hoje estimula os hábitos e
consumo alimentares saudáveis da saúde (BRASIL, 2005). Algumas pesquisas avaliaram os hábitos alimentares de estudantes universitários, sendo
observada, em sua maioria, baixa prevalência de alimentação saudável, com elevada ingestão de alimentos doces e gordurosos e baixa ingestão de
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frutas e hortaliças (VIEIRA, 2002). Outros autores referem essa situação à saída da casa dos pais, menor tempo para as refeições, localização da
instituição, a substituição de refeições completas por lanches práticos e rápidos e o estabelecimento de novos comportamentos e relações sociais
(MATTOS et al., 2000). O estudo visa avaliar hábitos alimentares de universitários. A pesquisa é quantitativa, longitudinal e utiliza avaliação
antropométrica e investigação do consumo alimentar dos indivíduos.
Aluno: Jessica Figueiredo Queiroz

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título FARINHA DE BROTOS DE GIRASSOL:DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA
E-mail: janainammv@gmail.com
Docente orientador: Janaina Maria Martins Vieira

RESUMO
O girassol (Helianthus annuus L.) apresenta ótimo custo benefício para a agroindústria devido a sua grande adaptabilidade, ciclo de vida curto e a
abrangência de uso da planta. A produção de farinhas de origem vegetal é uma prática comumente utilizada para alcançar as necessidades
nutricionais e para atender necessidades fisiológicas específicas como no caso dos portadores da Doença Celíaca (DC). Este trabalho tem por objetivo
desenvolver uma farinha de brotos de girassol de baixo valor, viável na produção de outros alimentos e avaliar suas características físico-químicas e
microbiológicas para isso será feito o cultivo caseiro dos brotos, a desidratação, triturados, determinar a composição centesimal e a análise de
microrganismos.
Aluno: Francisco Elvino Rodrigues Paes

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBITI/IES

Título FATORES OU RISCO NUTRICIONAIS PARA DOENÇA AFEROSCLETÓTICA EM PACIENTES COM PERIONDONTITE NO CEARÁ
E-mail: kilderekanuto@yahoo.com.br
Docente orientador: Kildere Marques Canuto

RESUMO
A periodontite é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por infiltrado leucocitário, reabsorção óssea e formação de bolsas. Apesar da
melhora na prática da higiene oral, a periodontite ainda é considerada uma das principais causas de perda de dentes em adultos. Dado a elevada
incidência desta patologia, especialmente no Nordeste Brasileiro, se faz necessário compreender sua associação com doenças ateroscleróticas e risco
de doença cardiovascular (DCV). O presente projeto tem como objetivo investigar e promover um conhecimento inovador, com possibilidade de
traçar um perfil genômico da nossa população de genes de risco para aterosclerose em pacientes do Centro de Especialidades Odontológicos (CEO)
com periodontite no Ceará, e avaliar o grau de vulnerabilidade dessa população às DCV, correlacionando fatores de risco da doença aterosclerótica e a
periodontite, incluindo a avaliação clínica cardiológica do paciente, índice tornozelo-braço e ecodoppler (colorido) das carótidas para avaliar risco ou
presença de doença aterosclerótica. O perfil genético poderá contribuir para identificação de grupos de riscos sujeitos à hipercolesterolemia e
doenças cardiovasculares, sua associação com a severidade da doença periodontal, fatores sociodemográficos, identificação precoce de alterações
pré-ateroscleróticas e dessa forma contribuir para prevenção de complicações cardiovasculares. Devido à elevada morbidade da periodontite no
Nordeste e especialmente no Estado do Ceará, condição que ainda apresenta lacuna no esclarecimento do perfil epidemiológico e especialmente de
tratamento efetivo, este projeto, portanto está em ampla consonância com as prioridades nacionais e estaduais e com a política nacional e estadual
de saúde. Além disso, pretende pela primeira vez avaliar genes de risco para DCV na população cearense. Serão avaliados 130 indivíduos de 35 a 50
anos de idade atendidos no centro de especialidades odontológicas. Será aplicada anamnese e posteriormente exame clínico, com o registro de
dados. A análise deverá ser feita por meio de estatística descritiva Finalmente, almeja-se contribuir para a prevenção/tratamento da doença
cardiovascular em pacientes com lesões já existentes.
Aluno: Camila Teles Meler de S. Arruda
Aluno: Julia Cristina Lima Ferreira
Aluno: Manuel Paiva
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Título IDENTIDADE PROFISSIONAL DO NUTRICIONISTA:PERCEPÇÃO E EXPECTATIVAS
E-mail: fernando2355@yahoo.com.br
Docente orientador: Fernando César Rodrigues Brito

RESUMO
Atualmente sete instituições de ensino superior oferecem o curso de graduação em Nutrição no estado do Ceará. A partir desse fato, surge o
questionamento sobre a absorção desse profissional no mercado de trabalho e sobre as expectativas de alunos e egressos sobre a atuação após a
graduação.Por tratar-se de uma formação generalista, é de grande interesse pedagógico conhecer melhor os alunos de nutrição em relação a suas
expectativas e ansiedades. Assim, como traçar um perfil do aluno ingressante, contribui para planejamento e gestão do curso, visando a promoção da
qualidade do Ensino Superior.
Aluno: Marcio Vinicius Druzian Martins

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título IDENTIFICAÇÃO DE TRIAGEM MÍNIMA URINÁRIA,PADRÃO ALIMENTAR ASSOCIADO A PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS E
COMPORTAMENTAIS DE AUTISTAS PROVENIENTES DO INSTITUTO DE PESQUISA,ENSINO E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE(IPEES), EM
FORTALEZA/CE .
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez da Silva
E-mail: mafebaldez@gmail.com

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo investigar algumas questões a cerca da expectativa e realidade atual do curso de nutrição. O quê espera um aluno de
graduação em nutrição no início do curso? Essa expectativa é contemplada pelos atuais egressos? Quais as áreas de conhecimento da nutrição que
estão absorvendo esses profissionais no mercado atualmente? Qual a perspectiva de futuro profissional que estudantes e egressos possuem a
respeito dessa área do conhecimento?
Aluno: Lucas Martins de Souza

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título INVESTIGAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM SUPERFÍCIES DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E RISCOS PARA SAUDE DE CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
E-mail: karolinearagao@gmail.com
Docente orientador: Karoline Sabóia Aragão

RESUMO
A evolução das telecomunicações trouxe para a sociedade o telefone celular, que foi uma das inovações que proporcionou a todos um novo meio de
comunicação. O uso indiscriminado de aparelhos móveis, sem a devida higienização podem trazer doenças principalmente para as crianças que tem o
hábito de brincar com o celular, tendo em vista que tais microrganismos estão ligados á falta de higiene das mãos e dos aparelhos celulares. Nesse
sentido, o objetivo é identificar a incidência dos microrganismos presentes em celulares e tablets em um hospital público e em uma clínica particular
na cidade de Fortaleza. Acredita-se que o uso constante dos dispositivos móveis tenha aumentado o risco de infecções microbianas em crianças,
tendo em vista que seja acarretado por outros fatores associados, como socioeconômico, falta de higiene das mãos e dos aparelhos celulares e
condições insalubres. Apesar de todos os benefícios, os dispositivos móveis, principalmente os celulares possuem uma grande carga microbiana, visto
que a superfície dos celulares proporciona um ambiente propicio para o crescimento de microrganismos. Observa-se a possibilidade que os aparelhos
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celulares têm de proliferar microrganismos patogênicos, dessa forma é de grande importância conscientizar os familiares a fazerem a higienização dos
celulares e das mãos. Trata-se de um estudo transversal, analítico com abordagem quantitativa, onde serão realizadas 100 coletas de amostras do
esfregaço de celulares e tablets das mães de crianças (0-3 anos), que serão escolhidos ao acaso em um hospital público e 100 de uma clinica
particular, totalizando 200 amostras na Cidade de Fortaleza. O presente projeto traz informações sobre os microrganismos causadores de infecções e
a possibilidade que os aparelhos celulares têm de disseminar microrganismos patogênicos, nesse sentido conjectura-se que com as análises dos
celulares e tablets seja possível conhecer quais são os microrganismos causadores de infecções graves nas crianças.
Aluno: Tatiana Rocha Filgueiras

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título PERFIL ANTROPOMÉTRICO E ALIMENTAR DE GESTANTES COM DIABETES GESTACIONAL ATENDIDAS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE
FORTALEZA/CE
E-mail: tatiana_uchoa@yahoo.com.br
Docente orientador: Tatiana Uchôa Passos

RESUMO
O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma das complicações metabólicas comuns na gravidez, podendo ou não persistir após o parto. Uma
nutrição adequada é importante a fim de promover equilíbrio e suporte adequado no metabolismo do organismo materno. Assim a avaliação
antropométrica e alimentar é fundamental para o tratamento do DMG, por isso esse estudo se propõe a traçar o perfil antropométrico e alimentar de
gestantes diabéticas. A pesquisa é de natureza quantitativa-descritiva e será realizada no Centro de Diabetes e Hipertensão do Ceará (CIDH). A
amostra será aleatória, com gestantes presentes nos dias de atendimento. A avaliação antropométrica será realizada através da aferição de peso e
altura, que servirá para o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) pré-gestacional e o IMC de acordo com a semana gestacional. Também será
realizado a avaliação alimentar por meio de dois recordatórios de 24 horas. Para a análise e interpretação dos dados o primeiro IMC será classificado
de acordo com o padrão de referência da WHO de 1995, e o segundo pela curva de Atalah (2006). Quanto aos recordatórios verificados em medidas
caseiras, estes serão convertidos em gramas e mililitros, para posterior análise da composição dos alimentos.
Aluno: Isley Nayra de Lima Barreto

Curso do aluno: Nutrição
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Título RELAÇÃO ENTRE HÁBITOS ALIMENTARES DE GESTANTES E DESENVOLVIMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE ALIMENTARES
E-mail: claudine.nutri@gmail.com
Docente orientador: Claudine Kennia de Almeida

RESUMO
A gestação é um período composto normalmente por 40 semanas, caracterizado por alterações fisiológicas, metabólicas e nutricionais. A dieta e o
estilo de vida materno têm grandes influências sobre a saúde do feto, uma vez que a circulação sanguínea de ambos está interligada pela placenta.
Entretanto, sabendo que os hábitos alimentares das gestantes podem contribuir significativamente para o surgimento de várias patologias, dentre
estas estão aquelas que envolvem o sistema imunológico como as alergias, cuja etiologia sofre influência dos padrões alimentares da atualidade, os
quais afetam diretamente a imunidade. O projeto tem como objetivo, analisar os hábitos alimentares de gestantes e a relação dos mesmos com o
desenvolvimento de hipersensibilidades alimentares. O presente estudo será realizado em um hospital público de Fortaleza-CE, onde participarão da
pesquisa as gestantes regularmente acompanhadas no ambulatório do mesmo. Serão coletadas informações sobre dados socioeconômicos e
históricos de hábitos alimentares das gestantes. Após a coleta de dados ocorrerá o processo de intervenção nutricional, e ações educativas, no qual,
pretende-se verificar a eficácia das intervenções nutricionais e mudanças favoráveis nos hábitos alimentares e diagnósticos nutricional das gestantes,
a partir de uma correlação inicial entre os hábitos alimentares das mesmas e o desenvolvimento de hipersensibilidades alimentares.
Aluno: Camila Araújo Costa

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SEGURANÇA DO TRABALHO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: ACIDENTES DE TRABALHO E USO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
E-mail: martarocha9@yahoo.com.br
Docente orientador: Marta da Rocha Moreira

RESUMO
A gestão de resíduos sólidos em duas empresas cearenses é o objeto de estudo deste trabalho. No contexto atual da sociedade de consumo e apelo à
sustentabilidade, discussões acerca da responsabilidade social tornam-se fundamentais para qualquer empresa, não sendo diferente no estado do
Ceará. Nesse trabalho será feito um estudo de caso em duas empresas cearenses, cujos resultados deverão contribuir com a literatura empírica, que
ainda é bastante incipiente. Espera-se compreender os gargalos e desafios da responsabilidade social nas empresas, particularmente a gestão de
resíduos sólidos, encorpando as discussões atuais acerca dessa questão e corroborando a ideia de que a gestão de resíduos sólidos pode trazer
impactos positivos nos resultados das empresas. Palavras-chaves: Responsabilidade social. Gestão de resíduos sólidos.
Aluno: Ivanila de Sousa Freitas
Aluno: Gildycelia Inacio de Souza
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A TESSITURA DE TECNOLOGIAS LEVES NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA VIVÊNCIS DO ADOECER PSIQUICO EM CUIDADORES DE USUÁRIOS
DE UM SERVIÇO PÚBLICO DE ATENÇÃO À SAUDE MENTAL NO MUNICIPIO DE FORTALEZA
E-mail: ylscamara@hotmail.com
Docente orientador: Yzy Maria Rabelo Câmara

RESUMO
A gravidade dos quadros clínicos se estabelece muitas vezes pela falta de conhecimento das enfermidades por parte das pessoas mais próximas,
sejam familiares ou cuidadores e no que se refere aos transtornos mentais essa situação pode ter impacto em função da ausência de olhar mais
atento do cuidador a uma provável mudança de comportamento dos portadores de transtornos, bem como pela possível inadequação de
manutenção farmacoterapêutica em domicílio. Este projeto faz parte de uma pesquisa ‘guarda-chuva’ sobre a subjetividade de psicóticas que
demandam internação psiquiátrica, e visa compreender o olhar sobre os modos de subjetivação de seus cuidadores através da utilização de
tecnologias leves enquanto recursos promotores de qualidade de vida. Este estudo é qualitativo com foco na saúde mental e está dirigido para
cuidadores de usuárias de um hospital público de referência em saúde mental terciária. O critério da escolha dos usuários dependerá essencialmente
da aceitação voluntária dos mesmos após o conhecimento dos propósitos e da metodologia da pesquisa, assim como da assinatura do Termo do
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão feitas observações participantes, registro de dados em diários de campo e entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados se dará pela leitura sistemática do material obtido e categorização de temas e o método de análise será o discurso
de narrativas. Até o momento não é possível mencionar os resultados e as considerações finais.
Aluno: Marília Costa da Silva

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESPERTAR DE UMA ROSA: IMPACTO EMOCIONAL PÓS-MASTECTOMIA
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Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br

RESUMO
O câncer de mama, em virtude de sua alta incidência, morbidade, mortalidade, e pelo seu elevado custo no tratamento, se tornou um problema de
saúde publica. Levando-se em consideração as emoções desencadeadas pelo câncer, questiona-se os fatores emocionais que a cirurgia de estirpação
da mama provoca nas mulheres operadas.Indaga-se então qual o impacto emocional da mastectomia na mulher mastectomizada?OBJETIVOAnalisar
o impacto emocional da mastectomia, mapeando as implicações no contexto pessoal. Caracterizar biopsicosocial a mastetcomizada participante do
estudo;Identificar ofatores emocionais da mastectomia;Propor um protocolo assistencial psicologico apartir dos resultados
levantados.METODOLOGIA Trata de um estudo exploratorio, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa será desenvolvida no período de agosto
de 2016 à agosto de 2017. O estudo será desenvovido no Programa de Assistencia a Muljher mastetctomizada, projeto de reponsabilidade soclal de
uma instituição de ensino superior do Ceará. As participantes serão mulheres mastectomizadas integrantes do programa de Asssietncia a mulher
mastectomizada- PROAMMA Serão incluídas mulheres mastectomizadas, independentes da faixa etária ,sua etnia, situação socioeconômica e estado
civil. Para a coleta de dados será realizada uma entrevista semiestruturada, que abordará características pessoais como faixa etária, etnia, ocupação,
escolaridade, renda familiar, estado civil, número de filhos, menarca, gestação, amamentação, história familiar e as questões norteadoras
relacionadas aos fatores emocionais da mastectomia, mapeando as implicações no contexto pessoal. Para a analise dos dados será utilizado o
método de analise de conteúdo.RESULTADOS ESPERADOS Espera-se obter respostas significativas e relevantes sobre as possíveis fatores emocionais
manifestadas pelas mulher pos-mastetcomia.
Aluno: Lygia Magda Ganany Sales Silva
Aluno: Wellington Luiz Babosa Junior
Aluno: Emanuel Fernandes Meira
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Título ENVELHECIMENTO E A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO NO BRASIL
Docente orientador: Juliana Fernandes

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

E-mail: julianaf.jf@gmail.com

RESUMO
Com o aumento da expectativa de vida, a proporção de pessoas idosas tem crescido mais rapidamente que as demais faixas etárias. Esse
envelhecimento global afeta diretamente as demandas relacionadas à sociedade e economia. A pessoa, ao deparar-se com a velhice, encara anseios e
dificuldades que são perpassados pela própria sociedade, que impõe obstáculos para esta parcela da população. Por isso, discutir este cenário em
termos de políticas públicas e aspetos biopsicossociais se faz de extrema importância. À medida que aumenta o número de pessoas idosas na
sociedade, intensifica-se também a necessidade de se debater sobre a qualidade de vida do idoso, sendo necessário compreender o Envelhecimento
Ativo que “é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à
medida que as pessoas ﬁcam mais velhas” (Opas, 2005). Deste modo, este estudo busca identificar e analisar a qualidade de vida na velhice
contextualizando e problematizando o envelhecimento ativo no Brasil. Será dividido em duas etapas, na primeira etapa realizaremos uma revisão
sistemática da literatura, delimitando um recorte temporal dos últimos dez anos (2005 a 2015) acerca das produções sobre envelhecimento ativo e
qualidade de vida do idoso, e em seguida, será realizado entrevista semi-estruturada com no mínimo quatro pessoas acima de 60 anos de idade
residentes na Cidade de Fortaleza e terá como pergunta disparadora “Para você, como você vive sua velhice?”. Consideramos necessária às discussões
sobre a envelhecimento ativo do idoso para que se elabore de modo crítico maiores investimentos em políticas públicas e qualidade de vida na
velhice. Esse tema tem sido alvo de discussões e de políticas públicas, assim como, objetivo de vida de muitas pessoas que se aproximam da velhice,
onde elas se tornam sujeitos participativos nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, bem como os aspectos relacionados à saúde
e bem-estar do corpo e da mente. Para tanto, é importante problematizar as densidades vividas pelo sujeito com relação ao envelhecimento. Para
Lima (2014), o envelhecimento é um processo que atinge o ser humano em toda a sua totalidade, desde o momento em que nasce, sendo um
fenômeno biopsicossocial que modifica a relação do sujeito com o tempo, o seu relacionamento com o mundo e consigo mesmo. Nesse contexto, é
notório que a pessoa, ao deparar-se com a velhice, encare anseios e dificuldades que são perpassados pela própria sociedade, que impõe obstáculos
para esta parcela da população. Os benefícios esperados poderão ser para os participantes diretos e indiretos de modo breve, médio ou tardio. São no
sentido de possibilitar a construção de instrumentos de pesquisa, bem como, em sentido geral, promover discussões científicas, comunitárias, que
possam fomentar a criação de novas políticas públicas acerca da velhice.
Aluno: Marina Duarte Ferreira Dias

Curso do aluno: Psicologia

Título MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DO ADOECER PSÍQUICO NO ENVELHECIMENTO
Docente orientador: Yzy Maria Rabelo Câmara

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: ylscamara@hotmail.com

RESUMO
A Laserterapia de Baixa Intensidade (LBI) é uma radiação situada na porção visível do espectro das ondas eletromagnéticas, entre o infravermelho e o
ultravioleta, e o comprimento de onda depende do tipo de substância estimulada.A terapia com compressão isquêmica é a aplicação de pressão
progressiva crescente sobre um PG, esse contato é mantido até que seja encontrada e libertada a barreira de resistência tecidual, a pressão é
aumentada para liberar tensão e sensibilidade do PG, repetidas vezes no mesmo ponto. O terapeuta deve presumir-se sempre pela tolerância do
limiar da dor do paciente. Avaliar-se-á de forma comparativa os efeitos terapêuticos e funcionais da Laserterapia e da Técnica de Compressão
Isquêmica na contratura do trapézio. Tratar-se-á de uma pesquisa intervencionista, exploratória, descritiva e quantitativa com pacientes com
diagnóstico de contratura das fibras superiores do trapézio atendidos na Clinica Escola de Fisioterapia do Centro universitário Estácio do Ceará, nos
meses de março a maio de 2017. Os dados serão obtidos através de uma ficha de avaliação fisioterapêutica desenvolvida para o estudo antes e após a
aplicação das técnicas, sendo os mesmos analisados através do programa Microsoft Excel 2010. A pesquisa basear-se-á na resolução 466/12 do CNS,
aguardando o parecer de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará para o inicio da coleta de dados. Estimase como resultados: conhecer e comparar a melhor técnica e os benefícios proporcionados por ambos os métodos para o tratamento dos pontos de
gatilhos em pacientes acometidos com contratura do músculo trapézio superior, utilizando como recursos: a Laserterapia e a Compressão Isquêmica.
Aluno: Morgana Kislley Cândido Santos

Curso do aluno: Psicologia

Título MORADORES DE RUA NA INTERNET: MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS
Docente orientador: Letícia Adriana Pires Ferreira dos Santos

Situação: PIBIC/IES

E-mail: leticiaadriana13@gmail.com

RESUMO
O Acapella® combina princípios de oscilação de alta frequência e PEP, trazendo como efeitos a higiene brônquica e tixotropismo nas vias aéreas,
emitindo uma frequência vibratória que varia de 0 a 30 Hz, entretanto são necessários no mínimo 15 Hz para que esses efeitos sejam alcançados. O
objetivo desta pesquisa é mensurar a frequência vibratória ofertada pelo Acapella® e comparar com o do batimento dos cílios e deslocamento do
muco da árvore traqueobrônquica. Hipotetiza-se que o fluxo expiratório realizado por alguns pacientes, não é suficiente para produzir os efeitos
esperados pelo uso do aparelho. Acredita-se que a frequência vibratória ofertada pelos dois modelos de Acapella® seja suficiente para produzir
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efeitos sobre o muco da árvore traqueobrônquica. Porém inexiste no mercado equipamento que produza efeitos vibratórios para serem utilizados em
pacientes não cooperativos. A pesquisa será realizada no período de agosto de 2016 a julho de 2017 e desenvolvida em um grupo de voluntários no
Laboratório de Fisioterapia Respiratória da ESTÁCIO/FIC. Para coleta de dados será utilizada uma placa de som de computador acoplada a um
microfone de eletreto conectado na entrada de som da placa e o sinal será observado através de um osciloscópio digital. A confirmação dos efeitos
vibratórios do Acapella® sobre a árvore traqueobrônquica possibilitará seu acoplamento a máscara facial, permitindo produzir vibração mesmo em
pacientes não cooperativos.
Aluno: Priscilla Cavalcante de Azevedo

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRECONCEITO CONTRA IDOSOS: A PERCEPÇÃO DO AGEÍSMO ATRIBUÍDO À VELHICE
E-mail: julianaf.jf@gmail.com
Docente orientador: Juliana Fernandes

RESUMO
Diante das mudanças consequentes do aumento da expectativa de vida da população idosa, estudar o envelhecimento vem ganhando grande
destaque ultimamente. Apesar de ser um contexto mundial, no Brasil estima-se que em 2020 a população de idosos chegará aos 25 milhões de
pessoas, o total de 11,4% da população brasileira. Apesar de ser um fenômeno atual, a velhice pode ser vista de diferentes formas e comumente
associadas ao preconceito em diferentes culturas. Neste contexto, essa pesquisa terá como objetivo Geral : Investigar e caracterizar o ageismo
atribuído à velhice. Objetivos Específicos: a) Identificar os sentidos atribuídos ao ageismo; b) caracterizar sociodemograficamente a amostra da
pesquisa (sexo, idade, estado civil e etc); c) Identificar os principais sentidos que a população geral atribui à velhice; e d) Verificar a possível existência
de imagens negativas (expressões preconceituosas) dos participantes frente à velhice. A questão norteadora é de que há A possível existência de
imagens negativas (expressões preconceituosas) frente à velhice. Esse estudo será desenvolvido a partir de uma abordagem de multimétodos e pode
ser classificado como correlacional e analítico (Creswell, 2010). Os participantes serão convidados a responder a pesquisa através da plataforma da
web formulários google que buscarão avaliar as expressões do ageismo atribuídos à velhice. Esta pesquisa possuirá três instrumentos para a coleta de
dados, são; 1) O instrumento TALP (teste de evocação livre de palavras) abordado frequentemente nos estudos que abordam as representações
sociais (Moreira et al., 2007); 2) A Escala da Relação com Pessoas Idosas ou Relating to Old People Evaluation - ROPE (Cherry & Palmore, 2008); 3) A
Escala Fraboni de Ageimso ou Fraboni Scale of Ageism - FSA (Fraboni, Saltstone & Hughes, 1990). Os instrumentos serão disponibilizados em
plataforma web. O convite para participação da pesquisa será feito nas redes sociais, de forma a atingir pessoas de diferentes localidades do país. A
análise de dados será realizada a partir do SPSS (Statistical Package for Social Science, SPSS), versão 21, sendo desenvolvidas análises de estatísticas
descritivas, bem como, análise fatorial e cálculo da consistência interna (α de Cronbach). E as respostas das perguntas abertas serão analisadas
através análise categorial temática de acordo com o proposto por Bardin (2003). Os benefícios esperados poderão ser para os participantes diretos e
indiretos de modo breve, médio ou tardio. São no sentido de possibilitar a construção de instrumentos de pesquisa, bem como, em sentido geral,
promover discussões científicas, comunitárias, que possam fomentar a criação de novas políticas públicas acerca da velhice.
Aluno: Angélica Maria de Sousa Silva

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE BIBLIOTECAS PARA APLICAÇÃO DE VISÃO COMPUTACIONAL USANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS
E-mail: carlos.barros.22@gmail.com
Docente orientador: Antonio Carlos da Silva Barros

RESUMO
A visão computacional é um campo em rápido crescimento. Parte deste sucesso se deve à variedade e o relativo baixo custo das ferramentas
atualmente disponíveis e que facilitam a proliferação de interessados no assunto e por outro ponto, hoje há um conjunto de possíveis aplicações que
despertam o interesse de uma grande comunidade de pesquisadores. Os dispositivos móveis tem sido uma das ferramentas mais utilizados
atualmente. As limitações impostas para desenvolver aplicativos voltados a dispositivos de poucos recursos computacionais requerem alguns
cuidados especiais. É preciso também projetar a aplicação para que seja bem eficiente em termos de recursos. Devendo usar somente o necessário. O
aplicativo não deve demandar muito processamento no próprio dispositivo nem consumir muita memória. Deixar o processador estressado pode
resultar no travamento da interface. Portanto, deve-se projetar a aplicação para que execute tarefas mais simples em um menor tempo. Outra opção
é o uso de threads; isso vai permitir que o processamento de uma tarefa seja executado em paralelo com o gerenciamento do aplicativo. Além das
plataformas de hardware, outra grande facilidade se encontra no conjunto de bibliotecas dedicadas ao desenvolvimento das técnicas de
processamento de imagem e visão computacional. Essas bibliotecas permitem que os novos interessados foquem mais no desenvolvimento de
aplicações que na construção de ferramentas de base da área de processamento de sinais. Assim, facilitando a entrada de usuários com menos
experiência. Outro ponto de grande importância está relacionado às possíveis aplicações de desta área do conhecimento. Sendo assim este trabalho
tem como objetivo avaliar o desempenho de bibliotecas para construção de aplicações utilizando visão computacional em dispositivos móveis.
Aluno: Pedro Alferes Pinheiro Mulato

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SIMULADOR DO MONITOR CARDIOPLMONAR EM UTI COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA ÁREA DA SAÚDE
E-mail: wellington@tecsist.com
Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
Podemos observar atualmente, ainda com uma grande frequência, acidentes que ocorrem nas Unidades de Alimentação, alguns muito comuns,
como: queimaduras, cortes, quedas, choques. Estes acidentes trazem prejuízos não só para a Instituição, mas principalmente para o colaborador, que
tem que se manter afastado do trabalho, acarretando perdas salariais e problemas de saúde. Visando os problemas que os acidentes acarretam para
os colaboradores e também para as UANs, este trabalho tem como objetivo principal avaliar as causas dos acidentes de trabalho. Objetivo geral:
Verificar a incidência de acidentes de trabalho em Unidades de Alimentação e Nutrição comerciais em Fortaleza, buscando uma prevenção efetiva
através do uso de Equipamentos de proteção individual. Objetivos específicos: a) Identificar as ocorrências de acidentes de trabalho; b) Identificar os
acidentes mais comuns ocorridos nas UANs; c) Identificar as causas relacionadas aos acidentes de trabalho; e d) Levantar fatores inerentes às
condições de trabalho. O êxito no funcionamento das Unidades de Alimentação está na dependência da definição clara de seus objetivos, de sua
estrutura administrativa, de suas instalações físicas e recursos humanos e sobretudo, da normatização de todas as operações desenvolvidas, que
devem ser respaldadas nos cinco elementos do processo administrativo básico, previsão, organização, comando, coordenação e controle (TEIXEIRA, et
al.,2007). As Unidades de alimentação e Nutrição necessitam contar com um quadro de pessoal adequado, tanto do ponto de vista quantitativo como
qualitativo, para que seja possível atender as diversas atividades desenvolvidas (Teixeira, et al 2006). As UANs apresentam riscos consideráveis de
acidentes, em decorrência do intenso movimento, aliado, em geral, à inexperiência pessoal e a um ambiente dotado de grande variedade de
equipamentos elétricos. Está amplamente demonstrando que os acidentes em uma UAN têm uma causa e podem ser prevenidos. O trabalho justificase pela busca de identificação das áreas de risco ocupacional dentro da UAN e sua atuação frente às condições adversas, restringe-se à prevenção
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primária. Será feito à aplicação de um questionário para se conhecer as principais causas de acidentes que ocorrem nas UANs,e a existência do uso de
EPIs nas Unidades com o intuito de se buscar uma prevenção efetiva através do uso de Equipamentos de proteção individual. Como resultados
esperados aponta-se que os acidentes de trabalho ainda são muito comuns em UANs, e as principais causas desses acidentes, são que pessoas
despreparadas para exercer as funções, são contratadas e colocadas dentro de um ambiente que também não tem uma estrutura física adequada
para dar condições ideais de trabalho para os colaboradores. É necessário que os gestores se preocupem em melhorar o ambiente físico das UANs,
invistam em equipamentos e capacitação para que possa dar aos colaboradores melhores condições de trabalho para que eles venham exercer da
melhor forma suas atividades com segurança e proteção.
Aluno: Bruno Souza Santos

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Título SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE RÓTULOS DE PRODUTOS
Docente orientador: Antonio Carlos da Silva Barros

Situação: PIBITI/IES

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

RESUMO
A visão computacional é a ciência e tecnologia das máquinas que enxergam, ou seja, define-se como sendo a tecnologia utilizada para a construção de
sistemas artificiais que obtém informação de imagens ou quaisquer dados multidimensionais a partir de câmeras digitais. Tal tecnologia também pode
ser descrita como um complemento da visão biológica, pois nessa a percepção visual dos humanos e outros animais é estudada e obtêm-se modelos
de como respectivos sistemas operam em termos fisiológicos. Já a visão computacional descreve sistema de visão artificial implementado por meio de
hardware e softwares. Na maioria das aplicações desse tipo, os computadores são pré-programados para resolver uma tarefa singular de forma
autônoma. O estudo dessa área é por vezes visto como parte da inteligência artificial ou da ciência da computação, pois costumam ser utilizados para
processar imagens e permitir a realização de ações mecânicas, por exemplo, movimentar um robô em um ambiente. Para que ela seja utilizada é
necessário o processamento de um sistema de visão computacional através de algum meio de captura de imagens. Tendo em vista a crescente
população dos dispositivos que, segundo estudo feito pela Cisco, chegará a cerca de 10 bilhões de aparelhos móveis em 2016. Pode-se crer que a
popularização de serviços disponíveis para esses dispositivos na área da visão computacional, venha a crescer devido ao fácil acesso das pessoas e da
popularização da tecnologia citada. A visão computacional e o processamento de imagens digitais estão se tornando peças fundamentais para a rotina
de empresas através da realização de tarefas automatizadas em substituição ao trabalho manual, sendo uma ótima solução para redução de gastos e
eliminação de erros nos processos, além da criação de um padrão de verificação e qualidade. Em meios a tantas técnicas para automação de
processos, o reconhecimento de padrões por meio de processamento de imagens digitais é parte fundamental nas tarefas automatizadas, tendo sua
utilização principalmente na classificação e seleção de produtos. Dentro deste contexto, este projeto apresenta uma solução para identificação de
itens de supermercados e outros estabelecimentos comercial.
Aluno: Francisco Eliezio Sousa da Silva

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Título SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM TEXTURAS
Docente orientador: Edson Cavalcanti Neto

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: edsoncavalcanti@hotmail.com

RESUMO
O avanço da computação tem proporcionado a criação de novas tecnologias, que abrangem diversos setores comerciais e não comerciais. Tais quais,
análise de imagens médicas, sistemas de rastreio, segurança, dentre outros. Em particular, empresas têm buscado inovar em seus sistemas de
segurança para proteger seu patrimônio e prover proteção a seus funcionários. Dentre as inovações proeminentes, sistemas de identificação
biométrico, sobretudo que faz uso da biometria facial, surgem como boa alternativa para substituir meios mais arcaicos e inseguros. Sistemas de
reconhecimento facial são vantajosos por serem confiáveis e não serem invasivos. Estes sistemas são recorrentes na literatura, e por isso têm
proporcionado o avanço de técnicas de inteligência artifical para a realização desta tarefa. Dentre elas, o LBP para extração de atributos faciais têm se
destacado por sua simplicidade computacional e alta representatividade. Neste trabalho, é realizado um estudo avaliativo do LBP em conjunto com
uma rede neural emergente, na tarefa de classificação em problemas complexos, a ELM. Além disso, este estudo será aplicado a dois bancos de
imagens de domínio público, a saber, Yale face database e Yale face database B, bem como a um terceiro banco proprietário, criado para este
trabalho. Os esperados são taxas de acerto médio na faixa de 90% de acerto no caso de N/N
Aluno: Lyza Guynever Modesto Nogueira
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Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título INTERNET DAS COISAS: DESAFIOS PARA IMPANTAÇÃO DE UMA REDE
Docente orientador: Rejane Cunha Freitas

E-mail: rejane.freitas@estacio.br

RESUMO
Desenvolvimento de soluções baseadas nos principais desafios da implantação do conceito de Internet das Coisas (IoT). Este trabalho tem por
objetivo o estudo dos desafios de implantação de uma rede com base em Internet das Coisas. A proposta é interligar todas as coisas à Internet, desde
equipamentos tradicionais do nosso cotidiano a vasilhas de comida, passando por móveis, utensílios domésticos, havendo uma comunicação. Em
Internet das Coisas, a ideia principal é o uso de nós que representam coisas e/ou objetos (dispositivos como smartphones, desktops, ar-condicionado,
etc.). Investigar aspectos da implementação de IoT através do levantamento bibliográfico e mapeamento de soluções já propostas, bem como
identificação de suas limitações. Intensificar o uso da rede de dados de forma adequada;
Aluno: Laercio da Silva Lima

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SOFTWARE DEFINED NETWORKING (SDN): SOLUÇÕES, IMPLEMENTAÇÕES E DESAFIOS
E-mail: rejane.freitas@estacio.br
Docente orientador: Rejane Cunha Freitas

RESUMO
Nas atuais infraestruturas de rede faltam mecanismos de auto reconfiguração e de resposta à falha ou adaptação a mudanças de carga. Nesse
sentido, as arquiteturas de rede tradicionais não são adequadas, pois não atendem tais exigências das redes existentes em empresas, operadoras e de
usuários finais. Dessa forma, o objetivo deste estudo é investigar aspectos da implementação de arquiteturas SDN através do levantamento
bibliográfico e mapeamento de soluções já propostas, bem como identificação de suas limitações. Serão consideradas as características relevantes do
ponto de vista do estado da arte sobre a arquitetura SDN. Neste sentido, faz-se necessário um estudo teórico sobre SDN, bem como, uma
identificação e categorização dos aspectos que são desafios para a implantação de soluções relacionadas ao tema. Logo, estudos aprofundados
necessitam ser desenvolvidos sobre a arquitetura SDN, uma tendência em redes de computadores, que carece de investigação minuciosa acerca dos
detalhes de sua operacionalização. Dessa forma, espera-se contribuir para um melhor entendimento sobre essa tendência em redes de
computadores, bem como uma maior disseminação dos seus benefícios e formas de uso para o melhor funcionamento das redes de computadores.
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Aluno: David Cavalcante da Silva

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Título UMA NUVEM PRIVADA EDUCACIONAL USANDO SOFTWARE LIVRE EM AMBIENTES DE LABORATÓRIOS DA ESTÁCIO/FIC
E-mail: hedwio@gmail.com
Docente orientador: Hedwio Carvalho e Silva

RESUMO
Prover infraestrutura para computação em nuvem pode ser uma alternativa de alto custo se não houver conhecimento técnico interno capaz de
apresentar estudos consistentes de soluções alternativas, que já existem no mercado e podem ser aplicadas de modo satisfatório. Este projeto
propõe a adoção da tecnologia de computação em nuvem (cloud computing) tendo a instituição como provedora da tecnologia por meio da
implementação de solução de software livre em ambientes de laboratórios da ESTÁCIO/FIC. O estudo é experimental de natureza quali-quantitativa,
longitudinal e análise dados por meio da estatística descritiva. Para isso, utiliza o conceito de nuvem privada, que permite o uso da tecnologia por
outras instituições de ensino integrantes do grupo Estácio. Para compor a solução sem custo de licenciamento e garantir a qualidade da solução é
utilizada ferramenta de software livre Eucalyptus, identificada como mais adequada do estudo comparativo realizado no projeto Cloud ESTACIO (PITI
– ESTACIO/FIC – 2014).
Aluno: Francisco David Alves dos Santos
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Título VEÍCULO AÉREO AUTÔNOMO NÃO TRIPULADO UTILIZADO PARA SERVIÇOS DE TRÂNSITO
E-mail: pitagoras.martins@estacio.br
Docente orientador: Pitágoras Graça Martins

RESUMO
Existe uma diferença muito significativa entre os robôs controlados remotamente, e os robôs autônomos. Os robôs autônomos não precisam de
interação humana, eles podem tomar decisões sozinhos por serem programados. Dentre esses equipamentos robotizados, e que será objeto de
estudos neste trabalho está o veículo aéreo não tripulado (VANT) conhecido popularmente como drone. O primeiro drone que se tem relato na
história era controlado por rádio, e data de 1916. Com diferentes propósitos, desde fins militares a serviços civis, o drone é uma das tecnologias mais
evidentes atualmente. Apesar de serem mecanicamente simples, são naturalmente instáveis, necessitando de controles em sua velocidade,
inclinações, rotações e altitude de vôo. Dependendo de sua aplicação, pode assumir diferentes configurações de bateria, sensores sem fio, rádio
frequência e algoritmos. Controladores automáticos são as chaves de um VANT autônomo. O objetivo desse trabalho é desenvolver um veículo aéreo
não tripulado (VANT), para aplicá-lo em serviços de monitoramento de trânsito em situações críticas, isso permitirá uma mobilidade urbana utilizando
um percurso pré-estabelecido, em um ambiente pré-definido, e assumindo atividades humanas. Por meio de um levantamento bibliográfico
preliminar, será realizada uma análise para aplicações utilizando veículo aéreo não tripulado (VANT). A configuração mais adequada de motores,
hélices, controladores de velocidade, sensores e tipo de placa controladora será testada e avaliada.
Aluno: Max Venicios Furtado Ferreira

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBITI/IES

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título CONTROLE DE ACESSO DE ALUNOS VIA ARDUINO COM RFID
Docente orientador: Francisco Antonio de Araújo e Souza

E-mail: prof.araujo@gmail.com

RESUMO
Projeto RFID: Frequência eletrônica via Arduino. No mundo em que vivemos, a tecnologia vem crescendo, aceleradamente, trazendo muitos
benefícios se usada de forma correta. A população necessita realizar suas tarefas o mais rápido possível e com eficiência, por conseguinte, a
tecnologia da informação é quem se responsabilizará por isso, uma vez que ela permite a automação de processos através das inovações
tecnológicas. Uma delas é a utilização do Arduino, uma plataforma física computacional open source, composta por duas partes: a placa Arduino, na
qual é a peça do hardware; e o IDE Arduino, software que você irá rodar no computador. O IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) é usado
para criar um sketch (um programa pequeno) que irá ser enviado para a placa Arduino (Banzi, 2009, tradução nossa). O Arduino foi criado por
Massimo Banzi e David Cuartielles em 2005, com o objetivo de permitir o desenvolvimento de controle de sistemas interativos, de baixo custo e bem
acessível. Uma característica importante é que todo material (software, bibliotecas, hardware) é open-source, ou seja, pode ser reproduzido e usado
por todos sem a necessidade de pagamento de royalties ou direitos autorais. Uma das soluções usadas para conferir maior agilidade nos processos é a
utilização da tecnologia de RFID juntamente com o Arduino.
Essa tecnologia consiste na Identificação por Rádio Frequência e está sendo muito utilizada para registro de objetos, identificação e rastreamento. A
pesquisa tem o objetivo de avaliar mecanismos de automação do processo de registro de frequência de alunos em sala de aula, por meio de RFID. O
trabalho é um estudo aplicado e experimental e visa desenvolver solução tecnológica., com a especificação de sistema e desenvolvimento de
protótipo. Para tanto, será utilizada placa de prototipagem eletrônica (Arduino) um leitor de RFID, tags de identificação e será desenvolvido um
sistema web para controle de cadastros e consultas.
Aluno: Jonatha Pereira Lima

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Título SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES USANDO GSM|SMS
Docente orientador: Francisco Alves Carneiro

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: alvesfic@gmail.com

RESUMO
Os estudantes na área da saúde precisam de aulas práticas em ambientes hospitalares restritos como UTIs, estas áreas estão a cada dia mais distantes
desses estudantes. Esse projeto tem como objetivo a criação de um simulador cardiopulmonar utilizado em UTI para o ensino prático na área da
saúde.
Aluno: GEORGE VIANA LIMA
Aluno: Helder Moreira da Silva

Curso do aluno: Sistemas de Informação
Curso do aluno: Sistemas de Informação

Título SISTEMA WEB PARA GERENCIAMENTO COM ARDUÍNO
Docente orientador: Antonio Carlos da Silva Barros

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

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

RESUMO
Um mercado que vem crescendo bastante no brasil é de monitoração veicular, com alguns anos de existência, já gerou uma taxa de crescimento de
25% a 30% ao ano. Uma dos motivos que levaram a esse crescimento deve-se ao fato do rastreamento e telemetria dos veículos fazem uso de
comunicação de alta velocidade da rede de telefonia móvel. Também devido a grande onda de assaltos e furtos de veículos no Brasil, tem crescido o
número de empresas que disponibilizam o serviço de monitoramento em tempo real, para evitar esses problemas e/ou para amenizar os prejuízos de
seus clientes, mas em contra partida o valor cobrado por esse serviço é caro, serviço esse que nem todos os brasileiros podem pagar, pois dentre as
várias taxas que são cobradas pelos órgãos do governo para se ter um veiculo também tem a questão do seguro que dependendo do modelo pode ser
bem bastante oneroso. Este trabalho visa o desenvolvimento de um Sistema que deverá disponibilizar comandos de segurança para o veículo
integrando-se com um hardware de baixo nível, essa integração se fará por meio de bibliotecas prontas para Arduíno. O Arduíno deverá dispor de
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módulos para o funcionamento completo do sistema como GPS, GMS/3G, Rêles e Câmeras. Essa Sistema será totalmente de código aberto de fácil
integração com o Arduíno a documentação ficará disponível para a comunidade onde poderá ser aplicado em projetos reais, receber melhorias e
futuras atualizações. Junto será disponibilizado um simulador feito com Node.js, beneficiando-se do seu funcionamento em tempo real para a troca
de informações, ele irá disponibilizar as coordenadas em latitude e longitude do veículos assim simulando ele em movimento pelas ruas, retorna
dados como velocidade do veículo, obtém imagens de internas através da câmeras, liga e desliga o alarme e efetua o desligamento do veículo. O
hardware de baixo nível deve dispor de um modulo GPS para prover a localização do veículo em latitude, longitude e velocidade de movimento, um
modulo 3G para envio, recepção de dados, um sistema de desligamento do veiculo que pode ser aplicado ao corte de combustível com rêles e
câmeras dispostas como o usuário desejar para pegar o melhor angulo de dentro do veículo, todo o projeto de hardware ficará a cargo de quem vai
projetar o sistema internamento no veiculo.
Aluno: Miqueias da Silva Penha
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DE PENETRAÇÃO DO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO NA FACULDADE ESTÁCIO DE FLORIANÓPOLIS - FASE 2
E-mail: henrique.otte@estacio.br
Docente orientador: Henrique Otte

RESUMO
Empreendedorismo, na atualidade, passa a um papel de destaque dentro dos negócios e academia. Para qualificar os alunos da Estácio Florianópolis
neste cenário foi criado o programa de Empreendedorismo e Inovação e seu Bootcamp. Mas torna-se necessário avaliar se o programa está obtendo
penetração adequada junto aos alunos. Desta forma, este trabalho busca avaliar o nível de penetração do programa por meio de entrevistas diretas
aos alunos durante o semestre letivo, buscando avaliar se existe conhecimento e participação do programa, assim como se os alunos compreendem a
importância do mesmo e de que forma esta penetração evolui com o passar do tempo e amadurecimento do programa. Trata-se da continuação, com
evoluções do trabalho anterior que ocorreu entre 2015-2016 de análise da penetração e fatores motivacionais quanto ao programa de
empreendedorismo da Estácio Florianópolis. Sendo o principal objetivo analisar o que leva um estudante a se motivar no ambiente de aprendizagem,
e como um curso de empreendedorismo pode ser um a solução para os alunos desmotivados. Buscar respostas, mais perguntas, resoluções,
sugestões e melhorias para instituições de ensino. Para revelar os motivos que levam alunos a buscar o seu grande sonho, são necessárias aplicações
de pesquisas em campo na busca por conhecer e compreender tais motivações. No estudo proposto buscar a compreensão das motivações e o
desencoraja de alunos que frequentam instituições de ensino do terceiro grau. Os pontos que serão o foco dos estudos: Definir quais são os maiores
fatores que influenciam os alunos dessa instituição, que façam com que eles tenham uma grande variação motivacional? Fatores pessoais, os
professores, o plano de atividades ou a constante mudança de normas e políticas? Como ajustar o plano de ensino, que pode beneficiar todas as
integrantes. Neste caso, todas as partes são observadas, para avaliar como o comportamento de a cada peça de um grupo, pode fazer a diferença
para todos. A importância do envolvimento dos alunos em projetos e casos fora da sala de aula é inquestionável, porém a cada dia que passa, parece
que alunos são a cada vez menos envolvido nas operações. Os dados serão coletados através de pesquisas qualitativas, onde vamos identificar o que
os integrantes pensam, sintam e querem. Além disso, teremos as avaliações pessoas de a cada peça, podendo identificar as partes que mais afetam os
colaboradores da maneira positiva e negativa.
Aluno: Ana Júlia Coelho

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UMA STARTUP (JUGGLE): COM SUPORTE DO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO DA ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS
E-mail: henrique.otte@estacio.br
Docente orientador: Henrique Otte

RESUMO
Apresentação do processo de criação de Startup, passando por todos seus estágios até o ponto de maturidade, investimento (ou aceleração), venda e
giro de negócio. A startup Juggle foi criada dentro do programa de empreendedorismo da Estácio Florianópolis e em um ano dá seus primeiros passos
como empresa. Entender como este processo aconteceu é mais que uma forma de explicitar o processo para futuras referências, mas também um
guia e um incentivo a outros projetos de startup que venham a crescer dentro da faculdade. Será desenvolvido um guia, passo a passo com todos os
eventos chave da história da empresa e o acompanhamento no processo de validação de negócio, primeiras vendas e ganho de mercado ou
investimento. O foco do estudo trata do caminho que deve ser trilhado e as boas práticas a serem desenvolvidas pelas startups dentro do programa
para que possam reproduzir o nível de maturidade alcançado pela Juggle. Desta forma, a pergunta de pesquisa que norteia este trabalho: Quais são os
passos para a maturidade de uma startup dentro do programa de empreendedorismo da Estácio Florianópolis? Objetivo Geral: definir um guia, mapa,
explicitação do processo ou jornada que uma startup deve percorrer para atingir a maturidade no programa de empreendedorismo da Estácio
Florianópolis; Objetivos Específicos: Avaliação da bibliografia e artigos referentes a maturação de startups; Explicitação dos pontos chave da Juggle
dentro (e fora) do programa; Planejamento e acompanhamento dos passos seguidas da startup; Elaboração de um passo a passo de boas práticas
para futuras startups do programa. Este estudo trata do método fenomenológico, buscando apresentar e interpretar a trilha de maturação da Juggle
como startup. Desta forma tem vistas a pesquisa aplicada dentro de uma visão qualitativa com objetivos descritivos e, tecnicamente sendo abordado
por meio de um estudo de caso. O trabalho iniciará buscando dentro da bibliografia e documentação relativa, exemplos de trilhas de boas práticas
para a criação de startups, em seguida documentará a trilha da Juggle em uma análise comparativa passo a passo. Indicará quais foram os erros e
acertos do programa, indicando melhorias e possíveis resultados vindouros. O estudo acompanhará a Juggle até sua plena maturidade e deverá ser
conclusivo quanto a situação final na qual a startup chegou em seu um ano de maturação.
Aluno: Marcela Podestá

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE LIDERANÇA: UMA ANÁLISE DAS REVISTAS BRASILEIRAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS ATÉ O ANO DE 2015
E-mail: vieira.rodrigo@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo Vieira

RESUMO
O projeto versa sobre o tema Liderança, tendo como objetivo analisar a produção científica publicada por revistas brasileiras da área de Gestão de
Pessoas até o ano de 2015. A liderança é um tema abrangente, que vem passando por transformações ao longo dos anos. Há autores que fazem uso
dos traços de personalidade para definir liderança, para outros é o estilo de comando que faz essa definição, e há ainda outros que definem o tema
baseando-se no ambiente no qual se insere o líder (MACHADO, 2012). Tendo em vista a pluralidade literária e a diversidade de teorias se faz
necessário à utilização de ferramentas e técnicas capazes de analisar quali e quantitativamente a produção científica. Para essa analise são utilizadas
técnicas bibliométricas, que visão descrever quanti e qualitativamente o material bibliográfico. Como resultados se espera obter um panorama
detalhado sobre a produção científica brasileira que trata do tema. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, essa literatura se
torna cada vez mais disponível por meio de bases de dados eletrônicas, que analisadas por meio de técnicas de mensuração da informação podem
apontar tendências de desenvolvimento da sociedade, das disciplinas científicas, bem como das áreas de produção e consumo (VIEIRA, 2010). Diante
do exposto a questão de pesquisa que permeia o presente artigo é: como podem ser caracterizadas, em termo de indicadores biliométricos, as
pesquisas sobre o tema “liderança”, publicadas por revistas brasileiras da área de Gestão de Pessoas até o ano de 2015? O objetivo geral é: investigar
a produção científica sobre liderança, por meio de análises bibliométricas aplicadas aos artigos publicados por revistas áreas de gestão de pessoas até
o ano de 2015. Os objetivos específicos são: i) identificar revistas brasileiras da área de gestão de pessoas; ii) recuperar os dados bibliográficos dos
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artigos publicados por estas revistas, sob o tema “liderança” até o ano de 2015; iii) tratar tais dados sob a luz de técnicas bibliométricas; iv) identificar
padrões dos dados quanto aos aspectos de volume, principais pesquisadores, principais revistas, principais descritores utilizados e, áreas com maior
cobertura. O estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa básica de caráter quantitativo, descritivo e documental. Pesquisa quantitativa tem
por objetivo isolar claramente causas e efeitos, operacionalizar corretamente relações teóricas, medir e quantificar fenômenos, criar planos de
pesquisa (que permitam a generalização de descobertas) e formular leis gerais (FLICK, 2004).
Aluno: Gustavo Pessoa dos Santos

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Gastronomia
Título DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO UTILIZADOS EM RESTAURANTES DAS VIAS GASTRONÔMICAS DE COQUEIROS,
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA E RIBEIRÃO DA ILHA
E-mail: bortnowska@yahoo.com
Docente orientador: Katarzyna Bortnowska Marinho

RESUMO
O mercado atual exige das organizações um Sistema de Medição de Desempenho – SMD coerente com as estratégias estabelecidas pela empresa. As
medidas de desempenho, ao associarem missão, estratégia, metas e processos da organização com a satisfação dos clientes, tornam-se fundamentais
para o modelo de gestão. Assim, o modelo de gestão inicia-se com o diagnóstico organizacional e a formulação de objetivos estratégicos e estende-se
até a análise e ações decorrentes das informações advindas do SMD (MOREIRA, 2002). O objetivo deste trabalho é analisar os sistemas de medição de
desempenho utilizados em restaurantes das vias gastronômicas de Coqueiros, Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha no município de
Florianópolis/SC. Decorrente do Objetivo Geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: Identificar as principais limitações dos SMD`s
utilizados na avaliação de restaurantes em relação aos critérios de desempenho desejáveis para a efetiva implementação; Definir indicadores de
avaliação aplicados à realidade de restaurantes; Identificar os SMD`s utilizados em restaurantes das vias gastronômicas de Coqueiros, Santo Antônio
de Lisboa e Ribeirão da Ilha; e Definir os elementos e indicadores de avaliação de desempenho que podem ser utilizados em restaurantes das vias
gastronômicas de Coqueiros, Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva e que pode ser classificada
como uma pesquisa qualiquantitativa. A presente pesquisa pretende obter as seguintes respostas: Qual o estado-da-arte do processo de avaliação de
desempenho em restaurantes? Quais os sistemas de medição de desempenho utilizados? Quais os indicadores mais utilizados? Estes sistemas
efetivamente avaliam o desempenho das operações em restaurantes? Qual seria o sistema de medição de desempenho ideal para atender as
características dos restaurantes? Neste contexto, torna-se importante a realização desta pesquisa para mostrar a competitividade do setor de
restaurantes e quais ferramentas e modelos de gestão estão sendo utilizadas para a mensuração do desempenho organizacional.
Aluno: Beatriz Ingryd Vasconcellos

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: PIBIC/IES

Título OS HAITIANOS E SEUS PADRÕES ALIMENTARES: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O SISTEMA ALIMENTAR BRASILEIRO E HAITIANO NA
CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC
E-mail: jcavilha@yahoo.com.br
Docente orientador: Juliana Cavilha Mendes Losso

RESUMO
Em janeiro de 2010 o Haiti sofreu um grande desastre natural. Um terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter atingiu o país, provocando uma série
de feridos, desabrigados e mortes. A água potável, a alimentação e os remédios não eram suficientes para suprir as necessidades da população. Com
esse cenário, uma onda de saques ocorreu no país, além de confrontos pela aquisição de alimentos. Após o desastre, os Haitianos não tinham escolha
a não ser buscar empregos em outros países mais próximos. E, o Brasil foi um dos principais países a receber os Imigrantes. Começaram a vir
refugiados, e logo o governo brasileiro 'abriu as portas' e começou a facilitar a busca e a renovação dos documentos deles. Este artigo tem como
objetivo, abordar e identificar os imigrantes Haitianos no sul do Brasil, suas dificuldades sociais diretamente ligadas aos padrões alimentares. Como
objetivos específicos destacam-se: Entender as principais dificuldades dos Haitianos com seus hábitos alimentares aqui no Brasil; Observar as
estratégias e táticas utilizadas em relação ao alimento no Brasil; Compreender as transformações e adaptações na comida brasileira e Identificar
trajetórias e itinerários urbanos destes sujeitos na cidade. A questão central do artigo é compreender como os haitianos reagiram ao chegar no país
ao se confrontarem com os diferentes alimentos, tanto ao que diz respeito as formas de cozinhar dos brasileiros, comparada com as de seu país de
origem, quanto a vida social, e ao processo de adaptação no Brasil. Através de pesquisas, noticiários, artigos, e trabalho de campo, diretamente com
as comunidades dos Haitianos, no sul do país, mais especificamente em Santa Catarina. Como metodologia destaca-se, inicialmente, a revisão
bibliográfica acerca do tema, centrando especial atenção para diferenças culturas e sistemas alimentares. Na sequência a prática do trabalho de
campo que envolve identificar tais sujeitos, elaboração do roteiro de campo, de observação e roteiro de questões e questionamentos destacados nos
objetivos. O processo envolverá captação de imagens e de sons. O passo seguinte do processo metodológico é construir categorias a partir dos dados
coletados em campo dos sujeitos entrevistados. Esse projeto será desenvolvido a partir e refletindo sobre tais dificuldades, ao mesmo tempo
observando quais estratégias e táticas tais sujeitos lançam mão para facilitar sua adaptabilidade ao sistema gastronômico brasileiro.
Aluno: Giuliana Toso Marques

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: PIBIC/IES

Título PESQUISA CIENTÍFICA EM GASTRONOMIA: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS PRINCIPAIS PERIÓDICOS NACIONAIS
E-mail: bortnowska@yahoo.com
Docente orientador: Katarzyna Bortnowska Marinho

RESUMO
Discutir a maneira como vem sendo estruturado o ensino e a pesquisa em Gastronomia no Brasil é imprescindível e delicado. As generalizações com
frequência requerem suprimir experiências positivas que apontam caminhos e perspectivas para essa área de investigação científica e de atuação
profissional. Werdini, Rejowsk e Stefanini (2014) no seu estudo verificaram que ao se buscar literatura sobre esse assunto, deparou-se com falta de
pesquisas em Gastronomia no Brasil e rara bibliografia no exterior. Neste sentido, o objetivo geral deste projeto é apresentar um panorama da
produção científica em Gastronomia nos principais periódicos do Brasil. Para alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos
específicos: Identificar a incidência e origem dos tipos de referência utilizados na produção científica em Gastronomia no Brasil; Analisar a atualidade
das referências utilizadas; Realizar uma revisão bibliográfica sobre os temas (áreas e subáreas) abrangidos pelo estudo da Gastronomia; Identificar nas
publicações de periódicos os temas mais frequentes; e Disponibilizar material atualizado para auxiliar a pesquisa docente e discente em termos de
fontes nacionais versus temas de pesquisa. A presente proposta de pesquisa direcionada ao setor de gastronomia é de caráter descritivo que significa
observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 1996). Para Vergara (2000, p. 47), a pesquisa
descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno e podem também estabelecer correlações entre variáveis e
definir sua natureza. A pesquisa consiste na análise de todos os artigos publicados desde a primeira edição nas principais publicações classificadas no
Qualis / Capes, tais como: a Revista Turismo em Análise da USP/SP, a Revista Turismo Visão e Ação da UNIVALI/SC, a Rosa dos Ventos da UCS/RS e a
CulTUR da UESC/BA. A ausência de uma sistematização sobre uma teoria e um método da Gastronomia faz com que os próprios gastrônomos tenham
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dificuldade em realizar estudos em seu campo de atuação. Não há dúvidas de que existem experiências promissoras nas universidades e empresas em
favor de elevar o patamar de qualidade da Gastronomia brasileira (ROCHA, 2015). É com este intuito que se apresenta esta pesquisa, através de um
trabalho sistematizado de procura bibliográfica, nos trabalhos publicados em periódicos recomendados pela Capes, com o propósito de contribuir
para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem e na consecução de pesquisas futuras na área de gastronomia.
Aluno: Douglas Ricardo Vogel

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título UM MODELO PARA CONDUÇÃO DE TESTES DE SOFTWARE
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

E-mail: maiara.cancian@estacio.br

RESUMO
O processo de desenvolvimento de software envolve uma série de atividades nas quais, apesar das técnicas, métodos e ferramentas empregados,
erros no produto ainda podem ocorrer. Atividades agregadas sob o nome de Garantia de Qualidade de Software têm sido introduzidas ao longo de
todo o processo de desenvolvimento, entre elas atividades de VV&T – Verificação, Validação e Teste, com o objetivo de minimizar a ocorrência de
erros e riscos associados (KAPUR et al., 2014; WANGENHEIM et al., 2010). Dentre as técnicas de verificação e validação, a atividade de teste é uma das
mais utilizadas, constituindo-se em um dos elementos para fornecer evidências da confiabilidade do software em complemento a outras atividades,
como por exemplo o uso de revisões e de técnicas formais e rigorosas de especificação e de verificação (PRESSMAN, 2011). O teste de produtos de
software envolve basicamente quatro etapas: planejamento de testes, projeto de casos de teste, execução e avaliação dos resultados dos testes
(ISO/IEC, 2013; SOMMERVILLE, 2009). Essas atividades devem ser desenvolvidas ao longo do próprio processo de desenvolvimento de software, e em
geral, concretizam-se em três fases de teste: de unidade, de integração e de sistema. 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 visando
o uso de um Modelo de Teste, no que tange a realidade de muitas empresas de TI. O objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento bibliográfico
sobre os Testes de Software e elaborar um Modelo genérico para condução destes testes. Esse Modelo poderá ser utilizado em diferentes empresas
de TI com diferentes cenários. Os objetivos específicos são desta pesquisa são: Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa do Estado da Arte referente ao tema;
Levantamento das fases e dos tipos de Testes de Software; Compilação e tabulação dos dados; Elaboração de um Modelo genérico para Testes de
Software; Validação do Modelo. Este trabalho é classificado como pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e
dirigida à solução de problemas específicos no que se refere à Testes de Software. Este trabalho possui características da abordagem qualitativa, pois
o resultado da pesquisa será um Modelo a ser aplicado nas empresas de TI. Esta é uma pesquisa exploratória, pois visa proporcionar maior
familiaridade com problemas relacionados aos Testes de Software com vistas a desenvolver um Modelo.
Aluno: Ana Paula de Freitas da Silva
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Título UMA COMPARAÇÃO ENTRE O USO DE UMA FERRAMENTA DE BI E O GOOGLE ANALYTICS
E-mail: maiara.cancian@estacio.br
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
Hoje em dia as empresas precisam investir cada vez mais em ferramentas que lhe ajudem a tomar as decisões certas para o seu negócio (DUMAS et
al., 2013). E uma das peças fundamentais nesse caminho são os dados, informações como o perfil de clientes, por exemplo, que se encontram na
Rede. Porém, o grande problema é que esses dados nem sempre esses vêm organizados, o que atrapalha e muito no desenvolvimento do seu
empreendimento. Várias são as ferramentas e/ou métodos podem ser utilizados para apoiar esses processos, dois deles são: Business Intellinge e o
Google Analytics (BOUCHANA, IDRISSI, 2015; LUO et al., 2015). Com a competitividade crescente em praticamente todos os segmentos de mercado,
encontrar um diferencial é fundamental para qualquer empresa, assim como desenvolver estratégias eficazes e tomar decisões inteligentes sem
perda de tempo. Por isso, é preciso conhecer bem a empresa e ter à mão informações organizadas que possam apoiar a gestão de negócios. O
Business Intelligence é o suporte ideal para a gestão de negócios, coletando e reunindo todos os dados da organização, assim como indicadores e
métricas da performance da empresa, e transformando-os em informação qualitativa. O Google Analytics oferece um acompanhamento eficaz para
qualquer pessoa que tenha um site na web, independentemente de ser um website pequeno de passatempo ou uma grande empresa on-line. 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. O objetivo desta pesquisa é estudar o Sistema BI já desenvolvido e realizar a comparação entre o uso de uma ferramenta de BI e
o Google analytics. Os objetivos específicos são desta pesquisa são: Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa do Estado da Arte referente ao tema; Descrição
do sistema BI (documentação); Descrição do Google Analytics; Coleta dos dados das medições de indicadores de desempenho para comparação das 2
ferramentas; Compilação dos dados; Formatação dos resultados. Este trabalho é classificado como pesquisa aplicada, pois objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática e dirigida à solução de problemas específicos no que se refere à organização das informações das empresas.
Este trabalho possui características da abordagem qualitativa, pois o resultado da pesquisa será uma comparação entre as duas ferramentas a ser
aplicado nas empresas de TI. Esta é uma pesquisa exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com as ferramentas citadas e assim seguir
com as comparações.
Aluno: Uriel Rodrigues da Silveira
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Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA ESTABILIDADE ACELERADA DO DICLOFENACO INJETÁVEL EM EMBALAGENS DE SEMIPERMEÁVEL E
IMPERMEÁVEL, E PREDIÇÃO DA ATIVIDADE TÓXICA DE SEUS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO UTILIZANDO MODELO IN SILICO
E-mail: charles.lelis100@gmail.com
Docente orientador: Charles Lelis Soares

RESUMO
A indústria farmacêutica é um dos setores que mais cresce em função de avanços científicos e tecnológicos. Este fato está diretamente associado ao
desenvolvimento de embalagens de menor custo e que auxiliam na conservação do produto Diclofenaco sódico. A estabilidade de medicamentos é
um tema que tem sido abordado constantemente em estudos direcionados à avaliação da qualidade das preparações farmacêuticas. O polietileno de
baixa densidade é parcialmente cristalino, e tem uma combinação de propriedades que incluem: tenacidade, resistência ao impacto, alta flexibilidade,
boa processabilidade, estabilidade e características elétricas, usado como material de embalagem. Torna-se, portanto, necessário o estudo de
estabilidade do ativo, propiciando um maior entendimento dos aspectos que podem influenciar na sua fabricação e armazenamento. A metodologia
experimental foi desenvolvida a partir dos parâmetros pre-estabelecidos pela farmacopéia americana, usp39, para produtos acabados. Para isso,
serão utilizadas ampolas de plástico de polietileno de baixa densidade com o volume de 10 ml como também ampolas de vidro divididas em amostras
submetidas a sala de estabilidade acelerada. As análises serão realizadas segundo rdc nº 45, de 9 de agosto de 2012 e re nº 1, de 29 de julho de 2005,
onde os parâmetros avaliados serão: ph, doseamento, material particulado, identificação e aspecto. Os métodos utilizados para identificação serão
espectrofotométricos e por cromatografia líquida de alta eficiência (hplc). Para análise do potencial de toxicidade dos produtos de degradação do
Diclofenaco Sódico, será o utilizado o site PROTOX, para realizar os estudos in silicos. As informações obtidas serão catalogadas e registradas. A análise
estatística será realizada utilizando o protocolo de ANOVA com a geração de tabelas e gráficos comparativos. Sabe-se que a estabilidade de uma
formulação se reflete na sua capacidade de se manter dentro das especificações físicas, químicas, microbiológicas e toxicológicas considerando os
fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam na estabilidade. Devido a tantos fatores que interferem na estabilidade, e assim na qualidade de um
medicamento, são necessários estudos de estabilidade quando envasada em ampolas semipermeável e impermeável.
Aluno: Morramulo Emanoel Pereira de Alencar
Aluno: Fernando Joaquim Gonçalves
Aluno: Danniell Lima Matos

Curso do aluno: Farmácia
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Curso do aluno: Farmácia
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Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE OVAS DE PEIXE DA ESPÉCIE PROCHILODUS NIGRICANS
E-mail: nadghia.fl@gmail.com
Docente orientador: Nadghia Figueiredo Leite

RESUMO
A busca, na biodiversidade, por recursos genéticos e bioquímicos que possam ser transformados ou contenham moléculas bioativas com potencial
atividade terapêutica tem sido alvo de intensas investigações há tempos. As ovas de pescado são produtos extremamente valiosos e atualmente em
expansão nos mercados internacional e doméstico e são definidos como sendo os ovários dos peixes. O caviar representa um dos produtos obtidos
através das ovas de peixe. Este trabalho consiste em avaliar a atividade antimicrobiana do extrato de ovas de peixe (Prochilodus nigricans). A
concentração inibitória mínima (CIM) e bactericida mínima (CBM) do extrato de ovas de peixe associada com gentamicina, será determinada pelo
método de micro diluição em caldo de cultura muëller-hinton e pelo método plate-count respectivamente, para Staphylococcus aureus (ATCC),
Candida spp (ATCC) e Escherichia coli (ATCC). Um produto natural de origem comestível com atividade promissora contra cepas bacterianas pode
representar o antibiótico ideal, visto sua baixa toxicidade, não sofrer destruição por enzimas, não causar irritações ou alergias ao hospedeiro e,
sobretudo não induzir o desenvolvimento de bactérias resistentes. Dessa forma, o extrato de ovas de peixe pode representar, após novos estudos,
um promissor antimicrobiano natural.
Palavras – chave: Prochilodus nigricans; ovas de peixe: antimicrobianos.
Aluno: DANIEL OLIVEIRA JANUÁRIO
Aluno: Pedro Ivo Palácio Leite
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Título PARASITAS GASTROINTESTINAIS: OCORRÊNCIA EM MORADORES DO LIXÃO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
E-mail: rafa_mendes@msn.com
Docente orientador: Rafael de Carvalho Mendes

RESUMO
A população residente do lixão de Juazeiro do Norte-CE detém um grave problema de saúde pública, a prevalência de parasitose, visto que, elas não
possuem nenhum tipo de informação a respeito das mesmas. A saúde é definida como “um estado completo de bem-estar físico, social e mental e
não apenas a ausência de doença e/ou enfermidade, segundo a Organização Mundial de Saúde”. Partindo desse princípio tem-se a necessidade de
uma elaboração de estudo em campo para determinar os parasitas gastrointestinais, fazendo uma educação em saúde na tentativa de construir novos
hábitos de higiene, para assim, minimizar os riscos de contágio de doenças infecciosas e parasitárias que podem acometê-los, devido à degradação do
meio ambiente, em que se observa constantemente. Tratando se de um local onde a população é desassistida de políticas públicas de saúde e de falta
de conscientização sobre higiene e a ausência de saneamento básico, os métodos que iremos realizar para a realização desses testes são o direto,
Hoffman e de Faust para determinarmos as concentrações parasitárias. Espera-se que nas amostras haverá porcentagens maiores de helmintos em
relação aos protozoários, já que sua forma de transmissão é mais frequente em lugares desassistido de saneamento básico.
Aluno: Marina Micaelle Rodrigues Siqueira
Aluno: Flavio Beserra de Queiroz
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ANÁLISE DOS EFEITOS DA FISIOTERAPIA ASSOCIADA A MUSICOTERAPIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
E-mail: taguidac@gmail.com
Docente orientador: Tereza Águida Costa do Nascimento

RESUMO
O crescente aumento no número de idosos gera a necessidade de atenção especial para este grupo. Invariavelmente uma grande parcela dessa
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população será destinada às Instituições de Longa Permanência. Em virtude disso, muitos idosos adquirem patologias morfofuncionais e
psicocognitivas, repercutindo diretamente sobre a qualidade de vida. Isto posto, Musicoterapia vem suplementar os profissionais da saúde, auxiliando
na formação de uma equipe multiprofissional que trabalha no intuito de promover e prevenir a saúde e o bem-estar e facilitar a reabilitação dos
institucionalizados. Este será um estudo transversal quase-experimental, de caráter exploratório de natureza quali-quantitativa. Participarão
indivíduos independente do sexo, acima de 60 anos que tenham alguma alteração neurológica seja ela Paralisia Cerebral, Autismo, Dislexia. Serão
excluídos os que recusem a terapia por três atendimentos consecutivos ou que queiram desistir do estudo. A intervenção será dividida em 4 fases:
Triagem para análise da adequabilidade aos critérios retrocitados; Avaliação inicial com aplicação Escala de Katz e Atividades Instrumentais da Vida
Diária (AIVD’s), Escala de Depressão geriátrica; Mini Exame de Estado Mental (MEEM), e exame do estudo neurológico autonômico verificando a
frequência cardíaca, frequência respiratória e ritmo do pulso e pressão arterial para investigar impactos imediatos da terapia; A amostra será dividida
em quatro grupos que receberão a musicoterapia em diferentes modulações de ritmo, cadencia, harmonia e melodia. Serão realizadas uma sessão
por semana, com duração de 50 a 60 minutos, durante um ano; Reavaliação. Os dados serão organizados e analisados no software SPSS versão 20.0;
para as variáveis qualitativas, utilizar-se-á a análise de conteúdo. Para a avaliação do sistema nervoso autônomo será utilizado o software nerve
express. Espera-se que a musicoterapia atinja impacte sobre os níveis de funcionalidade e depressão dos sujeitos envolvidos, bem como sobre a
função orgânica do sistema nervoso autônomo, otimizando sumariamente a qualidade de vida.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Dálet da Silva Nascimento
Lucas Alves Ferreira
Pedro Thierry Magalhães Lira
Gessiliane Alves de Andrade
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Curso do aluno:

Fisioterapia
Fisioterapia
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Situação:
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Título ANÁLISE DOS EFEITOS DO MÉTODO PADOVAN EM CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS
E-mail: taguidac@gmail.com
Docente orientador: Tereza Águida Costa do Nascimento

RESUMO
A recente epidemia de casos de microcefalia no nordeste brasileiro traz a necessidade de se desenvolver terapias que consigam favorecer a
reabilitação e qualidade de vida das pessoas acometidas por tal agravo. As crianças com microcefalia necessitam de uma assistência terapêutica
completa com a atuação de médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos. Dentre as terapias que
podem sem empregadas destaca-se o método Pavodan, desenvolvido por Beatriz Padovan. Este método possui o intuito de ajudar crianças a ter uma
melhor qualidade de vida, habilitando e reabilitado o sistema nervoso das mesmas, utilizando técnicas terapêuticas que recapitulam as fases do
neurodesenvolvimento. 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 no andar; em indivíduos na terceira idade e até em pessoas hospitalizadas
em Unidade de Terapia Intensiva. Objetivo: comparar os efeitos do Método Padovan antes e depois da sua aplicação em crianças com alterações
neurológicas. Metodologia: estudo do tipo quase-experimental, intervencionista e de abordagem quali-quantitativa. Será desenvolvido na Clínica
Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio – FMJ, nos meses de maio a dezembro de 2016. Resultados esperados: espera-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:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Maria Natália das Neves Menezes
Maria Isabelle das Neves Menezes
Pollyana Soares Dias
Samia Maria Ferreira Lopes
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Título EFEITOS DA TERAPIA MANIPULATIVA DE ALTA INTENSIDADE E BAIXA AMPLITUDE NA COLUNA TORACOLOMBAR NO SISTEMA NERVOSO
AUTÔNOMO E SEUS REFLEXOS NO TRATO RESPIRATÓRIO
E-mail: lucianacpcardoso@gmail.com
Docente orientador: Luciana de Carvalho Pádua Cardoso

RESUMO
Trata-se de um estudo do tipo piloto quase-experimental, transversal, de natureza exploratória e descritiva de abordagem quantitativa O
levantamento dos dados será realizado com 150 participantes de ambos os sexos, independentes da faixa etária, residentes na Cidade de Juazeiro do
Norte-CE, na Clínica Escola de Fisioterapia da Estácio-FMJ. Apresenta-se com o objetivo de averiguar os efeitos osteopáticos na estimulação do
sistema nervoso autônomo e seus reflexos no trato respiratório. A coleta de dados se dividirá em três etapas, avaliação, intervenção, reavaliação.
Sendo executada individualmente. Uma vez selecionada a amostra, passarão por uma avaliação inicial observando as seguintes variáveis: saturação de
oxigênio, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, pico de fluxo expiratório, cirtometria e simetria torácica. Em seguida, será
realizada a intervenção com manobras na coluna torácica e lombar, com reavaliação posterior imediatamente após, 15 e 30 minutos depois da
conduta. Espera-se que por meio da manipulação na coluna torácolombar promova broncodilatação e um relaxamento das vias aéreas, facilitando a
respiração e refletindo no aumento do volume de ar no trato respiratório, resultante pela estimulação do sistema nervoso simpático. Assim, acreditase que os reflexos da técnica na mecânica ventilatória venham subsidiar medidas terapêuticas eficazes no combate das alterações funcionais na
mecânica ventilatória, pormenorizados as sequelas advindas de patologias que acometem o trato respiratório e suas consequências.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Francisco Ney Turbano Izidro Filho
Tayane Rodrigues Lacerda
Ruana Maria Carvalho Martins
Jéssika Ferreira Vieira
Gessiliane Alves de Andrade
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Título IMPACTO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PULMONAR NA TAXA DE INCIDÊNCIA DA DOENÇA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
DO NORTE – CEARÁ
E-mail: modestorolim@yahoo.com.br
Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
A identificação de áreas de risco para o desenvolvimento de tuberculose é de fundamental importância para a programação de ações
intervencionistas. O conhecimento da distribuição da doença no espaço pode determinar populações e áreas prioritárias para o estabelecimento de
ações conjuntas dos mais variados setores governamentais e não só da saúde. No entanto, as ações não devem ser restritas apenas à identificação e
tratamento de indivíduos, mas sim ao contexto socioeconômico e cultural daquela população. Apenas o tratamento de pessoas enfermas, não é
suficiente para o controle efetivo, visto que as causas bases que mantem a doença ativa como baixa renda, baixo nível educacional e saneamento
básico precário, fariam com que houvesse maiores reincidivas de surtos da doença. Desse modo, ações intersetoriais, e não só da saúde, no sentido
de reduzir pobreza, desigualdade e exclusão social, se fazem necessárias para uma efetiva redução da incidência da tuberculose. OBJETIVO: Relatar a
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evolução das notificações no SINAN (Sistema de informação de agravos de notificação) mediante as campanhas de prevenção contra tuberculose
pulmonar no município de Juazeiro do Norte – CE. MÉTODO: Estudo de Coorte retrospectivo horizontal. A coleta de dados referentes ao número de
notificações e resultados das campanhas contra tuberculose será realizada através do SINAN, obtido junto à 21ª Coordenadoria Regional de Saúde,
vigilância epidemiológica de Juazeiro do Norte e Secretaria de Saúde do Município. Serão utilizados como critérios de exclusão: indivíduos não
residentes no município de Juazeiro do Norte ou que não são notificados para tuberculose. As variáveis coletadas serão organizadas em forma de
banco de dados no software de organização de dados Microsoft Office Excel 2013, analisadas e distribuídas de maneiras absoluta e relativa,
viabilizando sua inclusão para os cálculos estatísticos. A identidade dos pacientes será devidamente preservada e a pesquisa respeitará às
considerações éticas da Norma Brasileira 196/96 e 251/97.
Aluno: Mikhael Ranier Leite Ramalho
Aluno: Ruana Maria Carvalho Martins
Aluno: Tayane Rodrigues Lacerda
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Projeto(s) do curso: Medicina
Título A UTILIZAÇÃO DA INTOXICAÇÃO EXÓGENA NA TENTATIVA DE SUICÍDIO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
E-mail: modestorolim@yahoo.com.br
Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
A identificação precoce e eficiente de adolescentes em situação de risco para o suicídio tem um significado primordial para a saúde pública porque,
sem triagem, muitos adolescentes em situação de alto risco não são reconhecidos e não tratados. Para aproximadamente 50% das mortes por suicídio
de crianças e adolescentes, as tentativas de suicídio iniciais são fatais. Há, portanto, uma necessidade substancial para desenvolver ferramentas de
rastreio breves para avaliar e prever risco de comportamentos suicidas. O conhecimento não apenas da sua magnitude, mas também do perfil
epidemiológico mais próximo da realidade, são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias e ações de prevenção e de atendimento.
OBJETIVO: Analisar através de uma revisão sistemática, as evidências em torno dos cenários de exposição a agentes tóxicos devido a tentativas de
suicídio não fatais em crianças e adolescentes, no período de 1999 a 2016. MÉTODO: Revisão sistemática da literatura através da filtragem de
evidencias no período 1999 – 2016 utilizando as seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO); US National Library of Medicine
National Institutes of Health ( Pubmed). Para o mapeamento dos dados das ocorrências de intoxicação exógena em crianças e adolescentes por
tentativa de suicídio, será utilizada a base de dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica - SINITOX desde a sua primeira
divulgação em 1999 até a mais recente em 2016. Como estratégia de busca, será adotada uma pesquisa avançada por meio de resumos com base nas
palavras-chave representativas dos descritores da área da saúde. Serão utilizados os seguintes descritores, em idioma português e sua
correspondência em inglês ou espanhol: “Criança”, “Adolescente”, “Ideação Suicida”, “Intoxicação Exógena”. No cruzamento das palavras será
adotada a expressão booleana: “AND” (inserção de duas ou mais palavras).Os critérios de inclusão perpassam os artigos completos publicados no
período de 1999 a 2016 disponíveis na integra, que possuam dois mais descritores na combinação do título e estudos clínicos. Como critérios de
exclusão: revisões de literatura, comentários breves, cartas ao editor.
Aluno: Jamile de Melo Casado Pereira
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Título AÇÃO NEUROPROTETORA DO PRÉ-TRATAMENTO CRÔNICO COM PIPERINA NA FASE CRÔNICA DO MODELO DE EPILEPSIA INDUZIDA POR
PILOCARPINA EM CAMUNDONGOS
E-mail: giovanycruz@hotmail.com
Docente orientador: GIOVANY MICHELY PINTO DA CRUZ

RESUMO
A epilepsia, especialmente a do tipo do lobo temporal medial, é uma das condições que apresenta maior resistência à terapia farmacológica. A
piperina é um dos principais componentes de plantas do gênero Piper, cujas atividades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, anti-tumorais, têm sido
bastante evidenciadas nos últimos anos. Este estudo tem por objetivo avaliar a possível ação neuroprotetora da administração crônica de baixas
doses de piperina nos parâmetros comportamentais observados no modelo de epilepsia induzida pela administração única de elevada dose de
pilocarpina. Além disso, pretende-se verificar os efeitos de tal administração crônica, quer isoladamente, quer como pré-tratamento ao modelo, nos
níveis de monoaminas (seus metabólitos) e aminoácidos do córtex cerebral, estriado e hipocampo, importantes áreas envolvidas nas crises
epilépticas. Os níveis de marcadores do estresse oxidativo também serão quantificados. Serão utilizados camundongos que comporão grupos de 8
animais. Um grupo com animais não tratados, mas submetidos aos mesmos estresses de administração dos demais. Um grupo controle, que receberá
água destilada como pré-tratamento crônico durante 30 dias. Seis grupos que receberão a administração de piperina, nas doses de 5, 10 e 20 mg/kg,
por via oral (v.o), durante 30 dias. Ao final do período crônico de tratamento, 60 min após a administração da última dose, 3 desses 6 grupos, além do
controle, receberão a administração de metilescopolamina 1 mg/kg, via subcutânea e, 30 min depois, também via i.p., pilocarpina na dose de 350
mg/kg (P350). Os outros 3, receberão soro fisiológico, i.p. Em cada grupo, os principais parâmetros comportamentais observados no modelo serão
quantificados, e a capacidade da administração crônica prévia de piperina de modificá-los será avaliada. Duas horas após a entrada dos animais no
Status Epilepticus (SE), será administrado diazepam (1 mg/kg) para a interrupção das convulsões. Os grupos serão então acompanhados diariamente,
durante 45 dias para avaliar o aparecimento de crises espontâneas recorrentes e seus parâmetros comportamentais. Quatro semanas depois da
primeira crise espontânea, os animais serão eutanasiados para remoção das áreas cerebrais e quantificação dos níveis de monoaminas (e seus
metabólitos) e aminoácidos. Os grupos que só receberão o tratamento com piperina, também serão eutanasiados para os mesmos fins, 48 h após a
última administração. Os animais terão ainda seus cérebros encaminhados para o estudo dos níveis de marcadores do estresse oxidativo.
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Título ATIVIDADE ANTIDEPRESSIVA DA CETAMINA NO TESTE DO NADO FORÇADO: ÊNFASE NAS ANÁLISES IMUNOHISTOQUÍMICAS NO CÓRTEX PRÉFRONTAL E HIPOCAMPO
E-mail: gbviana@live.estacio.br
Docente orientador: Glauce Socorro Barros Viana

RESUMO
A cetamina é um anestésico e antagonista de receptores glutamatérgicos NMDA. Evidências mostraram que este fármaco é um potente
antidepressivo, apresentando resultados positivos em pacientes refratários com um quadro de depressão maior. Estudos em número cada vez maior
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apontam para o envolvimento da inflamação na depressão, incluindo a expressão aumentada de citocinas pró-inflamatórias. Pretende-se com este
trabalho avaliar do ponto de vista imunohistoquímico os efeitos da cetamina no córtex pré-frontal e no hipocampo, após o teste do nado forçado e a
relação da depressão com processos inflamatórios. Metodologia: Para isso serão utilizados camundongos Swiss machos (25-30 g) dividido nos
seguintes grupos (10 animais por grupo): grupo controle (não tratado) e grupos tratadoS com cetamina nas doses de 2, 5 e 10 mg/kg, ip ou com
imipramina (controle positivo) na dose de 30 mg/kg, vo. Os animais serão pré-tratados com as drogas em estudo e submetidos ao teste do nado
forçado que avalia possíveis ações do tipo antidepressivas. O procedimento experimental consiste em colocar os camundongos individualmente em
cilindros de acrílico (altura=35 cm; diâmetro=24 cm) contendo 13,5 cm de água, por um período de 5 min, no qual é registrado o tempo total de
imobilidade para cada animal, além da latência para a apresentação de tal comportamento, a partir do segundo minuto. Considera-se como
imobilidade, quando o animal faz apenas os movimentos mínimos para manter a cabeça fora da água (PORSOLT ET AL., 1990). Os antidepressivos em
geral aumentam a latência para a imobilidade e reduzem o tempo de imobilidade apresentado pelos animais. Após o teste do nado forçado os
animais serão eutanaziados para obtenção de fatias de córtex pré-frontal, estriado e hipocamnpo. Estas áreas serão então fixadas e processadas para
realização de ensaios imunohistoquímicos para iNOS, COX-2 e TNF-alfa (mediadores inflamatórios). Após captura das imagens em microscópio ótico,
estas serão quantificadas com o auxílio do software Image J (NIH, USA). Os dados serão analisados por ANOVA seguida do teste de Tukey e
considerados significativos para p<0.05. Resultados esperados: Espera-se com este estudo contribuir para esclarecer os mecanismos envolvidos com
ação antidepressiva da cetamina e sua relação com processos inflamatórios.
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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: Eliane da Silva Freitas
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Título ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO AQUOSO DE HYBANTHUS IPECACUANHA LINN. SOZINHO OU ASSOCIADO COM
HIPOGLICEMIANTES ORAIS EM MODELO DE DIABETES EM RATOS INDUZIDO POR ALOXANO
E-mail: samya@live.estacio.br
Docente orientador: SAMYA DE ARAÚJO NEVES

RESUMO
O Diabetes Mellitus é considerado, atualmente, como um problema de saúde pública mundial, tanto devido ao número de pessoas afetadas, como
também, pelos altos custos envolvidos no controle e tratamento de suas complicações. A escolha terapêutica, com plantas medicinais, para o
diabetes vem sendo muito utilizada em vários países. Alguns aspectos têm despertado o interesse científico dos pesquisadores, principalmente
estudos publicados sobre o valor terapêutico, riscos e toxicidade dessas plantas, empregadas, não apenas no diabetes, mas em um grande número de
doenças. Diante de experimentos que revelam vários efeitos farmacológicos de Hybanthus ipecacuanha (HI), resolvemos desenvolver essa pesquisa
utilizando a fração rica em Polissacarídeos do referido vegetal para avaliarmos qual o seu efeito hipoglicemiante em modelos experimentais induzidos
por aloxano. Para tal utilizaremos ratos machos, nos quais será induzido o diabetes através da administração de uma injeção de monohidrato de
aloxano em dose única de 40mg/kg, na veia dorsal do pênis. Animais que alcançarem uma glicemia superior a 250mg/dl serão divididos em 6 grupos:
Grupo 1 (controle) – tratado com água destilada 0,8 ml; Grupo 2 (controle especial) – tratado com glibenclamida na dose de 5 mg/kg; Grupo 3 –
tratado com a fração de HI na dose de 25 mg/kg; Grupo 4 – tratado com metiformina na dose de 5 mg/kg; Grupo 5 – tratado com a fração de HI na
dose de 25 mg/kg associado com a glibenclamida na dose de 5 mg/kg; Grupo 6 – tratado com a fração de HI na dose de 25 mg/kg associado com a
metiformina na dose de 5 mg/kg . Os animais serão tratados por cinco e trinta dias e os resultados serão colhidos e então comparados.
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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 resistência 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 Cearense, 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, afim 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. Trata-se de um estudo epidemiológico,
documental e descritivo, em corte transversal, com coleta de dados retrospectiva a partir da base de dados dos principais Laboratórios de
Microbiologia da Região do Cariri Cearense, A coleta de dados será realizada de maio a novembro de 2016. 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
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âmbito comunitário, além de redirecionar terapêuticas que possam não estar mais agindo de maneira eficaz.
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Título AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NEUROPROTETORAS DA CETAMINA EM RATOS SUBMETIDOS À ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL
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Docente orientador: Elaine Cristina Pereira Lucetti

RESUMO
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma síndrome neurológica freqüente em adultos, sendo uma das maiores causas de morbi-mortalidade no
mundo. Ocorre devido a uma interrupção do fluxo sangüíneo para o cérebro, que pode ser por obstrução de uma artéria que o supre, caracterizando
o AVC isquêmico ou por ruptura de um vaso, caracterizando o AVC hemorrágico. A cetamina trata-se de um fármaco anestésico, antagonista não
seletivo, mas de alta afinidade do receptor glutamatérgico do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA), já utilizado na clínica e em animais (HOWLAND,
2013). De acordo com PROESCHOLDT; HEIMANN (2001) a administração sistêmica de cetamina (+S) pós-isquemia, obtida através da oclusão
temporária da artéria carótida direita, seguida de reperfusão demonstrou eficiente sobre a saturação de oxigênio e morte neuronal cortical após
isquemia cerebral global. O objetivo deste trabalho é estudar as ações da cetamina sobre o comportamento, a memória, as alterações neuroquímicas
e a imunohistoquímica de ratos submetidos à isquemia cerebral global, após tratamento com cetamina. Os experimentos serão realizados com ratos
albinos Wistar, pesando entre 180-200 g, machos. Os animais serão anestesiados com Cetamina (75 mg/kg) e Cloridrato de xilazina a 2% (10 mg/Kg)
administrados por via intraperitoneal (i.p.) e as artérias carótidas comuns serão clampeadas com pinça buldogue durante 30 min, quando então serão
removidos, o local da incisão suturado e os animais colocados em gaiolas para recuperação da cirurgia. O tratamento com Cetamina, iniciará 24 h após
a cirurgia e diariamente durante 7 dias, de acordo com os grupos: isquemiado, falso operado, isquemiado + cetamina (5 e 10 mg/kg, i.p.). Os animais
serão submetidos aos testes comportamentais 30 min após a última administração, sacrificados e os cérebros dissecados sobre gelo para retirada das
áreas cerebrais de interesse (córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado).
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DE ESTRATO SECO PADRONIZADO DA CASCA DA CAULE DE MYRACRODRUON URUNDEUVA FR.
(AROEIRA DO SERTÃO)
E-mail: gbviana@live.estacio.br
Docente orientador: Glauce Socorro Barros Viana

RESUMO
A aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) tem sido usada de forma predatória, pela qualidade de sua madeira e na medicina popular do
Nordeste do Brasil, pelo uso medicinal da casca do caule (entrecasca). Evidencias oriundas de estudos pré-clínicos e clínicos mostraram que extratos
da casca do caule da planta apresenta ações anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante, antiúlcera e antimicrobiana.Tendo em vista a participação da
neuroinflamação em processos neurodegenerativos como aquele envolvido na doença de Parkinson (DP), os objetivos do presente projeto é avaliar o
potencial neuroprotetor do extrato seco da casca do caule de M. urundeuva (ESMU) em modelo experimental de DP em ratos. Para isso serão
utilizados ratos machos Wistar (250 g) divididos nos seguintes grupos (10 animais por grupo): Falso operado (FO), lesionado por administração
intraestriatal (estriado direito) de6-OHDA, e lesionados por 6-OHDA e tratados durante 2 semanas com ESMU (10 e 20 mg/kg). Após esse período os
animais serão submetidos a testes comportamentais (rotações contralaterais induzidas por apomorfina e teste do campo aberto) e em seguida
eutanaziados para retirada dos corpos estriados. Estas áreas serão utilizadas para determinações de DA e DOPAC e também para os estudos
imunohistoquímicos para tirosina hidroxilase (TH, marcador de neurotranmissão dopaminérgica e enzima limitante na síntese de DA). Os resultados
serão analisados por ANOVA seguida do teste de Newman-Keuls e considerados significativos para p<0.05. Pretende-se com esse trabalho contribuir
para estimular estudos translacionais que possam oferecer alteranativas terapêuticas para o tratamento de doenças neurodegenerativas, como a
doença de Parkinson, nas quais a neuroinflamação entre outros fatores, esteja envolvida.
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Título AVALIAÇÃO DO MANEJO DA INSULINA E SEU IMPACTO NO CONTROLE GLICÊMICO EM PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO
CARIRI-CE
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Docente orientador: Thyciara Fontenele Marques

RESUMO
Diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da
insulina, na secreção de insulina ou em ambas. A necessidade do uso da insulina exógena para o bom controle metabólico, além da sua indicação
clássica para o DM tipo 1, está cada vez mais reconhecida e utilizada como opção terapêutica para o tratamento do DM tipo 2. A técnica de
armazenamento da insulina e sua correta aplicação são essenciais para o controle glicêmico efetivo. Objetivo: Avaliar as técnicas de transporte,
armazenamento, preparo, aplicação e descarte da insulina, detectar a reutilização de agulhas e seringas descartáveis e o impacto das falhas destas
normas no controle glicêmico em pacientes diabéticos da atenção primária ou secundária no Cariri cearense. Método: Estudo transversal que avaliará
entre os meses de outubro de 2016 e junho de 2017, indivíduos acima dos 18 anos, portadores de DM tipos 1 e 2 ou diabetes gestacional, usuários de
no mínimo uma dose diária de insulina subcutânea atendidos na atenção primária ou secundária nos municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha.
Serão excluídos da pesquisa portadores de distúrbios cognitivos graves na ausência de um cuidador. Os pacientes serão submetidos a uma entrevista
que avaliará todas as técnicas de transporte, armazenamento, utilização e descarte da insulina, o uso e reuso de agulhas e seringas, e a correlação
destes dados com os níveis de glicemia de jejum, glicemia pós prandial e hemoglobina glicosilada, apresentados durante a consulta. Diante das
recomendações e evidências hoje preconizadas na ambiência clínica é fundamental avaliar o impacto que o manejo inadequado da insulina e insumos
gera no controle glicêmico em portadores de diabetes.
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Título AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA CANDESARTANA CILEXETILA EM MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE PARKINSON EM RATOS: UMA
ABORDAGEM NEUROQUÍMICA E IMUNOHISTOQUIMICA
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RESUMO
No presente projeto, diante dos evidentes efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores dos inibidores do receptor de angiotensina II, avaliaremos a
ação da Candesartana cilexetila (CD) em modelo doença de Parkinson induzido pela injeção esterotáxica de 6-OHDA em corpo estriado de rato. Na
determinação dos possíveis efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores da CD sobre o corpo estriado de ratos submetidos à lesão por injeção de 6OHDA, serão utilizados os protocolos de comportamento rotacional induzido pela administração intraperitoneal de apomorfina; desempenho motor
no teste de campo aberto rota rod e nado forçado. Também serão avaliados os efeitos da CD sobre as concentrações de monoaminas (dopamina,
DOPAC e ácido homovanílico) no corpo estriado e hipocampo. Os possíveis efeitos antioxidantes da CD serão avaliados pelos protocolos de
determinação das concentrações MDA e nitrito em corpo estriado, córtex pré-frontal e hipocampo. Através de técnicas de imunohistoquimica, serão
avaliados os efeitos da CD sobre a expressão de marcadores inflamatórios (TNF-α, IL-1β, NF-κB e COX-2) em corpo estriado, hipocampo e córtex préfrontal de ratos. Espera-se que os dados obtidos com a execução desse projeto possam contribuir para um melhor entendimento das propriedades
anti-inflamatórias e neuroprotetoras da CD 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 DOS EFEITOS NEUROPROTETORES E ANTIINFLAMATÓRIOS DO ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM (GONÇALO-ALVES) EM MODELOS
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RESUMO
A Astronium fraxinifolium (Anacardiaceae) é conhecida como Gonçalo-Alves e usada popularmente para as afecções gástricas, diarréia, cólicas,
inflamação e reumatismo. A sua ação anti-inflamatória, ainda se encontra pobremente descrita na literatura. Dessa forma, o presente trabalho
pretende avaliar o potencial anti-inflamatório e neuroprotetora da A. fraxinifolium em modelos experimentais de inflamação e isquemia cerebral. O
projeto de pesquisa será encaminhado à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. Ratos
machos adultos Wistar (200 a 250 g) e camundongos Swiss (20 a 25 g) serão submetidos aos modelos experimentais de inflamação, edema de pata
induzida por carragenina e o teste da formalina. Após determinação da possível atividade anti-inflamatória da A. fraxinifolium, sua possível ação
neuroprotetora será avaliada através do modelo experimental de isquemia cerebral transitória por oclusão bilateral das carótidas durante 30 min,
seguida de reperfusão em ratos machos wistar adultos (200-250g). Após a lesão os animais serão tratados com da A. fraxinifolium nas doses de 25, 50
e 100 mg/kg (v.o.) (n=8) por 7 dias e, em seguida, submetidos aos testes comportamentais: campo aberto, rota rod, nado forçado, esquiva passiva e
labirinto aquático. 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<0.05. São poucos
os estudos da atividade anti-inflamatória da Astronium fraxinifolium, podendo essas ações conferir a ela um potencial neuroprotetor.
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RESUMO
A piperina (PPR) é uma alcamida presente em várias plantas do gênero Piper. Estudos demostraram atividades anti-inflamatória, anti-oxidante e
anticonvulsivante. Dessa forma, o presente trabalho pretende avaliar dos efeitos neuroprotetores e antiinflamatórios da PPR em modelo
experimental de isquemia cerebral global. 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 ao modelo experimental de isquemia cerebral por oclusão bilateral das carótidas durante 30 min, seguida de
reperfusão, em ratos machos Wistar adultos (200-250g). Após a lesão os animais serão tratados com piperina nas doses de 5 e 10 mg/kg (vo) por 7
dias e, em seguida, submetidos aos testes comportamentais: campo aberto, rota rod, nado forçado, esquiva passiva e labirinto aquático. Após os
testes os animais serão eutanasiados e seus cérebros retirados para estudos neuroquímicos e ensaios de estresse oxidativo. Homogenatos do corpo
estriado serão utilizados para as determinações de dopamina (DA) e seus metabolitos (DOPAC e HVA) por HPLC e determinação da produção de nitrito
e substância reativa ao ácido barbitúrico-TBARS por espectrofotometria. Os dados serão avaliados por ANOVA, seguido do Newman-Keuls como post
hoc, considerados diferenças para p<0.05. Pelas ações anti-inflamatórias e anti-oxidantes evidenciados em estudos anteriores, acredita-se no
potencial neuroprotetora da piperina no modelo de isquemia/reperfusão cerebral.
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Título AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE VITAMINA D EM AMBULANTES DO CARIRI CEARENSE
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RESUMO
A hipovitaminose D é altamente prevalente e constitui um problema de saúde pública em vários países. Como a ativação da vitamina D é dependente
da radiação ultravioleta B, a exposição solar regular tem sido considerada uma profilaxia eficaz contra a sua deficiência. No entanto, vários estudos de
países ensolarados têm demonstrado que a deficiência de vitamina D é um fenômeno comum, apesar da abundância de luz solar nestes locais
tornando-se um problema mundial de saúde. Objetivo: Avaliar a prevalência de hipovitaminose D, através da dosagem de níveis séricos de 25-hidroxivitamina D (25-OHD), em ambulantes do Cariri cearense, uma região tipicamente tropical caracterizada por sol abundante o ano inteiro. Método:
Estudo transversal que avaliará, entre os meses de dezembro de 2016 e março de 2017, os níveis séricos de 25 OHD em 50 ambulantes com idade
entre 18 e 60 anos na região do sul cearense, com abrangência de quatro municípios: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha. Nesta
população ainda será aplicado um questionário de exposição solar e tipo de pele. Serão excluídos da pesquisa pacientes com condições ou em uso de
medicamentos que alteram o metabolismo da vitamina D, como anticonvulsivantes e glicocorticoides; usuários de suplementação de vitamina D;
portadores de síndromes de má-absorção; e mulheres gestantes ou no período da lactação. Há vários dados na literatura que questionam se a
exposição solar seria realmente uma garantia de níveis séricos adequados de vitamina D e consequentemente de uma homeostase óssea adequada.
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RESUMO
Pesquisas atuais destacam que nos resultados das biópsias das lesões malignas a maior parte são carcinomas, enquanto que os sarcomas ocupam o
segundo lugar. Em relação ao tratamento do câncer de mama em crianças e adolescente, a técnica cirúrgica tem sido muito empregada, fazendo a
mastectomia radical associada à quimioterapia. Porém, a conduta de muitos médicos em abordarem lesões benignas suscitam maiores reflexões no
acompanhamento do tumor benigno, fato que merece destaque quando da inserção de crianças e adolescentes na ambiência da oncologia infntojuvenil. OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática no período de 2009 a 2016, sobre a conduta terapêutica correta em relação aos pacientes com
Câncer de Mama, sendo estes crianças ou adolescentes, em contraponto à técnica cirúrgica, particularmente elucidando as peculiaridades da doença
nestas faixas etárias. A busca eletrônica será conduzida no período 2009 – 2016 utilizando as seguintes 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). Como estratégia de busca, será adotada uma pesquisa avançada por meio de resumos com base nas palavras-chave representativas dos
descritores da área da saúde. Serão utilizados os seguintes descritores, em idioma português e sua correspondência em inglês ou espanhol: “Criança”,
“Adolescente”, “Câncer”, “Mama”, “Conduta Médica”. No cruzamento das palavras será adotada a expressão booleana: “AND” (inserção de duas ou
mais palavras). Os critérios de inclusão perpassam: a) artigos disponíveis on line; b) estudos de casos, séries de casos, ensaios clínicos, caso-controle e
transversais, artigos publicados no idioma inglês e português, artigos que demarquem, só e somente só, o câncer de mama em crianças e
adolescentes. Serão excluídos estudos, que não tenham posicionamento claro sobre o assunto, registros repetidos, que apenas citam o câncer de
mama sem discutir o assunto especificamente em torno da criança e do adolescente.
Aluno: Lorena Pereira Bernardo
Aluno: Gabriel Pereira Bernardo
Aluno: ANTONIO MARLOS DUARTE DE MELO

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

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

Título EFEITO HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO AQUOSO DO DECÓCTO DO CAULE DE SIDEROXYLON OBTUSIFOLIUM ROEM.& SCHULT EM RATOS
DIABÉTICOS INDUZIDOS POR ALOXANO
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RESUMO
A síndrome clínica do diabetes é caracterizada pelo aumento da glicemia, nos níveis séricos, resultante da diminuição da capacidade de metabolizar
carboidratos, a qual, a longo prazo, leva a uma degeneração vascular pela deficiência de insulina. Diante de experimentos que revelam vários efeitos
farmacológicos de Sideroxylon obtusifolium - Quixaba, resolvemos desenvolver essa pesquisa utilizando a fração rica em polissacarídeos do referido
vegetal para avaliarmos qual o seu efeito hipoglicemiante em modelos experimentais induzidos por aloxano. Para tal utilizaremos ratos machos, nos
quais será induzido o diabetes através da administração de uma injeção de monohidrato de aloxano em dose única de 40mg/kg, na veia dorsal do
pênis. Animais que alcançarem uma glicemia superior a 250mg/dl serão divididos em 6 grupos: Grupo 1 (controle) – tratado com água destilada 0,8
ml; Grupo 2 (controle especial) – tratado com glibenclamida na dose de 5 mg/kg; Grupo 3 – tratado com a fração de quixaba na dose de 100 mg/kg;
Grupo 4 – tratado com a fração de quixaba na dose de 50 mg/kg; Grupo 5 – tratado com a fração de quixaba na dose de 25 mg/kg e Grupo 6 – tratado
com fração de quixaba 25 mg/kg + glibenclamida na dose de 5 mg/kg.. Os animais serão tratados por cinco e trinta dias e os resultados serão colhidos
e então comparados.
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Título EFEITO NEUROPROTETOR DA ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DA PIPERINA NO MODELO DE EPILEPSIA INDUZIDA POR PILOCARPINA EM
CAMUNDONGOS
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RESUMO
A epilepsia, especialmente a do tipo do lobo temporal medial, é uma das condições que apresenta maior resistência à terapia farmacológica. A
piperina é um dos principais componentes de plantas do gênero Piper, cujas atividades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, anti-tumorais, têm sido
bastante evidenciadas nos últimos anos. Assim, este estudo tem por objetivo avaliar a possível ação neuroprotetora da administração crônica de
baixas doses de piperina nos principais parâmetros comportamentais observados no modelo de epilepsia induzida pela administração única de
elevada dose de pilocarpina. Além disso, pretende-se verificar os efeitos de tal administração crônica, quer isoladamente, quer como pré-tratamento
ao modelo, nos níveis de monoaminas (seus metabólitos) e aminoácidos do córtex cerebral, estriado e hipocampo, importantes áreas envolvidas nas
crises epilépticas. Os níveis de marcadores do estresse oxidativo também serão quantificados em tais áreas. Será verificada também a viabilidade
neuronal e a reatividade glial do córtex cerebral e do hipocampo dos animais submetidos ao pré-tratamento, seguidos ou não da indução do modelo.
Serão utilizados camundongos que comporão grupos de 8 animais cada. Um grupo com animais não tratados, mas submetidos aos mesmos estresses
de administração dos demais. Um grupo controle, que receberá água destilada como pré-tratamento crônico durante 30 dias. Seis grupos que
receberão a administração de piperina, nas doses de 5, 10 e 20 mg/kg, por via oral (v.o), durante 30 dias. Ao final do período crônico de tratamento,
60 min após a administração da última dose, 3 desses 6 grupos, receberão a administração de metilescopolamina 1 mg/kg, via subcutânea e, 30 min
depois, também via i.p., pilocarpina na dose de 350 mg/kg (P350). Os outros 3, receberão soro fisiológico, i.p. Em cada grupo, os principais parâmetros
comportamentais observados no modelo serão quantificados, e a capacidade da administração crônica prévia de piperina de modificá-los será
avaliada. Duas horas após a entrada dos animais no Status Epilepticus (SE), será administrado diazepam (1 mg/kg) para a interrupção das convulsões.
Quarenta e oito horas depois da indução do modelo, os animais serão eutanasiados para remoção das áreas cerebrais e quantificação dos níveis de
monoaminas (e seus metabólitos) e aminoácidos. Os grupos que só receberão o tratamento com piperina, também serão eutanasiados para os
mesmos fins, 48 h após a última administração. Os animais terão ainda seus cérebros encaminhados para o estudo dos níveis de marcadores do
estresse oxidativo.
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Título ELUCIDAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E MODULADORA DE EXTRATOS ORIUNDOS DE ESPÉCIES DO CARIRI
CEARENSE
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RESUMO
Estudos com plantas e utilização em terapias combinatórias têm sido estimulados. O objetivo deste estudo será verificar as possíveis interações entre
extratos etanólicos oriundos de espécies do Cariri Cearense e antimicrobianos utilizados na clínica, frente a linhagens bacterianas padrões e
multiresistentes, além de elucidar os principais constituintes químicos presentes nos extratos. A identificação dos constituintes químicos dos extratos
será feita por Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD). A atividade antimicrobiana será realizada frente a seis linhagens de bactérias
Escherichia coli ATCC 10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Staphylococcus aureus ATCC 25923 e linhagens bacterianas multirresistentes P.
aeruginosa 03, E. coli 27 e S. aureus 358 e outro ensaio com as mesmas linhagens será realizado para verificar as interações entre os produtos
naturais e os antimicrobianos, utilizando uma concentração sub-inibitória de cada extrato (MIC/8). Os resultados serão analisados estatisticamente
aplicando-se ao two-way ANOVA seguida do teste de Bonferroni post tests (Considerando significância com p < 0,05). Espera-se elucidar uma possível
atividade antimicrobiana e moduladora dos extratos e contribuir para futuras pesquisas sobre o aspecto químico e farmacológico de produtos
naturais.
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RESUMO
Recentemente, tem sido dada atenção à hipótese de que a inflamação contribui para a gênese da depressão. A doença estaria relacionada a uma
resposta inflamatória crônica e de baixa intensidade. Nesse contexto, tem-se a cetamina (CET), um anestésico geral antagonista do receptor NMDA, a
qual possui efeitos antidepressivos e anti-inflamatórios, cujo mecanismo de ação não está totalmente elucidado. Objetivos: Tendo em vista a rapidez
e a potência do seu efeito em doses subanestésicas, o estudo pretende investigar os mecanismos de ação da CET em modelos experimentais de
atividade antidepressiva em camundongos. Metodologia: Serão utilizados camundongos machos Swiss (25 a 30g), divididos em dois grandes grupos:
animais submetidos ao Teste de Nado Forçado e ao Teste de Suspensão pela Cauda. Cada um contará com 14 subgrupos, diferenciados pela droga e
pela via de administração (VO ou IP): controle (água destilada); CET (2, 5 e 10 mg/kg); carbonato de lítio (2mg/kg); cetamina + cloreto de lítio (2 mg/kg
cada); imipramina (30 mg/kg). O tratamento dos animais dar-se-á de forma aguda (efeito avaliado após 30 minutos) e subaguda (efeito avaliado após
7 dias de administração diária da droga). Por fim, para averiguar se a cetamina provocaria incoordenação motora por ser anestésica, será aplicado o
Método de Campo Aberto em 20 animais, submetidos às dosagens de 5 e 10 mg/kg (VO e IP) e divididos em grupos de cinco. Os dados serão
analisados por ANOVA e Newman-Keuls (teste post-hoc) e considerados significantes para p<0,05. O projeto foi aprovado pelo CEUA ESTACIO-FMJ
(2015.1-004). Resultados esperados: Espera-se contribuir com a comunidade científica para elucidação de alguns dos mecanismos envolvidos com a
ação antidepressiva da cetamina. Ademais, os resultados deverão ser apresentados em Congressos e publicados em periódico internacional
especializado.
Aluno: Cecília Coelho Xavier

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CENTRAIS, ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTINOCEPTIVO DA FRAÇÃO OBTIDA DE HIMATANTHUS
DRASTICUS (MART.) PLUMEL (JANAGUBA) 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 fármacos. Himatanthus drasticus (Apocynaceae) é uma espécie arbórea que
cresce até 7 m de altura, com folhagem densa nas extremidades dos ramos. Sua distribuição geográfica vai desde o sudeste do Brasil até a Guiana
Francesa, Suriname e Guiana. No Brasil ocorre nos estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará,
Paraíba, Piaui, Maranhão, Pará e Roraima. No Ceará é conhecida como janaguba. 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. Embora haja
consumo significante do látex de H. drasticus, na região do Cariri, há poucos estudos e descobertas efetivas sobre o seu potencial terapêutico.
Objetivos: 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 testes comportamentais in vivo e efeitos anti-inflamatório e
antinociceptivo. Metodologia: Serão utilizados camundongos Suíços albinos adultos machos ou fêmeas (25-35g) para realização de testes
comportamentais na avaliação das atividades ansiolítica e antidepressiva, testes antinoceptivos e antiinflamatórios. Serão utilizadas técnicas
histológica (HE) e imonohistoquímica (iNOS, TNF-α e COX-2) para avaliar efeito antinflamatório da Fração obtida de Himatanthus drasticus no teste da
formalina em camundongos. A pesquisa será realizada nos laboratórios de biofisiologia e farmacologia da Faculdade Estácio de Medicina de Juazeiro
do Norte – FMJ, no período de agosto de 2016 até julho de 2017. Não encontra-se nenhum registro de estudos sobre os efeitos da fração do látex
obtida, mistura de triterpenos, no Sistema Nervoso Central, como também nenhum registro desta fração referentes a atividade periférica, o que torna
essa pesquisa relevante para a neurofarmacologia.
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Título ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE AS INTOXICAÇÕES EXÓGENAS EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM JUAZEIRO DO NORTECE
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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
ESTÁCIO FMJ

Página 94 de 194

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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RESUMO
A situação de vida da maioria das crianças e adolescente no Brasil é preocupante quando pensamos na infância com tempo de aprendizagens e
socialização. A realidade nos tem mostrado crianças e adolescentes em situação de risco, sem direito a habitação, a escola, a creche e realizando
trabalhos e ocupações com baixa remuneração. Esta situação acontece no campo e na cidade, em especial nos grandes centros urbanos onde outros
diversos fatores a colocam em situação de vulnerabilidade, como: prostituição, uso de drogas, abandono e trabalho infantil. No Cariri cearense não é
diferente. Em uma região em que encontramos crianças e adolescentes vivendo no campo, nas cidades e considerando os municípios que compõem o
triângulo Crajubar como cidades de médio e grande porte, tanto econômico como populacional, nossos sujeitos estão a todo momento aparecendo
nos dados da violência doméstica e violência em geral. OBJETIVO: Explicitar os tipos de violência contra a criança e o adolescente na região do Cariri
cearense tomando como base de dados os registros do Instituto Médico Legal – IML em Juazeiro do Norte. Como objetivos específicos: identificar os
tipos de violência contra a criança e o adolescente; descrever as características e o desenvolvimento da violência contra a criança e o adolescente;
identificar as características das crianças agredidas: condições sócio -econômico – educacionais; identificar o perfil do agressor; e observar as relações
estabelecidas entre instituições de combate a violência, tipos de encaminhamentos e resoluções dos casos detectados; METODOLOGIA: A pesquisa
bibliográfica e documental será realizada de acordo com as seguintes fases: busca eletrônica de revisão de literatura acerca da temática do período
2010 – 2016 utilizando as 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) adotando a pesquisa avançada por meio de resumos com base nas
palavras-chave representativas dos descritores da área da saúde. Ao mesmo tempo realizará visitas periódicas a aos arquivos do Instituto Médico
Legal – IML, da cidade de Juazeiro do Norte, momento em que realizará registro a partir dos prontuários: identificação do sujeito, tipo de violência,
encaminhamento, no período de 2006 e 2016.
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Título MODULAÇÃO AUTONÔMICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES SUBMETIDOS À TRAQUEOSTOMIA EM UMA UTI
E-mail: hermesmelo@oi.com.br
Docente orientador: HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA

RESUMO
Introdução: A homeostasia corporal perpassa pelo sistema de regulação autonômico, capaz de controlar diversas funções corpóreas, dentre elas a
frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca é um método de avaliação do controle autonômico. Seu estudo vem sendo associado aos
mais diversos comprometimentos patológicos pela sua capacidade de predizer eficazmente complicações agudas e mortalidade dentre os pacientes.
Objetivo: Avaliar a modulação autonômica em pacientes submetidos à traqueostomia em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e associar à
morbimortalidade perioperatória. Método: Estudo descritivo, longitudinal, a ser realizado no município de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. A amostra
constará de 26 pacientes, internados em uma UTI, a serem submetidos à traqueostomia. A VFC será aferida antes da anestesia e os parâmetros
registrados serão associados à hipotensão pós indução anestésica e mortalidade em 30 dias. Serão utilizados métodos lineares e não-lineares,
captados por cardiofrequencímetro Polar V800®. Na literatura encontramos dados avaliando diversas situações clínicas através de VFC, entretanto
não há relatos demonstrando a relação da VFC e paciente internados em UTI e traqueostomizados.
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Título MULHERES E VIOLÊNCIA NO CARIRI CEARENSE: LESÕES CORPORAIS EM MULHERES SUBMETIDAS A EXAME DE CORPO DE DELITO – ESTUDO
NO IML/CARIRI
E-mail: zuleidefqueiroz@gmail.com
Docente orientador: Zuleide Fernandes de Queiroz

RESUMO
A violência contra a mulher no Brasil tem sido tema de estudos e pesquisas nas últimas décadas em função do grande número de ocorrências de
mulheres que sofrem violência física, psicológica, matrimonial e moral. Dados desta situação revelaram que o nosso país necessitava de uma política
de combate a violência contra a mulher que se traduziu na aprovação da Lei Maria da Penha, no ano de 2006 e da criação da Secretaria Especial para
as Mulheres. Com a criação do IML, em 2006, na região do Cariri cearense, os registros da violência contra a mulher começaram a acontecer de forma
mais sistemática. Porém, sem uma regularidade e trato dos dados. Neste sentido justifica um estudo da temática na intensão de realizar um Catálogo
dos tipos de violência ocorridos deste a criação do Instituto, bem como sobre os encaminhamentos e a relação com a rede de serviços. OBJETIVO:
Explicitar os tipos de violência contra a mulher na região do Cariri cearense tomando como base de dados os registros do Instituto Médico Legal – IML
em Juazeiro do Norte, no período 2006 – 2016 e específicos: identificar os tipos de violência contra a mulher; descrever as características e o
desenvolvimento da violência contra a mulher; identificar as características das mulheres agredidas: condições sócio -econômico – educacionais;
identificar o perfil do agressor; observar as relações estabelecidas entre instituições de combate a violência, tipos de encaminhamentos e resolução
dos casos detectados. A pesquisa bibliográfica e documental será realizada de acordo com as seguintes fases: busca eletrônica de revisão de literatura
acerca da temática do período 2010 – 2016 utilizando as 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) adotando a pesquisa avançada por
meio de resumos com base nas palavras-chave representativas dos descritores da área da saúde. Ao mesmo tempo realizará visitas periódicas aos
arquivos do Instituto Médico Legal – IML, da cidade de Juazeiro do Norte, momento em que realizará registro a partir dos prontuários: identificação
do sujeito, tipo de violência, encaminhamento sobre violência do período de 2001 a 2016.
Aluno: CINTHIA ALVES MARTINS
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Título NEUROPROTEÇÃO MEDIADA PELA VITAMINA D EM FILHOTES DE RATAS TRATADAS E SUBMETIDAS A ISQUEMIA CEREBRAL
E-mail: valerialeimigtelles@htmail.com
Docente orientador: Maria Valéria Leimig Telles

RESUMO
A asfixia perinatal que afeta dois a quatro neonatos a cada 1000 nascimentos, é uma preocupação de saúde pública, especialmente no caso de
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neonatos pré-termos, sendo a principal causa de morte perinatal e 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. Síndrome de disfunção
hipóxico-isquêmica de múltiplos órgãos (encéfalo, coração, rins, pulmões, intestinos, fígado, medula óssea, sistema endócrino), frequentemente
associada com distúrbios hidroeletrolítico e ácido-básicos graves, de coagulação disfunção respiratórios, hipertensão pulmonar persistente e choque,
entre outros. A asfixia é decorrente de incidentes perinatais, mais raramente pré-natais, que podem levar a: grave hipoxemia, choque ou parada
circulatória e acidose. A asfixia perinatal é uma complicação grave que compromete a qualidade de vida das crianças e de seus familiares. As
investigações clínica e experimental sobre esta problemática certamente fornecerão subsídios para o melhor entendimento de alterações anatômicas,
bioquímicas, fisiológicas e comportamentais, decorrentes de lesões causadas pela asfixia perinatal. É uma importante causa de sequelas neurológicas
permanentes em crianças, mas os modelos experimentais atualmente em uso são complexos. Assim, vários modelos foram desenvolvidos em ratos e
camundongos para o estudo de injúrias cerebrais isquêmica, hipóxica e hipóxica-isquêmica. Alguns desses modelos requerem a oclusão de pequenos
vasos intracerebrais ou a ligação da artéria carótida, associados à exposição do animal a atmosfera com níveis reduzidos de oxigênio. Para a realização
do estudo, utilizar-se-ão ratos Wistar, machos e fêmeas, provenientes do biotério da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (FMJ/CE). Os
ratos serão alojados, no Laboratório de Biofisiologia e Farmacologia, uma semana antes do experimento, mantidos em temperatura ambiente
controlada (21 a 23ºC), alternância do ciclo claro/escuro de 12 h e livre acesso à água e ração. As fêmeas adultas (200 g) serão acasaladas na
proporção de 2 fêmeas para cada macho (250 g). Apenas os filhotes receberão o tratamento com vitamina D por via oral (1gota: 200 UI), apartir do
21° dia de vida e submetidos em seguida ao clampeamento das artérias carótidas durante 30 minutos, seguido de reperfusão.O tratamento será
realizado por 7 dias e no 28° dia de vida os testes comportamentais. Após os testes comportamentais, os filhotes serão eutanasiados para retirada do
córtex cerebral, hipocampo e corpo estriado para realização de estudos histológicos e imunohistoquímicos. Os dados serão apresentados como média
 EPM e avaliados com teste para comparações múltiplas (ANOVA). Utilizar-se-á o Student-Newman-Keuls como teste post-hoc.
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Título O IMPACTO CLÍNICO DAS PESQUISAS SOBRE O PEPTÍDEO RELACIONADO AO GENE DA CALCITONINA (CGRP) NO MANEJO DA ENXAQUECA:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
E-mail: modestorolim@yahoo.com.br
Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
As pesquisas atuais sobre o impacto clínico sobre o Peptídeo relacionado ao Gene da Calcitonina (CGRP), se esforçam cada vez mais no
desenvolvimento de medicamentos que não gerem tantos efeitos adversos (EAs), pois de nada servem drogas potentes se o paciente não as tolerar.
Os pacientes com enxaqueca são muito mais sensíveis aos EAs, aumentando as estatísticas de farmacofobia e efeito nocebo (respectivamente, medo
de medicamentos e expectativa que a droga fará mais dano que melhora). OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática sobre o impacto clínico das
pesquisas sobre o Peptídeo relacionado ao Gene da Calcitonina (CGRP) no manejo da enxaqueca no mundo no período entre 2012 e 2016. MÉTODO:
Revisão sistemática da literatura através da filtragem de evidencias no período 2012 – 2016, utilizando as seguintes bases de dados: Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Acervo da Biblioteca da
Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e WHOLIS (Sistema de
Informação da Biblioteca da OMS). Como estratégia de busca, será adotada uma pesquisa avançada por meio de resumos com base nas palavraschave representativas dos descritores da área da saúde. Serão utilizados os seguintes descritores, em idioma português e sua correspondência em
inglês ou espanhol: “Peptídeo”, “Gene da Calcitonina”, “Enxaqueca”. No cruzamento das palavras será adotada a expressão booleana: “AND”
(inserção de duas ou mais palavras). Os critérios de inclusão perpassam: a) artigos disponíveis on line; b) ensaios clínicos, estudo de coorte, casocontrole e transversais, artigos publicados no idioma inglês e português, artigos que demarquem, só e somente só, o impacto clinico sobre o peptídio
relacionado ao gene Calcitonima (CGRP) no manejo da enxaqueca. Serão excluídos estudos, que não tenham posicionamento claro sobre o assunto,
registros repetidos, que apenas citam o impacto clínico sobre o peptídio relacionado ao gene da Calcitonima (CGRP) sem discutir o assunto
especificamente em torno da enxaqueca.
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Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PÚBLICA DE IBIÚNA
E-mail: mario.nakashima@uol.com.br
Docente orientador: Mario Nobuyuki Nakashima

RESUMO
Este Projeto de Iniciação Científica tem o propósito de estudar o material didático adotado pelo sistema de ensino das escolas públicas do município
de Ibiúna. O trabalho de pesquisa será realizado por um grupo formado de alunos regularmente matriculados na Faculdade Estácio Montessori de
Ibiúna para analisar e discutir, de forma crítica, os livros didáticos, apostilas e outros recursos didáticos oferecidos pela Secretaria de Educação do
município. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa está ancorada em uma análise de dados quantitativos e qualitativos, geralmente
denominada análise de conteúdo, a partir da relação do material com ideias de autores considerados referências para cada tipo de teoria do currículo
– teoria tradicional, teorias críticas e teorias pós-críticas. Além disso, os alunos participantes da pesquisa também realizarão o trabalho de análise dos
Projetos Político-Pedagógicos realizados pela comunidade escolar e dos planos de ensino realizados pelos professores. O interesse pelo tema surgiu
da manifestação da vontade da maior parte do corpo discente do curso de Pedagogia de Ibiúna em lecionar em uma das escolas públicas do
município, principalmente em salas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A análise do material didático, planos e projetos será realizada em três
escolas escolhidas de forma aleatória, estabelecendo sempre uma relação com o sistema de ensino do município, com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental e com as teorias do currículo e do processo ensino-aprendizagem.
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Gestão Comercial
Título PERCEPÇÃO E CONSUMO: ANÁLISE DE PRODUTOS COM BASE EM ESTRATÉGIAS PSICOLÓGICAS, COMUNICACIONAIS E MERCADOLÓGICAS
E-mail: luisaugustomendes@gmail.com
Docente orientador: Luis Augusto de Carvalho Mendes

RESUMO
O presente estudo está baseado na premissa de que as empresas estão se utilizando de estratégias de natureza comercial e psicológica para
diferenciar seus produtos no mercado. Essa diferenciação tem basicamente duas finalidades: a) fazer com que os produtos se diferenciem de seus
concorrentes; e b) agregar aos produtos qualidades subjetivas (sentimentos e emoções) que acrescentem valor (brand equity) no processo de análise
pelos clientes (ex.: marca, design, aspectos visuais, expectativas de uso etc). A partir deste posicionamento, o presente projeto objetiva propor um
conjunto de análises sobre as estratégias comerciais vinculadas a produtos e suas diversas formas de comunicação, como embalagens, anúncios
impressos, digitais ou audiovisuais. Para isso, será feito o uso de técnicas de pesquisas baseadas em análise de juízes (alunos capacitados para as
avaliações) e grupos focais (composto por consumidores). A base teórica abordará saberes das áreas de Marketing, Comunicação (Design e Semiótica)
e Psicologia, como ferramentas necessárias para a compreensão dos efeitos que a comunicação comercial pode causar nos consumidores e em seus
processos avaliativos e decisórios.
Aluno: Marcos Henrique da Costa Silva
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO ASSISTENCIAL EM MINAS GERAIS: A ASSISTÊNCIA AOS POBRES DO IMPÉRIO À REPÚBLICA (1870-1930)
E-mail: virna.ligia@gmail.com
Docente orientador: Virna Ligia Fernandes Braga

RESUMO
Embora existam diversos trabalhos voltados para o tema da pobreza e da assistência para algumas regiões do Brasil, nenhum deles procurou analisar
as propostas de auxílio aos pobres no estado de Minas Gerais, tanto por parte da sociedade, através de suas associações beneficentes, quanto da
iniciativa pública. Para a cidade de Belo Horizonte, temos a tese de doutorado de Marco Antônio de Souza, publicada em 2004, com o título de A
economia da caridade: estratégias assistenciais e filantrópicas em Belo Horizonte. Souza trabalha com a filantropia como forma de dominação e
disciplinarização dos indivíduos, denominando de ‘economia da caridade’ a ação conjunta de várias instituições destinadas a assistir os pobres
operários. O autor percebe a assistência como forma de dominação e enfatiza a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e o Instituto João
Pinheiro como lócus privilegiado de análise. Especificamente sobre mutualismo e filantropia, Cláudia Maria Ribeiro Viscardi desenvolveu uma
pesquisa sobre as associações mutualistas e filantrópicas de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro, em fins do século XIX e primeiras décadas do século XX.
A autora destaca o associativismo operário urbano e o papel das sociedades filantrópicas, além de abordar o mutualismo como uma das estratégias
escolhidas pelos trabalhadores para escapar às condições de pobreza em que viviam ou, pelo menos, amenizá-las. Há também o trabalho de
Jefferson de Almeida Pinto, sobre o processo de controle social formal e informal sobre a pobreza urbana em Juiz de Fora, na passagem para a
modernidade, século XIX ao XX. O autor focaliza a atuação da polícia e da Igreja Católica, através de ações e projetos direcionados para a manutenção
da ordem na cidade. Tais projetos, voltados para a resolução dos problemas sociais frente à crescente criminalidade, estavam ligados ao temor das
elites em perder o controle sobre a massa trabalhadora e também sobre o mercado de trabalho. As autoridades policiais não sabiam o que fazer com
mendigos, vadios, menores, loucos, doentes, idosos, entre outros, abandonados em suas celas. Neste contexto, na busca pelo combate ao crescente
processo de secularização característico do período, o projeto do clero romanizado da cidade passa a atuar sobre os considerados “verdadeiros
pobres” e sem nenhum tipo de amparo. Diante deste breve panorama historiográfico apresentado, nossa pesquisa se justifica devido à ausência de
análises que tratam especificamente da assistência a pobreza em Minas Gerais, de forma mais generalizada, sem privilegiar os cuidados médicos ou os
hospitais, ou uma cidade determinada. O fato de não privilegiarmos o estudo de uma instituição especifica, como o Instituto João Pinheiro, um dos
focos do trabalho de Souza, ou hospitais, objetos de estudo de outros trabalhos aqui citados, ou associações de caridade, amplia os parâmetros de
análise contribuindo para a construção de um enfoque mais generalizado. Além disso, a pesquisa contribui para o aprofundamento dos estudos sobre
a temática da assistência no país, visto que existem poucos trabalhos sobre o tema no Brasil, o que causa estranheza tendo em vista a grande
produção internacional e a pobreza existente em um país com recente passado escravista como o nosso. O recorte geográfico e temporal, Minas
Gerais entre os anos de 1870 e 1920, reforça ainda mais a importância da pesquisa diante das permanências do escravismo em Minas, estado em que
a mão de obra escrava mais perdurou. Seu grande contingente populacional e o papel importante, na política e economia nacionais, reiteram a
relevância do presente trabalho na produção acadêmica sobre a história da legislação previdenciária de Minas Gerais. Para elucidar a metodologia a
ser utilizada neste projeto iremos, primeiramente, dialogar com as fontes secundárias, a partir da delimitação de alguns conceitos muito úteis para
nosso trabalho: pobreza/pauperismo, questão social, reciprocidade, entre outros, fundamentais para o pesquisador que analisa a assistência à
pobreza. Na segunda parte trataremos das fontes primárias, explicitando para o leitor o teor e alcance de tais fontes. Portanto, tais fontes podem
responder às questões que colocamos na problematização: quem iria assumir a ajuda aos pobres com o advento da República, já que tal sistema
pressupunha certa autonomia estadual? Qual o impacto da atuação da filantropia em Minas? Como ocorria, na prática, a relação de reciprocidade
entre doador e receptor? Como se deu o controle do estado sobre os recursos assistenciais privados? O conjunto documental consiste em relatórios,
correspondências, balaços financeiros, uma diversidade de fontes que abarcam as finanças e gastos do estado de Minas Gerais com seus desvalidos,
como também permitem ao historiador a análise do perfil institucional e beneficente da assistência no estado.
Aluno: Bernardo Venâncio Netto
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Título ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
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RESUMO
Uma das correntes hermenêuticas mais modernas é a Análise Econômica do Direito – Law and Economics – que intui comungar a base principiológica
econômica à jurídica, no intuito de compreender a Justiça inserida num mundo de escassez. À luz desta corrente, o princípio da eficiência - que
aparece como um dos principais fundamentos da economia – surge como norteador ao Direito desde o momento da elaboração das normas jurídicas,
até sua interpretação e aplicação. Em outras palavras, compreendida a eficiência como uma característica que leva à maximização de riquezas, de
forma equilibrada, a todos os agentes envolvidos, pode-se concluir que: os instrumentos jurídicos devem contribuir para este resultado, de modo que
sejam elaborados, interpretados e aplicados no sentido de promover a máxima satisfação aos envolvidos, realizando assim a Justiça, em um mundo
de escassez onde não cabem desperdícios. E é à luz deste ideal que se direciona a presente proposta no sentido de compreender o instituto jurídico
da Recuperação Extrajudicial, previsto na Lei 11101/2005, no intuito de investigar sua eficiência ou não. Para tal, propõe-se a realização de um estudo
da Análise Econômica do Direito, focando – sobretudo – no princípio da eficiência e também do procedimento e do papel do instituto da Recuperação
Extrajudicial, que foi inaugurado no ordenamento jurídico brasileiro em 2005 com o advento da Lei 11101. Em seguida, será feito um levantamento
dos processos de Recuperação Extrajudicial junto a Vara de Sucessões, Empresarial e Registros Públicos da Comarca de Juiz de Fora, bem como uma
análise de seus resultados, no intuito de verificar aquela eficiência ou não do instituto, pelo menos a nível regional, e elaborado um relatório
descritivo dos resultados encontrados. O objetivo final é, a partir da pesquisa científica desenvolvida, chegar à publicação de um trabalho que visa
inaugurar discussões acerca da eficiência do procedimento de Recuperação Extrajudicial no Brasil e diante disso questionar seu cabimento ou não no
ordenamento jurídico brasileiro.
Aluno: Jéssica de Oliveira Lopes

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AS REDES SOCIAIS E A PRIVACIDADE: INVASÃO OU EVASÃO?
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Docente orientador: Cláudio Roberto Santos

E-mail: prof.crsantos@gmail.com

RESUMO
Stefano Rodotà propôs anos atrás que o conceito de privacidade deveria ser reformulado, especialmente diante do novo cenário que se apresentava,
qual seja, o de uma sociedade da informação altamente conectada. Neste exercício de reformulação Rodotà estabelece 3 paradoxos da privacidade.
No primeiro afirma que todo o desenvolvimento tecnológico atual favorece uma dilatação da esfera privada da pessoa, mas ao mesmo tempo a torna
mais frágil, mais exposta a ameaças, sendo, portanto, necessária uma melhor proteção jurídica. No segundo paradoxo destaca a especial proteção que
deve ser dada aos dados sensíveis, sem, contudo, impedir de forma absoluta que os mesmos sejam coletados. E por fim o terceiro paradoxo refere-se
ao fato de que o fortalecimento do direito à privacidade proporcionou de certa forma uma melhor regulação do direito de acesso à informação de
outra pessoa. Os referidos paradoxos contribuem para a reformulação do conceito de privacidade na sociedade da informação, sendo este o objetivo
do presente projeto, identificar a partir do comportamento dos usuários de redes sociais qual o conceito de privacidade mais adequado para esses
dias, levando assim a uma melhor reflexão sobre a proteção jurídica adequada. Para tanto se valerá de revisão bibliográfica, análise de jurisprudência
dos tribunais brasileiros e de dados coletados por entidades de pesquisa nacionais e estrangeiras.
Aluno: Emmanuel Pedro Soares Pacheco

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título TEXTO E IMAGEM: A IMPORTÂNCIA DO VESTUÁRIO NA CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS LITERÁRIAS DO SÉCULO XIX
E-mail: paula.castro@estacio.br
Docente orientador: Paula Campos de Castro

RESUMO
O trabalho objetiva realizar uma análise de algumas obras literárias produzidas por mulheres no séculos XIX na tentativa de compreender a
importância de seus relatos sobre a indumentária na representação das personagens e na construção de suas personalidades. Tais obras, despertam
hoje, um grande interesse na crítica feminista que se dedica ao resgate de escritoras brasileiras. Tendo como norte a escritora Júlia Lopes de Almeida
onde seus textos tratavam de um mundo de atitudes e costumes burgueses e cuja temática centralizou-se no universo doméstico feminino. Grande
parte da literatura, assim como a moda, apresenta ao leitor costumes, localidades e personagens que retratam o comportamento de uma época. Júlia
Lopes de Almeida retrata em sua obra um período que marca uma grande transição da sociedade e da moda acompanhada por sua democratização.
O aparecimento da burguesia trouxe consigo um novo estilo de vida e novas regras sociais. A escritora narra o cotidiano dessa época a partir de um
olhar feminino. Percebe-se nas obras de Júlia Lopes de Almeida a descrição, não só de lugares, mas também de suas personagens na tentativa de
retratar a sociedade na qual ela estava inserida. Os costumes e as roupas usadas por suas personagens permitem que o leitor identifique, por
exemplo, sua classe social e até mesmo sua origem. Portanto, a proposta do trabalho é analisar qual a função da indumentária na construção das
personagens em suas obras. Trata-se de uma pesquisa baseada em consulta bibliográfica, pesquisa de fontes primárias e secundárias e também na
utilização do método de dedução, ou seja, na observação e análise do papel da indumentária na obra da escritora Júlia, utilizando seus textos como
fonte primária. Um ponto importante é a tentativa de tratar, em uma dimensão cultural e social, a relação estabelecida entre moda e literatura, o que
possibilita demonstrar a interação desses dois campos de saberes. Assunto tratado por muito tempo como frívolo, a moda, vem sendo reconhecida
como um assunto importante no meio acadêmico em diversas áreas. Autores como Gilberto Freyre, Gilda de Melo e Souza, Roland Barthes, entre
outros são usados como referência por abordarem o assunto. A pesquisa busca analisar a presença da indumentária nas obras de Júlia Lopes de
Almeida como ferramenta auxiliar na construção das personagens em suas obras, assim como, investigar como as personagens foram apresentadas
através de suas roupas e acessórios e relacionar as peças apresentadas nas obras com as retratadas pela história da moda, oferecer ferramentas para
a distinção dos grupos sociais e costumes das personagens e buscar a forma com que as personagens femininas foram construídas a partir de uma
autoria feminina do século XIX. Quando uma história é construída, a imagem que fica associada às personagens é elaborada por leitores que, ao
acompanharem o enredo, criam imagens ficcionais associadas ao texto. A tentativa de analisar a indumentária de uma personagem é uma tarefa
árdua, pois é preciso aguçar uma habilidade não muito desenvolvida pelas pessoas. Trata-se da análise de uma imagem. A imagem não é
necessariamente algo visível, pode ser produzida na imaginação. Porém, “toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da
produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou reconhece.” (JOLY, 1996, p.13) Pode-se pensar na
indumentária como uma linguagem visual que se relaciona com um texto na composição, por exemplo, das personagens, produzindo no imaginário
uma série de códigos que remetem a funções distintas. Essa linguagem usada através dos trajes e acessórios serve de auxílio na caracterização da
personagem a partir de seus valores expressos, o que contribui para a representação de seus traços sociais e psicológicos. A pesquisa busca mostrar
que as roupas são uma parte essencial na construção da personalidade. A individualidade não é provida apenas por uma tradição, mas também por
algo que depende de uma escolha própria, de uma identificação ou uma falta dela.
Aluno: Andressa Nogueira Leal

Curso do aluno: Design de Moda

Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título CARACTERIZAÇÃO DO USO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS EM CONCRETO: UMA VIA PARA A SUSTENTABILIDADE
E-mail: larissa.mendes@estacio.br
Docente orientador: Larissa de Oliveira Mendes

RESUMO
A construção civil é um dos maiores consumidores de matérias primas naturais além de ser um dos setores que mais desperdiça em seu processo
produtivo. As pesquisas de materiais alternativos surgem na expectativa de reduzir o impacto ambiental causado pela construção civil, através da
preservação do meio ambiente. Além disso, motivam-se também pela preocupação com o esgotamento das reservas naturais de reservas de matéria
prima e também a necessidade de se reciclar rejeitos. Com características específicas, o concreto surgiu para ser uma alternativa artificial às rochas
naturais, sendo composto por agregados graúdos, agregados miúdos, material ligante (geralmente o cimento Portland) e água. Pode ainda ser
acrescido de aditivos químicos e minerais para melhorar alguma das propriedades. Devido a vantagens como a capacidade de ser moldado em
diferentes formas, alta durabilidade e inúmeras aplicações em diferentes condições climáticas e estruturais, o concreto vem sendo amplamente
utilizado na construção civil em todo o mundo, uma vez que pode ser utilizado nas construções residenciais, industriais e públicas, além de ser
empregado em grandes obras de arte, como túneis, pontes e viadutos. Para que se tenha um material com as características desejadas, tais como
trabalhabilidade, plasticidade, resistência à compressão, resistência à tração, resistência ao impacto, é necessário que o traço do concreto, que
contém as quantidades de cada material a ser utilizado, seja bem realizado e que todas as suas características sejam previamente conhecidas em
ensaios de laboratório. Sendo assim, quando se deseja substituir os materiais convencionais utilizados, deve-se realizar a caracterização dos materiais
alternativos, verificando se os mesmos garantem ao concreto obtido as propriedades necessárias ao emprego do mesmo. Na presente proposta de
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pesquisa, deseja-se estudar materiais alternativos aos convencionalmente utilizados, caracterizando-os individualmente física e quimicamente, além
de caracterizá-los dentro da mistura de materiais, verificando se as propriedades obtidas serão ideais. Inicialmente, pretende-se substituir o agregado
miúdo por resíduo de construção e demolição (RCD) beneficiado, a fim de se obter um material que tenha as características físicas similares aos
agregados miúdos convencionais, a areia natural, ou de rio, e areia artificial, industrializada, mas de origem natural. Os agregados graúdos utilizados
também serão provenientes de RCD, deverão ser beneficiados de tal maneira que seu tamanho e forma sejam correspondentes à brita utilizada em
concreto convencional. Pretende-se ainda estudar a viabilidade do emprego de água de chuva em substituição à água tratada, uma vez que as
condições climáticas atuais levam ao racionamento desse bem tão escasso. Porém, deve ser verificado se a água de chuva contém características
químicas propícias ao emprego em concreto, uma vez que as reações entre ela e o Cimento Portland são essenciais às características físicas e
mecânicas dos concretos. Com a elaboração dessa pesquisa, pretende-se engajar os alunos ao meio acadêmico e científico, fazendo-os desenvolver
interesse a respeito de temas usuais à sua futura profissão, porém de maneira mais aprofundada. Além disso, a pesquisa científica incentiva os alunos
a redigirem textos técnicos, preparando-os para o trabalho de conclusão de curso. Com a pesquisa, pretende-se, então, obter materiais alternativos
aos convencionais empregados em concreto, além do engajamento os alunos em temas científicos.
Aluno: Leticia Rivelli Vieira

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título A EDUCAÇÃO FINANCEIRA E AS FINANÇAS PESSOAIS: UM ESTUDO JUNTO AOS ALUNOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE FORA
E-mail: mayannafrodrigues@gmail.com
Docente orientador: Mayanna de Lourdes Ferreira Rodrigues Marinh

RESUMO
A Educação Financeira vem se tornando um ponto de grande relevância para qualquer pessoa que queira manter um controle de suas finanças, pois
trás mais conhecimento acerca dos gastos financeiros; compreendendo o verdadeiro valor do dinheiro, o gerenciamento dos recursos financeiros e
contribuindo para uma relação saudável entre os indivíduos e suas finanças. Com o conhecimento da Educação Financeira as pessoas passam a
administrar melhor suas finanças pessoais, tema este que também se torna relevante em meio a momentos de crise econômica vivenciada no mundo
todo, servindo de alerta para as pessoas quanto ao seu comportamento com relação ao consumo financeiro consciente, garantindo a elas benefícios
positivos em relação ao dinheiro ao administrar corretamente os seus gastos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a percepção dos
estudantes do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora acerca da Educação Financeira e seu reflexo sobre suas finanças pessoais. Uma vez levantados
os dados será efetivar uma análise sobre os conhecimentos a respeito do tema, bem como sobre a percepção da importância associada à este
conhecimento, no intuito de apontar pontos de atenção e trabalho no que diz respeito às Finanças Comportamentais. Para tanto o estudo conta com
o seguinte escopo metodológico: pesquisa de caráter quali-quanti na medida em que busca avaliar a percepção dos alunos acerca do tema; o método
utilizado será o dedutivo – serão utilizados como base percepções de diversos autores acerca do tema para então avaliar a percepção dos alunos;
além disso, terá um caráter exploratório por ser um tema pouco discutido. Para efetuar este trabalho será feito um levantamento de dados através de
um questionário com questões objetivas e discursivas, além de uma avaliação de importância através da escala de Likert de 10 pontos.
Aluno: Artur Augusto Cabral Assunção

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título ESTUDO LONGITUDINAL SOBRE A COORDENAÇÃO MOTORA DE CRIANÇAS
Docente orientador: Emerson Rodrigues Duarte

E-mail: emerson01duarte@gmail.com

RESUMO
O desenvolvimento motor como uma área de estudo, tem procurado investigar as mudanças que ocorrem no comportamento motor de um
indivíduo, da filogênese à ontogênese, relacionando-as com fatores ambientais, como estilo de vida e alimentação. Procura-se, ademais, estudar as
variações de desempenho e suas variantes, ou seja, os fatores responsáveis por alterações, positivas e negativas, na capacidade de controlar os
movimentos através do processo do desenvolvimento ao longo da vida. Este projeto tem como objetivo caracterizar o estado de desenvolvimento da
coordenação motora ao longo de um ano. Trata-se de um estudo longitudinal com a participação de 60 estudantes, de ambos os sexos, com idade
entre sete e 11 anos. Eles serão avaliados em períodos determinados durante um ano. 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. Espera-se com este
estudo, apresentar as variações do score da coordenação e suas possíveis determinantes em relação a fatores ambientais contemporâneos.
Aluno: Anabel Rodrigues Pereira

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título EFEITOS DA CRIOTERAPIA E DO ULTRASSOM CONTÍNUO SOBRE A FORÇA DA MUSCULATURA FLEXORA DE COTOVELO
E-mail: silviarcdias@yahoo.com.br
Docente orientador: Sílvia Regina Costa Dias

RESUMO
A crioterapia e a termoterapia são modalidades terapêuticas sistematicamente empregadas em lesões articulares e no alívio da dor músculo
esquelética. Ainda sim, alguns autores relatam a carência de pesquisas clínicas randomizadas sobre a aplicação do frio e do calor para a melhora da
condição músculo esquelética de pacientes. O efeito fisiológico do frio envolve redução da atividade do fuso muscular porque eleva seu limiar de
disparo, fazendo com que a estimulação aferente diminua. O resfriamento faz com que ocorra um aumento da duração do potencial de ação dos
nervos sensoriais e, consequentemente, um aumento no período refratário, acarretando uma diminuição na quantidade de fibras que irão
despolarizar no mesmo período de tempo. Quanto maior o tempo de aplicação, menor é a transmissão dos impulsos relacionados à temperatura. Já o
calor, tem um efeito relaxante sobre o tônus musculo esquelético. Isso porque a aplicação local do calor relaxa os músculos ao longo do sistema
esquelético através da diminuição simultânea do limiar de disparo dos eferentes gama, redução da excitabilidade dos fusos musculares e aumento da
atividade dos órgãos tendinosos de Golgi. Além disso, o aquecimento do tecido muscular aumenta a taxa metabólica local conduzindo ao aumento da
pressão hidrostática intravascular, vasodilatação arteriolar e de aumento de fluxo sanguíneo dos capilares, o que aumenta o fornecimento de
oxigênio, anticorpos, leucócitos e outros nutrientes e enzimas. Tais eventos fisiológicos aumentam a velocidade das reações químicas, a resolução
uma lesão e/ou de um processo inflamatório e a consequente cicatrização de tecidos. Considerando que a força muscular é um parâmetro importante
para diagnosticar a etiologia de doença e para definir e acompanhar estratégias de reabilitação do paciente fisioterapêutico, este trabalho pretende
avaliar como crioterapia ou termoterapia pode interferir na força muscular do bíceps, utlizando parâmetros cinesioterapêuticos (amplitude do
movimento) e atividade eletromiográfica superficial. Para isso, serão selecionados indivíduos jovens (18-35 anos), com boa saúde, e, depois de
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aplicados os critérios de exclusão, serão selecionados 45 voluntários. Estes voluntários serão caracterizados pela equipe da pesquisa quanto a
parâmetros físicos e fisiológicos e responderão a um questionário abordando aspectos clínicos possam influenciar nos resultados dos testes. Após a
caracterização destes indivíduos, eles serão aleatoriamente divididos em três grupos de tratamento, de acordo com aplicação ou não da crioterapia
ou ultrassom contínuo – grupo controle, crioterapia e calor. Os indivíduos do grupo crioterapia receberão aplicação de bolsa de gelo moído, durante
dez minutos. Os indivíduos do grupo calor serão tratados com aplicação de ondas de ultrassom contínuo, na frequência de 1 MHz, durante 10
minutos. O efeito destes tratamentos (e seu controle) será avaliado através de aspectos cinesioterapêuticos tais como avaliação da amplitude do
articular do cotovelo através da goniometria e da aferição da atividade elétrica no bíceps braquial durante a contração isométrica de flexão do
cotovelo. O teste de força, que será realizado antes e depois do tratamento, consistirá em uma contração isométrica de flexão de cotovelo com
supinação contra o espaldar com o cotovelo em 90°.
Aluno: Maraline Cristina de Andrade

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Odontologia
Título ADESÃO À SUPERFÍCIE DE ESMALTE DENTÁRIO CLAREADO: AVALIAÇÃO IN VITRO POR MICROCISALHAMENTO
E-mail: mariellaagostinho@gmail.com
Docente orientador: Mariella Agostinho Gonçalves

RESUMO
Devido à exigência estética no cenário odontológico, o clareamento dentário ganhou popularidade e aceitação profissional para a obtenção da
harmonia do sorriso. Apesar de serem conservadoras, as técnicas clareadoras possuem limitações, devido a sua natureza pouco previsível e ao fato de
não se conhecer todos os riscos envolvidos no tratamento. Pesquisas demonstram os efeitos dos agentes clareadores nas características mecânicas e
morfológicas das interfaces adesivas em dentes clareados, ocorrendo alterações nos valores de resistência de união ao esmalte e à dentina. Frente às
discussões sobre os efeitos do clareamento dentário sobre o esmalte e a dentina, bem como sobre as técnicas restauradoras adesivas, torna-se
importante conhecer a interação entre o material restaurador e as superfícies dentárias clareadas, uma vez que imediatamente após o clareamento
dental, é rotina na prática odontológica a substituição de restaurações utilizando-se técnicas restauradoras adesivas. O presente trabalho pretende
avaliar, in vitro, a resistência da união ao microcisalhamento do sistema adesivo Single Bond Universal em esmalte, após o tratamento clareador.
Serão utilizados no estudo 40 incisivos bovinos, limpos e congelados em saliva artificial até o momento do uso. Os dentes serão descongelados e
submetidos à remoção da porção radicular. A porção coronária será incluída em resina acrílica incolor ativada quimicamente (RAAQ) e submetida ao
acabamento da superfície com lixas de carbeto de silício de granulação decrescente (80, 120, 200, 400, 600 e 800). Os dentes serão lixados com o
objetivo de exposição de áreas planas em esmalte. A seguir, será realizada a simulação do processo clareador sobre as superfícies vestibulares das
amostras. Neste processo, serão realizadas três aplicações de gel clareador à base de peróxido de hidrogênio 40% (Opalescence Boost 40%, Ultradent,
Brasil) durante 15 minutos, com intervalo de 10 minutos entre as aplicações. O procedimento de restauração seguirá as instruções do fabricante tanto
para a técnica convencional, como para a técnica autocondicionante, utilizando-se o sistema adesivo Single Bond Universal (3M ESPE). Será
confeccionado um cilindro de resina composta (Filtek Z350 flow – 3M ESPE) com 2 mm de altura por 2 mm de diâmetro sobre as superfícies de cada
amostra. Os corpos de prova serão colocados em estufa a 37°C por 24 horas. Após 24 horas de armazenamento, os corpos de prova serão
posicionados em máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC, Brasil) para o teste de microcisalhamento. Obtidos os valores de microcisalhamento
em MPa, os dados serão submetidos à análise estatística em software SPSS 22.0 (IBM Corporation, EUA).
Aluno: Nathália Boechar Silveira

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE IN VITRO DA RESISTÊNCIA DA UNIÃO AO MICROCISALHAMENTO DO SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL SOBRE
SUPERFÍCIES DENTINÁRIAS APÓS PROCESSOS EROSIVOS
E-mail: mariellaagostinho@gmail.com
Docente orientador: Mariella Agostinho Gonçalves

RESUMO
A erosão dental é definida como a perda de substância dentária (esmalte e dentina) por processos químicos não bacterianos. Tal condição representa
um fator de risco para a saúde bucal, introduzida pelo estilo de vida de hoje. O aumento do número de casos de erosão ácida associada à dieta faz
com que este assunto seja cada vez mais discutido. Além do efeito deletério sobre a estrutura dentária, estudos apontam o efeito erosivo do baixo pH
de bebidas sobre as restaurações dentárias. Assim, torna-se importante conhecer a interação entre o material restaurador e as superfícies dentárias
erodidas, pois pacientes com esse tipo de lesão são cada vez mais comuns nos consultórios odontológicos buscando soluções para esse problema. O
tratamento inicial ocorre pela mudança na dieta, o que é muito difícil, pois envolve alteração no comportamento humano. Em um segundo momento,
as superfícies erodidas necessitam de restaurações e ainda não se conhece completamente a interação entre os materiais restauradores e as
superfícies erodidas. O presente trabalho pretende avaliar, in vitro, a resistência da união ao microcisalhamento do sistema adesivo Single Bond
Universal em dentina, após processo erosivo. Serão utilizados no estudo 160 incisivos bovinos, limpos e submetidos a cortes sucessivos até se obter
um quadrado com 1 cm de lado. Estes serão incluídos em resina acrílica incolor ativada quimicamente e submetidos ao acabamento das superfícies
com lixas de carbeto de silício até a exposição de dentina média. A seguir, será realizada a simulação do processo erosivo sobre as superfícies
vestibulares das amostras. Neste processo, as amostras serão imersas em quatro tipos de soluções ácidas: bebida carbonatada (Coca-Cola®), cerveja
(Brahma®), suco de laranja (Del Valle®) e vodca (Smirnoff Ice®) durante 30 dias, três vezes ao dia, por 5 minutos, com intervalo de 2 minutos e nova
imersão por 5 minutos. Após a exposição, os dentes serão recolocados em saliva artificial e mantidos em estufa bacteriológica com a temperatura de
36 ± 1°C até o momento do uso. O procedimento de hibridização e restauração seguirá as instruções do fabricante tanto para a técnica convencional,
como para a técnica autocondicionante. Será confeccionado um cilindro de resina composta (Filtek Z350 flow – 3M ESPE) com 2 mm de altura por 2
mm de diâmetro sobre as superfícies de cada amostra hibridizada. Após 24 horas de armazenamento, os corpos de prova dos subgrupos imediatos
serão posicionados em máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC, Brasil) para o teste de microcisalhamento. Os demais subgrupos (tardios)
permanecerão armazenados em água deionizada, durante 60 dias, em estufa bacteriológica, com temperatura de 36 ± 1°C. Após este período, os
corpos de prova serão também submetidos ao teste de microcisalhamento. Os valores da resistência adesiva obtidos em MPa serão submetidos à
análise estatística em software SPSS 17.0 (IBM Corporation, EUA).
Aluno: Igor Duque dos Santos

Curso do aluno: Odontologia

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

Situação: PIBIC/IES

E-mail: retoledojf@terra.com.br

RESUMO
A instalação de hábitos bucais deletérios pode trazer consequências para o desenvolvimento do sistema estomatognático e, desta maneira,
influenciar em toda a motricidade oral como mastigação, fala e deglutição, além de favorecer a instalação de alterações oclusais e maloclusões. As
más oclusões representam o grupo de terceira maior prevalência dentre os problemas bucais, sendo superados apenas pela cárie dentária e pelos
problemas periodontais. A Organização Mundial de Saúde a considera como um importante problema odontológico de saúde pública, dada sua
grande incidência e ao seu caráter precoce de aparecimento. A preservação e obtenção da normalidade na oclusão podem ser conseguidas com a
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implantação de medidas preventivas básicas, aplicando programas de educação para a saúde, com a inclusão de orientações para eliminação de
hábitos e posturas incorretos, dentre outros procedimentos, tornando premente a detecção destes hábitos entre as crianças para a prevenção e
intervenção precoce com vistas a minimizar a ocorrência de alterações oclusais. Desta forma, este estudo transversal retrospectivo pretende
determinar a prevalência destes hábitos e as consequências dos mesmos para a oclusão. A amostra será composta por crianças assistidas nas partes
práticas das Disciplinas Clínica Integrada Odontopediátrica I e II e Clínica Odontopediátrica Ortodôntica Preventiva II do Curso de Odontologia do
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Os dados serão coletados dos prontuários clínicos dos pacientes e registrados em formulário elaborado para
o estudo. Serão registradas informações relativas a características sociodemográficas e hábitos bucais deletérios, incluindo, sucção digital, sucção de
chupeta, aleitamento artificial, onicofagia, sucção de lábios, sucção de língua, hábito de mordiscar objetos, postura ao dormir, hábito de apoiar a face
sobre as mãos, bruxismo e apertamento dentário, respiração bucal; fonação e deglutição atípica. As características oclusais dos pacientes também
serão registradas. Os dados serão organizados, tabulados e submetidos ao tratamento estatístico no programa SPSS para descrição das frequências
absolutas e relativas e medidas de posição e variabilidade. O teste t de Student irá determinar uma possível associação entre os hábitos bucais
identificados e variáveis relativas às características sociodemográficas da amostra. Os resultados obtidos poderão nortear as intervenções necessárias
à erradicação precoce dos hábitos bucais e promoção de saúde do paciente infantil.
Aluno: Lívia Maria Borges Esperança

Curso do aluno: Odontologia

Título MÚSICA E ANSIEDADE INFANTIL NO AMBIENTE ODONTOLÓGICO
Docente orientador: Renata Tolêdo Alves

Situação: PIBIC/IES

E-mail: retoledojf@terra.com.br

RESUMO
Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), a ansiedade é um transtorno de caráter neurótico frequentemente relacionado a contextos
de estresse e/ou somatoformes e caracteriza-se por sintomas variáveis associados. A ansiedade ao tratamento odontológico tem despertado o
interesse de pesquisadores enquanto fator preditor do comportamento infantil e tem sido reconhecida como o principal evento produtor de
comportamentos de não colaboração. A atuação profissional durante o atendimento odontológico de crianças, especialmente daquelas que tendem a
não colaborar, requer conhecimento específico das fases de desenvolvimento infantil, das variáveis comportamentais e das estratégias de controle
deste comportamento e, neste sentido, muitas técnicas têm sido utilizadas. A busca por alternativas capazes de produzir uma experiência mais
agradável para a criança e/ou adequar o seu comportamento justifica o empenho dos pesquisadores bem como o interesse pelo tema. Neste sentido,
a musicoterapia vem sendo empregada como uma alternativa para reduzir a ansiedade em diversas áreas, como a psicologia, medicina e odontologia,
contudo, o número de estudos realizados para avaliar os efeitos da musicoterapia no controle de comportamento em pacientes odontopediátricos
ainda é muito reduzido. Este recurso parece capaz de oferecer suporte emocional, exercer efeito relaxante, diminuir a percepção da dor, melhorar o
sistema imunológico e desviar a atenção de estímulos estressantes, entre os quais, os produzidos durante o atendimento odontológico. Pelo exposto,
este estudo transversal se propôs a verificar a influência da música na ansiedade infantil e a aceitação da técnica pela criança e equipe envolvida no
atendimento odontopediátrico com vistas a avaliar a aplicabilidade da técnica como ferramenta no gerenciamento da ansiedade e/ou
comportamentos não colaboradores infantis. Serão incluídos no estudo crianças, acompanhantes e acadêmicos responsáveis pelos atendimentos nas
clínicas integradas infantis dos Cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação Lato-Sensu Especialização em Odontopediatria do Centro Universitário
Estácio Juiz de Fora - MG. Os dados coletados serão registrados em uma ficha previamente elaborada para o estudo na qual constam dados relativos
à criança, seu acompanhante e acadêmico responsável pelo seu atendimento clínico. A avaliação da ansiedade das crianças será realizada por meio do
Venham Picture Test modificado. Os acadêmicos serão questionados se preferem realizar o atendimento infantil com ou sem o uso da música e
motivados e justificar sua escolha. O tratamento e interpretação dos dados serão realizados por meio do pacote estatístico SPSS para Windows. As
variáveis independentes (caracterização da amostras) serão descritas pelas medidas de frequência, posição e variabilidade. Para verificar a influência
das variáveis independentes sobre os níveis de ansiedade dos respondentes utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Este teste identificará a diferença
entre grupos, mas não é capaz de identificar diferenças dentro da mesma variável independente. Para identificar as diferenças entre os grupos dentro
da mesma variável independente será empregado o teste Mann Whitney que irá comparar grupos através de postos ou ranks. O nível de significância
adotado será de 5% (p≤0,05). Os resultados obtidos poderão contribuir no estabelecimento de novas estratégias e/ou metodologias de ensinoaprendizagem com vistas a desenvolver atitudes, habilidades e competências necessárias ao atendimento do paciente infantil e tornar o ensino mais
humanizado, em cumprimento às Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia. Além disso, espera-se que o conhecimento produzido
com o desenvolvimento do estudo possa contribuir para as áreas de conhecimento da Odontopediatria e do Ensino, por meio da divulgação dos
resultados em Congressos e/ou periódicos científicos.
Aluno: Claudio Rodrigues Filho

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/IES

Título SOLUBILIDADE, RUGOSIDADE E ESTABILIDADE DE COR DA RESINA NANOPARTICULADA: INFLUÊNCIA DA FOTOATIVAÇÃO E MEIOS DE
IMERSÃO
E-mail: v.massi@uol.com.br
Docente orientador: Vivian Espírito Santo Massi Paschoalino

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo avaliar de que forma diferentes intensidades de fotoativação e meios de imersão influenciam na rugosidade,
solubilidade e estabilidade de cor de uma resina composta nanoparticulada. Para isso, após confecção de 120 corpos de prova (CP) em resinacomposta, estes serão distribuídos em oito grupos. Serão fotopolimerizados com luz LED de 600mW/cm2 e 1500mW/cm2 e imergidos em coca-cola,
suco de laranja e cerveja. Depois de armazenados, serão desidratados em uma estufa, pesados em balança digital e submetidos a uma avaliação
através da espectrofotometria. Durante 08 semanas consecutivas, os CP terão os pesos mensurados ao final de cada ciclo semanal. A rugosidade e
estabilidade de cor final será realizada 24h após a imersão. Será utilizado um rugosímetro e um espectofotômetro.
Aluno: Jaqueline de Jesus Reis

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título DO MÉTODO EM PESQUISA EM PSICANÁLISE: TEORIA E CLÍNICA
Docente orientador: Andréia da Silva Stenner

E-mail: andreiastenner29@gmail.com

RESUMO
Este projeto de pesquisa propõe problematizar o método de investigação da psicanálise para pesquisar o humano a partir de seus pressupostos
fundamentais. Trata-se de dar continuidade aos estudos desenvolvidos pelos acadêmicos que se utilizam da psicanálise como base para suas
intervenções na clínica do SPA(Serviço de Psicologia Aplicada) do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Utilizaremos as definições de Freud
retiradas do seu artigo “Dois Verbetes de Enciclopédia (1923) a fim de pesquisar como o método em psicanálise favorece a compreensão dos
processos psíquicos bem como contribui para os avanços da teoria e clínica psicanalítica. Pretende-se a partir do estudo do método em psicanálise
discutir a proposição da construção de casos clínicos como o viés estrutural da concepção da psicanálise para o campo da ciência. Estudaremos os
artigos pertinentes ao tema a fim de obtermos como resultado investigar como a psicanálise trabalha com a metodologia do estudo de casos como
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forma de avançar as ciências psicológicas. Este projeto visa por fim embasar a formação dos alunos em sua atuação clínica, 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

Título GRUPOS OPERATIVOS E RESSOCIALIZAÇÃO
Docente orientador: Estêvão Monteiro Guerra

Situação: PIBIC/IES

E-mail: estevao.guerra@yahoo.com

RESUMO
O presente projeto visa acompanhar dois grupos de 10 pessoas cumprindo pena alternativa em Juiz de Fora – Minas Gerais. Serão utilizados os
aportes teóricos da Psicologia Grupal, especialmente a técnica de Grupo Operativo de Pichon Riviere, que possibilita a reflexão sobre o
comportamento inadequado e sua mudança, estimulando a conscientização social, nesses sujeitos que estarão cumprindo a medida socioeducativa.
Assim, utilizando-se a abordagem qualitativa, através da observação do funcionamento do grupo e dos papéis representados pelos indivíduos, as
alunas irão fazer a coleta de dados. Posteriormente, tais dados serão discutidos, na tentativa de compreender a contribuição da Psicologia no diálogo
com a área jurídica. Justificativa: De acordo com a premissa do compromisso social da Psicologia, nossos órgãos têm atuado no sentido de avançar em
diversas discussões que envolvem os problemas sociais de nosso país, entre eles, a situação do sistema prisional. Assim, compreende-se que o
modelo de privação de liberdade não faz avançar a cidadania além de produzir exclusão. Além disso, é preciso ampliar a discussão na direção de
produzir ações responsabilizadoras e não vingativas. Objetivos: Acompanhar dois grupos de pessoas que cumprem pena alternativa e proporcionarlhes um espaço de ressignificação de conceitos, sobretudo aqueles que podem afastá-los da possibilidade de ressocialização; Favorecer o acesso a
informações e promover condições para inclusão social dos apenados, minimizando as vulnerabilidades relacionadas à criminalidade; Desenvolver
comportamentos socialmente positivos, como engajamento em atividades laborais, com reflexão contínua sobre os comportamentos adotados até
então. Metodologia: O objetivo desta pesquisa é contribuir com a incrementação das práticas grupais no campo da saúde. Como método de pesquisa,
optamos por aplicar a entrevista semi-estruturada, dividida em duas etapas: antes de iniciarmos os atendimentos e após o término dos atendimentos.
Logo, o intuito é avaliarmos a condição existencial do paciente antes e após deste se submeter aos encontros grupais. Para análise do material foi
escolhido o referencial de análise do discurso, a qual segue os seguintes passos: leitura flutuante das transcrições das entrevistas e os repertórios
interpretativos com os quais os participantes constroem suas compreensões sobre sua condição existencial.
Aluno: Raphaela Souza Santos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O USO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE PSICÓLOGOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL
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 no campo clínico da Psicologia por meio de entrevista estruturada direcionada aos profissionais que
atuam na Orientação Profissional. Visando quantificar os instrumentos utilizados e após a obtenção desses dados, refletir sobre a prática dos
profissionais em Orientação Profissional na cidade de Juiz de Fora.
Aluno: Laura Lísia Lamas

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM TESTE PSICOLÓGICO DE ATENÇÃO CONCENTRADA – FASE 1
E-mail: gomes.juliana@estacio.br
Docente orientador: Juliana Oliveira Gomes Valério

RESUMO
Dentro dos mais diversos contextos da Psicologia encontra-se a Avaliação Psicológica, um procedimento sistemático de levantamento de informações
que auxiliam o profissional na tomada de decisões, por meio de inferências que podem ser concluídas a partir do resultado de testes psicológicos.
Este projeto destaca a avaliação psicológica da atenção, construto definido de modo global como a capacidade de selecionar estímulos relevantes a
uma tarefa, em detrimento dos demais possíveis, chamados distratores. Operacionalmente, ela pode ser dividida em Atenção Seletiva, Sustentada,
Dividida, Alternada e Concentrada, sendo esta última o foco do presente estudo. Atualmente, existem alguns testes já publicados que mensuram o
mesmo construto, para o contexto de Avaliação Pericial para o Trânsito. Entretanto, diversos autores apresentam a importância de que instrumentos
de medida sejam construídos com frequência, e, portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de construção de um Teste
Psicológico de Atenção Concentrada, e também iniciar por buscas de evidências de validade e fidedignidade. A atenção concentrada apresenta
definições distintas na literatura, e por esta razão, uma revisão bibliográfica minuciosa se faz necessária para a construção do novo instrumento. Por
isso, os procedimentos do presente projeto incluem inicialmente a revisão teórica do construto, e a busca de informações sobre testes já publicados.
Em paralelo, o ATECON será construído e enviado a juízes para sua primeira análise formal. Após correções e adequações necessárias, será realizado
estudo piloto, e posteriormente a aplicação alvo, juntamente com o Teste de Atenção Concentrada (TEACO-FF) para primeiras evidências de validade.
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 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA MÓVEL COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO
E-mail: romualdomrc@gmail.com
Docente orientador: Romualdo Monteiro de Resende Costa

RESUMO
Aplicações multimídia podem tirar proveito da existência de múltiplos dispositivos para aumentar a quantidade de aplicações interativas suportadas
e, assim, aprimorar a experiência dos usuários. Nas aplicações multimídia, múltiplos dispositivos também podem ser orquestrados para atuar de
forma cooperativa sobre a mesma aplicação. Nesse caso, um grupo de usuários poderia atuar de forma conjunta, interagindo e visualizando as ações
resultantes das interações dos usuários do seu grupo. Considerando as possibilidades existentes nas aplicações multimídia que utilizam múltiplos
dispositivos, a proposta deste trabalho consiste no estudo para o desenvolvimento de um aplicativo para a interação dos alunos em conteúdos
educacionais através de dispositivos móveis. Análise de protocolos de comunicação, testes com os componentes desenvolvidos e a simulação da
utilização do aplicativo constituem partes importantes desse trabalho para que o seu objetivo geral, que envolve o desenvolvimento de um aplicativo
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capaz de oferecer questões e simulados das disciplinas na plataforma móvel possa ser alcançado. Em particular, deve ser possível a utilização da
aplicação sem o acesso pleno à Internet, em operações conhecidas como desconectadas. Nesse cenário, as questões são transferidas em momentos
de conexão, porém podem ser respondidas sem a necessidade da conexão naquele momento. Posteriormente, quando a conexão for restabelecida, a
transmissão dos dados poderá ser realizada, permitindo, inclusive, a análise estatística do aprendizado. É prevista, ainda, a extensão do aplicativo ao
permitir, numa segunda fase, a construção de conteúdos pelos usuários e a interação direta entre eles, em um modelo de conhecimento construtivo.
Aluno: Vinícius Peixoto Ramos

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBIC/IES

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

RESUMO
O presente projeto visa focar na continuidade do desenvolvimento de uma solução 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 familiaridade com os métodos de comunicação com surdocegos através de linguagem de
sinalização especifica. A pesquisa e prototipagem do dispositivo de comunicação, já iniciada em 2015, seria continuada a fim de criar a evolução do
desenvolvimento da ideia, onde além do dispositivo, também haverá a comunicação do mesmo com smartphone com Android, permitindo a
comunicação do portador de surdocegueira com qualquer individuo.
Aluno: Felipe Felix Novaes
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Curso do aluno: Redes de Computadores

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

Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título O DIREITO À CIDADE E AS OCUPAÇÕES TRACIONAIS EM ÁREAS DE RESSACA EM MACAPÁ/AP
E-mail: brunorodr@gmail.com
Docente orientador: Bruno de Oliveira Rodrigues

RESUMO
A proposta é pesquisar a qualidade do Direito à Cidade das populações tradicionais que residem em áreas de ressaca na cidade de Macapá/AP, assim,
indagam-se quais são e se existem serviços públicos básicos da urbanidade nas referidas áreas. Procurar-se-á realizar um levantamento de dados que
permita retratar a realidade destas populações a partir das seguintes variáveis: saneamento básico, água encanada, luz elétrica, calçamento,
salubridade do meio ambiente, transporte público e qualidade de moradia nas áreas de ressaca com presença humana na cidade de Macapá/AP. Para
tanto, far-se-á uma pesquisa quali-quantitativa, com caráter bibliográfico, descritivo, documental, pesquisa de campo, estudo de caso e com a
utilização de instrumento entrevista junto aos moradores das referidas áreas. Neste sentido, através da inserção da área de ressaca, buscar-se-á, na
produção de pesquisa empírica em Direito, a aferição da qualidade do direito de não ser excluído dos benefícios da vida urbana em Macapá/AP.
Aluno: Thais Fernandes da Cunha
Aluno: Paula Carolina Gaião da Silva

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título AVALIAÇÃO LABORATORIAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
E-mail: maysavb@yahoo.com.br
Docente orientador: Maysa de Vasconcelos Brito

RESUMO
O uso de inseticidas é uma alternativa amplamente utilizada no combate aos vetores para controle de doenças endêmicas. Dessa forma, os agentes
de combate a endemias (ACE) representam uma importante categoria exposta aos efeitos nocivos dos inseticidas. O estudo tem como objetivo avaliar
possíveis danos provocados à saúde dos ACE do município de Macapá. A metodologia adotada será um estudo descritivo quantitativo. A pesquisa será
desenvolvida no Município de Macapá na sede da vigilância sanitária, onde serão aplicados os questionários aos 30 ACE, os quais serão avaliados
quanto aos aspectos sócio-demográficos, exposição ocupacional, manifestações clínicas. Também serão realizadas coletas de amostras sanguíneas
para análise laboratorial. Desse modo, espera-se identificar possíveis danos a saúde dos ACEs de Macapá em decorrência da exposição a inseticidas
organofosforados, possibilitando a realização de intervenções que possam melhorar a qualidade de vida desta classe de trabalhadores.
Aluno: Anne Caroline da Silva Soledade
Aluno: Ana Maria Braga da Silva França

Curso do aluno: Biomedicina
Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS E FARMACOGNÓSTICOS DE PLANTAS MEDICINAIS DE COMUNIDADES DE VÁRZEA NO RIO MAZAGÃO-AP, BRASIL
E-mail: rosangela.sarquisbot@gmail.com
Docente orientador: Rosângela do Socorro Ferreira Rodrigues Sarqui

RESUMO
As comunidades ribeirinhas que habitam a várzea do rio Amazonas possuem importantes acervos de plantas utilizadas com fins terapêuticos. Este
trabalho tem como objetivo realizar um estudo taxonômico e etnobotânico sobre as plantas medicinais nativas do ecossistema de várzea utilizada
pelos habitantes ribeirinhos ao longo do rio Mazagão, com foco em duas localidades do município de Mazagão/AP e contribuir com a caracterização
farmacognóstica de uma das espécies de consenso de uso nas comunidades. No estudo taxonômico e etnobotânico serão coletadas as espécies
citadas pelos informantes que serão selecionados através de entrevistas semiestruturadas. Será calculada a concordância de uso principal (CUP) e as
curvas de acumulação de citações para comparação do número de espécies medicinais e categorias nosológicas citadas em cada localidade. Será
realizada a caracterização morfoanatômica e histoquímica, segundo metodologias usuais de laboratório.
Aluno: Lucas Fima de Oliveira

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título MOTIVOS QUE LEVAM MULHERES A NÃO BUSCAREM O RESULTADO DO EXAME PAPANICOLAU
E-mail: jalva.vulcao@hotmail.com
Docente orientador: Jalva Maria do Socorro Costa Vulcão

RESUMO
O câncer do colo uterino é um grave problema de saúde pública do mundo e progride lentamente por anos se os achados clínicos não forem tratados
precocemente, a cura se torna difícil. O PCCU, exame Papanicolau, é um método simples, rápido e barato para se prevenir o câncer do colo do útero.
Objetivo: Buscar conhecer as razões pela qual as mulheres não retornam aos serviços de saúde para receberem o resultado do exame de Papanicolau.
Metodologia: Esse estudo trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem qualitativa que será realizada na UBS Álvaro Corrêa do
Bairro São Lázaro na cidade de Macapá-AP. A amostra do Estudo será composta por mulheres que coletaram o exame preventivo nos meses de Março
a Abril de 2015 e que não retornarem à UBS para receber o exame até o mês de março de 2016. A coleta de dados será feita através de entrevista
semiestruturada, após contato antecipado por telefone, nos meses de Setembro de 2016, além de busca de informações pertinentes ao estudo nas
fichas das mulheres. Resultados: A análise das entrevistas permitirá que sejam conhecidos os motivos pelas quais muitas mulheres não retornem a
UBS para o recebimento do Exame Papanicolau e assim buscar medidas para que essas mulheres possam voltar à UBS para buscar seus exames e dar
continuidade ao seu tratamento, quando necessário, a fim de garantir uma menor mortalidade das mulheres por consequência de um problema que
pode ser solucionado, quando precocemente diagnosticado.
Aluno: Ísis Martins Guedes Tentes
Aluno: Diego Martins Coelho

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
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Título AVALIAÇÃO DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À MANOBRAS DE HIGIENE BRÔNQUICA SENDO OU NÃO PRECEDIDAS DE TÉCNICAS
RELAXANTES
E-mail: jordanamaia.dias@gmail.com
Docente orientador: Jordana Maia Dias

RESUMO
A dor é considerada uma capacidade primária, pois não depende de uma experiência prévia e é essencial para o desenvolvimento do indivíduo.
Acredita-se que inclusive os RN’s prematuros as vias para a nocicepção estão desenvolvidas, o que faz com que esses neonatos sejam capazes de
experimentar a sensação dolorosa e de possuir memórias para dor. A dificuldade na avaliação e na quantificação dessa dor é um obstáculo a uma
intervenção fisioterapêutica adequada no ambiente hospitalar. Objetivo: Avaliar a presença de dor em RN’s submetidos à manobras de higiene
brônquica sendo ou não precedidas de técnicas relaxantes. Métodos: A pesquisa é de caráter quantitativo-descritivo e será realizada com 272 recémnascidos internados nas enfermarias de uma maternidade em Macapá-AP. Serão avaliados quanto à história clínica, dados referentes a gestação e ao
parto, hemodinâmica e cirtometria. Após a avaliação inicial será realizada a primeira avaliação da dor e em seguida iniciada a intervenção, que será
realizada durante o tratamento fisioterapêutico e será dividida da seguinte maneira: Grupo Controle, no qual será feita apenas a utilização de
manobras de higiene brônquica nos RN’s; Grupo Intervenção, no qual serão utilizadas técnicas relaxantes antes da aplicação das manobras de higiene
brônquica. A dor será avaliada antes do atendimento e durante a realização das manobras de higiene brônquica. Durante o procedimento os RN’s
serão monitorados quanto à Frequência Cardíaca (FC) e Saturação Periférica de Oxigênio(SatO2). Para avaliação da dor será utilizada a Escala de Dor
no Recém-nascido e no Lactente e o Sistema de Codificação da Atividade Facial Neonatal. Resultados Esperados: Espera-se que os RN’s tenham
benefício na prática e assistência fisioterapêutica no que concerne a redução da dor durante a assistência hospitalar.
Aluno: Sarah Yasamin Lofti de Cerqueira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS PROGRAMAS DE ESTIMULAÇÃO SENSÓRIO-MOTORA EM RECÉM-NASCIDOS DA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
E-mail: magalhaes.lms@gmail.com
Docente orientador: Larissa de Magalhães dos Santos

RESUMO
A prematuridade é uma condição definida para os bebês que nascem com idade gestacional abaixo de 37 semanas e seis dias. Normalmente o bebê
prematuro de baixo peso apresenta déficit motor que irá refletir em sua vida futura, incluindo aspectos de aprendizagem, sociais, intelectuais e
culturais. Objetivos: Comparar os efeitos da aplicação de dois programas de estimulação sensório-motora em recém-nascidos sobre cuidados
intensivos. Metodologia: O presente estudo é de caráter quantitativo-descritivo e exploratório, e será realizada com os RNs prematuros de baixo peso
que nascerem no Hospital da Mulher Mãe Luzia, e que se encaixarem nos critérios de inclusão. Os RN’s que preencherem os critérios de inclusão para
o estudo serão avaliados quanto à história clínica, dados referentes a gestação e ao parto e hemodinâmica. Após a avaliação inicial será realizada a
primeira avaliação da desenvolvimento sensório-motor e em seguida iniciada a intervenção, que será realizada no período vespertino e será dividida
da seguinte maneira: Grupo Shantala; Grupo Mãe Canguru e Grupo Controle. O desenvolvimento sensório-motor será avaliado uma vez a cada
semana. Durante o procedimento os RN’s serão monitorados quanto à Frequência Cardíaca (FC), Frequência respiratória (FR) e Saturação Periférica de
Oxigênio(SatO2). Resultados Esperados: Espera-se que os RN’s tenham benefício na prática e assistência fisioterapêutica no que concerne a
estimulação sensório motor durante a assistência hospitalar.
Aluno: Ingrid Polianna Sacramento de Oliveira Feitosa
Aluno: Tatyane Katrine de Sena Tavares
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA: IMPLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE
E-mail: ursula.lira@estacio.br
Docente orientador: Úrsula Bezerra e Silva Lira

RESUMO
A presente pesquisa tem por escopo analisar, no âmbito do Direito das Famílias Contemporânea, o valor substancial dos sentimentos em detrimento
das formalidades dos vínculos, a partir de uma análise civil constitucional. No decorrer do século XX e início do século XXI acompanhamos
configurações e reconhecimento de novas formas de família no Brasil. A família deixou de ser apenas a matrimonial, passando, especialmente após a
promulgação da Constituição de 1988, ao reconhecimento de novas formas de família como a monoparental, a informal, pluriparental, anaparental e
a reconstituída. Será destacada a afetividade como um valor e como fonte de nova forma de parentesco, autorizada por expressa previsão no Código
Civil pátrio. Analisar-se-á a parentalidade socioafetiva ao lado da parentalidade biológica, sem o estabelecimento de um grau de hierarquia entre
estas, e o efeito direto do reconhecimento da multiparentalidade. Será apreciada a relação entre o vínculo consanguíneo e o vínculo afetivo, quando
coexistirem em um mesmo núcleo familiar e sua implicação legal. Sendo a afetividade o motor propulsor da família contemporânea, será analisada a
interferência da norma legal nas relações familiares, bem como a tratativa quanto aos efeitos patrimoniais e as relações pessoais, especialmente ao
fim desse vínculo de sentimento. Para tanto, a pesquisa se desenvolverá a partir de consulta bibliográfica sobre a temática e o ordenamento jurídico
brasileiro. Serão levantados artigos e textos da doutrina e jurisprudência nacional e estrangeira que tratem sobre o princípio da afetividade, as novas
formas de relação familiar e em especial o reconhecimento da multiparentalidade, sendo notória a importância do estudo do tema.
Aluno: Júlia Cristina de Araújo

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título DIREITO PENAL CONSTITUCIONALIZADO E PREVENÇÃO DE NOVOS DELITOS FRENTE A UMA SOCIEDADE VIOLENTA: DA INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL AO CUMPRIMENTO DAS PENAS
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, a prevenção de novos crimes, na ótica penal-constitucional, não se limitando apenas à
retribuição. Contudo, observam-se, no Estado do Rio Grande do Norte, números expressivos a indicar um aumento, na última década, de crimes no
presente estado, sobretudo aqueles letais. O presente projeto de pesquisa se lança a realizar uma análise dos vários momentos de combate ao crime
e ressocialização, que deveriam promover a prevenção de novos ilícitos, para identificar-se se há falhas no combate à criminalidade e,
consequentemente, ao dever constitucional de evitar-se a infraproteção dos bens jurídicos, focando-se sobretudo no inquérito policial, a fase préprocessual da persecução penal, e quais as consequências que podem ser lançadas neste procedimento à última fase da persecução, a execução da
pena. Para tanto, o fará com a utilização dos métodos exegético-jurídico e lógico-dedutivo, tendo por principal norteador a pesquisa bibliográfica e
legislativa e a coleta de dados públicos sobre a temática, junto a órgãos governamentais, se buscará analisar o panorama geral da problemática
proposta para que se possa realizar uma crítica em cima do apreendido e, por fim, possa o pesquisador estar apto a analisar casos individuais.
Aluno: Jorge Luiz Câmara Nicácio

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título JUSTIÇA RESTAURATIVA E MEDIAÇÃO: INSTRUMENTOS TRANSFORMADORES E A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO DO ACESSO À JUSTIÇA
E-mail: arkeleysouza@gmail.com
Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

RESUMO
Num mundo globalizado, o progresso tecnológico, em especial nos meios de comunicação e informação, imprimiu à vida ritmo vertiginoso, de forma
que as instituições laboriosamente criadas a partir do século XIX, que previam um modelo de aplicação de justiça cautelosa, garantista e segura, viramse impotentes para servir neste inesperado mundo novo. Nessa sociedade massificada, a velocidade dos acontecimentos não é compatível com o
sistema de justiça que se oferta. Em termos organizacionais, o Poder Judiciário brasileiro foi estruturado para atuar sob a égide dos códigos, cujos
prazos e ritos são incompatíveis com a multiplicidade de lógicas, procedimentos decisórios, ritmos e horizontes temporais hoje presentes na
economia globalizada. Nesses termos, o tempo do processo judicial é o tempo deferido. O tempo da economia globalizada é o real, isto é, o tempo da
simultaneidade. Nesse panorama temporal, os conflitos fazem parte de todas as relações da humanidade. Para Simmel (1995) um elemento de
contato e fusão que age nas interações sociais sendo responsável pelas variadas formas de relações sociais, fazendo-se presente no cotidiano. Assim,
o aumento da litigiosidade na atualidade vem permitindo cada vez mais a busca por formas alternativas de solução de conflitos. É hoje lugar comum
dizer que a Justiça atravessa uma crise de eficácia e, num discurso repetido, afirma-se que o sistema judicial entrou em ruptura e não mais consegue
dar resposta eficaz à necessidade de resolução de conflitos. Como pergunta problema destaca-se se é possível aplicabilidade da cultura da mediação e
da justiça restaurativa como formas de resolução de conflitos no ordenamento jurídico brasileiro? No Brasil, a partir de 2005, a Secretaria de Reforma
do Judiciário do Ministério da Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), propôs o projeto
promovendo práticas restaurativas no sistema de justiça brasileiro, apoiando projetos e programas que tratam dessa cultura. Desde então, vem
crescendo e sendo difundida tanto a mediação quanto as demais práticas restaurativas, notadamente com a edição da Resolução n° 125/2010 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do
Poder Judiciário. Pela Resolução nº 125, foi determinado aos tribunais, a criação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de
conflitos, e para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas Cíveis, previdênciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e fazendários, determinando-se, por seu turno, a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). Traçado esse
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panorama, observa-se que as práticas da justiça restaurativa e da mediação encontra o seu alicerce nos direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal de 1988. Assim, vincula-se predominantemente aos princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana na medida
em que amplia o acesso ao direito e legitima as partes envolvidas proporciona um avanço considerável na sociedade que consegue implantar essa
forma de resolução de conflitos em seu ordenamento jurídico. Para tanto, busca-se analisar justiça restaurativa e a mediação, enquanto instrumentos
transformadores e a concretização do direito do acesso à justiça.
Aluno: Maria Clara da Silva Pereira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título MULHER NA PESPECTIVA DE GÊNERO - O DIREITO À NÃO DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
E-mail: adriana.gomes@estacio.br
Docente orientador: Adriana Gomes Medeiros de Macedo

RESUMO
Os direitos humanos em sua concepção atual foram introduzidos pela Declaração Universal de 1948 e reiterados pela Declaração de Viena de 1993
sob os fundamentos da universalidade e indivisibilidade. Houve a simbiose entre o discurso liberal e o discurso social. A universalidade dos direitos
humanos consolida-se na Constituição de 1988, com a elevação do princípio da igualdade que deve nortear todo o ordenamento jurídico. Neste
contexto as mulheres devem ser vistas nas especificidades e peculiaridades de sua condição social. A discriminação contra a mulher é fruto de uma
inferioridade presumida que se estabeleceu na vida familiar e social. O direito à diferença implica o direito ao reconhecimento de identidades
próprias, o que propicia a assimilação da perspectiva de gênero isto é, repensar, os direitos humanos a partir da relação entre os gêneros. Dessa
forma, por meio de uma metodologia teórico-descritiva, realizada a partir da análise de doutrinas jurídicas e da legislação, o presente trabalho buscou
analisar a discriminação sob a perspectiva de gênero que ainda subsiste nas relações laborais, conforme dados estatísticos apresentados, muito
embora as mulheres participem ativamente no mercado de trabalho, produzindo riquezas. Este artigo abordará a discriminação contra a mulher nas
relações de trabalho na ordem nacional para a proteção e efetivação dos direitos humanos das mulheres.
Aluno: Carla Filomena Albuquerque de Lima Araújo

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ANÁLISE NUMÉRICA DE ASPECTOS GEOTÉCNICOS DAS FUNDAÇÕES DE TORRES DE AEROGERADORES INSTALADOS NA ZONA COSTEIRA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
E-mail: lucas2006moraes@gmail.com
Docente orientador: Lucas da Silva Moraes

RESUMO
A disponibilidade de energia apresenta-se como um fator de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social de uma nação.
Nesse contexto, encontra-se a necessidade de fomento do setor energético em uma matriz diversificada, como a de origem eólica. Apesar, disso são
escassas as pesquisas regionais a respeito dos aspectos geotécnicos ligados ao projeto de fundações de aerogeradores. Propõe-se com esse projeto a
investigação de aspectos geotécnicos relacionados à capacidade de carga e recalque das fundações de 80 aerogeradores, distribuídos em sete
parques eólicos, localizados no município de São Bento do Norte, zona costeira do Rio Grande do Norte. Objetiva-se com este estudo comparar
metodologias clássicas utilizadas para dimensionamento de fundações com simulações numéricas feitas por meio do método dos elementos finitos. A
coleta de dados que subsidiará os modelos será feita a partir de relatórios de sondagens fornecidos pela empresa responsável pela execução do
complexo. O projeto será executado em quatro fases: a primeira contemplará a aquisição, organização e classificação dos relatórios de sondagens.
Também será realizada a atribuição de parâmetros e interpretação das sondagens. Por fim, a primeira fase contará com uma visita em campo com a
finalidade de confirmar as características in situ do solo, além do processo construtivo a ser simulado numericamente; a segunda fase contemplará a
avaliação da capacidade de carga das estacas de fundação dos aerogeradores pelos métodos semiempíricos de Aoki-Velloso (1975), DécourtQuaresma (1978) e Teixeira (1996). O objetivo da segunda fase é balizar a modelagem numérica por meio dos resultados obtidos, bem como, abrir a
discussão acerca da eficiência dos métodos semiempíricos de capacidade de carga e recalque para os solos da costa do Rio Grande do Norte; a
terceira fase dará início as simulações numéricas, onde será realizada uma etapa inicial de calibração, com análises preliminares avaliando os
parâmetros do solo encontrados na primeira fase; e, por fim, a quarta fase corresponde à consolidação dos dados e sua interpretação. A partir de uma
comparação entre os resultados dos métodos semiempíricos e do modelo numérico desenvolvido será realizada uma análise crítica a respeito da
confiabilidade dos resultados obtidos e do conservadorismo dos métodos semiempíricos. Também será analisada a distribuição das tensões no
maciço de solo em diferentes pontos das fundações do caso apresentado, verificando a intensidade da formação do arqueamento do solo em
condições distintas. Além disso, serão fomentados gráficos e mapas que destaquem os resultados dos métodos semiempíricos, do modelo numérico
desenvolvido e eventuais provas de carga estática, bem como, composição do relatório final.
Aluno: Lílian Oliveira Lima

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM TELHAS DE CERÂMICA VERMELHA TIPO COLÔNIA DA REGIÃO DO SERIDÓ
E-mail: biravc@yahoo.com.br
Docente orientador: Ubiratan Correia Silva

RESUMO
Este projeto tem por objetivo propor melhorias no processo produtivo para a fabricação de telhas de cerâmica vermelha tipo colonial na Cerâmica
Peruana localizada no Seridó do Rio Grande do Norte. Fabricação que contribui para a economia local, gerando emprego e renda para várias famílias
na região do Seridó. As melhorias no processo produtivo, contribui para a otimização no processo de fabricação proporcionando redução de perdas
durante o processo de fabricação bem como aumento do valor agregado ao produto. Para isto, é importante conhecer as características químicas, tais
como, composição e microestrutura, a fim de aperfeiçoar o processo de sinterização proporcionando assim propriedades físicas e estruturais ideais
para seu emprego. Os materiais colhidos in loco, passará por investigação da estrutura cristalina por difração de raios-X, microestrutura por
Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) e Análise termogravimétrica (TG-DTG). Os resultados obtidos serão utilizados para produção de um
manual para emprego nas olarias da região do Seridó.
Aluno: Anderson Aires Pimentel da Silva
Aluno: Allyson Aires Pimentel da Silva
Aluno: Carolina Curinga da Silva

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

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

Projeto(s) do curso: Petróleo e Gás
Título CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DIDÁTICO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
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Docente orientador: Franklin Silva Mendes

E-mail: franklinsmendes@gmail.com

RESUMO
A água é um recurso natural efetivo para a manutenção da vida. Porém, a sua má utilização no tocante ao desperdício e a inserção de diversos
poluentes ao longo dos anos, tem contribuído para o declínio de sua disponibilidade quantitativa e qualitativa. No Brasil, a ausência de água para
abastecimento humano está ligada a má utilização, à demanda maior que a oferta e à não preservação da sua qualidade. Hoje a maior quantidade de
esgotos domésticos ainda é lançada in natura nos corpos hídricos. Desta forma, é necessário raciocinar nas vias da gestão das perdas, do consumo e
das degradações das fontes hídricas. As leis ambientais foram criadas e estabelecidas e, por conseguinte, a criação de programas de controle da
qualidade da água associados ao tratamento de efluentes. Neste contexto, o desenvolvimento de diversas formas de reintegração dos efluentes
tratados ao ciclo social da água e consequentemente ao ciclo hidrológico é de fundamental importância. O retorno dos esgotos domésticos
devidamente tratados ao meio ambiente permite um controle da qualidade dos corpos hídricos pelos processos de reciclagem ou reuso, ou seja,
sendo despejados de acordo com a capacidade de autodepuração dos mananciais ou reutilizados em atividades não prioritárias, promovendo uma
atuação econômica na redução da utilização de água potável em atividades menos nobres e no investimento em saúde, contribuindo na preservação
do meio ambiente. O objetivo do presente projeto é a construção de um modelo didático de baixo custo, utilizando-se materiais recicláveis para a
compreensão das etapas de tratamento de efluentes e demais tecnologias pertinentes, contribuindo assim para a difusão da tecnologia de
tratamento de efluentes e subsidiando a prática do professor, facilitando a assimilação dos conteúdos pelos discentes. Tal iniciativa, também
promove a interdisciplinaridade abordando conteúdos de disciplinas transversais aos cursos envolvidos, tais como Operações Unitárias, Fenômenos
do transporte, Química Geral, Recursos Hídricos, Tratamento de Efluentes, dentre outros. Neste contexto, o desenvolvimento e a divulgação de
tecnologias de tratamento e reuso de águas residuais é prioritário, pois somados ao gerenciamento adequado dos diversos usos da água, garantindo
sua qualidade e a quantidade aos seus diferentes fins na atualidade e no futuro, é de vital importância na sobrevivência saudável da sociedade e do
meio ambiente.
Aluno: Silvio Fernandes dos Santos
Aluno: Gleide Keila Andrade dos Santos
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Design Gráfico
Título PERCEPÇÃO E CONSUMO: ANÁLISE DE PRODUTOS COM BASE EM ESTRATÉGIAS PSICOLÓGICAS, COMUNICACIONAIS E MERCADOLÓGICAS
E-mail: luisaugustomendes@gmail.com
Docente orientador: Luis Augusto de Carvalho Mendes

RESUMO
O presente estudo está baseado na premissa de que as empresas estão se utilizando de estratégias de natureza comercial e psicológica para
diferenciar seus produtos no mercado. Essa diferenciação tem basicamente duas finalidades: a) fazer com que os produtos se diferenciem de seus
concorrentes; e b) agregar aos produtos qualidades subjetivas (sentimentos e emoções) que acrescentem valor (brand equity) no processo de análise
pelos clientes (ex.: marca, aspectos visuais, expectativas de uso etc). A partir deste posicionamento, o presente projeto objetiva propor um conjunto
de análises sobre as estratégias comerciais vinculadas a produtos e suas diversas formas de comunicação, como embalagens, anúncios impressos,
digitais ou audiovisuais. Para isso, será feito o uso de técnicas de pesquisas baseadas em análise de juízes (alunos capacitados para as avaliações) e
grupos focais (composto por consumidores). A base teórica abordará saberes das áreas de Marketing, Comunicação (Design e Semiótica) e Psicologia,
como ferramentas necessárias para a compreensão dos efeitos que a comunicação comercial pode causar nos consumidores e em seus processos
avaliativos e decisórios.
Aluno: Wellington Alexandre Miranda da Silva
Aluno: Vinícios Soares Costa Paulino da Silva

Curso do aluno: Design Gráfico
Curso do aluno: Design Gráfico

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título GRUPO ESTÁCIO DE ANÁLISE DE TRÁFEGO EM REDES DE COMPUTADORES
Docente orientador: Renato Ricardo de Abreu

E-mail: renatodeabreu@gmail.com

RESUMO
As redes de computadores e de telecomunicações tornaram-se a base da nossa infraestrutura econômica e científica. Embora a velocidade das redes
esteja aumentando rapidamente, surgem aplicações que demandam cada vez mais velocidade e banda disponível. Uma condição básica para o
funcionamento apropriado de uma rede é o conhecimento da natureza do tráfego que esta irá transportar. Portanto, é necessário que estejam bem
definidas as características estatísticas dos diferentes tráfegos transportados pela rede (voz, dados, imagem e vídeo). A partir desse cenário, este
projeto tem como objetivo de analisar e modelar o tráfego de redes de computadores com o propósito de suportar eficientemente ações na área de
Gerenciamento de Redes, particularmente nas tarefas de controle, previsão de congestionamento e dimensionamento de vazão. As atividades do
projeto estão organizadas em quatro áreas: Coleta, Analise, Caracterização, Desenvolvimento de Aplicativos. Inicialmente serão coletados pacotes IP
em redes. A seguir esses dados serão analisados, e caracterizados por protocolos da camada de aplicação. Esse trabalho permitirá descobrir as
características do tráfego da rede. O projeto abrangerá as seguintes tarefas: 1. Coleta de trafego em redes de uma aplicação específica, e coleta de
todo o trafego passante em uma rede; 2. Elaborar de um Relatório Técnico sobre os diferentes métodos de caracterização de trafego encontrados na
literatura; 3. Estudar as distribuições de probabilidade relacionadas como tráfego de rede; 4. Verificar características do trafego, por aplicação, que
podem ser utilizadas para elaboração de ferramentas para identificação da aplicação no trafego passante, em tempo real, da rede; 5. Verificar
características do trafego podem ser utilizadas para elaboração de ferramentas para medição do desempenho da rede em tempo real, da rede; e, por
fim, 6. Elaboração de artigos a serem publicados, no meio acadêmico, relacionados aos temas pesquisados.
Aluno: Davi Diego Barbosa Rodrigues
Aluno: Magno Oliveira dos santos
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Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título A VIABILIDADE DO TRATAMENTO DE EFLUENTES ADVINDOS DA INDÚSTRIA TÊXTIL A PARTIR DA ADSORÇÃO DA ARGILA RECUPERADA DE
FILTRAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS
E-mail: flafpa@gmail.com
Docente orientador: Flávia Pereira de Araújo

RESUMO
A indústria de refino de óleo vegetal encontra-se em expansão na demanda produtiva nos últimos anos, consequentemente tem aumentado os
resíduos gerados no processo produtivo. A argila impregnada com óleo, resultante da etapa de clarificação deste, passa a ser um resíduo considerado
altamente contaminante. A proposta deste trabalho consiste na recuperação e reutilização da argila contaminada, pós tratamento térmico, como
adsorvente dos corantes NB 180 – Nylosan Azul Brilhante (ácido) e RR 133 – Remazol Red (reativo), estes utilizados na indústria têxtil e fortemente
presentes no efluente gerado por esta. Será realizado um planejamento fatorial completo 23, tendo como variáveis de entrada a massa de argila, bem
como a temperatura e o tempo de calcinação, a fim de verificar a melhor condição para a remoção do óleo da argila pela redução da massa (variável
resposta). Além da caracterização do material por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), em seguida, todas as amostras de argila do
planejamento fatorial serão submetidas a um processo adsortivo. Os experimentos serão conduzidos em duplicata para minimizar os erros. Espera-se
que os resultados permitam que a argila beneficiada, pós tratamento térmico apresente uma maior capacidade de remoção para os corantes
escolhidos para análise, e assim verificar a viabilidade de utilização da argila recuperada no tratamento de efluentes advindos da indústria têxtil.
Aluno: THAYS EWILIM SIMPLICIO DE MORAIS
Aluno: ALEX DOS SANTOS GOMES

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

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONSTRUÇÃO DE APARATOS EXPERIMENTAIS UTILIZANDO ARDUINOS COM APLICAÇÃO NO ENSINO DA FÍSICA EXPERIMENTAL NOS CURSOS
DE ENGENHARIA
E-mail: jrobertotlima@yahoo.com.br
Docente orientador: José Roberto Tavares de Lima

RESUMO
O uso de experimentos no ensino de física se enquadra como uma das contribuições que as tecnologias nos podem proporcionar. A grande maioria
dos equipamentos utilizados nas práticas experimentais de física proporciona algumas imprecisões nos dados obtidos, assim como apresenta
limitações em sua observação. O ambiente dos laboratórios de Física Experimental nos campus Universitários apresentam diversas oportunidades
para dimensionamento e mensuração de diversas grandezas físicas. Um dos grandes esforços mais presentes nestas medições é a redução das
imprecisões. Daí, o uso de equipamentos que dimensionem tais parâmetros com menores incertezas contribuem para um melhor estudo físico do
fenômeno. Acreditamos que a utilização de leituras obtidas através de sensores e a alimentação destes dados através da interface de
Microprocessadores Arduinos, possibilitará um melhor tratamento estatístico reduzindo estas imprecisões. Temos como objetivo geral desenvolver
experimentos e aparatos, utilizando a plataforma de microprocessador arduinos, para implementação nas práticas e no processo de ensino
aprendizagem da Física Experimental nos cursos de Engenharia. A metodologia de nossa investigação consiste em atividades de pesquisa, seleção e
realização de intervenções didáticas utilizando os experimentos avaliando as contribuições no processo de análise do fenômeno físico através de
estudo comparativo entre os resultados utilizando os métodos tradicionais e os obtidos com aparatos montados com Arduínos.
Aluno: Roberta Chagas de Albuquerque

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título APLICAÇÃO DOS MICROCONTROLADORES NO CONTROLE PID
Docente orientador: Robson Dias Ramalho

E-mail: robsonramalho@hotmail.com

RESUMO
No segmento industrial, é de suma importância um sistema de controle que atue forma ágil e com alta confiabilidade, o que, humanamente, é
impossível garantir. Um sistema de controle consiste em vários subsistemas com o objetivo de se obter uma saída desejada conforme um
desempenho desejado, dada uma entrada especificada. O controle de um processo industrial é comumente realizado por controladores automáticos
e chamado de automação. Um sistema pode ser definido como automatizado quando é capaz de cumprir ações por meio de decisões que são
tomadas em função de sinais de várias naturezas, provenientes do sistema a ser controlado. Hoje, entende-se por automação qualquer sistema
integrado com várias tecnologias (eletrônica, robótica, etc.), que substitua o trabalho humano e que tenha como principal objetivo soluções rápidas e
econômicas para controle de processos industriais. O controle industrial é realizado por um dispositivo eletrônico chamado de CLP (Controlador
Lógico Programável). Este controlador processa, entre diversos algoritmos, o algoritmo PID, muito utilizado em plantas industriais. Apesar do avanço
tecnológico o custo do Controlador Lógico Programável ainda é elevado. Portanto, o objetivo deste projeto é o desenvolvimento do sistema de
controle PID para processos industriais o qual será dividido em cinco etapas, sendo as quatro primeiras para construção do sistema e a última etapa
para documentação do projeto. A primeira etapa da metodologia será o estudo do microcontrolador atmega 1280 no que diz respeito a capacidade
de memória e número de portas de saída. Na segunda etapa, será desenvolvido a programação do software compatível com o microcontrolador
atmega 1280. A terceira etapa o programa será testado no controle de temperatura. Na quarta etapa será feita a comunicação do protótipo com um
sistema de aquisição de dados.
Aluno: Luciano Caitano da Silva
Aluno: Diego Bruno da Silva Santos

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUÇÃO ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA NA FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE
E-mail: bioeng.garrett@gmail.com
Docente orientador: Flávia Garret Azevedo

RESUMO
Atualmente, a energia é um bem essencial para o desenvolvimento socioeconômico, de modo a que as gerações futuras possam ter acesso a este
bem, a geração presente não pode esgotar as fontes de energia. Torna-se necessário o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis bem como uma
utilização eficiente das tecnologias atuais. Os sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia elétrica através das chamadas células fotovoltaicas
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que são capazes de transformar a radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado efeito fotovoltaico. A busca por dessa geração
de energia, torna-se necessária para o favorecimento do estabelecimento e na diversificação da matriz energética; auxiliando a demanda crescente
por energia. Nas últimas décadas, uma maior atenção é dada à otimização do consumo de energia em grandes edifícios e nas atividades das
organizações industriais pelo maior impacto visível ao meio ambiente. Dessa forma, o presente trabalho tem como finalidade estudar, analisar e
simular um sistema de geração solar fotovoltaico para uma Instituição de ensino superior (Faculdade Estácio do Recife), visualizar a produção e o
dimensionamento na produção de energia elétrica do local. A metodologia a ser utilizada no processo, será a partir da preparada a placa fotovoltaica
e expô-la a luz solar, simultaneamente verificar a temperatura da placa. A análise do comportamento da temperatura, será realizado com o soprador
térmico, aquecimento e monitoramento da temperatura, analisando a influência de duas variáveis que podem interferir no processo energético:
temperatura e da superfície de contato.
Aluno: Luiz Henrique da Silva Mendes
Aluno: Erick Sidrone de Oliveira

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR PARA A AVALIAÇÃO DE SOLDAS, ALUMÍNO TÉRMICAS, EM TRILHOS FERROVIÁRIOS, ENVOLVENDO TÉCNICAS DA
ESTATÍSTICA APLICADA ÀS ENGENHARIAS (PESQUISA QUANTITATIVA) E DA MANUNTENÇÃO PREDITIVA (INSPEÇÃO POR ULTRASSON)
E-mail: adalbertonunes2012@gmail.com
Docente orientador: Adalberto Nunes de Siqueira

RESUMO
Este projeto de pesquisa visa incentivar a utilização da análise multidisciplinar, propiciando o diálogo entre disciplinas do curso de Engenharia
Mecânica da Faculdade Estácio Recife, propiciando a integração do conhecimento de modo a favorecer uma visão contextualizada e uma percepção
sistêmica da realidade 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 os núcleos básicos, profissionalizante e
específico constituem-se em um diferencial do Engenheiro Mecânico, ao capacitá-lo a avaliar situações de risco, e a tomar decisões baseadas em
modelagens matemáticas e estatísticas fazendo uso de modernas técnicas computacionais. Durante os estudos aplicaremos a metodologia
desenvolvida para realização de ensaios por ultrassom (utilizando a técnica do impulso eco) em soldas dos trilhos da linha diesel da CBTU-STU-REC,
em um trecho localizado entre as estações Ponte dos Carvalhos e Santo Inácio, visando à detecção, localização e avaliação de descontinuidades
internas que possam favorecer a fratura do trilho. A seleção das soldas será feita a partir de uma pesquisa quantitativa com o objetivo de estimar com
uma margem de erro de 3 % e, grau de confiança de 95%, qual o percentual de soldas alumino térmicas que apresentam descontinuidades internas.
Aluno: Giuliano Porphiro Gomes

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título O USO DE ÁLCOOL E DROGAS E SUA RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA E ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - PE
E-mail: jael.aquino@upe.br
Docente orientador: Jael Maria de Aquino

RESUMO
As drogas constituem um grave problema de saúde pública, com consequências biopsicossociais afetando assim, tanto o individual (usuário) quanto o
coletivo (pessoas que com ele convivem), gerando adversidades como os transtornos mentais e físicos, criminalidade, acidentes, morbidade,
mortalidade e desemprego que conduzem para um elevado custo social. O objetivo será analisar o conhecimento e uso de drogas lícitas e ilícitas
entre adolescentes das escolas públicas na cidade do Recife-PE, bem como as variáveis que estão associadas ao consumo com vista a promoção da
saúde mental. Trata-se pesquisa descritiva exploratória com abordagem quantitativo-qualitativa. Os métodos mistos de pesquisa representam um
conjunto de processos sistemáticos e críticos implicam a coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos, assim como sua integração e discussão
conjunta, para realizar interferências como produto de toda informação coletada. O estudo será realizado nas Escolas Estaduais localizadas no Distrito
Sanitário - III município do Recife-PE Brasil em 2014, tendo em vista ser este Distrito Sanitário é um dos cenários de aulas práticas e estágio curricular
da Faculdade da Faculdade Estácio do Recife no setor da saúde, abrangendo estudantes matriculados no ano em curso e que frequentam
assiduamente as instituições. A amostra será constituída por estudantes de escolas públicas estaduais da cidade do Recife-PE. Será realizado cálculo
amostral. Para esta pesquisa vamos utilizar adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos de idade visto que de acordo com o código civil brasileiro 18
anos é considerado maior idade. Participarão da pesquisa todos os adolescentes com idades entre 10 e 17 anos, alfabetizados e capazes de ler e
preencher os questionários e que os pais tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os pais ou responsáveis assinarem o
Termo de Assentimento. Serão excluídos os adolescentes que não se enquadram na faixa etária pertinente ao estudo, que não frequentam as aulas
ou que se recusaram a responder ao questionário, e os pais não assinaram o Termo de Assentimento. Para coleta de dados será utilizado um
instrumento com questões abertas e fechadas que será elaborado pelas autoras. Esse estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do
Complexo Hospitalar HUOC/PROCAPE-UPE.
Aluno: Rayanne Bruna Silveira Mesquita

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO DO COMPLEXO LAPACHOL-COBALTO VISANDO A OBTENÇÃO DE UM MEDICAMENTO PARA DOENÇA DE
CHAGAS
E-mail: maglyra@yahoo.com.br
Docente orientador: Magaly Andreza Marques de Lyra

RESUMO
A doença de Chagas é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença negligenciada e que não dispõe de tratamentos eficazes ou
adequados. Estima-se que a prevalência global da doença seja de aproximadamente 10 milhões, das quais 90% vivem em países em desenvolvimento,
considerando desta maneira uma enfermidade endêmica na America Latina. Diversas pesquisas científicas relacionadas à doença de Chagas e à sua
quimioterapia têm sido publicadas em periódicos nacionais e internacionais. A busca por uma terapia medicamentosa adequada ao tratamento da
doença de Chagas continua a ser um desafio para muitos pesquisadores desde a descoberta da moléstia em 1909. No grupo químico de metabólitos
secundários, Quinonas, destaca-se as benzoquinonas, 1,2- e 1,4-naftoquinonas e antraquinonas com atividade antichagásica. Entre as naftoquinonas,
o isômero estrutural SS-lapachona lapachol, é uma o-naftoquinona extraído da casca do lapachol, com uma ação inibidora eficaz sobre o crescimento
do Tripanossoma (incluindo T. cruzi), fibroblastos e várias espécies de células tumorais. Diante das propriedades mencionadas do lapachol, busca-se
por reações químicas (condensação aldólica, complexação com metais de transição, etc.), derivados de hemi-sintético do mesmo com aminoácidos,
halogéneos (cloro e bromo) e os compostos de azoto, que servem como ligandos para complexação com vários metais de transição tais como Ni, Mn,
Zn, Cu, Co e Fe que apresentam melhorias na eficácia antichagásica. Diante do exposto, este projeto objetiva a obtenção e caracterização do
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complexo Lapachol-cobalto para o desenvolvimento de uma formulação antichagásica.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Katyane Cavalcanti da Rocha
Carlos Cleiton Avelino da Silva
Luis Ricardo Fernandes da Silva
Otávio Augusto Alves dos Prazeres
Fabíola Alves Freitas Galvão de Oliveira

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

Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título INVESTIGAÇÃO DE LECTINAS VEGETAIS COMO PONTENCIAIS AGENTES ANTITUMORAIS
E-mail: coriolanomari@gmail.com
Docente orientador: Marilia Cavalcanti Coriolano

RESUMO
O presente projeto tem como um dos planos de atividades a utilização de lectinas vegetais como potenciais agentes antitumorais frente a linhagens
de células cancerígenas humanas. Estas lectinas passarão por um processo de isolamento e purificação para posteriores testes biológicos. As
proteínas serão purificadas por dois grupos de pesquisa no estado de Pernambuco, provenientes do Departamento de Bioquímica da Universidade
Federal de Pernambuco e Departamento de Biofísica da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Além disso, as atividades biológicas serão
investigadas no Laboratório de Imunoparasitologia do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ-PE. A pretensão desse estudo é investigar
novos fármacos naturais potencialmente antitumorais, elucidando parte de seu mecanismo de ação de indução de morte celular. Os resultados deste
projeto, se bem sucedido, nos permitirá chegar a uma adequada eleição de protótipos a fármacos antitumorais, bem como contribuir para o
entendimento do mecanismo de ação destas classes de moléculas, aspectos que são cruciais para a inovação terapêutica.
Aluno: Bruno Rafael Barboza

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITAS EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO
E-mail: lemoineju@gmail.com
Docente orientador: Juliana Kelle de Andrade Leimone Neves

RESUMO
As enteroparasitoses correspondem a um grande grupo de doenças infecciosas causadas por parasitas, ocorrendo tanto em países pobres quanto
ricos, porém esse último em menor proporção. São responsáveis por alta carga de morbidade e mortalidade, gerando desde então impactos negativos
de ordem social e econômica e que resultam por afetar de forma considerável a qualidade de uma determinada população. O parasitismo intestinal
ainda constitui um dos mais sérios problemas de saúde pública no Brasil. Em comunidades vulneráveis, mais de 50% dos parasitológicos de fezes são
positivos para um ou diversos parasitas, contrastando com pacientes de classe média de áreas urbanas bem saneadas, onde esse percentual cai para
1 a 5%. Estes, são transmitidas na grande maioria das vezes por via oral, por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com formas
contaminantes. A ampla diversidade das características socioeconômicas no Brasil, assim como, as variações climáticas e condições geográficas têm
sido apontada como fator determinante para o perfil para tais agentes. Desta forma, torna-se indispensável alcançar a sociedade por meio de
programas que promovam a participação da população, com o intuito de condicionar uma maior e eficaz conscientização no que diz respeito a
reflexão e ações a serem tomadas a partir de problemas identificados neste meio, fazendo-se assim, cumprir também a função social da instituição.
Temos como objetivo principal identificar a presença de enteroparasitos de maior incidência a partir de análise de amostras de fezes em alunos na
faixa-etária de 4 a 9 anos, da escola municipal dos Coelhos, localizado na cidade do Recife, Pernambuco. Como metodologia será utilizado a
sedimentação espontânea, o método de Hoffman, Pons e Janer, também conhecido como método de Lutz, que permite o encontro de ovos e larvas
de helmintos e de cistos de protozoários; também será feito por flutuação espontânea, pelo método de Willis. Indicado para a pesquisa de ovos leves
(principalmente ancilostomídeos). O estudo será conduzido no período referencial de agosto de 2016 a agosto de 2017, em crianças da 4 a 7 anos de
idade, da escola municipal dos Coelhos, localizada no município do Recife.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Felipe Santos da Silva
Thaís da Silva Mendes
Rychele Oliveira de Santana
Madiana Arruda Moura
Leticia Nabes de Sá
Rita de Cássia da Silva Melo
IVSON SANTOS DE MENEZES
Rachel Lídia de Oliveira
Danilo Flávio Souza de Lyra

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

Nutrição
Nutrição
Nutrição
Nutrição
Nutrição
Nutrição
Farmácia
Enfermagem
Farmácia

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

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

Título SÍNTESE, ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DE INÉDITOS COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS
E-mail: arsenio3000@hotmail.com
Docente orientador: Arsenio Rodrigues de Oliveira

RESUMO
As infecções são a causa de altas taxas de morbidade e mortalidade em todo o mundo e apesar dos avanços terapêuticos na descoberta de novos
fármacos para diversas patologias, o desenvolvimento de agentes antimicrobianos mostra-se reduzido nas últimas décadas. Diante deste cenário, o
desenvolvimento de novos protótipos a fármacos antibacterianos e/ou antifúngicos é uma necessidade emergencial e representa uma linha de
pesquisa relevante e promissora. O grupo de pesquisa (LpQM, UFPE), em que os professores envolvidos nesta proposta fazem parte, preocupado com
esta situação, tem explorado o planejamento estrutural de novos candidatos a fármacos para diversas patologias. Deste esforço, potentes agentes
terapêuticos vêm sendo identificados e posteriormente otimizados. Em vista destes resultados, a continuidade dos estudos deve ser estimulada.
Dentre as classes de drogas sintéticas com amplo espectro de atividades, por nós e outros grupos estudadas, destacam-se as ftalimidas e os 1,3tiazóis. A presente proposta tem como objetivos: realizar o planejamento estrutural, a síntese e a avaliação farmacológica de inéditos compostos
híbridos ftalimido-1,3-tiazóis como estratégia para identificar novos compostos-protótipos otimizados farmacologicamente, candidatos a fármacos
antimicrobianos. Vislumbra-se também aprofundar os nossos estudos de Relação Estrutura–Atividade (REA) bactericida e antifúngico para estes novos
compostos, contribuindo assim para a química medicinal de fármacos antibióticos. Os compostos sintéticos serão preparados por métodos bem
fundamentados na literatura, envolvendo procedimentos reacionais nos quais o grupo possui experiência prévia. Almejamos com isso selecionar e
identificar inéditos compostos com ação contra microrganismos patogênicos, estabelecer novas bases estruturais e farmacológicas para a química
medicinal de agentes antimicrobianos, e contribuir para a descoberta de um tratamento seguro e eficaz de infecções.
Aluno: José Charles dos Santos
Aluno: Lizandra Beatriz Amorim Alves Santiago

Curso do aluno: Farmácia
Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título APLICAÇÃO DO KINÉSIO TAPING EM LINFEDEMA PÓS-MASTECTOMIA
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Docente orientador: Flávia Barreto Campello Walter Didier

E-mail: flavia.didier@yahoo.com.br

RESUMO
O linfedema de membro superior, secundário à mastectomia, é definido como edema causado por interrupção do fluxo linfático axilar que resulta no
acumulo do fluido no tecido subcutâneo do membro superior. O crescente volume do membro afetado causa, além de disfunções físicas, significante
estresse emocional. O Kinesio Taping (KT) para drenagem linfática é uma nova opção no campo da fisioterapia. Sugere-se que o KT tenha uma ação
semelhante à drenagem linfática, porém com a vantagem da paciente receber as ações do método por 24 horas. Trata-se de um ensaio clínico
randomizado que será desenvolvido na clínica escola da Faculdade Estácio do Recife. Formar-se-ão dois grupos de 15 mulheres, o grupo 1 receberá
drenagem linfática manual (DLM) e KT e o grupo 2 apenas a DLM. Serão 16 encontros em 8 semanas, os primeiros encontros da semana, no grupo 1,
constarão de avaliação volumétrica dos membros superiores e aplicação da DLM e do KT já no segundo encontro semanal será retirado do KT e nova
avaliação volumétrica. No grupo 2 os primeiros atendimentos semanais constarão da avaliação volumétrica e DLM e no segundo encontro apenas a
avaliação volumétrica. Os dados volumétricos e de possíveis alterações cutâneas obtidos durante os atendimentos serão registrados em uma ficha de
acompanhamento da paciente e no último atendimento as voluntárias apenas do grupo 1 responderão à um questionário de tolerância ao KT.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Adriana Henrique de souza
Lucas Ícaro Sérgio de Lima
Deise Vicente de Morais
Bruno dos Santos Bruno

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/IES
PIBIC/Voluntário

Título ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO GLOBULOS EM BROQUIEQUITAZICOS
E-mail: catarinagadelha@fir.br
Docente orientador: Maria Catarina Gomes Gadelha de Moura

RESUMO
A necessidade de pesquisas direcionadas ao aprofundamento dos efeitos de agentes antimicrobianos surgiu devido à emergência de doenças
infecciosas e aumento da resistência bacteriana às drogas utilizadas na terapêutica. Assim, na tentativa de encontrar novas moléculas bioativas, com
atividade antimicrobiana, muitos pesquisadores têm se concentrado na investigação de produtos naturais com atividade potencial contra patógenos,
em especial os óleos. O óleo essencial de eucalipto é muito utilizado na perfumaria e na indústria farmacêutica, sendo muito empregado em
medicamentos para problemas respiratórios, dentre estes em casos de Bronquiectasias. Esta refere-se à dilatação anormal e irreversível dos
brônquios, causada pela destruição dos componentes elástico e muscular de suas paredes, podendo o paciente evolui com produção excessiva de
secreção, fibrose e infecção pulmonar de repetição. Objetivo: A pesquisa tem como objetivo avaliar a ação antimicrobiana do óleo essencial de
eucalipto glóbulos, em pacientes com bronquiectasia. Metodologia: Trata-se de um estudo de casos, que consistirá de um projeto piloto, que será
realizado na Clínica Escola da Faculdade Estácio do Recife, no período de agosto de 2016 a julho de 2017. A amostra será por conveniência composta,
inicialmente, por 4 voluntários bronquiectásicos, sedentários, de ambos os sexos, com idade maior que 18 anos. Todos os voluntários farão uma
coleta do escarro, antes e após o uso do óleo essencial eucalipto globulus. Além da análise in vivo, serão realizados testes de difusão em disco com o
óleo frente a bactérias Gram positiva, Gram negativa e fungos. Resultados: A utilização de óleo essencial de eucalipto globulus facilitará a inibição de
microrganismos de pacientes bronquiectásicos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Helio Henio Paulino Alves da Silva
Jéssica Francielly Diogenes Coutinho
Vanessa Bezerra dos Santos
Ananda Carla da Silva

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

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Nutrição

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título EFEITOS DA REABILITAÇÃO PULMONAR ASSOCIADA À NEBULIZAÇÃO COM ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO GLOBULUS BRONCOEQUITÁSICOS
E-mail: dayseamorim@yahoo.com.br
Docente orientador: Dayse de Amorim Lins e Silva

RESUMO
A Bronquiectasia é uma dilatação irreversível de um ou mais brônquios, normalmente sendo resultado de patologias crônicas e inflamatórias levando
a presença de expectoração purulenta. As técnicas de fisioterapia respiratória possuem o objetivo de aumentar a permeabilidade das vias aéreas,
evitar quadros secretivos, além de favorecer a desobstrução. Outra terapêutica que tem cada vez mais recebido destaque são os produtos naturais, e
os estudos tem fornecido uma grande variedade de agentes potencialmente uteis na clínica, proporcionando um grande recurso na elaboração de
novas drogas, pois esta variedade de moléculas químicas produz um grande espectro de atividades farmacológicas. A aromoterapia é derivada das
técnicas da medicina tradicional, em que nos dias atuais associadas ao desenvolvimento tecnológico, é usada como uma terapia complementar aos
métodos tradicionais ou alternativa. Objetivo: A pesquisa tem como objetivo analisar a efetividade da aromaterapia, através da inalação do óleo
essencial de eucalipto globulus, associada à reabilitação pulmonar em pacientes com bronquiectasia. Metodologia: Trata-se de um estudo de casos,
que consistirá de um projeto piloto, que será realizado na Clínica Escola da Faculdade Estácio do Recife, no período de agosto de 2016 a julho de 2017.
A amostra será por conveniência composta, inicialmente, por 4 voluntários bronquiectásicos, sedentários, de ambos os sexos, com idade maior que 18
anos. Todos os voluntários farão uma avaliação pneumofuncional e em seguida serão submetidos ao tratamento de reabilitação pulmonar associada à
nebulização com óleo essencial de eucalipto globulus. Resultados: A utilização de óleo essencial de eucalipto globulus facilitará a eliminação de
secreção pulmonar de pacientes bronquiectásicos associado à reabilitação pulmonar.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Diogo Correia Fialho
Artur Filipe de Santana Santos
Vanessa da Silva Farias
Anielle Martins de Azevedo
Walber Vieira de Amorim

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

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título MODIFICAÇÕES POSTURAIS NO ENVELHECIMENTO E SUAS REPERCUSSÕES NA FUNÇÃO PULMONAR
E-mail: thayseneves@outlook.com
Docente orientador: Thayse Neves Santos Silva

RESUMO
As alterações fisiológicas e motoras decorrentes do processo de envelhecimento se refletem no declínio das capacidades funcionais para as atividades
de vida diária e afetam diretamente a qualidade de vida do idoso. As alterações posturais no idoso são mais frequentes porque além de sofrerem
influências do envelhecimento normal, também estão associadas às patologias musculoesqueléticas. Essas alterações posturais têm uma relação
muito forte com a função respiratória do idoso, uma vez que a caixa torácica encontra-se em desvantagem biomecânica para proporcionar uma
expansão pulmonar e função diafragmática adequada. Além disso, as próprias alterações do sistema respiratório como diminuição da retração elástica
dos pulmões, diminuição da complacência da caixa torácica e diminuição da forca muscular ventilatória, potencializam o declínio da função pulmonar.
Apesar do conhecimento relacionado as alterações posturais e do sistema respiratório no envelhecimento, as repercussões dessas alterações na
função pulmonar e capacidade funcional não são totalmente estabelecidas. O obetivo foi avaliar as principais modificações posturais em idosos que
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vivem na comunidade e sua repercussão na função pulmonar, força muscular respiratória e capacidade funcional. Trata-se de um estudo transversal
que será realizado no Hospital Otávio de Freitas, onde os voluntários realizarão uma primeira avaliação que consiste no preenchimento de uma ficha
contendo dados pessoais, parâmetros cardiorrespiratórios e antropométricos e após está avaliação inicial, serão realizados a avaliação postural
utilizando o SAPO, testes de função pulmonar com a espirometria e teste de caminhada dos 6 min.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

José Luiz da Silva
Ewerton Rodrigo Freire Lima
Jéssica Natácia de Santana Santos
Flávio Henrique 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/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE CARNES EM MERCADOS PÚBLICOS DO RECIFE-PE
E-mail: rodrigo.abreu@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo César Abreu de Aquino

RESUMO
Assegurar o controle de qualidade dos alimentos é dever dos produtores e comerciantes de alimentos. A garantia de segurança alimentar dos
produtos, exigida por lei, é fundamental para a manutenção da competitividade e sobrevivência das empresas no mercado. A escolha do tema
ocorreu devido à importância sobre os cuidados em segurança alimentar, pois preconiza-se a oferta de alimentos livres de agentes que podem colocar
em risco a saúde do consumidor. O estudo tem como objetivo geral caracterizar as boas práticas de manipulação de carnes nos mercados públicos da
Cidade do Recife – PE. Estudo do tipo descritivo, transversal e observacional, com abordagem quantitativa. O estudo será realizado nos principais
Mercados públicos da Cidade do Recife - PE, que se enquadrem nos critérios de elegibilidade, sendo a amostragem do tipo intencional. Os dados
serão coletados por meio de instrumento de coleta semi-estruturado, tendo como finalidade identificar as Práticas realizadas nos mercados públicos.
Aluno: Rafaela Ingridy dos Santos
Aluno: Fernando Elias Biondi De Melo

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título FRONTEIRAS HUMANAS E URBANAS: A POSSIBILIDADE DE MORADA EXISTENCIAL DE INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA
E-mail: rebeka.gomes.silva@gmail.com
Docente orientador: Rebeka de Paula Gomes da Silva

RESUMO
A relação do ser humano com o ambiente/espaço é estudada por diferentes áreas e em diversas perspectivas. O lugar de onde falamos situa-se na
confluência entre a filosofia hedeggeriana e a psicanalise winnicottiana que, apesar de estarem circunscritas em campos distinto, com visões de
homem e de mundo diferente, convergem para uma concepção de natureza humana não objetificante a partir da compreensão do sentido do Ser.
Este projeto surge de uma experiência de intervenção realizada na Mostra de Direitos Humanos na Faculdade Estácio do Recife que aconteceu do dia
28 de março à 02 de abril de 2016 em que tivemos contato com pessoas em situação de rua que, apesar da precariedade das condições de vida,
demonstração uma tonalidade afetiva de felicidade. Diante do cenário das variáveis históricas, sociais e políticas que marcam quais os espaços
urbanos que merecem ser cuidados ou não, em detrimento de uma lógica ditatorial do poder econômico, pretendemos estudar a experiência de
ocupação dos espaços urbanos de indivíduos em situação de rua na região metropolitana do Recife. Tratar-se-á de uma pesquisa qualitativa
fundamentada no referencial psicanalítico winnicottiano e na analítica existencial heideggeriana. Para abordar os dados faremos uso da noção
heideggeriana de espaço e das noções winnicottianas acerca do ambiente e espaço potencial, como elementos fundamentais para compreender o
processo de morada existencial de indivíduos em situação de rua.
Aluno: Aureni Braz de Oliveira
Aluno: Josafá de Assis Silva
Aluno: Pablo Raphael Ribeiro Dias

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

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

Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título VIOLÊNCIA SEXUAL DOMÉSTICA/ INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE SOBRE AS RELAÇÕES DE PODER
EXISTENTES NA FAMÍLIA BRASILEIRA
E-mail: josyluiz.silva@gmail.com
Docente orientador: Josenita Luiz da Silva

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar as relações de poder, que envolvem a prática da violência sexual
doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes no Brasil, partindo da hipótese ser este tipo de violência multifacetada, porém, compreende-se
ser esta prática resultante das relações de poder assentadas na cultura patriarcal, bem como, constitui uma das expressões da questão social. A partir
da análise do patriarcado, enquanto sistema de dominação masculina e dos rebatimentos dos processos de formação do capitalismo brasileiro na
reprodução das relações sociais, propomos refletir criticamente sobre os determinantes, as condições objetivas e subjetivas e os mecanismos da
prática da violência sexual doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes no Brasil. A presente proposta de pesquisa é de natureza
qualitativa, esta que consiste em incorporar os significados e a intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, buscando
tornar explícitos os significados do comportamento social do ponto de vista dos indivíduos e da coletividade enquanto representação.
Metodologicamente o estudo classifica-se como bibliográfico e documental, a coleta de dados se dará através de um levantamento exaustivo da
literatura e documentos publicados sobre a temática a que se propõe. A partir dos descritores Criança e Adolescentes; Violência Sexual; Família;
Patriarcado será selecionado um corpus de cinco (5) publicações nas bases de dados de revistas científicas a exemplo da Scielo entre: artigos,
monografias e teses; e, dados documentais que retratem estatisticamente o problema de pesquisa, a exemplo do Mapa da Violência entre os anos
2014-2016. As técnicas escolhidas têm como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi dito, escrito, e publicado sobre
determinado assunto. O método de análise que consubstanciará o nosso estudo será a teoria crítica, a dialética marxiana, esta que considera a
sociedade contemporânea como um espaço marcado por conflito de duas classes antagônicas, cujo epicentro determinante para as relações sociais,
políticas, econômicas e culturais é o capital e sua contradição fundante, na qual pressupõe para a acumulação a exploração e a desigualdade de
usufruto e acesso à riqueza socialmente produzida. Tal escolha justifica-se pelo seu potencial crítico, ou seja, o exame racional de caráter investigativo
com base nos processos históricos reais. Nesta perspectiva, torna-se imprescindível refletir sobre a concepção de propriedade que estrutura as
relações de poder na sociedade capitalista. Nesse contexto, partimos do seguinte questionamento de pesquisa: A família se constitui de fato em um
lócus de proteção, como determina a legislação brasileira, ou esta reproduz marcas históricas do patriarcado, tornando-se um espaço de
vulnerabilidade para seus membros, crianças e adolescentes?
Aluno: Rodrigo de Almeida Moreira
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DOS PROFESSORES DA FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE
E-mail: ivaldirjr@gmail.com
Docente orientador: Ivaldir Honorio de Faria Júnior

RESUMO
A avaliação é uma atividade didática, relevante e constante do trabalho docente, que deve ser monitorado e gerenciado sistematicamente ao longo
do semestre com foco no ensino e aprendizagem. Neste sentido, O objetivo desta pesquisa é discutir o uso do processo de avaliação referente ao
desempenho do professor em sala de aula feita pelo aluno a qual é capaz de contribuir para identificar pontos fracos e fortes, bem como pontos de
melhoria para o ensino aprendizagem de cursos de graduação. Neste sentido, cabe destacar, que praticamente toda pesquisa estará voltada para o
contexto da Faculdade Estácio Recife. Para alcançar este objetivo, adotamos como método, revisão da literatura em conjunto com uma análise
documental. Espera-se fornecer subsídios em forma de discussões para a efetividade ou não da ferramenta de avaliação.
Aluno: Calyne de Oliveira Silva
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ANATOMIA DO CÁRCERE: PARA UMA COMPREENSÃO DA DINÂMICA DA TECNOLOGIA PRISIONAL À LUZ DE FOUCAULT E DOSTOIÉVSKI
E-mail: elizabete.novaes@live.estacio.br
Docente orientador: Elizabete David Novaes

RESUMO
O trabalho de pesquisa que ora se apresenta traz como tema um estudo da tecnologia prisional, feito à luz da teoria de Michael Foucault e da obra
“Recordações da casa dos mortos” de Dostoiévski, numa necessária abordagem interdisciplinar entre direito e literatura. Entende, portanto, que a
Literatura propícia para o deslinde e o aprofundamento de questões atinentes ao psicologismo da opressão, provavelmente, encontra seu fulcro
literário mais robusto, arguto, genial no realismo novecentista russo, mas, mais precisamente, em Dostoiévski, que é pacificamente considerado pela
crítica como um dos maiores perscrutadores das paixões humanas da literatura universal. Objetivos: Tem-se como objetivo lato apresentar um contradiscurso à hegemonia positivista proponente da não-juridicidade de pesquisas interdisciplinares que busquem na Literatura uma fonte legítima de
enriquecimento da fortuna crítica de estudos jurídicos. O objetivo específico busca enriquecer a compreensão da teoria foucaultiana em um estudo
interdisciplinar que investigue a dinâmica tecnológica prisional, portadora de peculiaridades a serem exploradas. Metodologia: Por tratar-se de um
trabalho jurídico, a metodologia de abordagem do romance, não se deterá em teoria literária; antes, far-se-á uma microscopia estruturalista da obra
no afã de detectar constantes a serem topicalizadas na feitura do trabalho final. Obras selecionadas de Foucault serão minuciosamente lidas,
estudadas, sopesadas, refletidas e ostensivamente fichadas, na qualidade de recolhimento preambular de fundamentos teóricos para todas as
discussões propostas. Em suma, por tratar-se de pesquisa teórica, leituras e fichamentos serão a forma precípua de abordagem da bibliografia que,
como o trabalho, será altamente interdisciplinar. Resultados esperados: Parte-se da hipótese fundamental de que a natureza interdisciplinar do
próprio romance de Dostoiévski, independentemente da perspectiva teórica adotada, é ideal para a tentativa de fortalecer as pesquisas jurídicas na
área de Direito e Literatura. Nesta esteia, permite-se indagar se a partir da análise da dinâmica de um cárcere russo, híbrido entre panoptismo e prépanoptismo, seria possível identificar constantes universais do poder-saber criminológico-carcerário, que teriam se perpetuado século XX adentro até
chegar à era pós-panóptica diagnosticada nos dias atuais.
Aluno: Pedro Colombaroli Zoppi

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR DE SEUS FILHOS
E-mail: patricia.carraro@live.estacio.br
Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
Por mais que a família esteja sendo alvo de muitas críticas, não se pode negar o importante papel que ela assume no desenvolvimento, na
aprendizagem e na formação do ser humano. Pesquisas revelam que o acompanhamento da vida escolar dos filhos pelos pais, é um aspecto
fundamental para a aprendizagem e para o sucesso acadêmico de crianças e jovens. Objetivos: Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo
compreender a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, em escolas públicas e particulares de ensino fundamental, na cidade de Ribeirão
Preto/S.P. Como objetivos específicos, o trabalho visa descrever a formação dos pais, compreender como pais concebem seus papéis no que diz
respeito à educação escolar de seus filhos e como agem no acompanhamento dos seus estudos. Além disso, este estudo pretende conhecer as
expectativas dos pais em relação ao papel da escola, dos professores na formação dos seus filhos; identificar o envolvimento dos pais em atividades
da escola, e ainda propor algumas sugestões para a atuação das escolas juntos às famílias, com intuito de tornar a relação entre essas duas
instituições mais efetiva. Metodologia: O procedimento previsto para este estudo compreenderá na coleta de entrevistas com os pais. O número de
participantes será definido de acordo com a adesão das escolas e dos pais ao projeto. A entrevista será realizada na própria instituição onde atuem os
participantes da pesquisa, com duração de aproximadamente 60 minutos, utilizando-se de entrevista semi-estruturada. Para a análise das entrevistas,
depois de transcritas suas audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo. Resultados esperados: A pesquisa deverá constatar que a família
assume uma posição de destaque na vida de seus filhos, seja no âmbito dos cuidados básicos, valores, proteção, afeto, bem como na parte social e
escolar. No que diz respeito, aos aspectos escolares, a família, a partir do suporte oferecido, assume uma posição fundamental assegurando aos seus
uma formação fundamental.
Aluno: Michelle Matos de Oliveira

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título A CASA MODERNA EM RIBEIRÃO PRETO
Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

E-mail: anacirigliano.arquitetura@gmail.com

RESUMO
O tema desta pesquisa é a produção de casas modernas na cidade de Ribeirão Preto, a partir da década de 1950. Justifica-se por se tratar de um tema
inédito e de uma produção arquitetônica pouco conhecida de Ribeirão Preto, que, no entanto, reflete a consolidação da modernização dos hábitos de
morar no interior paulista, sobretudo após a construção da nova capital, Brasília, para a qual Ribeirão Preto era rota de passagem. Em Ribeirão Preto,
a ambição do progresso já havia se instaurado desde a década de 1910, por ocasião da próspera economia cafeeira. Proliferaram-se no centro urbano
os palacetes da elite burguesa. A arquitetura moderna, que em meados do século XX vem substituir os estilos eclético e neocolonial, implementa
novos modos de construir que se misturam aos tradicionais modos de morar do interior paulista. Esta pesquisa de Iniciação Científica busca investigar
essa produção moderna decorrida na cidade, especificamente em relação aos projetos residenciais unifamiliares, que refletem a transformação dos
modos de morar do ribeirão-pretano no século XX. É difícil precisar um recorte temporal no qual se insere tal produção projetual na cidade uma vez
que em Ribeirão Preto, assim como no restante do interior do país, o modernismo foi tardio, prolongando-se até meados da década de 1980 e
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sobrepondo-se à própria arquitetura neocolonial, em alguns casos. Tais aspectos cronológicos poderão ser verificados mediante o estudo de
exemplares residenciais unifamiliares que integram o levantamento documental desta pesquisa. Objetivos: O objetivo do estudo é levantar 15
exemplares da arquitetura moderna residencial unifamiliar projetados e/ou construídos na cidade. Especificamente, serão analisadas as
características morfológicas, materiais e programáticas de cada uma delas com intuito de verificar as influências do modelo moderno importado e a
manutenção de costumes tradicionais nesses espaços domésticos. Metodologia: A pesquisa terá caráter bibliográfico e documental, dividida nas
seguintes etapas: 1) revisão bibliográfica; 2) levantamento documental; 3) levantamentos in loco; 4) análise de dados; 5) sistematização dos dados
(fotos, peças gráficas e reprodução dos projetos originais, serão catalogadas em fichas, cujo escopo será desenvolvido pelos pesquisadores, com o
intuito de fornecer um material para consulta pública). Contribuição: Espera-se contribuir na documentação dessa produção arquitetônica,
considerando sua importância histórica, enquanto reflexo da industrialização do interior do país, e arquitetônica, considerando os novos programas,
técnicas e materiais próprios da linguagem moderna internacionalmente difundida e adaptada à realidade brasileira.
Aluno: Vitória Navarro Paula

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Título AS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DA CIA. MOJIANA DE OSWALDO BRATKE
Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

Situação: PIBIC/IES

E-mail: anacirigliano.arquitetura@gmail.com

RESUMO
O tema desta pesquisa é a produção projetual do arquiteto moderno Oswaldo Bratke (1907-1997) encomendada para a Companhia Mojiana de
Estradas de Ferro na década de 1960. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a ferrovia, que respondia à produção da elite econômica do
café, modernizou a fisionomia das cidades paulistas, substituindo técnicas construtivas tradicionais, como a taipa, pela arquitetura eclética feita em
tijolos. Além das técnicas, novos programas arquitetônicos surgiram, inserindo na paisagem urbana grandes edifícios, como os teatros, os palacetes da
burguesia cafeeira e as estações ferroviárias. Estas representavam a chegada da industrialização ao interior brasileiro, por meio da utilização de peças
pré-fabricadas em ferro e vidro, que inauguraram uma nova tipologia construtiva tipicamente paulista: a arquitetura ferroviária. A arquitetura
ferroviária chega ao Brasil imbuída da estética eclética, posteriormente substituída pelo racionalismo moderno. As recentes pesquisas sobre o
patrimônio ferroviário brasileiro têm enfatizado sua importância histórica como motor do desenvolvimento das cidades interioranas e seu valor
arquitetônico enquanto reflexo dos novos modos de construir. Uma das principais companhias férreas foi a Mojiana, cujos trilhos se estendiam desde
o litoral paulista até as isoladas terras mineiras. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é investigar as características morfológicas, construtivas e
tipológicas dos projetos das novas estações da Companhia Mojiana, feitos por Bratke. A importância de estudos sobre a arquitetura ferroviária
moderna reside na documentação de uma produção difusa e ainda pouco investigada. Metodologia: A pesquisa terá caráter bibliográfico e
documental, sendo dividida nas seguintes etapas: 1) revisão bibliográfica; 2) levantamento documental; 3) levantamentos in loco; 4) análise de dados;
5) sistematização dos dados (fotos, peças gráficas e reprodução dos projetos originais, serão catalogadas em fichas, cujo escopo será desenvolvido
pelos pesquisadores, com o intuito de fornecer um material para consulta pública). Contribuição: Por meio deste estudo, espera-se documentar a
produção projetual ferroviária de Bratke, grande expoente da arquitetura moderna paulista, e investigar, bem como elucidar as transformações nas
tipologias arquitetônicas das estações desta companhia.
Aluno: Rayane de Lima Nogueira

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Título ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA O DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL
Docente orientador: Anderson Manzoli

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: anderson.manzoli@live.estacio.br

RESUMO
A moradia pode ser considerada uma necessidade básica, como a alimentação e a vestimenta, um bem de raiz que tem a particularidade de necessitar
da terra como suporte. No Brasil, o acesso à moradia confunde-se, tradicionalmente, com o acesso à propriedade, considerada importante do ponto
de vista da segurança familiar (a casa própria deixa as pessoas menos vulneráveis em caso de desemprego, por exemplo) e também como símbolo de
ascensão social. Vista como uma mercadoria a ser comprada ou um patrimônio a ser conquistado por esforço pessoal, a terra e, consequentemente, a
habitação, passa a depender da capacidade de pagamento de cada um. Mais do que uma necessidade, a moradia pode ser identificada como um
direito que integra o direito à subsistência, o qual, por sua vez, representa a expressão mínima do direito à vida. Para enfrentar as carências é
indispensável uma abordagem coletiva da questão habitacional urbana. É preciso levar em conta tanto as condições da unidade habitacional quanto
do conjunto urbano, sabendo que, muitas vezes, as situações irregulares de alguns domicílios são camufladas pelos próprios moradores, com o intuito
de preservar seu abrigo. E para estabelecer prioridades é preciso identificar as situações em que programas alternativos à construção de novas
moradias podem garantir um abrigo digno. Objetivos: O presente projeto objetiva desenvolver uma pesquisa que seja clara e fiel à realidade
habitacional do país. A partir do conceito de habitação mínima e necessidades habitacionais, nosso estudo visará dois segmentos: o déficit
habitacional e o uso de materiais alternativos na construção civil. Metodologia: Por meio de revisão de literatura e levantamento de dados
bibliográficos, a pesquisa propõe-se a evidenciar como os materiais alternativos da construção civil poderiam ajudar a resolver o problema de Déficit
Habitacional no Brasil de forma eficiente, econômica e viável. Resultados esperados: Espera-se com a pesquisa, deixar um material de apoio a outros
discentes para consulta e melhor entretenimento sobre o assunto e propostas que possam ser levadas aos órgãos públicos para auxiliar na tomada de
decisão. A pesquisa visa a urgente revisão e conhecimento de novas técnicas construtivas a fim de modernizar este setor. Poderíamos pensar em
promover o desfavelamento com materiais alternativos, construindo casas populares com estes materiais, derrubando a questões culturais e
princípios já enrustidos na sociedade.
Aluno: Isabella Fernandes de Souza

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O USO DE CONTEINERS NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA: CONCEITO, PROJETO E TECNOLOGIA
E-mail: cep_arquitetos@hotmail.com
Docente orientador: Marcelo Carlucci

RESUMO
O uso disseminado de conteiners como espaços destinados a lojas, escritórios, habitação temporária ou instalações para eventos não é um fato novo.
Desde a década de 1960 várias iniciativas em todo o mundo têm experimentado o uso do conteiner como alternativa sustentável e economicamente
interessante para a arquitetura. No entanto, essa “onda” parece ter ganhado novo fôlego nos últimos anos com desdobramentos desse uso em
setores ainda não explorados anteriormente como o de abrigo para canteiro de obras. Diante desse novo “boom”, esse trabalho busca levantar
perguntas relacionadas à usabilidade dessas novas propostas ou quanto a viabilidade técnica de todos os usos propostos. Questiona-se porque essa
tecnologia se mostra tão difundida no Brasil, um país cujas exportações e importações não constituem um percentual significativo do PIB e cujas
zonas portuárias não apresentam influência marcante sobre a vida e a dinâmica urbanas. Junto a este questionamento, considera-se que se o uso de
conteiners não for objeto de normatização e parâmetros técnicos adequados seu uso pode se tornar nocivo à saúde do usuário e as vantagens
advindas dessa nova tecnologia podem ser comprometidas, daí a justificativa desse estudo acadêmico. Objetivos: Esse projeto visa estudar a
utilização de conteiners na arquitetura contemporânea brasileira com ênfase as manifestações presentes na região de Ribeirão Preto. Este estudo
refere-se aos aspectos tecnológicos, projetuais e econômicos envolvidos. Metodologia: Serão utilizados os seguintes recursos metodológicos: 1Levantamento em campo de edifícios-conteiners; 2- Pesquisa e interpretação de referências bibliográficas; 3- Pesquisa e análise de referências
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projetuais; 4- Entrevistas com usuários de edifícios-conteiners; 5- Análise de projetos (pranchas técnicas) de edifícios-conteiners. Resultados
esperados: Cumprindo com os objetivos pretendidos, espera-se apresentar um levantamento sistemático com estudo de casos do uso de conteiners
na região de Ribeirão Preto, fazendo a análise das condições técnicas (materialidades e adaptações tecnológicas) presentes nesses estudos de caso,
de modo a avaliar as qualidades espaciais geradas pelo uso de conteiners com espaço edificado e a pós-ocupação relacionada aos estudos de caso.
Aluno: Nicole Sanches de Souza

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ARQUITETURA MODERNA EM RIBEIRÃO PRETO: CONDOMÍNIOS RESIDENCIAS VERTICAIS EDIFICADOS ENTRE
1940 E 1970
E-mail: cep_arquitetos@hotmail.com
Docente orientador: Marcelo Carlucci

RESUMO
A arquitetura moderna tem sido reconhecida com patrimônio histórico a ser preservado e documentado em todo o mundo e a criação de
organizações como o DOCOMOMO (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement) corrobora
para a consolidação desta postura. Nesse sentido várias cidades, no Brasil e no mundo, têm se mobilizado para empreender estudos de seus
patrimônios arquitetônicos modernos, muitas vezes não reconhecidos por seu valor e interesse, tanto pela comunidade acadêmica da área quanto
por moradores e usuários. Portanto projetos como este, aqui proposto, se alinham a uma tendência internacional de conscientização sobre a
necessidade de resgatar essa produção arquitetônica e, tanto quanto possível, ajudar na movimentação de lobbies e recursos financeiros para a
revitalização desses edifícios. Objetivos: O projeto em questão procura empreender um estudo sistemático sobre a produção – projeto e edificação –
de edifícios residenciais verticais ao longo das décadas de 1940 e 1960 em Ribeirão Preto (SP) com o intuito de documentar e analisar os aspectos
relevantes dessa arquitetura como patrimônios histórico-arquitetônicos da Arquitetura Moderna. Como objetivos específicos, pretende-se realizar a
identificação de arranjos espaciais recorrentes nas plantas das unidades residenciais; levantar desenhos e imagens sobre os edifícios; detalhar a
produção de arquitetura moderna em Ribeirão Preto no período para além das tipologias residenciais; montagem de fichas de projeto sobre os
edifícios com informações tais como: ano de construção ou projeto, autoria do projeto, construtora, proprietário e localização na malha urbana;
identificação de especificidades e recorrências da produção estudada em relação ao quadro nacional. Metodologia: Serão utilizados os seguintes
recursos metodológicos:1- Levantamento em campo de edifícios modernistas em Ribeirão Preto; 2- Pesquisa e interpretação de referências
bibliográficas; 3- Pesquisa e análise de referências projetuais; 4- Entrevistas com usuários dos edifícios estudados e posterior Avaliação Pós-Ocupação
(APO); 5- Análise de projetos (pranchas técnicas) dos edifícios modernistas de Ribeirão Preto; 6- Visita a órgão públicos ligados a preservação do
patrimônio edificado. Resultados esperados: O estudo permitirá apresentar uma catalogação de desenhos e imagens sobre edifícios, evidenciando um
panorama da produção arquitetônica moderna em Ribeirão Preto.
Aluno: Camilla de Marco Borges

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação
Título DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE SISTEMAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS
E-mail: thiago.uniseb@gmail.com
Docente orientador: Thiago Wellington Joazeiro de Almeida

RESUMO
O contínuo aumento na demanda por energia elétrica para alimentar as cidades e industriais, aliada a preocupação com a geração da mesma a partir
de fontes renováveis e com pouco ou nenhum dano ao meio ambiente, tem incentivado a pesquisa de novos métodos mais baratos e eficazes na
produção de energia. A geração de energia elétrica proveniente de célula fotovoltaicas, já é uma realidade, porém a tecnologia ainda avança para
aumentar a eficiência dos sistemas fotovoltaicos, que em comparação com outros métodos de geração de energia, não possui a eficiência necessária
para se garantir como uma forma principal na geração de eletricidade. Por isso é necessário que seja desenvolvido além de células fotovoltaicas mais
eficientes, também métodos e sistema de captação da energia proveniente do sol, que garantam o maior índice de eficiência possível. Assim tornando
a geração de Eletricidade a partir de Energia Solar, um dos, ou até mesmo o principal método de geração, principalmente no Brasil, onde há grande
incidência dos raios solares e o método de geração por Hidrelétricas é bastante influenciado pelas estações do ano, e bastante danoso para o
ambiente durante sua implementação. A busca de melhores gerações de energia renováveis além de melhorias nas já existentes são constantes, hoje
em dia o lucro não apenas é o mais querido e importante dentro das empresas, mas também a não poluição do meio ambiente devido a legislações. A
priori uma das mais importantes e pesquisadas é a energia solar que recebe esse nome devido a geração ser proveniente da própria estrela de nossa
galáxia, o Sol. O Sol emite luminosidade em direção a terra e estudos dizem que a terra recebe aproximadamente 1.410W/m² de energia em ângulo
reto sem considerar a perda na atmosfera, essa luminosidade hoje em dia é convertida em energia elétrica. Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo
apresentar soluções de geração de energia a partir das células fotovoltaicas, e comparar a eficiência, eficácia e aplicabilidade, destas soluções em
aplicações reais de geração de eletricidade. Metodologia: Será desenvolvido um protótipo que mede a energia luminosa recebida e alterando o
ângulo de placas solares conforme a rotação da terra em torno do Sol e em torno de si para que assim seja demonstrado que o ângulo delas influencia
na captação e/ou conversão dessa luminosidade garantindo um melhor aproveitamento dessa energia recebida, onde a variação no ângulo será
automática conforme a mudança na luz do ambiente. Resultados esperados: Este projeto abrangerá grandes áreas da Engenharia de Computação e
Ciência da Computação, sendo elas: desenvolvimento de hardware e desenvolvimento de software. O Hardware montado será responsável além da
captação, sensoriamento, medição e da movimentação do sistema. O Software realizará o recebimento e a análise dos dados coletados pelo hardware
para controlar o sistema e efetuar o tratamento das leituras.
Aluno: Eder Almeida Batista de Oliveira
Aluno: Felipe de Moraes Artero

Curso do aluno: Engenharia da Computação
Curso do aluno: Ciência da Computação

Título SISTEMA DE CONTROLE AVÍCOLA
Docente orientador: Thiago Wellington Joazeiro de Almeida

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: thiago.uniseb@gmail.com

RESUMO
O Sistema de Controle Avícola (SCA), é um sistema de automação e controle de temperatura ambiente em aviário para aves de corte. O
funcionamento abrange o processo de ventilação mínima, exaustão, iluminação e aquecimento através do micro controlador Arduino, do Shield
Ethernet e dos módulos rele. Objetivo: O objetivo do projeto é realizar o monitoramento das condições internas dos galpões, acionando
automaticamente os equipamentos citados acima para estabilidade interna do ambiente para as aves. O usuário terá acesso ao sistema do aviário
através do website, podendo atender as possíveis anormalidades e tendo acesso as informações em tempo real para visualização. Metodologia: Este
projeto abrangerá 3 grandes áreas da Engenharia de Computação, sendo elas: desenvolvimento de hardware, transmissão de dados e
desenvolvimento de software. Sendo o primeiro responsável pela coleta dos dados do ambiente a ser controlado, o segundo pela comunicação entre
o arduino e o site de controle e o último pela interação com o Hardware e o sistema web com o ambiente totalmente controlado. Para o
desenvolvimento deste trabalho é necessário domínio sobre circuitos elétricos, programação de micro controlador e programação de software. A
utilização dos conceitos de elétrica e programação de micro controlador serão empregados no desenvolvimento da automação, do controle de
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temperatura, do ambiente e aviso de anormalidade no local. O uso da programação de software irá ser utilizado no desenvolvimento do sistema que
permite ao usuário a visualização do website. Resultados esperados: Os resultados esperados da implantação do Sistema de Controle Avícola são um
funcionamento das funções de controle de temperatura, umidade e iluminação. A interação das atividades entre o produtor e o aviário será
potencializada ganhando uma maior rapidez na aplicação dos comandos, sem a necessidade da presença física do produtor nas tarefas realizadas por
meio do site. A implantação do Sistema de Controle Avícola irá proporcionar melhorias no gerenciamento da avicultura, trazendo resultados na
produção e no bem-estar das aves de corte.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Diego Matheus Budis
Vinicius Ruiz Amadeu
Geovane Cesar Klassen
Diogo Nogueira Mobiglia Crepaldi Perez

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

Engenharia da Computação
Engenharia da Computação
Engenharia da Computação
Engenharia da Computação

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS: UM ENFOQUE UTILIZANDO O MÉTODO DE MONTE CARLO
E-mail: diego.meli@estacio.br
Docente orientador: Diego Bevilacqua Meli

RESUMO
É importante, para qualquer tipo de investimento, o estudo da viabilidade econômica, refletindo os possíveis pontos fracos e fortes. Para se avaliar
um projeto em condições de risco, existe diversas ferramentas de análise de investimentos, como o Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de
Retorno (TIR), Payback descontado, Índice de Lucratividade, entre outras. Tais técnicas envolvem conhecer os fluxos de caixa do projeto e a taxa de
desconto exigida pela empresa. Dessa maneira, é possível determinar e conhecer a viabilidade de um projeto. Todavia, as perspectivas de retornos
dos fluxos de caixa esperados podem variar ao longo do tempo e até se comportar de maneira não prevista, dado a volatilidade dos valores
envolvidos (volume, preço e custo das vendas). Assim, a decisão muitas vezes pode estar comprometida. Uma maneira de resolver tal impasse é
aplicar, conjuntamente com as análises de investimentos, o Método (ou Simulação) de Monte Carlo. Objetivos: O objetivo geral deste trabalho é
simular diversos cenários de fluxos de caixa por meio do Método de Monte Carlo e, sequencialmente, utilizar o Valor Presente Líquido (VPL)
conjuntamente com duas outras técnicas complementares (payback descontado e Índice de Lucratividade) com o escopo de auxiliar o usuário na
tomada de decisão quando da escolha de um projeto de investimento. Para atender ao objetivo geral, alguns objetivos específicos serão realizados:
análise da sensibilidade dos fluxos incrementais; variabilidade econômica da empresa; identificar as vantagens e desvantagens do uso do Método de
Monte Carlo (MMC); avaliação de risco do projeto; obter a aceitabilidade e retorno do projeto. Método: O estudo consiste em utilizar o Método de
Monte Carlo (MMC) combinado com as técnicas de análise de investimento para simular diversos cenários e auxiliar na tomada de decisão na escolha
do investimento em um projeto. Para a viabilidade do estudo será necessário estimar um fluxo de caixa de um determinado projeto e, por
conseguinte, realizar diversas simulações por meio do MMC. Resultados esperados: Com essas ferramentas trabalhando em conjunto, espera-se um
melhor resultado proveniente de cada uma das técnicas de análise de investimento e, posto isso, ajudar o usuário na tomada de decisão quando da
escolha ou não de investir em um projeto.
Aluno: Izabella Oliveira Cicilino

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO ANIMAL
E-mail: danielajacobovitz@gmail.com
Docente orientador: Daniela M.L.Barbato Jacobovitz

RESUMO
Toma-se como objeto de estudo uma empresa brasileira especializada em Fertilização In Vitro, Transferência de Embriões e Inseminação Artificial,
com produtos desenvolvidos para bovinos, equinos e pequenos ruminantes. Seus produtos foram projetados para os veterinários realizarem seu
trabalho com toda a segurança, economia e alcançarem os melhores resultados, sem provocar qualquer dano à saúde do animal. Objetivos: A
pesquisa tem por objetivo central avaliar o nível da qualidade do serviço prestado por uma empresa de reprodução animal e as percepções do cliente
sobre a empresa e especificamente busca: descrever para a empresa os objetivos e vantagens da realização da pesquisa; obter resultados com os
dados encontrados e classificar o nível da qualidade do serviço prestado; traduzir resultados e análises para a empresa; introduzir diferentes métodos
de análise estatística (Information Bottleneck, e Análise das Componentes Principais) para testar a consistência dos resultados obtidos com aplicação
de apenas um questionário. Metodologia: Será aplicado o questionário SERVQUAL, o qual foi desenvolvido como uma forma de medir a qualidade dos
serviços prestados por um estabelecimento. Este instrumento é composto por dois questionários com 22 perguntas que medem a percepção e
expectativa dos clientes para com a empresa. Neste trabalho nós elaboramos a adaptação do questionário SERVQUAL para medir a qualidade de
serviços prestados por uma empresa que produz equipamentos para reprodução animal. Neste caso haverá apenas um questionário para medir a
percepção, que será aplicado online, uma vez que toda a venda é feita por telefone e internet. Resultados esperados: Normalmente os trabalhos que
usam questionário SERVQUAL, analisam os dados através da Análise Fatorial, pois este é um método encontrado nos pacotes estatísticos. Além da
Análise Fatorial, vamos introduzir outros dois métodos estatísticos: Análise das Componentes Principais e Information Bottleneck. Desta maneira,
podemos além de obter resultados quantitativos sobre a qualidade de serviço, também comparar as diferentes formas de análise para investigar a
consistência do questionário proposto.
Aluno: Michelle Quaglio Augusto

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Título O IMPACTO DA SUAVIZAÇÃO DOS RESULTADOS NO CUSTO DE CAPITAL DE TERCEIROS EM EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO
E-mail: diego.meli@estacio.br
Docente orientador: Diego Bevilacqua Meli

RESUMO
A suavização é o principal e mais interessante tema dentro do campo de gerenciamento, permitindo, assim, melhores êxitos nas pesquisas. Dessa
maneira, o estudo pretende contribuir com a literatura brasileira e internacional a respeito do tema. As empresas têm seu desempenho avaliadas por
meio de seu resultado (lucro ou prejuízo). Logo, é de esperar que essa informação tenha qualidade para auxiliar o usuário na tomada de decisão.
Todavia, a prática de gerenciamento de resultado pode afetar tal qualidade da informação contábil e, por sua vez, alterando o resultado da empresa.
Entre as formas de gerenciamento de resultados, destaca-se a suavização dos resultados. A literatura mostra que o gerenciamento de resultados
impacta no custo de capital das empresas, seja ele próprio ou de terceiros. Dada a estrutura de capital de uma empresa, poderia, a suavização dos
resultados, impactar (de forma positiva ou negativa) em seu custo? É escopo, portanto, deste trabalho, responder tal pergunta. Alguns estudos já
foram feitos, verificando a relação do gerenciamento com o custo de capital de terceiros (Ki) e da suavização com o Ki. Objetivo: O objetivo geral
deste trabalho é verificar o efeito das práticas da suavização dos resultados no custo de capital de terceiros (Ki) das empresas brasileiras de capital
aberto. O período de estudo compreende uma única análise no período 2011 a 2014 (após a adoção das IFRS). Método: Este trabalho será feito em
um período após a adoção das normas internacionais de contabilidade (as IFRS). Para verificar esse efeito, uma amostra de empresas brasileiras de
capital aberta será coletada no período 2011-2014 e, por meio da técnica estatística de regressão, será possível verificar se e qual o impacto da
suavização no Ki. Resultados esperados: Espera-se, como contribuição acadêmica, verificar se o ato de suavizar, após a adoção das IFRS, impacta no Ki
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das empresas brasileiras de capital aberto.
Aluno: Gabriella Grotto Bonilha

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental
Título DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA-BA
E-mail: marcelo.elias@estacio.br
Docente orientador: Marcelo Elias dos Santos

RESUMO
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – EAD possui atualmente 376 alunos ativos dos quais 29 se inscreveram para o processo
seletivo do Programa de Iniciação Científica da Estácio/Uniseb. Dentre os inscritos, a aluna Isabelly Santana Carneiro Araujo foi selecionada e irá
participar desenvolvendo um diagnóstico dos resíduos sólidos urbanos no município de Dias d’Ávila-BA. Tema: A produção de resíduos sólidos
aumenta em uma escala considerável causando problemas ao ambiente e à saúde pública. Governo e sociedade precisam trabalhar juntos para
oferecer soluções ao gerenciamento dos resíduos da coleta até a disposição final, uma vez que, o volume e complexidade dos descartes apenas
aumentam. O risco da destinação dos resíduos sólidos a saúde pública e ao meio ambiente deve ter um gerenciamento multidisciplinar que envolva
engenharia ambiental, administração, economia e áreas afins. Assim, é possível adotar técnicas adequadas e evitar custos elevados para as soluções.
Atualmente, muitos centros urbanos não estão preparados para dispor o lixo no solo. O município de Dias d’Ávila-BA, por exemplo, discute
atualmente a implantação da coleta seletiva em conjunto com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Dias d’Ávila. Objetivo: A pesquisa tem por
objetivo desenvolver um diagnóstico dos resíduos sólidos urbanos no município de Dias d’Ávila-BA e descrever a situação da gestão dos resíduos
sólidos urbanos neste município. Metodologia: A pesquisa será dividida em duas fases: diagnóstico e prognóstico. A primeira fase consiste em um
levantamento da situação atual dos diferentes tipos de resíduos sólidos segundo a origem e periculosidade. A segunda fase compreende o
planejamento das ações necessárias de adequação dos sistemas de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Resultados esperados: As
informações coletadas deverão ser tratadas (tabuladas) e analisadas, de modo a estabelecer um cenário da situação dos diferentes tipos de resíduos
no município e subsidiar futuras proposições de programas, projetos e ações indicadas a mitigação, melhoria ou solução da situação que se pretende
modificar.
Aluno: Isabelly Santana Carneiro Araujo

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/IES

Título MELIPONICULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PERSPECTIVA DE ENVOLVIDOS SOBRE DESAFIOS E POTENCIAL DE ATUAÇÃO CONJUNTA
E-mail: alexei@live.estacio.br
Docente orientador: Alexei J. Zaratini

RESUMO
A meliponicultura diz respeito à criação de abelhas sem ferrão, para aproveitamento comercial ou uso caseiro de produtos extraídos das colmeias.
Tais espécies de abelhas, predominantemente nativas dos próprios biomas em que são aproveitadas, realizam importante serviço ambiental de
polinização, cujo impacto positivo não se aplica somente à atividade agrícola, mas também à manutenção do equilíbrio ecossistêmico nativo. A
educação ambiental é uma concepção da educação voltada para a mudança da relação entre ser humano e Natureza, ou ambiente natural, a fim de
que a crise ambiental decorrente da ação humana possa ser revertida. Abrange uma ampla variedade de temáticas, abordadas das mais diversas
maneiras em atividades pedagógicas em geral interdisciplinares, seja na educação formal ou não formal. O termo “meliponicultura” foi usado pela
primeira vez em 1953, havendo pesquisas disponíveis com diferentes enfoques, dedicadas à atividade da meliponicultura. Na biblioteca online de
periódicos Scielo, a publicação mais antiga sobre tal atividade data de 2006, o que não significa, embora possa sugerir, um passado ainda recente das
pesquisas sobre contribuições dessa atividade, seja na educação ambiental ou em outros aspectos. Nesse contexto, a execução da presente pesquisa
se dará em conjunto entre os alunos envolvidos no programa de iniciação científica do curso superior tecnológico em Gestão Ambiental da
universidade Estácio e identificados anteriormente. Tem por mérito contribuir para uma melhor compreensão de aspectos relativos à meliponicultura
como via de desenvolvimento da educação ambiental e, em paralelo auxiliar os alunos participantes a melhor apreender o que é Ciência. Objetivo:
Frente a tais propósitos, a pesquisa tem por objetivo analisar a perspectiva de envolvidos com meliponicultura sobre desafios e potenciais para
desenvolvimento da meliponicultura como via de promoção da educação ambiental. Metodologia: Trata-se, portanto, de pesquisa descritiva, que
utilizará dados qualitativos, sendo os secundários coletados predominantemente de fontes bibliográfica e os primários, de fonte documental e
entrevistas com envolvidos na atividade meliponícola com viés de educação ambiental. A análise dos dados se dará por busca nos conteúdos
levantados, de elementos que permitam identificar, de um lado, a perspectiva de envolvidos na meliponicultura sobre potenciais e desafios para sua
aplicação em conjunção com a educação ambiental; e, de outro, instrumentos que possam auxiliar no desenvolvimento de iniciativas no sentido dessa
conjunção. Resultados esperados: Ao término, espera-se que o trabalho tenha contribuído para uma maior compreensão da atividade meliponícola
em seu papel de promoção da educação ambiental. A pesquisa poderá contribuir ainda com que futuros pesquisadores ou interessados na
meliponicultura compreendam melhor a relação entre ela e a educação ambiental. Ressalta-se que a própria atividade, em si, já é de relevância
ambiental, ainda mais em razão do declínio nas populações de espécies de abelhas nativas sem ferrão.
Aluno: Maria Patrícia Lima de Brito

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título CONTABILIDADE GERENCIAL: A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE GERENCIAL EM UM BUFFET INFANTIL DA MICRORREGIÃO DE RIBEIRÃO
PRETO/SP
E-mail: andreia.maciel@estacio.br
Docente orientador: Andréia Marques Maciel de Carvalho

RESUMO
A contabilidade gerencial surgiu no período da Revolução Industrial e vem se desenvolvendo para atender as necessidades das empresas até os dias
de hoje. Este ramo da Contabilidade está direcionado para o planejamento, controle, avaliação e tomada de decisão. Para se aplicar a contabilidade
gerencial utiliza-se diversos métodos e, neste trabalho será avaliado o Modelo de Custeio Variável em um estudo de caso de um buffet infantil na
cidade de Monte Alto. O estudo se justifica por sua importância no planejamento de novos negócios no auxílio na administração da empresa.
Problema: Essa pesquisa tem, como problema de pesquisa, responder a seguinte indagação: Qual a importância do controle gerencial em um buffet
infantil da microrregião de Ribeirão Preto/SP. Para atender ao propósito da presente pesquisa, o objetivo demonstrar, por meio da contabilidade
gerencial, quais ferramentas se adequam à gestão do negócio (estudo de caso), possibilitando o aumento do lucro e a redução das despesas.
Objetivos:Traz como objetivos específicos: evidenciar os custos e despesas de um pequeno negócio no setor alimentício; apresentar modelos de
gestão e controle gerencial; demonstrar as ferramentas gerenciais adequadas para o negócio; identificar os sistemas de controle gerencial adequados
ao negócio; propor a formalização do negócio; demonstrar os resultados gerencias. Metodologia: Para realização deste trabalho, na área de
contabilidade gerencial será necessário especificar a origem dos dados dos custos dos produtos e dos sistemas de informações. Isto será realizado por
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meio de documentos, relatórios e informações que serão fornecidas pelo gestor da microempresa, aplicação de questionário estruturado, técnicas de
observação e entrevista. Dessa forma, em relação aos objetivos expostos, esta pesquisa se classifica como pesquisa qualitativa e quantitativa,
descritiva, utilizando pesquisas bibliográficas e estudo de caso. Serão realizadas pesquisas para selecionar quais serão as técnicas utilizadas como
critério de decisão, analisar as vantagens e desvantagens de um sistema de controle de custos, baseadas nas informações pesquisadas, na eficiência
das técnicas e no escopo estabelecido para o problema. Dessa forma, o presente trabalho será realizado seguindo um cronograma de planejamento,
revisão bibliográfica, seleção de métodos de análise, análise dos dados e conclusão. Resultados esperados: Os possíveis resultados demonstrarão que
o negócio pode ser gerenciado de forma eficaz com o modelo adequado de contabilidade gerencial, propondo-se à empreendedora que a mesma
formalize seu negócio.
Aluno: Estela Frigato

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Título IMPACTOS DA CONTABILIZAÇÃO DO LEASING OPERACIONAL NOS INDICADORES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO: UM ESTUDO APLICADO ÀS
COMPANHIAS AÉREAS BRASILEIRAS
E-mail: andreia.maciel@estacio.br
Docente orientador: Andréia Marques Maciel de Carvalho

RESUMO
O termo leasing é descrito como arrendamento mercantil, sendo classificado em duas modalidades: financeiro e operacional. O leasing é uma forma
de adquirir um bem através de um contrato de aluguel, assemelhando-se com uma compra financiada. Essa modalidade de financiamento causa
controvérsias sobre a contabilização do leasing, e foi por conta disso, que os conselhos FASB e IASB colocaram em audiência pública o Discussion
Paper Leases Preliminary Views, dando uma nova abordagem para a utilização e contabilização do leasing. Por ser utilizado pelas companhias aéreas
para obtenção de aeronaves, o presente trabalho tem como objetivo responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual o impacto da contabilização do
leasing operacional nos indicadores de liquidez e endividamento das empresas aéreas brasileiras TAM e GOL? Objetivos: Para responder a tal questão,
o presente trabalho pretende alcançar os seguintes objetivos: estudar o impacto da contabilização do leasing nos indicadores de liquidez; estudar o
impacto da contabilização do leasing nos indicadores de endividamento; comparar os índices obtidos antes e depois da adoção da Lei n° 11.638/07.
Metodologia: Para realização deste trabalho, será necessário analisar as companhias TAM e GOL que foram selecionadas por serem as maiores
companhias de aviação civil brasileira e por ambas usarem o regime leasing operacional para “aquisição” na maioria de suas frotas. O período de
análise será de 2006 a 2014. Serão cálculos os indicadores de liquidez e endividamento para esse período para análise da evolução desses indicadores
antes e após a adoção da Lei n°11.638/07. Em relação à abordagem essa pesquisa se classificada como qualitativa, descritiva e os procedimentos
técnicos serão realizados por meio de uma análise documental com dados secundários, uma vez que as informações provêm de demonstrativos
contábeis de ambas das companhias aéreas TAM e GOL. Resultados esperados: No presente trabalho, espera-se que durante os anos analisados o
endividamento tenha aumentado e a liquidez tenha diminuído após a adoção da Lei n° 11.638/07, pois ambas as companhias registraram novos ativos
não circulantes e novos passivos circulantes e não circulantes.
Aluno: Suellen Rosa do Amaral

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/IES

Título UM ESTUDO COMPARATIVO DOS MÉTODOS DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO E VARIÁVEL EM UMA INDÚSTRIA QUÍMICA NA REGIÃO DE
RIBEIRÃO PRETO/SP.
E-mail: andreia.maciel@estacio.br
Docente orientador: Andréia Marques Maciel de Carvalho

RESUMO
Atualmente, as empresas estão passando por consideráveis modificações e a sobrevivência no mercado está diretamente ligada com a competividade
e, por isso, os empresários devem estar em constante busca de melhorias e atualizações. A Contabilidade de Custos é uma área da contabilidade que
estuda os custos pertinentes à produção de bens e serviços. O estudo visa apresentar aos diretores da empresa a importância da contabilidade de
custo, por meio do resultado comparativo entre os métodos utilizados para custear seus produtos. Com o mercado cada vez mais competitivo os
empresários almejam reduzir seus custos e aumentar sua lucratividade. O conhecimento dos métodos de custeio proporciona um melhor
gerenciamento dos custos, auxiliando no controle e na tomada de decisão. Este trabalho será realizado em uma empresa que atua no ramo de
produtos químicos, localizada na cidade de Jardinópolis/SP. Neste cenário, a contabilidade de custo disponibiliza métodos de custeio que contribuem
com informações que possibilitam os empresários no controle operacional, no custeio de produtos, controle de processos, administrativos, gerenciais
e principalmente no processo de tomada de decisão. Parte-se do seguinte questionamento: qual o resultado operacional de uma indústria química
por meio de um estudo comparativo dos métodos de custeio por absorção e custeio variável? Objetivos: Diante do exposto, os objetivos que o estudo
pretende alcançar são: identificar os principais produtos para análise dos métodos comparativos de custeio; analisar a estrutura de custo da empresa;
demonstrar os métodos de custeio por absorção e custeio variável; apresentar os resultados gerenciais. Metodologia: A metodologia a ser utilizada
para este estudo será a pesquisa bibliográfica, estudo de caso, pesquisa empírica com coleta de dados e pesquisa qualitativa por meio de análise
dados. Resultados esperados: A finalidade deste estudo é identificar e comparar as principais diferenças na apuração dos custos dos produtos através
dos métodos de Custeio por Absorção e Custeio Variável, e demostrar aos diretores a importância da Contabilidade de Custos para a empresa.
Aluno: Camila Aparecida de Castro

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título AVALIAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E GLICÊMICO ENTRE ADULTOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIOUNISEB
E-mail: evertoncosta_biomedicina@yahoo.com.br
Docente orientador: Everton de Brito Oliveira Costa

RESUMO
A frequência de Síndrome Metabólica (SM) entre diferentes populações brasileiras ainda é muito pouco conhecida e estudada. Alguns fatores
conhecidos como o sedentarismo e a obesidade, associados aos padrões dietéticos e aos fatores hereditários, são importantes indicadores para o
desenvolvimento de SM e doenças cardiovasculares. Por apresentar elevados índices de morbidade e de mortalidade em pacientes, a SM passou a ser
considerada como uma das principais metas do ponto de vista terapêutico em termos de prevenção cardiovascular. Tem sido demonstrado um
aumento geral no excesso de peso e aumento no número de casos de doenças crônicas entre populações de países desenvolvidos e em
desenvolvimento, especialmente entre os adolescentes e adultos jovens, devido a hábitos de vida pouco saudáveis. Objetivos: Neste sentido, este
projeto busca avaliar a frequência de alterações metabólicas relacionadas aos perfis antropométrico e glicêmico em estudantes universitários adultos
jovens do Centro Universitário Estácio Uniseb. O estudo entre adultos jovens universitários é particularmente importante, pois este grupo constitui
uma importante e grande força de trabalho com impacto socioeconômico, costuma apresentar hábitos de vida desregrados, e não possuem o hábito
de consultas médicas regulares para avaliação do estado geral de saúde. Metodologia: A metodologia de pesquisa será realizada por meio de
Avaliação antropométrica, Avaliação bioquímica da glicemia, e Análise Estatística, em que será verificada a associação entre as variáveis clínicas e
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laboratoriais. A verificação da associação de variáveis nominais será realizada utilizando o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher, quando
necessário. A significância estatística será estabelecida em P igual ou menor que 0,05. Resultados esperados: O conhecimento desses fatores
permitirá detectar o nível de susceptibilidade desta população a doenças cardiovasculares para subsidiar a prática clínica dos profissionais de saúde
em direção às reais necessidades dos adultos jovens, contribuir com estratégias para prevenção das doenças crônicas e promoção da saúde, além de
influenciar condutas de vida saudáveis.
Aluno: Luanna Torres Rodrigues Abreu

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Medicina
Título AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES METABÓLICAS ENTRE ADULTOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO-UNISEB
E-mail: evertoncosta_biomedicina@yahoo.com.br
Docente orientador: Everton de Brito Oliveira Costa

RESUMO
O presente estudo, denominado avaliação de alterações metabólicas entre adultos jovens universitários do Centro Universitário Estácio-Uniseb, traz
como tema as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), as quais correspondem a um conjunto de doenças que geram uma ameaça para a saúde
humana e desenvolvimento socioeconômico dos países. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 36 milhões de pessoas morrem
anualmente devido a complicações oriundas deste grupo de doenças. Tem sido demonstrado um aumento geral no excesso de peso e aumento no
número de casos de doenças crônicas entre populações de países desenvolvidos e em desenvolvimento, especialmente entre os adolescentes e
adultos jovens, devido a hábitos de vida pouco saudáveis. Objetivos: Este projeto busca realizar uma investigação clinico-laboratorial multidisciplinar
de identificação de fatores de risco passíveis de modificação, conhecidamente envolvidos no desenvolvimento de alterações metabólicas, os quais são
importantes para evitar o desenvolvimento das doenças crônicas. O estudo entre adultos jovens universitários é particularmente importante, pois
este grupo constitui uma importante e grande força de trabalho com impacto socioeconômico, costuma apresentar hábitos de vida desregrados, e
não possuem o hábito de consultas médicas regulares para avaliação do estado geral de saúde. Metodologia: Como metodologia de pesquisa será
realizada Avaliação antropométrica, Avaliação bioquímica da glicemia e Análise Estatística, em que será verificada a associação entre as variáveis
clínicas e laboratoriais. A verificação da associação de variáveis nominais será realizada utilizando o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher,
quando necessário. A significância estatística será estabelecida em P igual ou menor que 0,05. Resultados esperados: O conhecimento desses fatores
permitirá detectar o nível de susceptibilidade desta população a doenças crônicas para subsidiar a prática clínica dos profissionais de saúde em
direção às reais necessidades dos adultos jovens, contribuir com estratégias para prevenção das doenças crônicas e promoção da saúde, além de
influenciar condutas de vida saudáveis.
Aluno: Victória Fernanda Athayde Spetic
Aluno: Camila Diniz Gil
Aluno: Ingrid Daiane Caridade

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

Título CARDIOTOXICIDADE EM PACIENTES ONCOLÓGICOS
Docente orientador: Pamela Borges Nery

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

E-mail: pamela.nery@estacio.br

RESUMO
A cardiotoxicidade é uma agressão que afeta as células cardíacas (miócitos) devido a fatores externos químicos ou físicos levando a comorbidades,
como por exemplo, arritmias, hipertensão arterial, coronáriopatias pericardiopatias, disfunção e insuficiência cardíaca. Os efeitos colaterais mais
graves podem ser observados após uso de doxorrubicina. Essas complicações surgem no início, durante o tratamento ou após seu término. As
manifestações clínicas aparecem de um modo bem amplo, desde uma insuficiência cardíaca refrataria ao tratamento até pacientes assintomáticos
com função sistólica preservada com alterações apenas de biomarcadores. Atualmente, o crescente número de novos casos dos mais variados tipos
de câncer e os avanços significativos da medicina, trouxeram-nos o despertar das consequências em longo prazo do uso de medicamentos
quimioterápicos. Algumas comorbidades cardiovasculares encontradas em adultos que passaram por sessões de quimioterapia estão diretamente
relacionadas a concentração medicamentosa. Devido à alta morbimortalidade ocasionada pela cardiotixicidade devemos realizar um diagnóstico
precoce que se baseia na combinação de dosagem de biomarcadores associados à métodos de imagem como ecodopplercardiograma e ressonância
magnética para uma intervenção terapêutica precoce. Objetivos: O projeto tem como objetivo a análise das medidas preventivas à cardiotixicidade
como também, um levantamento dos diferentes riscos cardiovasculares que os quimioterápicos proporcionam aos pacientes. Método: Será utilizada a
revisão integrativa da literatura, seguindo as etapas: 1) Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa para a elaboração da revisão
integrativa; 2) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3) Categorização dos estudos; 4)
Avaliação dos estudos incluídos; 5) Apresentação da revisão com síntese dos dados. Esse projeto será desenvolvido na cidade de Ribeirão Preto- SP,
onde haverá demanda de casos para análise nos mais variados centros de saúde. Resultados esperados: Considera-se que a prevenção da
cardiotoxicidade é dada pela identificação dos pacientes vulneráveis, lesões subclínicas, monitoramento da função cardíaca e realização de medidas
cardioprotetoras.
Aluno: Isabella Carramona Gonçalves

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/IES

Título QUALIDADE DA ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO RIBEIRÃO PRETO E RISCOS À SAÚDE
E-mail: analu.santos@live.estacio.br
Docente orientador: Analu Egydio dos Santos

RESUMO
A Bacia hidrográfica do Ribeirão Preto é a principal bacia de drenagem da cidade de Ribeirão Preto, com histórico de enchentes, doenças de
veiculação hídrica e um importante afluente do Rio Pardo. Assim, estudos de contribuição da área urbana sobre as bacias hidrográficas são
fundamentais para garantir a qualidade do recurso hídrico e também para a melhora da qualidade de vida da população. O monitoramento dos
recursos hídricos urbanos permite um diagnóstico da qualidade da água e os riscos à saúde da população. O córrego Ribeirão Preto faz parte da bacia
hidrográfica do Rio Pardo, possui uma grande área de drenagem que abrange 53% da cidade de Ribeirão Preto e parte do município de Cravinhos.
Alguns setores apresentam elevada deterioração da qualidade da água e como consequência afeta a saúde da população do entorno devido à
disseminação de vetores de doenças e contato direto com a água contaminada. Objetivo: Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a
qualidade da água do córrego Ribeirão Preto e identificar os principais impactos à saúde da população do entorno. Metodologia: A metodologia
empregada será a coleta trimestral de amostras de água em pontos estratégicos do córrego Ribeirão Preto durante o ano de 2016 e 2017,
caracterização do entorno com identificação dos riscos à saúde e entrevistas para o levantamento dos agravos à saúde relacionados com a
deterioração do ambiente nas unidades de saúde e de vigilância ambiental. Além disso será feito um levantamento de dados secundários sobre
saneamento e ações de vigilância em saúde ambiental. Resultados esperados: Os resultados obtidos em projetos já executados nesta bacia revelaram
a presença de esgotos domésticos na água, o que afeta o desenvolvimento de organismos aquáticos. Os resultados que serão obtidos neste projeto
irão quantificar a carga poluidora, identificar os principais pontos de lançamento de efluentes e analisar os riscos à saúde da população. Os dados
gerados neste trabalho podem ser utilizados para a tomada de decisão quanto à melhor gestão deste importante recurso hídrico urbano e para o
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planejamento de ações de vigilância relacionada à saúde ambiental.
Aluno: Natália Fernanda Finato Coelho

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título RELAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE
RIBEIRÃO PRETO - SP.
E-mail: jedsanto@fmrp.usp.br
Docente orientador: José Ernesto dos Santos

RESUMO
O fenômeno de transformação social econômico que a população sofreu nas últimas décadas não alterou apenas a maneira de pensar, o modo de
produção, o posicionamento social, mas, também o estilo de vida, que favoreceu o aumento da prevalência de obesidade, levando-a a se tornar
questão de saúde pública da sociedade contemporânea. No Brasil, nos últimos 8 anos a prevalência de sobrepeso e obesidade cresceu 9,5%, sendo
que 17,9% desses estão obesos. A partir do VIGITEL 2014, observou-se que na adolescência, entre os 12 a 16 anos, cerca de 17,2% dos adolescestes
brasileiros são obesos. A obesidade tornou-se problema de saúde pública em razão de sua prevalência alta que atinge níveis epidêmicos e aos
problemas médicos oriundos do sobrepeso, como transtornos psiquiátricos, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares (DVC) e certos
cânceres (CA). Objetivos: Busca-se nesta pesquisa correlacionar a prevalência de obesidade às questões socioeconômicas das duas realidades
estudantis em foco: escola da rede pública e da rede particular; para tanto, pretende-se coletar variáveis antropométricas; calcular IMC; aplicar
questionários sobre o perfil alimentar, hábitos de vida, antecedentes familiares referentes à obesidade e fatores de risco; investigar possíveis
correlações entre a situação socioeconômica e o estado nutricional; traçar um quadro comparativo das variáveis antropométricas, IMC e PA;
relacionar os resultados; propor medidas educativas; desenvolver atividades de conscientização, medidas de promoção e prevenção à saúde.
Metodologia: O método utilizado será a revisão integrativa de literatura. A busca de dados será realizada nas bases de dados: PUBMED, BIREME e
SCIELO, com as palavras-chaves: “obesidade”, “obesidade juvenil” e “obesidade e perfil socioeconômico’ em inglês e português, no período entre
1990 e 2016. Aplicar-se-á um questionário fechado para coletar dados de identificação pessoal e familiar, hábitos de vida pessoal e familiar,
antecedentes pessoais e familiares, perfil escolar e socioeconômico. Contribuição: Com base nos resultados, será possível desenvolver atividades de
conscientização, medidas de promoção e prevenção à saúde.
Aluno: João Antonio Madalosso Junior
Aluno: Marco Antonio de Melo Soares
Aluno: Andressa Junqueira de Souza

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

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

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título CONCEPÇÕES E INTERVENÇÕES DOS GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE
ENSINO ACERCA DO BULLYING
E-mail: patricia.carraro@live.estacio.br
Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
O Bullying é um fenômeno que vem se destacando cada vez mais nas publicações científicas, despertando o interesse de diferentes áreas de
conhecimento. Sugere atos de violência física ou verbal, que ocorrem de forma repetitiva e intencional contra um ou mais vítimas causando muitos
danos no desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial do indivíduo. Nas escolas tomou uma proporção significativa. Gestores e professores
precisam estar preparados e intervir nesta questão. Objetivos: Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo compreender as concepções e
intervenções dos gestores, coordenadores pedagógicos e professores da rede pública e particular de ensino acerca do bullying, na cidade de
Cravinhos/SP. Como objetivos específicos visa descrever a formação destes educadores, compreender as concepções dos gestores, coordenadores
pedagógicos e professores acerca da origem e as causas do bullying. Pretende também compreender como estes educadores identificam o bullying na
escola e como agem nessas situações. Além disso, visa investigar como os educadores consideram ser formas de intervenção diante dos casos
ocorridos, as ações e medidas utilizadas pela instituição, e por último, irá identificar a existência de programas de prevenção bullying nas escolas da
rede pública de ensino municipal e estadual e da rede particular de ensino. Metodologia: O procedimento previsto para este estudo compreenderá
uma entrevista com os gestores, coordenadores pedagógicos e professores. 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 aproximadamente 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. Contribuição: A pesquisa deverá evidenciar que o bullying está ocorrendo nas escolas e que os professores muitas vezes não
sabem definir o fenômeno, bem como intervir, apontando a necessidade das escolas se prepararem e implementarem ações anti-bullying.
Aluno: Gisele Patricia de Oliveira Carniel

Curso do aluno: Psicologia

Título UMA VISÃO PSICANALÍTICA SOBRE COMUNIDADES VIRTUAIS PRÓ-ANA
Docente orientador: Bruna Fontanelli Grigolli Persico

Situação: PIBIC/IES

E-mail: bruna.persico@live.estacio.br

RESUMO
Esta pesquisa consiste em um estudo voltado às práticas que buscam a perpetuação e promoção do transtorno de anorexia nervosa, sob a ótica
psicanalítica, enfocando os ambientes virtuais “Pró-ANA”, os quais tem se proliferado pelo mundo todo através da internet. A anorexia nervosa é um
transtorno bastante comum em mulheres jovens que, atualmente buscam, de forma significativa, ajuda por meio de relações virtuais. A perspectiva
psicanalítica pode contribuir para uma reflexão sobre a relação do transtorno com a formação de sintomas que envolvem a corporeidade, bem como
conceitos narcísicos e traumas fixados com a oralidade. Objetivos: Dessa forma, pretende-se, a partir dos estudos psicanalíticos, compreender o
desenvolvimento do transtorno anoréxico. Especificamente, busca-se, identificar como as comunidades virtuais podem favorecer a manutenção dos
sinais e sintomas. Metodologia: Trata-se de um estudo documental, de abordagem qualitativa, submetidas a análises descritivas e exploratórias. A
pesquisa documental pode ser compreendida como a análise de material que não foi tratado de forma sistemática. A coleta de dados deverá ser
realizada junto às comunidades virtuais “pró-ANA”, brasileiras, as quais serão localizadas a partir de consultas realizadas mediante consulta a
ferramenta de busca virtual, a maior disponível no país - GOOGLE. As comunidades “pró-ANA” são sites, blogs, comunidades virtuais que incentivam
adolescentes ao “estilo de vida” da anorexia e bulimia nervosa. Especificamente, serão localizadas as cinco comunidades virtuais dessa natureza, cujas
descrições serão consideradas representativas no movimento virtual e que apresentam conteúdo aberto a não membros, que veiculam material de
domínio público. O conteúdo será acessado semanalmente, em dia da semana pré-estabelecido - quartas-feiras, sempre no horário entre 16h e/ou
20h e coletado sempre os novos depoimentos, num período de dois meses sequentes. A análise dos dados será realizada a partir do desenvolvimento
de categorias que corroborem com os objetivos do trabalho. Resultados esperados: Com isso, pretende-se compreender como os fenômenos
psicanalíticos podem favorecer a análise dos sintomas anoréxicos, contribuindo para o desenvolvimento de alternativas eficazes no cuidado destas
pessoas.
Aluno: Monica Giacomelli Camacho
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Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título RESPONSABILIDADE SOCIAL ORGANIZACIONAL
Docente orientador: Adriana Aparecida Ferreira

E-mail: adriana.aferreira@estacio.br

RESUMO
O/A Assistente Social é um dos profissionais que possui formação e competência técnica e operativa para atuar na vida cotidiana dos trabalhadores,
em sua dimensão profissional e pessoal/familiar, desta forma sua prática, traz grande contribuição na formulação e execução de programas
integrativos que, abrange a família-comunidade, em busca de melhoria na qualidade de vida e também conhecimento para todos sobre os processos
internos de uma organização, sendo que a responsabilidade social empresarial envolve todos os Stakeholders. Esse projeto de iniciação científica tem
como campo de observação o contexto organizacional no desenvolvimento de projetos de responsabilidade social, atrelado aos objetivos do
Departamento de Recursos Humanos da organização e toda equipe que atua em conjunto. Objetivo: trazer aprofundamento teórico e conhecimento
prático sobre os projetos de responsabilidade social desenvolvidos pelos departamentos de RH, Serviço Social e outros que contribuem nessa gestão.
Metodologia: ocorrerá através de estudo bibliográfico sobre a temática e pesquisa de campo (duas organizações privadas). Será desenvolvido um
questionário semiestruturado em busca de dados no campo que tragam conhecimento sobre três momentos: 1º) análise das necessidades dos
projetos e 2º) práticas realizadas e 3º) resultados esperados e conquistados. A abordagem para análise dos resultados será qualitativa, que no
entendimento de Neves (1996) traz diferentes significados no campo das ciências sociais, um conjunto de diferentes técnicas interpretativas com
objetivo de descrever e explicar os componentes de um sistema complexo de significados. Resultados esperados: observar a importância desse
campo de trabalho para o profissional de Serviço Social e conhecer o percurso dos projetos realizados. Trazer uma vivência teórica e prática para os
alunos do curso de Serviço Social e conhecer a articulação que a profissão tem com outros profissionais (psicólogos, médicos, enfermeiros, gestores
administrativos, diretoria, etc.).
Aluno: Ester Massariolli Rea
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A FALÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
E-mail: mserpa47@gmail.com
Docente orientador: Moacir Serpa

RESUMO
A Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2015 - LRE, veio substituir o Decreto nº 7.661, de 21 de julho de 1945, e, consequentemente, modificar a
disciplina jurídica aplicável às empresas brasileiras que se encontram em crise econômico financeira que sejam incapaz de suportar um processo de
recuperação judicial ou extrajudicial. Depois de longa tramitação, foi, finalmente, promulgada a nova Lei de Falências, que procurou trazer inovações
a uma legislação que não mais atendia os dias atuais, notadamente, no que se refere aos requisitos para propositura da ação falimentar. Segundo
Fábio Ulhoa Coelho, “a falência é a execução concursal do devedor empresário”, que pode ocorrer notadamente, quando a empresa, exercente de
atividade empresária é devedor de quantias superiores ao valor de seu patrimônio. Denota-se que o regime falimentar ainda continua sendo
destinado às empresas insolventes e que possam configurar estado de insolvência decorrente de passivo superior ao ativo ou apresentem atos
fraudulentos, que possam caracterizar motivos para decretar a falência da empresa. Deve-se ressaltar que o artigo 1º, da LRE, disciplina que “ Esta Lei
disciplina a recuperação judicial e recuperação extrajudicial e a falência do empresário individual e da sociedade empresária, doravante referidos
simplesmente como devedor”. E completa a referida, em seu artigo 2º que: “Esta Lei não se aplica a: i - empresa pública e sociedade de economia
mista; ii - instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora
de plano de assistência á saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores”. Desta
forma, estão sujeitos à LRE os devedores empresários, aqui englobados o empresário individual, a sociedade empresária (arts, 966 e 982 do CC), assim
como a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, introduzida pela Lei n. 12.441/11. Marcelo. M Bertoldi, ao tratar das Instituições
Financeiras, excluídas no art. 2º da LRE, afirma que “Deve-se advertir, contudo, que tais entidades (tanto as instituições financeiras e assemelhados,
quanto às entidades abertas de previdência complementar e sociedades operadoras de plano de assistência de saúde, podem eventualmente se
sujeitar á falência nas hipóteses previstas na legislação especial respectiva, após os procedimentos especiais determinados pelas leis específicas”.
Deve-se ressaltar que a Lei n. 6.024/75, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, disciplina sobre a
intervenção, liquidação judicial e falência para instituições financeiras não federais. Contempla a referida Lei que a falência pode ser requerida pelo
interventor, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, quando o ativo não for suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos
créditos quirografários ou quando houver fundados indícios de crimes falimentares, conforme dispõe o art. 21, b, desta Lei. Manoel Justino Bezerra
Filho, ao examinar o assunto, objeto desta pesquisa, ressalta que a instituições financeiras estão sob a égide da Lei n. 6.024, de 13.03.1974, que
dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras. E acrescenta, ainda, que “Entende o legislador que as atividades
desenvolvidas por esses empresários são específicas e merecem tratamento em legislação especial, cabendo, no âmbito da atividade financeira, ao
Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central, responsáveis pelo Sistema Financeiro Nacional, intervir diretamente quando apresentam
dificuldades econômico-financeiras, tendo em vista que a falta de confiabilidade em tais instituições pode resultar em crise de todo o sistema. Desta
forma, o entendimento é que a falência de banco, embora não contemplada pela Lei n. 11.101/05, pode ser decretada, pois essa nova Lei não
revogou a Lei. N. 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras e que prevê a falência, desde que
autorizado o pedido pelo Banco Central do Brasil. Objetivos Geral: demonstrar que, embora a Lei n. 11.101/05 (LRE), que trata da falência e da
Recuperação Judicial e Extrajudicial das Empresas brasileiras, não contemple a falência das Instituições Financeiras, às quais destinou o legislador o
processo de liquidação extrajudicial prevista na Lei n. 6.024/74, sob a responsabilidade do Banco Central, se o ativo não alcançar metade do passivo,
poderá ser decretada a falência desde que requerida pelo próprio liquidante. Específicos: demonstrar que a Lei n. 11.101/05 (LRE), que trata da
falência e da Recuperação Judicial e Extrajudicial das Empresas brasileiras, exclui, em seu artigo 2º, dentre outros, as instituições financeiras públicas e
privadas; demonstrar que, em que pese a exclusão das Instituições Financeiras do regime falimentar, após concluído o processo de liquidação
extrajudicial dessas Instituições e comprovado que o ativo não suporta o passivo, existe a possibilidade de ser decreta a sua falência; demonstrar que
as Instituições Financeiras, figuras excluídas das regras da LRE, já que sobre elas incide regime especial de intervenção e liquidação extrajudicial (Lei n.
6.024/74) e o Dec.-Lei 2.321/87, regime de administração temporária nas Instituições Financeiras privadas e públicas; demonstrar que, segundo a
legislação pertinente, as atividades das Instituições Financeiras, após processo de intervenção e liquidação extrajudicial, que não alcançarem êxito,
não podem (ou não deveriam) atuar no quando insolventes por questões de ordem pública e, portanto, devem ser imediatamente suspensas pelo
Banco Central. Métodos a serem empregados e resultados esperados: A partir do marco teórico conceitual e a revisão bibliográficas pertinente ao
problema a ser estudado, à definição de conceitos e hipóteses construir um marco com base nos aspectos que estão relacionados com o objetivos
propostos. Com base na caracterização do problema, descrever objetivamente, com o apoio da literatura jurídica, o problema focalizado, sua
importância e relevância no contexto social. Os resultados esperados estão relacionados à possibilidade ou não de as Instituições Financeiras,
verdadeiras empresas, poderem ou não ser passíveis de processo falimentar, e, se possível, estarão sujeitas às mesmas normas pertinentes as demais
empresas brasileiras. Hoje a Lei de Falências as exclui deste processo, embora já tenha havido precedentes. Os reflexos sociais serão ressaltados, uma
vez que é um dos pontos mais relevantes da falência de uma empresa.
Aluno: SIDNEI ESCOBAR DE MELO

Curso do aluno: Direito

Título A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Docente orientador: Adriana Conterato Bulsing

Situação: IC/ESTADO

E-mail: adriana.adv.sc@gmail.com

RESUMO
A pesquisa busca suprir uma lacuna no que se refere à proteção das criações intelectuais no Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Partindo
de uma análise da legislação sobre o tema, pretende se investigar quais são as necessidades da instituição nessa área. O objetivo é de que ao final se
indique o que pode ser feito para prevenir e/ou reprimir perdas, decorrentes do desconhecimento da população acadêmica quanto ao valor, moral e
econômico, da propriedade intelectual. O método de abordagem será o dedutivo, ou seja, partindo-se da legislação sobre o tema, se busca verificar
qual é especificamente a melhor forma de proteção ao conhecimento produzido no ambiente acadêmico. O método de procedimento será a pesquisa
de campo, com um estudo de caso voltado às necessidades da Estácio SC. Inicialmente a pesquisa será documental e bibliográfica. Em um segundo
momento, serão realizadas entrevistas e/ou aplicação de questionários, procurando identificar os diferentes tipos de produção acadêmica da Estácio,
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e quais necessitam de maior atenção no que se refere à proteção da propriedade intelectual. Uma vez idenpﬁcadas as necessidades da Estácio, será
possível desenvolver políticas de proteção direcionadas a essa área. Isso pode ocorrer, por um lado, com a realização de palestras e cursos básicos
sobre propriedade intelectual. Nesses eventos, se buscaria conscientizar tanto professores quanto alunos sobre a importância de se dar um
tratamento adequado ao conhecimento produzido dentro da instituição. Por outro lado, na esfera administrativa poderiam ser fixadas normas
internas, para a proteção ao uso dos resultados das pesquisas desenvolvidas na insptuição. Com isso, seria possível não apenas garanpr uma
exploração adequada das criações intelectuais pela Estácio e por seus colaboradores, mas também impedir o uso indevido desse conhecimento fora
da instituição.
Aluno: Mario Anderson Frances

Curso do aluno: Direito

Título INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AO REFÚGIO
Docente orientador: Monica Moraes Godoy

Situação: PIBIC/IES

E-mail: mgodoy652@gmail.com

RESUMO
Os refugiados passaram a receber proteção internacional somente no século XX, ainda que o refúgio sempre tenha sido uma realidade na história da
humanidade, desde a antiguidade. Em especial no período pós-Segunda Guerra Mundial, foram assinados os principais tratados internacionais sobre o
tema e foi criado o ACNUR, uma agência da ONU dedicada à proteção de refugiados. Atualmente, devido a conflitos bélicos e guerras civis, vivencia-se
uma crise internacional humanitária gravíssima. A movimentação de pessoas em fuga destes conflitos tem se tornado uma constante, principalmente
para o continente europeu, embora tal fenômeno também possa ser observado no Brasil. Referidas crises humanitárias não param de se multiplicar.
Definidas como eventos de extrema gravidade — que ameaçam a saúde, a segurança e o bem-estar de grupos vulneráveis — elas decorrem de
fenômenos naturais, da ação do homem ou como resultado da mistura de ambos. Sem condições de enfrentar suas consequências, anualmente
milhões de pessoas se veem afetadas por essas emergências. São casos de perseguição política ou religiosa, intolerância racial ou étnica, guerras civis,
conflitos separatistas, crime organizado e ações terroristas, que se somam a pandemias, como surtos de ebola e de Aids, e catástrofes naturais, como
enchentes, secas, terremotos, furacões, entre outras. Como sempre, as maiores vítimas são as populações pobres, sobretudo as crianças. Segundo o
Unicef, em 2014, quase 230 milhões de crianças viviam em países em guerra, vulneráveis à violência, à fome e ao desabrigo. A ação de órgãos
multilaterais, do terceiro setor, da academia e de líderes mundiais não tem sido capaz de fazer frente ao crescimento das ocorrências e da gravidade
das crises humanitárias. A comunidade internacional parece estar anestesiada ante uma tragédia que se incorpora ao cotidiano e acredita-se que a
maneira mais eficaz de enfrentar esses percalços é tomando consciência de sua gravidade. Nesse sentido, mister se faz discutir sobre os instrumentos
internacionais de proteção ao refúgio e sua eficácia. Objetiva-se neste projeto discutir sobre os instrumentos internacionais de proteção ao refúgio,
bem como definir as diferentes modalidades de refúgio previstas no direito internacional; analisar os tratados internacionais de proteção ao refúgio e
sua eficácia e analisar os organismos internacionais atuantes na proteção aos refugiados. Tal discussão se dará nas perspectivas bibliográfica e
documental. Como resultados espera-se delimitar o arcabouço jurídico de proteção ao refúgio. Discutindo-se sobre a eficácia de tal arcabouço
acredita-se contribuir para a reflexão acerca da necessidade de proteção e implementação de medidas de acolhimento e preservação da dignidade
das pessoas que se encontram na frágil situação de refúgio, bem contribuir para o fomento da cultura de paz e solidariedade entre os povos.
Aluno: PAULO R. DOS SANTOS ARIGONY

Curso do aluno: Direito

Título TRABALHO INFANTIL BRASIL: ABORDAGEM JURIDICA E SOCIAL
Docente orientador: Susane Zanatta

Situação: IC/ESTADO

E-mail: susanezanatta@hotmail.com

RESUMO
O trabalho infantil é um problema social de grande relevância no Brasil e no mundo, pois desde o surgimento do Direito do Trabalho já havia a
preocupação com a exploração do trabalho do menor, surgindo ao longo dos anos diversas legislações que visavam o fim da exploração infantil e a
proteção do trabalhador adolescente. Este estudo propõe-se, a debater a exploração do trabalho infantile abordando os aspectos jurídicos legais e
sociais, o controle de políticas públicas de combate ao trabalho infantil. Os objetivos concentram-se: * Abordar o trabalho infantil no Brasil e seus
aspectos jurídicos e sociais. * Analisar a relação entre o trabalho infantil no Brasil e seus aspectos jurídicos legais e sociais e sua erradicação. *
Proporcionar reflexão buscando a conscientização sobre os prejuízos causados pela imposição do trabalho às crianças e adolescentes. * Identificar
quais são os principais dispositivos de proteção à criança e adolescente contra o trabalho infantil no Brasil e seus aspectos sociais. * Verificar quais são
as formas de exploração Infantil que ocorrem no Brasil, bem como seus aspectos legais e sociais. Inicialmente abordar-se-á a evolução histórica do
conceito de direito de trabalho e quais os principais tipos de trabalho. Segundo, far-se-á a descrição e definição do conceito brasileiro de Criança e
Adolescente, e como a legislação regula o trabalho do menor na Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e Adolescente e Consolidação das
Leis Trabalhistas. Na sequência, torna-se essencial apresentar o conceito do trabalho infantil e suas formas, e como é concretizado no Brasil,
analisando os fundamentos jurídicos da Proteção do Trabalho Infantil, com o direito e organizações internacionais, e explorar as normas gerais de
proteção e como é recebido pelo Estado Brasileiro. Por fim, enfatizar-se-á a necessidade de identificar as principais consequências e prejuízos que o
trabalho infantil acarreta a criança e para a sociedade brasileira. Entende-se que este estudo proporcionará através de um levantamento bibliográfico
fundamentado uma base de investigação quanto aos aspectos legais e sociais em relação ao problema existente fundamentado. Elementos
fundamentais para a estrutura de projetos de pesquisa visando melhor entendimento do contexto geral da pesquisa e sua relevância científica. O
tema a ser abordado possui relevância social, uma vez que as consequências devido à exploração do trabalho infantil afronta a legislação brasileira, a
integridade física e a dignidade da pessoa humana, trazendo prejuízos imensuráveis para o jovem, bem como para a sociedade.
Aluno: Cristiano Zucco

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título CONFORTO AMBIENTAL EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES
Docente orientador: Aline Cesa de Souza Lopes

E-mail: alinecesa@gmail.com

RESUMO
A importância do conforto térmico relaciona-se não só à sensação de conforto das pessoas, como também ao seu desempenho no trabalho e à sua
saúde. A importância do emprego dos parâmetro de conforto ambiental em edificações escolares é essencial para que o usuário tenha condições
mínimas de bem estar e possa realizar as atividades relacionadas ao ensino, aprendizagem e interação com os colegas. A condição de conforto é
obtida mediante o efeito conjugado e simultâneo de um complexo conjunto de fatores objetivos, como os elementos do clima (temperatura do ar,
umidade relativa, movimento do ar e radiação) , níveis de iluminação, níveis de ruídos , contraste entre os planos de visão entre outros elementos que
influenciaram na sensação de conforto. O intuito da pesquisa é desenvolver método de avaliação para identificação dos parâmetros de Conforto
Ambiental em edificações escolares e para poder padronizar um instrumento de avaliação que possa ser empregado em edificações escolares
tomando como base os parâmetros de Conforto Ambiental e as normas técnicas brasileiras vigentes, bem como norma ergonômicas e de
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acessibilidade espacial.
Aluno: ROZELI VOGES

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: IC/ESTADO

Título TENDÊNCIAS DE DESIGN PARA PLATAFORMAS DE EAD, UTILIZANDO SOFTWARES DE MOVEIS E AMBIENTES EM 3D
E-mail: simonekf.2011@gmail.com
Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
As plataformas de Educação a Distância requerem novas tecnologias educacionais, onde a imersão tem um caráter fundamental para o envolvimento
do aluno. Assim sendo, a Realidade Virtual pode trazer elementos de design e interação de uma forma inovadora. O trabalho aqui proposto,
apresenta a ideia de incluir ambientes com foco em design de móveis e arquitetura 3D para que os alunos sintam-se estimulados ao aprendizado, pois
o espaço físico influencia o comportamento humano através da percepção, envolvendo todos os sentidos, com sensações processadas no cérebro
pelas percepções de cores e formas. A pesquisa propõe inserir cenários futurísticos com paredes interativas, cores harmonizadoras, objetos de
integração incluindo painéis de comunicação, cockpits de integração, móveis relacionados a ambientes de aprendizagem que promovam colaboração.
Ambientes virtuais costumam ser frios, por isso a proposta é incluir elementos da natureza para compor os ambientes agradáveis e inovadores, em
um cenário a ser “percorrido” e vivenciado pelo aluno virtual. Este projeto tem como objetivo geral apresentar elementos arquitetônicos como
móveis e cenários de design de interior para compor um cenário futurístico para plataforma EAD ,com efeitos de imersão em 3D e Realidade virtual,
que contribua para o bem estar , interesse, motivação, desafio e aprendizado do aluno. Como objetivos específicos estão a) Construir no software
Sketchup com modelagem 3D ambientes com grande harmonização, objetos mobiliários futurísticos, potencializando a aprendizagem e também a
interatividade com painéis de comunicação que promovam a colaboração; b) Elaborar protótipos de elementos compondo ambientes 3D, que possam
ser visualizados e observados por potenciais alunos; c) Avaliar a aceitação da plataforma proposta e seu potencial perante este público de
universitários. Para este projeto de pesquisa, será utilizada a forma exploratória e descritiva, tendo uma abordagem qualitativa incluindo a observação
simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise e será utilizado o método dedutivo. O projeto contará com a elaboração de um
protótipo, que será apresentado para universitários e por meio de questionários serão avaliados. A análise de dados , terá a tabulação em planilhas
eletrônicas e também serão apresentados gráficos de estrutura formal. Os elementos fundamentais da pesquisa serão o estudo do impacto do uso de
design inovador para os ambientes virtuais de aprendizagem, bem como o próprio protótipo criado, que poderá expressar visualmente a ideia
principal do projeto. Espera-se também que sejam criadas e testadas novas ferramentas que componham estes ambientes de visualização em 3D, em
plataforma para serem modelos para futuras pesquisas em EAD, que também possam ser inseridos experimentos com óculos de realidade virtual ,
além do computador tradicional ou mesmo smartphones. Os impactos científicos estão voltados aos resultados que esta experiência pode trazer com
seus testes empíricos, propondo novas ferramentas para o desenvolvimento de um Design Instrucional inovador para ambientes virtuais.
Aluno: PAOLA BIANK PEREIRA

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ESTUDO DE FORMAS PARA REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E-mail: sibeliw@gmail.com
Docente orientador: Sibeli Warmling

RESUMO
A busca por um modelo de desenvolvimento sustentável resulta na adoção de condutas como a minimização do consumo de matérias-primas virgens
e sua substituição por matéria-prima reciclada, na concentração de esforços para o uso de tecnologias limpas e de prevenção à geração de resíduos,
na otimização dos recursos naturais para a obtenção de condições satisfatórias de conforto no ambiente construído. Nesse sentido, a presente
pesquisa procura mostrar as diferentes possibilidades de aplicações dos materiais resultantes de demolição, assim como dos resíduos comuns às
obras de construção civil, reduzindo ou eliminando a necessidade de tratamentos específicos, proporcionando ainda a economia de matérias primas,
que, repercute na economia de água e energia, associadas aos processos produtivos. Pesquisar e propor possibilidades de utilização dos resíduos da
construção civil em diferentes etapas da própria atividade, assim como identificar resíduos de outros processos ou atividades que possam ser
utilizados na construção civil, de forma a minimizar a quantidade de matéria prima hoje utilizada, assim como o consumo de água e energia associado
ao seu processamento, bem como contribuir para redução da disposição inadequada de resíduos, que constitui hoje um grande problema no Brasil. O
trabalho deverá ser realizado em 4 etapas metodológicas: A primeira etapa constitui-se de pesquisa de campo junto aos principais atores da
construção civil nos municípios da Grande Florianópolis. Nesse levantamento serão arrolados os dados referentes ao setor: porte da empresa,
produtividade, número de empregados, consumo de matérias primas e geração de resíduos, formas de gerenciamento dos resíduos, dentre outras.A
segunda etapa abrange a pesquisa bibliográfica e de mercado, para conhecimento das características e propriedades dos materiais (resíduos), assim
como a identificação das possibilidades de reaproveitamento dos mesmos.A terceira etapa consiste na consolidação/validação dos levantamentos
bibliográficos, por meio de uma interface com as construtoras, de forma a verificar a viabilidade da aplicação dos reusos de materiais a serem
propostos. A quarta e última etapa abrange a compilação das propostas de reuso de materiais em artigos científicos e/ou memoriais descritivos a
serem divulgados junto às construtoras e demais atores da sociedade civil que possam incorporar as aplicações sugeridas. Espera-se obter, ao final do
projeto, um retrato da construção civil (Grande Florianópolis), com dados qualiquantitativos – metros quadrados construídos; período de atuação;
emprego de mão de obra; utilização de insumos e geração de resíduos, assim como formas de disposição e tratamento). Essas informações serão
imprescindíveis não apenas para esse projeto, como para outros que possam ser desenvolvidos pelos cursos de engenharia. Finalmente, a
implantação de quaisquer medidas sugeridas para incorporação de resíduos como matérias primas trarão benefícios econômicos (evitando aquisição
de novos produtos e minimizando os custos com tratamento e disposição de resíduos); ecológicos (pela utilização dos resíduos que, de outra forma
poderiam demandar áreas de disposição quando não fossem responsáveis diretos pela poluição de recursos naturais – disposição inadequada) e
sociais, pelo incentivo a novas práticas de reuso e sua disseminação no mercado na construção civil.
Aluno: Marcelo Andres Frances

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO E CONCEPÇÃO DE UMA METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE RESÍDUOS GERADOS NO CENTRO UNIVERSITÁRIO
ESTÁCIO DE SANTA CATARINA
E-mail: sibeliw@gmail.com
Docente orientador: Sibeli Warmling

RESUMO
Os resíduos sólidos constituem problemas sanitários, ambientais, econômicos, estéticos e sociais. Os espaços reservados para destinação dos resíduos
no mundo estão cada vez mais escassos. No Brasil, a maioria das administrações públicas das grandes cidades se depara com dificuldades de
encontrar uma solução para o problema da destinação dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Aliadas ao impasse da demanda por áreas para
implantação de aterros sanitários adequados somam-se as dificuldades com o tratamento e destinação para os resíduos especiais (químicos, de
saúde, industriais, etc.). Nossa sociedade contemporânea extremamente consumista acostumou-se ao descartável, o que tem levado a uma enorme
produção de lixo. Os sistemas adotados pela maioria das cidades para a administração de resíduos são resultantes de uma visão de inesgotabilidade
dos recursos naturais, o que necessita de revisão urgente, dentro da ótica do desenvolvimento sustentável, uma vez que dele depende a viabilidade
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de nossa sobrevivência. Nesse contexto, é essencial que se repense nossa responsabilidade pelo lixo. No que diz respeito à sociedade, essa
responsabilidade não se encerra no momento em que o lixo é colocado na porta para a coleta. Dessa forma, são necessárias mudanças nos hábitos de
consumo (não apenas no que diz respeito à quantidade, mas também ao tipo de produto adquirido); atenção aos processos industriais pelos quais os
produtos são fabricados; às concentrações e a toxicidade dos resíduos, uma vez que a deposição pontual destes materiais pode comprometer
seriamente os ecossistemas, assim como a extração predatória de recursos naturais e, muitas vezes, inviabilizando a própria extração dos recursos em
função da contaminação. De toda forma, a ação imediata e que produz efeito sobre os potenciais impactos oriundos da falta de gestão adequada,
inicia-se pelo conhecimento do lixo que se gera (em cada unidade produtora – seja uma residência, um condomínio, uma fábrica, uma cidade, uma
universidade). Esse conhecimento torna-se possível por meio de um diagnóstico apurado das quantidades e tipos de resíduos, numa etapa que se
denomina inventário de resíduos. O inventário constitui-se num levantamento das quantidades e tipos de resíduos gerados, considerando a
distribuição dessa geração nos períodos de tempo e com base nos fatores intervenientes do processo. Nesse contexto, considerando-se a definição
básica de Inventário de Resíduos Sólidos como sendo o conjunto de informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte,
tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados, assim como o conceito de responsabilidade
compartilhada pela gestão dos mesmos, citado na Política Nacional de Resíduos (instituída pela Lei N° 12.305 de 2010), a pesquisa e o
desenvolvimento de métodos e ações para conhecimento e manejo desse aspecto das atividades cotidianas de um Centro Universitário que conta
hoje com cerca de 8000 integrantes (entre alunos, professores e funcionários) constitui importante ferramenta para subsidiar a consolidação da
qualidade de vida da comunidade em geral.
Aluno: CLAYTON WALTRIK

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: IC/ESTADO

Título IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS NA PONTES DE ACESSO À ILHA DE FLORIANÓPOLIS E PROCESSOS DE REPARAÇÃO CONTINUADOS
E-mail: audrey_cris@yahoo.com.br
Docente orientador: Audrey Cristina Esteves

RESUMO
Em todo projeto de ponte é necessário um estudo adequado de vários fatores, como: características geométricas das vias, topografia local, elementos
hidrológicos como vazão do rio ou mar sobre qual será feito o transpasse, vinculação dos níveis de máximas de enchentes, marés, elementos
geotécnicos para estudo do solo e adequação das fundações, além dos carregamentos atuantes. A pesquisa tem como objetivo principal descrever as
principais patologias de estruturas de concreto nas duas pontes de acesso a ilha de Florianópolis, suas origens, características e metodologias para
solução. As pontes são as duas únicas vias de acesso à ilha de Santa Catarina, com uma demanda diária alta e constante. Ambas se encontram em
situação de exposição total ao meio ambiente por falta de reparos e pelo alto custo econômico, entretanto hoje é de fundamental importância terem
total atenção governamental. Este projeto trata-se de uma pesquisa de campo do tipo estudo de caso, associada a uma revisão bibliográfica dos
processos de reparação de pontes, com classificação e comparação de danos estruturais. Os dados serão obtidos por meio de visitas periódicas,
fotografias das patologias aparentes e laudos técnicos. Estudo de viabilidade: análise e avaliação das informações procedentes de vários âmbitos, que
permitirão a escolha do processo mais adequado.
Aluno: Marcel João Dutra

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título TREINAMENTO EMPRESARIAL COM O USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
E-mail: simonekf.2011@gmail.com
Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
O trabalho proposto envolve a pesquisa sobre a disseminação do conhecimento organizacional e o uso de possíveis técnicas de Realidade Aumentada
para disseminar conhecimentos entre os colaboradores de uma empresa. As multimídias digitais possibilitam uma grande interação dentro de uma
organização e, quando se fala em treinamento empresarial, é natural que sejam buscadas técnicas avançadas que permitam uma melhor visualização
dos conteúdos a serem apresentados, que, de forma dinâmica possibilitam uma maior compreensão das pessoas que buscam se aprimorar em algum
tema ou mesmo técnica prática. Desta forma, tutoriais que utilizam-se de tecnologias de vídeo ou mesmo de objetos em 3D, possibilitam uma maior
aproximação com a realidade, possibilitando um maior entendimento sobre as práticas adotadas em uma empresa. O uso da Realidade Aumentada
pode trazer uma importante inovação no que diz respeito ao seu uso dentro de um ambiente corporativo. “A realidade Aumentada é utilizada para a
visualização de objetos sintético (que são gerados a partir do computador) sobre o real, em que se encontra no nosso redor”. (CARVALHO et al, 2015).
Gorra et al (2015), aborda que existem trabalhos que relatam os obstáculos que os educadores têm para usarem tecnologias modernas que os
estudantes dominam. Desta mesma forma as empresas também estão aprendendo a usar estas novas técnicas e estudar seus potenciais para utilizar
no meio educativo, assim como em treinamento. (HAINICH, 2015) em particular, aborda a utilização de dispositivos moveis em conjunto com a técnica
de realidade aumentada. Esta abordagem do uso do celular facilita muito o acesso, pois o uso de smartphones cresce exponencialmente e o seu uso
com Realidade Aumentada tem recebido uma séries de novos usos. Para Kirner e Tori (2006), realidade aumentada é um conjunto de tecnologias que
deslocam do ambiente virtual para o ambiente real, em que é possível uma relação com o mundo virtual de modo mais puro e intuitivo.Desta forma, a
questão da pesquisa aqui proposta é: como é possível utilizar a Realidade Aumentada nas organizações, de forma que seja oferecida uma nova
possibilidade no treinamento e disseminação de conhecimento nas organizações?Assim sendo: durante a pesquisa serão estudados vários
aplicativos/softwares já disponíveis no mercado como Augmented, Aurasma, entre outros. Será pesquisada também a oportunidade da criação de um
software proprio de realidade aumentada com o uso da plataforma Unity, (desenvolvido por Unity Technologies), que será o software principal
utilizado durante a criação do protótipo de aplicativo de Realidade Aumentada aqui proposto para a plataforma Android 4.2.2 (desenvolvido por
Google Inc. Open Handset Alliance). Para a criação do protótipo será necessário um pacote de plugin com todas as funções básicas para criação, como
o Vuforia Developer (desenvolvido por PTC Inc.), e o Artoolkit (desenvolvido por DAQRI technologies). Serão feitos testes com os dois pacotes de plugins. Em todo o processo da pesquisa, serão utilizados outros softwares, como Blender, Camtasia, Unity, softwares sobre Realidade aumentada
utilizados nas plataformas Android, e IOS.
Aluno: Mario Sergio Schliching

Curso do aluno: Administração

Situação: IC/ESTADO

Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título AVALIAÇÃO DO INTERESSE DE USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS PELOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
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Docente orientador: Fabricio Luiz Assini

E-mail: fabricioassini@hotmail.com

RESUMO
No projeto de pesquisa docente (PPD) deste orientador foram identificados diversos serviços farmacêuticos realizados em vários países do mundo,
muitos deles gerando não só qualidade de vida para pacientes, mas também lucro para sistemas de saúde, hospitais e usuários de medicamentos. Por
outro lado, muitos destes serviços estão distantes da realidade do farmacêutico brasileiro. Desta maneira surgiu a seguinte pergunta: Os usuários de
medicamentos brasileiros estariam interessados, e pagariam, pelos serviços clínicos de um farmacêutico? Assim, o presente projeto pretende aplicar
um questionário estruturado com diferentes grupos de usuários de medicamentos para responder a este questionamento. Objetivos: Avaliar o
interesse de usuários de medicamentos pelos serviços farmacêuticos executados em diferentes países; Métodos: Inicialmente o projeto será
submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio de SC, depois de aprovado o questionário será aplicado em pacientes atendidos
farmácias comerciais da cidade de São José-SC. Os pacientes serão divididos nos seguintes grupos: 1) Usuários eventuais de medicamentos; 2)
Usuários Crônicos de Medicamentos;2.1) Usuários entre 1-4 medicamentos;2.2) Pacientes polimedicados (mais do que 4 medicamentos); O
questionário será dividido em 4 partes: 1) identificação do usuário; 2) Conhecimento sobre os serviços farmacêuticos; 3) Interesse por utilizá-lo; 4)
Propensão em pagar pelo serviço. Depois de obtidos os dados, os mesmos serão organizados para a confecção do artigo referente ao projeto.
Relevância científica: Nos últimos anos, novas contribuições surgiram no Brasil para fortalecer a importância do farmacêutico como profissional da
saúde, em destaque a RDC 44 de 2009, que estabelece Farmácia comunitária como o estabelecimento de prestação de serviços farmacêuticos,
incluindo principalmente a prática de Atenção Farmacêutica, e a Resolução 586 de 2013 que regula a prescrição Farmacêutica, trazendo ao
profissional maiores responsabilidades no manejo clínico, intensificando seu processo de cuidado e buscando a qualidade de vida do paciente (CFF,
2013). O principal resultado será nortear todo aquele farmacêutico brasileiro que pretenda executar um serviço farmacêutico, servindo como
indicador para o melhor caminho a seguir.
Aluno: MONISE LARA VAZ

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

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

RESUMO
As pastorais de saúde no Brasil possuem um importante papel no atendimento à população, principalmente nos casos em que o acesso aos
profissionais de saúde é precário. Neste trabalho foi realizado um levantamento dos produtos preparados e uma análise da qualidade dos produtos
disponibilizados por Pastorais da Saúde da região de Florianópolis. Serão analisadas amostras de xarope de mel e guaco, e a escolha dos tipos de
produtos foi dos grupos de pastoral da saúde, com a justificativa de terem interesse em saber se a produção estava correta. As amostras serão
coletadas em 4 períodos distintos para a realização de análise de amostras de lotes diferentes. Todas as amostras analisadas com relação ao de valor
de pH e analises farmacognosia (tanino; flavonoides; saponinas entre outras) e encontros de formação para capacitar as voluntárias da Pastoral da
Saúde, para que estas pessoas leigas obtenham mais informações para que realizem de melhor forma seu voluntariado.
Aluno: Huaina Adriano Simas de Oliveira

Curso do aluno: Farmácia
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Título ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE PARASITAS EM VERDURAS COMERCIALIZADAS EM VERDUREIRAS NA REGIÃO DE BARREIROS - SÃO JOSÉ - SC
E-mail: koga@live.estacio.br
Docente orientador: Adolfo Haruo Koga

RESUMO
O desenvolvimento de infecções parasitaria pode ser devido à precariedade sanitaria e por maus hábitos de higiene. Dentro deste contexto, nos
últimos anos tem observado um aumento das doenças transmitidas por alimentos principalmente devido a fatores relacionados ao aumento do
consumo de alimentos frescos ou “in natura” e as mudanças ambientais. . Dos vegetais mais consumidas a alface (Lactuca sativa) e o agrião
(Nasturtium officinale R. Br.), são as hortaliças folhosas mais importantes na alimentação brasileira, sendo também as hortaliças de maior veiculação
de parasitas intestinais. Portanto o consumo de hortaliças cruas é uma das principais formas de contaminação humana por enteroparasitas no Brasil
sendo a sua observação uma importante informação para os órgãos de controle sanitário permitindo um maior controle das condições de cultivo das
hortaliças. O presente trabalho tem por objetivo pesquisar possíveis enteroparasitas nos principais vegetais comercializadas em verdureiras uma vez
que estes dados fornecem informações importantes das condições higiênicas envolvidas na produção, armazenamento, transporte e manuseio desses
produtos sendo que através destes dados medidas profiláticas podem ser tomadas para evitar a contaminação humana por parasitas intestinais.
Aluno: SAHARA DUARTE
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Título ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM UM HOSPITAL PUBLICO DE SANTA CATARINA
E-mail: anaramos@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Paula Dores Ramos

RESUMO
O aumento da variedade da utilização de procedimentos invasivos e a crescente resistência bacteriana aos antibióticos associados a não efetividade
das ações de controle de infecção contribuíram para o aumento das infecções hospitalares (IHs) em 36% nos últimos vinte anos, tornando essa
enfermidade um relevante problema de saúde pública tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. A aquisição de IHs na
atualidade é um dos principais determinantes no aumento da morbidade, mortalidade, nos custos diretos e indiretos associados à assistência à saúde
e do prolongamento do tempo de internação do paciente, constituindo dessa forma um fardo social e econômico significativo tanto para os pacientes
quanto para o sistema de saúde. Apesar de todo o avanço científico-tecnológico, a exemplo dos novos fármacos e do desenvolvimento de
procedimentos menos invasivos, a IH configura-se ainda como um importante problema de saúde publica, não só pela alta incidência e custos que lhe
são atribuídos, mas também pela resistência bacteriana a diversos tipos antimicrobianos, dificultando ainda mais seu combate e alertando para a
importância da prevenção e controle desta problemática. A problemática da infecção hospitalar no Brasil cresce a cada dia, considerando que o custo
do tratamento dos pacientes com IH é três vezes maior que os custos dos pacientes sem infecção. Mesmo com a legislação vigente no país, os índices
de IH permanecem altos, 15,5%, o que corresponde a 1,18 episódios de infecção por paciente internado com IH nos hospitais brasileiros. Além disso,
considera-se mais um agravante, o fato das instituições de saúde pública possuírem a maior taxa de prevalência de IH no país, 18,4%. Diante da
problemática dos aspectos que serão abordados e da vulnerabilidade dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), considerada
área critica, onde há um maior número de pacientes graves e submetidos a diversos procedimentos invasivos e, portanto um maior número de
infecção, o objetivo deste estudo será determinar a prevalência das IH na UTI de um hospital público de Santa Catarina no período entre 2014 e 2015,
bem como a distribuição por topografia e os antimicrobianos utilizados para o tratamento das infecções. Trata-se de um estudo descritivo,
retrospectivo, de abordagem quantitativa através de análise de Fichas de Notificação de Infecção Hospitalar, realizado em um hospital público
estadual no município de São José/SC, a ser realizado no período de 01/08/2016 a 29/07/2016. A partir dos resultados obtidos poderá ser traçado um
perfil microbiológico próprio da UTI em questão, sendo possível sugerir a programação de uma terapêutica empírica mais eficaz e direcionada,
reduzindo os custos hospitalares, o tempo de internação dos pacientes e o surgimento de microrganismos multirresistentes.
Aluno: Thiago Silva
ESTÁCIO SANTA CATARINA

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES
Página 131 de 194

Título IMPORTÂNCIA DA VEICULAÇÃO DE ENTEREPARASITAS EM ALFACES (LACTUCA SATIVA) COMERCIALIZADAS EM VERDUREIRAS NA REGIÃO DE
BARREIROS
E-mail: koga@live.estacio.br
Docente orientador: Adolfo Haruo Koga

RESUMO
A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça folhosa mais importante na alimentação brasileira. Por ser importante fonte de vitaminas A, C, Niacina, tiamina e
riboflavina além serem rica em sais minerais, tais como: ferro, fósforo e cálcio este vegetal é o principal componente básico de saladas preparadas nos
domicílios domésticos como em restaurantes Por isso, é considerado um importante veículo de contaminação parasitológica para a população
humana. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar os alfaces provenientes de mercados, sacolões e feiras-livres localizados na região de Barreiros, São
José, e verificar quais enteroparasitas podem estar sendo veiculados nestas amostras de alfaces. O presente trabalho tem por objetivo pesquisar
possíveis enteroparasitas no vegetal alface e demonstrar a grande importância que existe na higienização antes do consumo dos vegetais que são
comercializada sendo a principal medida profiláticas para evitar a contaminação humana por parasitas intestinais.
Aluno: Marcos Lorenço Lorencet Garda
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Título SAÚDE E EDUCAÇÃO EM PARASITOSE INTESTINAIS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ - SC
E-mail: rosilene_dutra@hotmail.com
Docente orientador: Rosilene Linhares Dutra

RESUMO
Entende-se por parasitismo “a associação entre seres vivos com unilateralidade de benefícios, sendo o hospedeiro um dos associados e outro o
prejudicado na associação, pois fornece o alimento e o abrigo ao parasito. O presente estudo consiste da 2ª etapa do projeto desenvolvido em uma
escola de ensino fundamental localizada no bairro Barreiros em São José-SC (Escola Básica Estadual Urbana Palmira Lima Mambrini). Aos pais ou
responsáveis pelos alunos, foi entregue um termo de consentimento para ser preenchido e assinado para autorizar a participação na pesquisa. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá de SC. As atividades foram realizadas dentro de um programa de
combate a parasitoses, que envolveu ainda ações educativas e administração de tratamento adequado aos estudantes infectados. Para a realização
da pesquisa foram utilizados três métodos de exames parasitológicos: sedimentação expontânea, método faust e teste rápido imunocromatográfico
para a detecção qualitativa de Giardia lamblia nas amostras de fezes. Na visita realizada à escola ficou esclarecida a metodologia a ser aplicada
durante o período de coleta de amostras para os exames parasitológicos. Aos participantes, foi fornecido um recipiente para coleta das fezes,
devidamente rotulado, sendo solicitada apenas uma amostra cada aluno. Participaram da pesquisa 20 crianças, seis (6) apresentaram resultado
positivo para parasitoses intestinais, representando 30% das amostras, onde 15% foi detectado poliparasitismo, sendo que 10% apresentou três (3)
tipos diferentes de parasitas intestinais e 5% apresentou 2 (dois) tipos. Os parasitas intestinais encontrados nas análises das fezes das crianças foram
Hymenolepis nana, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica e Endolimax nana. Os resultados positivos foram enviados ao Centro de Saúde em
Barreiros, que assiste a comunidade para tratamento médico específico e acompanhamento das crianças para receberem o tratamento adequado. Na
próxima etapa será feito o acampamento do tratamento dessas crianças e novas analises para verificar a efetividade do tratamento e ampliação do
número de analises.
Aluno: ANDRESA ONOFRE SIMON
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Título ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PAPINHAS, CEREAIS MATINAIS E BEBIDAS INDUSTRIALIZADAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO INFANTIL
E-mail: robertaramos@live.estacio.br
Docente orientador: Roberta Juliano Ramos

RESUMO
Nas últimas décadas, relevantes alterações de natureza econômica, política, social, demográfica e tecnológica vêm transformando o perfil
epidemiológico e nutricional do país. A maior participação de alimentos industrializados na dieta familiar brasileira, ricos em açúcares e gorduras, em
detrimento dos alimentos básicos, fontes de carboidratos complexos e fibras alimentares, é um traço marcante dessa evolução do padrão alimentar.
Percebe-se que os hábitos de consumo da família, mesmo de alimentos não saudáveis, são transferidos à criança. Neste contexto, esta pesquisa tem
por objetivo analisar a adequação da composição dos alimentos industrializados destinados a alimentação infantil as recomendações nutricionais
vigentes no Brasil, através das informações contidas na rotulagem nutricional obrigatória. Serão analisados os rótulos de 100 produtos
comercializados nos principais supermercados da Grande Florianópolis, incluindo papinhas infantis, cereais matinais e bebidas industrializadas. A
composição dos alimentos industrializados destinados a alimentação infantil será analisada através da tabela de informação nutricional na porção do
alimento e da lista de ingredientes. As recomendações nutricionais para as diferentes faixas etárias serão avaliadas através do Guia alimentar para
crianças de zero a dois anos, e do Guia alimentar da população brasileira. Os alimentos serão classificados como adequados ou inadequados para o
consumo infantil a partir da análise da adequação da composição nutricional contidas nos rótulos em relação as recomendações nutricionais vigentes.
Serão avaliados quais os principais aditivos alimentares utilizados nestes alimentos industrializados, assim como os limites máximos de consumo
recomendados e os riscos da exposição das crianças a tais aditivos. Os rótulos também serão avaliados quanto à adequação a legislação de rotulagem
nutricional vigente, assim como quais as maiores fragilidades na rotulagem de alimentos voltados ao público infantil. Os resultados obtidos serão
tabulados em planilha do Excel 2010, e apresentados na forma de gráficos e tabelas. A partir dos resultados obtidos neste estudo, será possível avaliar
se os alimentos industrializados, disponíveis no mercado destinados a alimentação infantil, estão adequados as necessidades nutricionais
recomendadas para este grupo da população, assim como os riscos associados aos ingredientes e aditivos utilizados nestes alimentos.
Aluno: EDIMARA CRISTINA DA SILVA SANTOS
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Título ANALISE CLÍNICA DA DEMÊNCIA E DOENÇA DE PARKINSON NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA: UM ESTUDO DOS PACIENTES
PARKINSONIANOS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA ESTÁCIO SANTA CATARINA
E-mail: fabio.perin@estacio.br
Docente orientador: Fabio Perin

RESUMO
Este projeto de pesquisa tem como objetivo traçar o perfil cognitivo de cada paciente da clínica escola de fisioterapia da Estácio de Santa Catarina e
que participe do grupo fisioterapêutico para pacientes portadores da Doença de Parkinson. Para o processo de avaliação será oferecido aos pacientes
e familiares apoio terapêutico, escuta e auxilio no processo de organização subjetiva e organização das atividades de vida diário. Com a conclusão das
avaliações os pacientes podem se beneficiar com um processo de psicoeducação e organização das tarefas diárias, tanto para os pacientes quanto
para os familiares. A clínica de fisioterapia da Estácio de Sá pode se beneficiar, pois com os dados dos perfis cognitivos dos pacientes pode
desenvolver um manejo mais adequado dos pacientes em relação a fisioterapia e das atividades escolhidas para a reabilitação, de forma a produzir
maiores resultados, engajamento dos pacientes e bem estar de todos os envolvidos. A clínica de psicologia da Estácio de Sá pode se beneficiar, pois
uma vez que o projeto esteja estabelecido e funcionando adequadamente pode ser designado semestralmente novos estagiários a fim de manter a
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troca de informações entre a clínica de psicologia e fisioterapia ocorrendo de forma a produzir alguns bons resultados. Por fim, a pesquisa permite
que com a coleta de dados seja estruturada para publicações em periódicos acadêmicos, assim alimentando a base de dados com novos artigos,
dados que podem auxiliar a solucionar questões importantes para a Doença de Parkinson.ObjetivosEfetuar a avaliação neuropsicológica dos pacientes
com doença de Parkinson na clínica escola de fisioterapia da Estácio de Sá. E oferecer auxilio ao núcleo de fisioterapia, aos pacientes e familiares
desses pacientes. Métodos a serem empregados e resultados esperados Pesquisa aplicada que busca utilização de conhecimentos já estabelecidos
nas ciências psicologias para o apoio e auxílio de um grupo especifico de pacientes que, junto de seus familiares necessitam. Assim, também, visa a
utilização dessas avaliações para traçar o perfil cognitivo dos pacientes e auxiliar a clínica de fisioterapia com novas formas de atuar junto a esses
pacientes. Como consequência todos os dados coletados permitem uma análise estatística posterior. Assim se configura estritamente como uma
pesquisa de campo que busca a investigação não apenas na literatura acadêmica vigente, mas que realizara coletas de dados junto aos pacientes,
familiares e estagiários (GERHARDT & SILVEIRA, p.37). Se caracterizando também enquanto um Estudo de Caso, que busca estudar e levantar os dados
junto a uma ao grupo de pacientes da clínica escola de fisioterapia (GERHARDT & SILVEIRA, p.39).Assim é esperado que (1) os pacientes que se
envolvam no projeto passem por uma, nos casos em que for possível, elaboração de suas condições e assim possam buscar novas formas de viverem
a vida. Buscando assim maior qualidade de vida. (2) que os familiares desses pacientes possam se beneficiar e se organizarem em relação a realidade,
nunca planejada, que todos eles estão vivendo. (3) Um retorno, em forma de laudo, a todos os profissionais envolvidos com esses pacientes. (4) Um
retorno a clínica de fisioterapia para que possam desenvolver melhor manejo dos pacientes acometidos pela doença. (4) Alimentar a base de dados
com estudos de casos ou analises de comparação estatísticas entre o grupo encontrado na Estácio e em outros locais. (5) Existe a possibilidade de o
projeto se tornar fixo designando semestralmente essa troca entre os dois cursos/clinicas, uma vez que tende a mudar os pacientes ao longo do
tempo. E que uma reavaliação é bem vinda após algum tempo. O Parkinson tende a ser configurar como uma patologia que limita as funções
exercidas pela população acometida. E como consequência modificando a atuação do paciente no contexto social, o que tende muitas vezes a
desconfigurar o ambiente familiar. Dessa forma o apoio terapêutico aos pacientes e familiares pode ser importante por auxiliar o paciente e a família
lidarem com as mudanças. Por outro lado a coleta de dados permite traçar um perfil dos pacientes, auxiliando em especifico a clínica de fisioterapia
da Estácio de Sá, mas também a base de dados acadêmicas.
Aluno: RAFAEL LAPA VALGAS
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Título AUFKLARUNG E TEMPO PRESENTE: ONTOLOGIA HISTÓRICA DE NÓS MESMOS EM FOUCAULT E EM KANT
E-mail: diazsoler@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar y Soler

RESUMO
Pretende-se nesse projeto delimitar uma análise foucaultiana acerca do conceito de governamentalidade a partir de seus contornos políticos e
históricos. Para Foucault, a governamentalidade seria uma maneira de analisarmos a conjectura das relações entre indivíduo e Estado para além do
campo das ideologias ou das instâncias inscritas nas esferas tradicionais do poder, mas sim na contextualização crítica acerca dos modos de
subjetivação presentes nas práticas sociais a partir da razão de Estado. Essa constatação empreendida por Foucault desdobra seu efeito sobre as
estratégias de resistência perante os acossamentos do poder. Contudo, tais estratégias precisam ser compreendidas com algumas ressalvas. Em
primeiro lugar, deve-se problematizar a oposição de certos grupos que reivindicam através de suas lutas, a estruturação de novas políticas de
identidade, pois corre-se o risco de que essas reivindicações logo se convertam em novas formas de controle e procedimentos mais refinados de
vigilância. E é em meio a esse diagnóstico que Foucault irá elaborar a noção de governamentalidade como forma de empreender um deslocamento
passando de uma leitura disciplinar do poder, para uma análise substancial e genealógica das formas de governo presentes na nossa sociedade
ocidental. Contudo, é interessante lembrar que por governamentalidade, Foucault não entende a perspectiva econômica ou jurídica das matrizes de
governo, mas sim a formação de uma espécie de arte de governar que se articulam com formas ou regimes de verdade aos quais emergem novas
formas de subjetivação. Sendo assim, cumpre-se ressaltar que um estudo político sobre a governamentalidade deve levar em conta as minúcias que
correlacionam às estratégias de saber, as práticas de poder e os processos de subjetivação. A governamentalidade seria, neste sentido, uma leitura
sobre a nebulosa relação entre o Estado e a população não no nível de uma sociologia jurídica – formas razoáveis presentes e reconhecidas nas
instituições que exercem o controle sobre a população. Nem tampouco na estrutura de um planejamento econômico desenvolvido pelo governo em
relação à população. A governamentalidade articula as correlações entre a formação do Estado como governo dos seres viventes e a emergência de
um aparato institucional orientado pela regulação de um corpo biopolítico. Nossos objetivos são: elaborar uma leitura acerca do conceito de
governamentalidade e partir de uma articulação entre esse conceito e os processos de subjetivação bem como desenvolver uma analítica sobre as
articulações entre a governamentalidade e as práticas de poder no pensamento foucaultiano. Por se tratar de uma pesquisa teórica, o presente
projeto apresentará uma metodologia adequada a esse modelo de estudo. Desse modo, serão privilegiados os objetos de análise compostos pelos
livros de Michel Foucault em especial Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, Segurança, Território, População, O Nascimento da Biopolítica. A partir da
leitura desses textos serão articuladas reflexões com outros autores e comentadores do pensamento foucaultiano. As fontes da pesquisa também
serão consultadas nas bases de dados do SCIELO e também em outras revistas especializadas nas áreas de Psicologia, Filosofia e História. O segundo
momento da pesquisa será dedicado à construção de ensaios e artigos que serão encaminhados a revistas especializadas. Pretende-se ainda a título
de divulgação dos resultados preliminares e conclusivos, apresentar a pesquisa em eventos promovidos pelo Centro Universitário Estácio de Santa
Catarina e da Universidade Estácio do Rio de Janeiro.
Aluno: Roberto Carvalho
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Título INCIDÊNCIA DE MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS, SÍNDROMES E ANOMALIAS, EM RECÉM-NASCIDOS DE UM HOSPITAL PÚBLICO E UMA
MATERNIDADE PRIVADA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS- SC
E-mail: rosilene_dutra@hotmail.com
Docente orientador: Rosilene Linhares Dutra

RESUMO
As anomalias congênitas (AC), são defeitos estruturais que estão presentes ao nascimento, embora alguns, como os defeitos cardíacos e anomalias
renais, possam não se tornar clinicamente aparente, até que se passem alguns anos. Não dispomos de dados descritos e atualizados na literatura,
sobre a incidência de casos de malformação congênita, e o seu impacto no município de São José – SC. Tais informações são importantes para a
formulação em políticas de saúde, que visem reduzir a incidência de mortalidade perinatal, assim como trabalhar a prevenção da mesma, já que o
estudo permite identificar os possíveis fatores de risco para os mesmos. Em virtude dessa problemática, se faz necessário um maior engajamento de
pesquisa em temas relacionados a malformações congênitas, visando descobrir fatores causadores e predisponentes dessas anomalias e a
necessidade de determinar as freqüências dessas condições, em nascidos vivos e natimortos, bem como os fatores que influenciaram essa possível
situação. Levando em conta qual o tipo de AC, se descobertas e acompanhadas durante a gestação, o índice de casos em um ano, quantos bebem
saudáveis, entre outros. Registrando os casos encontrados, através de dados e imagens, de maneira a preservar a privacidade dos colaboradores da
pesquisa. Portanto o objetivo Geral desta pesquisa será determinar a freqüência de casos de malformações congênitas em nascidos vivos e
natimortos, no município de São José – SC, ocorridos de maio/2016 á abril/2017, e utilizará como fonte de dados os prontuários de pacientes recémnascidos da Clínica e Maternidade Santa Helena, no município de Florianópolis - SC, e na Maternidade do Hospital Regional, no município de São
José - SC e dados secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Para as
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variáveis quantitativas serão avaliadas a média e a amplitude, e nas variáveis qualitativas, as freqüências absolutas e relativas. Espera-se com estes
resultados desenvolver mais informações sobre as malformações congênitas e suas possíveis causas, determinar os fatores de risco que influenciam,
servindo assim de alerta, tanto por parte dos pais, quanto para os profissionais da saúde que os atendem.
Aluno: Elaine Cristina Duarte
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Título SOBRE O ARQUIVO E À TESTEMUNHA: PARA UMA PROBLEMATIZAÇÃO DA ÉTICA DOS DIREITOS HUMANOS EM GIORGIO AGAMBEN
E-mail: diazsoler@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar y Soler

RESUMO
Nos propomos no presente projeto de pesquisa a tecermos investigações sobre as correlações e os campo de tensão existentes entre os problemas
do arquivo e da testemunha a partir de uma leitura em torno da obra do intelectual italiano Giorgio Agamben, mais especificamente do seus
conjuntos de livros que inauguram uma leitura crítica sobre a condição humana na contemporaneidade pela perspectiva do homo saccer, uma
macabra figura retirada do direito romano, para ser inserida no berço da sociedade moderna a partir de uma instigante entre bios e zoé que se
desdobra no paradigma ocidental da política compreendida provocativamente por ele como biopolítica. Essa nova leitura é de fundamental
importância para contextualizar-se uma novo referencial sobre a problemática dos direitos humanos na contemporaneidade retirando-a do
tradicional campo da esfera jurídica para lança-la no campo das profanações provenientes das ciências humanas, das artes e da política, num sentido
geral. Em linhas gerais, um estudo como o nosso se justifica pela pertinência política da discussão sobre um pensamento tão provocativo como o de
Agamben, mas também é necessário ressaltar a pertinência intelectual do presente projeto de pesquisa que objetivará ilustrar seus comentários
sobre o papel e o engajamento do intelectual na transformação dos modos de se perceber à sociedade e o contexto no qual ela produz suas
substâncias éticas a partir da multiplicidade das práticas sociais. Nossos objetivos são os de empreender uma leitura sobre as correlações entre o
arquivo e a testemunha na obra de Giorgio Agamben para uma problematização sobre o conceito de direitos humanos na contemporaneidade, bem
como elaborar uma leitura crítica sobre a relação entre ética e direitos humanos e ainda Articular uma relação entre os conceitos de biopolítica, vida
nua e testemunha na obra de Giorgio Agamben. Nossos procedimentos metodológicos consistem na leitura de textos considerados essenciais para o
pensamento agambeniano. Desde modo, por se tratar de um estudo teórico, nossa proposta de pesquisa será elencada na escolha dos livros: Homo
saccer: o poder soberano e a vida nua (2002), Meios sem fim: notas sobre a política (2014), O que resta de Auschwitz (2008). Paralelamente pretendese ler alguns outros trabalhos produzidos por importantes intelectuais que discutiram a relação entre política, ética e biopolítica na sociedade
moderna como as obras O Nascimento da Biopolítica (2012), Segurança, Território, População (2011) e outros trabalhos que forem considerados
pertinentes para a execução do trabalho. Ainda sobre a perspectiva metodológica cumpre ressaltar que nossa pesquisa deter-se-á sobre a construção
de ensaios e artigos que serão publicados em periódicos especializados e eventos científicos de destaque tanto no Brasil quanto no exterior. Ao final
da pesquisa pretende-se também reunir todo o material publicado e relançá-lo na forma de livro impresso e em versão digital. Pretendemos ainda a
título de divulgação da nossa pesquisa apresentarmos os resultados obtidos em eventos promovidos pelo Centro Universitário Estácio de Santa
Catarina e da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro.
Aluno: Filipe C. Torres da Costa

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título A INTERNET DAS COISAS O FUTURO QUE JÁ CHEGOU
Docente orientador: Claudio Piccolo Fernandes

E-mail: claudio.piccolo@estacio.br

RESUMO
Com o crescente incremento das infraestruturas de redes e popularização em massa da rede de alta velocidade surge a ideia de uma rede mundial de
objetos conectados que trocam informação entre si com muitas tecnologias e aplicações diferentes que atendam pelo nome de Internet das Coisas.
Esta é um novo paradigma de comunicação que pretende identificar e integrar o estado das Coisas do mundo real no mundo digital, interligando
todos os equipamentos eletrônicos que usamos com a internet. Segundo Evans 2015, essa evolução está abrindo novas possibilidades de criar novos
serviços para a internet dando um grande salto na capacidade de coletar, analisar e distribuir dados na qual podem transformar-se em informação,
conhecimento e sabedoria. Este projeto de pesquisa tem por finalidade apresentar o cenário atual da Internet das Coisas segundo expectativas e
tendências da evolução desta tecnologia. Visa também demonstrar as influências que essa nova tecnologia afetará o dia-a-dia das pessoas. Para o
cumprimento destes objetivos, os procedimentos metodológicos empregados neste trabalho até o presente momento são a pesquisa bibliográfica
que, tem por objetivo prover conhecimento e suporte teórico para o desenvolvimento do trabalho proposto. Será realizado um levantamento
bibliográfico sobre a internet das coisas, nas quais foram levantadas suas características. Nesta pesquisa, serão utilizados materiais publicados em
livros, dissertações e artigos de periódicos e de conferências científicas. O referencial teórico também permite verificar o estado do problema a ser
pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados.
Aluno: RENATO DE SOUSA
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Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título BLOGS POLÍTICOS NO MARANHÃO: AS DIVERSAS FORMAS DE USO DA FERRAMENTA E O MAPEAMENTO DE REDES
E-mail: elthonaragao@gmail.com
Docente orientador: Elthon Ranyere Oliveira Aragão

RESUMO
O projeto visa estudar os blogs de natureza política no Maranhão, bem como sua dinâmica dentro da esfera da comunicação social, mais
precisamente no jornalismo. Se no passado os jornais impressos eram, muitas vezes, representantes de determinados setores da sociedade, sendo
um deles a política, percebe-se na contemporaneidade que os blogs são usados com fins políticos. Busca-se com esse projeto apreender lógicas
inerentes aos blogs, desde seu uso como ferramenta jornalística até a constituição de redes de comunicação, passando pela interação que os mesmos
têm com o público, seja através de caixas de comentários ou por meio de redes sociais. Para tanto, usaremos como material empírico blogs de cunho
político do Maranhão. Os mesmos serão catalogados e divididos para, por fim, ser feita a escolha daqueles que irão ser objeto de estudo mais
específico, dada a impossibilidade de se estudar todos. O principal critério para a seleção será o número de acesso. Para fazer a aferição, usaremos os
dados do sistema de medição alexa.com. As variáveis que serão contempladas no estudo, serão: as redes formadas pelos blogs levando em conta suas
ideologias políticas, distribuição de material através de redes sociais, perfil sociológico dos profissionais e percepção da interação dos blogueiros com
sua audiência.
Aluno: Vanessa Fonseca Pacheco

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Nutrição
Título AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM DE ALIMENTOS COM BASE NOS PARÂMETROS BROMATOLÓGICOS E NUTRICIONAIS
E-mail: gil_nut@hotmail.com
Docente orientador: Gilberth Silva Nunes

RESUMO
Rótulo é toda e qualquer informação referente a um produto que esteja transcrita em sua embalagem. Para o consumidor é por meio das tabelas de
informação nutricional contidas nos rótulos que se tem acesso a dados como quantidade e porcentagem dos nutrientes presentes nos alimentos.
Através desse conhecimento, pode-se realizar escolhas alimentares mais saudáveis, mitigando os efeitos negativos referentes à má nutrição na
população, principalmente entre as crianças, alvo mais crítico da incidência da obesidade. O presente trabalho busca verificar se os aspectos gerais
dos rótulos de alimentos consumidos pelo público infantil estão em acordo com a legislação brasileira vigente. Serão realizadas análise físico-química
nas amostras coletadas e inspeção dos rótulos dos gêneros alimentícios por meio da Ficha de Avaliação de Rotulagem, elaborada com base nas RDC
N° 259 e N° 360. Conclui-se que, apesar da legislação brasileira de rotulagem de alimentos ser abrangente e servir de exemplo para outros países, há
ainda a necessidade de maior fiscalização para cumprimento das normas estabelecidas. Além disso, por se tratar de estratégia valiosa para a educação
nutricional, a rotulagem de alimentos deve receber maior atenção por parte das empresas, disponibilizando dados mais confiáveis para que
consumidores realizem escolhas alimentares saudáveis.
Aluno: Corina Natalina Costa Silva
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A APLICABILIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS COMO INSTRUMENTO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS JOVENS INFRATORES NA CIDADE DE
SÃO PAULO
E-mail: asergio.spagnol@gmail.com
Docente orientador: Antonio Sergio Spagnol

RESUMO
Os jovens infratores internados nas unidades da Fundação CASA em São Paulo recebem um acompanhamento judicial e psicológico-educativo com o
intuito de favorecer a ressocialização desses jovens. Contudo, mesmo com a aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas no ECA podemos
notar um aumento da reincidência de casos de assalto e roubo. Entre todo o processo de internação, acompanhamento e saída da internação, os
jovens passam por inúmeras situações, como a superlotação da Unidade de reeducação, a falha no processo para sua reintegração social enquanto
interno o que pode estar causando problemas em sua ressocialização. O projeto propõe acompanhar o processo de internação de um jovem
internado na Fundação CASA até sua aprovação de saída de interno, a fim de detectar os entraves para o retorno desse jovem ao convívio social.
Existem as medidas socioeducativas, sócio protetivas e o programa de política pública, amparadas e tipificadas em leis, todavia os dados não estão
demonstrando um resultado de ressocialização. Como objetivo verificaremos a causa raiz da ineficácia das medidas socioeducativas e o porquê não
está atendendo as dinâmicas sociais. Tendo como justificativa o aumento do ato infracional (roubo), a sobrecarga da defensoria pública e
aplicabilidade e ﬁscalização de polípcas públicas. A metodologia uplizada será a de ESTUDO DE CASO. Será escolhido um caso de jovem, cuja infração
tenha sido o roubo/assalto que são os maiores índices de crescimento, entre as infrações. Para que seja acompanhado em todo o processo. Essa
metodologia nos dará apoio de detectar em campo a aplicabilidade das medidas socioeducativas. Num primeiro momento - o acompanhamento se
dará na internação, início do processo. Será acompanhado em audiência na Promotoria de Justiça Infância e Juventude - S.O.S. Criança – Área de
Adolescentes Infratores no Setor de Conhecimentos. Num segundo momento o jovem internado será acompanhado em sua internação até sua saída
da Unidade. Essa fase nos permitirá acompanhar a aplicabilidade das medidas e seus possíveis efeitos. A análise desses dados nos dará uma visão
privilegiada de todo o processo.
Aluno: Cristiane Elias Bermond

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Letras
Título DESVIO DA NORMA PADRÃO: O PROPÓSITO COMUNICATIVO DAS VARIANTES ESTIGMATIZADAS E DOS ESTRANGEIRISMOS, SOB O OLHAR
FUNCIONALISTA
E-mail: alpedrazzi@ig.com.br
Docente orientador: Ana Lucia Pedrazzi

RESUMO
O desvio do uso da norma padrão da linguagem por seus usuários é algo inerente a todos os extratos sociais, etários, econômicos e educacionais,
visto a mobilidade que a língua apresenta diacronicamente e sincronicamente, explicada pelos fatores supracitados. Língua e sociedade estão
entrelaçadas: conforme comprova a teoria linguística funcionalista, o falante desempenha sua linguagem, transforma e cria novos vocábulos e
estruturas visando atender a um propósito comunicativo. Ou seja, buscam-se, além das competências gramaticais, a discursiva, a estratégica e a
sociolinguística. Em outras palavras, tome-se, como exemplo, a utilização exacerbada de estrangeirismos nas propagandas, no comércio, nas
empresas, nos jargões empresariais e, inclusive, em músicas populares. Emerge, pois, o questionamento: qual intenção comunicativa existe ao se
empregar o anglicismo “50% off” ao invés de “50% de desconto”? O sentido muda em cada um dos enunciados? A persuasão é maior? Por quê? O
estrangeirismo torna-se aceitável pela maioria dos grupos de falantes de nossa sociedade. No entanto, há aquelas variações linguísticas que ainda são
estigmatizadas, gerando o preconceito linguístico e social. Sabe-se - conforme atesta Celso Cunha e Lindley Cintra – que “numa língua existe, pois, ao
lado da força centrífuga da inovação, a força centrípeta da conservação”. Ou seja, parte-se da classe elitizada a aceitação do que na língua deve
permanecer e o que pode mudar, tornar-se de uso comum, aceitável e culto. A partir destes questionamentos emerge deste trabalho um estudo
bibliográfico e de campo que contemple e comprove a relação ideologia, cultura, dominação e língua e suas mudanças. O projeto compõe-se das
seguintes etapas: 1. Pesquisa das variáveis linguísticas sincrônicas em diferentes estratos sociais paulistas e observação das analogias e diferenças
entre elas. 2. Estudo científico à luz da Linguística Funcionalista e da Sociolinguística com vista a explicar essas semelhanças, diferenças e o fator
preconceito linguístico e suas causas aliadas à questão social. 3. Exame diacrônico da língua ao questionamento sobre o porquê de os falantes
deixarem de usar determinadas formas linguísticas e passarem a empregar outras, bem como a verificação da força normativa nas formas linguísticas
que permaneceram. 5. Estudo dos empréstimos linguísticos/anglicismos e sua correspondência com a dominação econômica e cultural. Sob o estudo
da linguística histórica, gerativa-transformacional e funcionalista, da Sociolinguística 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, o ideológico e dominante. Verificar-se-á o poder gerativo da linguagem que as diferentes classes sociais menos favorecidas desempenham,
inclusive com os estrangeirismos, 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. Ao futuro profissional de Letras, torna-se imprescindível conhecer e se apropriar de tais
conceitos para poder tratar, com autoridade e criticidade, em sala de aula, questões como adequação x inadequação linguística, (a)gramatical
aceitável x inaceitável, e preconceito linguístico, este último sempre atrelado à discriminação social.
Aluno: Luiz Fernando Barros Manja
Aluno: Hugo Ferreira
Aluno: Cleonice De Jesus Araújo

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

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

Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
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Docente orientador: Soraia Ansara

E-mail: soraiansara@hotmail.com

RESUMO
Entendendo a escola como o lócus privilegiado da pesquisa em Psicologia da Educação este projeto de pesquisa tem como referencial a perspectiva
sócio-histórica que considera o indivíduo concreto em suas relações sociais historicamente construídas. Desta maneira, teremos em conta as
situações cotidianamente vividas pelos sujeitos da pesquisa nos diferentes contextos em que se manifesta a sua vida concreta. Isso significa
considerar que os sérios problemas que enfrentamos no processo de escolarização das crianças e adolescentes da escola pública são o ponto de
partida para refletir sobre a prática docente e a atuação do psicólogo neste campo e estes devem ser entendidos no contexto mais amplo do sistema
educacional brasileiro e consequentemente da sociedade brasileira. Isto implica como bem aponta Patto (1997), trazer a dimensão sociopolítica para
o centro da compreensão do que se vivencia nas escolas rejeitando as concepções psicologicistas que consideram as dificuldades de escolarização
como manifestações de anomalias físicas e psíquicas. A proposta de desenvolver o projeto de pesquisa a partir da inserção do aluno na realidade
escolar centra-se na premissa de que a ação pedagógica parte de ações concretas que priorizam o trabalho docente do ponto de vista operacional.
Nesse sentido, as Práticas Pedagógicas representam o espaço privilegiado de pesquisa e para a realização de um trabalho multidisciplinar que busca
evidenciar, na prática, os elementos teóricos criticamente adquiridos ao longo da graduação. Diante do exposto, o intento deste Projeto é realizar
uma pesquisa-ação que coloque os (as) alunos (as) dos cursos de licenciatura em pedagogia em contato direto com as escolas que apresentam baixo
rendimento a fim de permitir a análise crítica dos problemas educacionais, inclusive das dificuldades em realizar o trabalho de inclusão das crianças
com necessidades especiais, e, ao mesmo tempo, oferecer subsídios e apoio para o aperfeiçoamento da prática docente de professores em exercício
e de futuros professores, que terão a oportunidade de estar próximos da realidade da escola pública. O projeto será extensivo à formação dos
professores da rede pública, o que poderá implicar em uma parceria entre o Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo com as Secretarias de
Estado da Educação e da Saúde e/ou Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, caracterizando-se também como um Projeto de Extensão. Como
objetivos gerais pretende-se, realizar uma pesquisa-ação procurando identificar as dificuldades encontradas pela Escola ao lidar com alunos que
apresentam baixo rendimento e inserção dos alunos com necessidades educativas especiais (N.E.E.) no ensino regular, tendo em vista a formação e
aperfeiçoamento dos profissionais da Educação e a qualidade de ensino, possibilitar ao aluno–professor e aos professores da rede pública uma sólida
formação que lhes permita intervir na construção de uma escola de qualidade, formar futuros professores e aprimorar os atuais unindo a práxis como
condição básica para qualidade educacional.
Aluno: Lesgislaine de Oliveira e Silva Jorge
Aluno: Alain Da Silva Souza

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 ADSORVENTES SUSTENTÁVEIS UTILIZANDO FOLHAS DE EUCALIPTO E CAROÇO DE PÊSSEGO PARA APLICAÇÃO DIRETA NOS EFLUENTES
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL
E-mail: marta.cesu@gmail.com
Docente orientador: Marta da Silva

RESUMO
A contaminação dos cursos d’águas através do lançamento de efluentes industriais de diversas fontes ocasionam modificações nas características do
solo e da água, podendo poluir ou contaminar o meio ambiente. A poluição ocorre quando esses efluentes modificam o aspecto estético, a
composição ou a forma do meio físico, enquanto o meio é considerado contaminado quando existir a mínima ameaça à saúde de homens, plantas e
animais.(NUVOLARI, 2011). De acordo com a Resolução CONAMAN°430/2011, efluente líquido é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos
proveniente de diversas atividades ou processo, compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais
poluídas e esgoto doméstico. E nessa perspectiva, os esgotos domésticos e industriais devem ser tratados, antes de serem lançados aos corpos
hídricos e devem atender os padrões de lançamentos de efluentes. Assim a produção de novas tecnologias como os adsorventes sustentáveis vem de
encontro, para remoção de carga poluidora e íons metálicos dissolvidos nos efluentes. O desafio do presente é conciliar tecnologia e qualidade, para
otimização do uso e reuso da água. Desse modo, podemos apontar a poluição das águas, como um grave problema enfrentado por nossa sociedade e
a qualidade dos recursos hídricos. Nessa perspectiva, o objetivo dessa pesquisa é produzir carvão ativado utilizando biomassa das folhas do eucalipto
e caroço de pêssego com ativação com ácido fosfórico e cloreto de zinco, para aplicação direta em tratamentos de efluentes doméstico e industrial,
que se faz necessário, antes do seu lançamento direto nos corpos hídricos. A metodologia baseia-se nas seguintes etapas: caracterização da matéria
prima das biomassas, produção de filtros com os adsorventes sustentáveis, testes físicos químicos e biológicos, análise de eficácia dos adsorventes,
com amostras de efluentes diversos. Os testes serão realizados na Estácio Santo Amaro e com parceria da USP. E assim, esta pesquisa será
desenvolvida por alunas do curso da engenharia ambiental, e espera-se que a mesma contribuía, para a pesquisa da Estácio e diretamente com o
desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos.
Aluno: Regina Angélica Borges de Souza Santos
Aluno: Regiane da Silva Santos
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO DA QUALIDADE DO AR SOBRE AS COMUNIDADES LIQUÊNICAS DE SÃO PAULO
E-mail: lhemajer@gmail.com
Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
A relação entre riscos à saúde humana e poluição atmosférica é amplamente comprovada e, em função desta, a intensificação da preocupação com os
níveis atuais e futuros da poluição ambiental tem levado a um aumento da demanda pormétodos experimentais para monitorar diferentes
parâmetros.No entanto,o alto custo deste tipo de procedimento, incluindo equipamentos e manutenção, limita o número de pontos de amostragem,
mesmo em pequenas áreas urbanas. Por outro lado, é conhecido como biomonitoramento um método simples, de baixo custo e de determinação
indireta de poluentes e suas distribuições em grandes áreas.Este tipo de monitoramento passivo pode consistir na análise das espécies vegetais
existentes no local onde se quer avaliar as condições atmosféricas, sendo uma destas possibilidades o estudo fitossociológico da microflora
liquenizada local. Neste contexto, os objetivos deste trabalho são: (1)identificar as espécies de liquens presentes em seis pontos da região
metropolitana de São Paulo com diferentes classificações em termos de qualidade de ar; (2)determinar o tamanho e a abundância das espécies mais
frequentes; (3) testar se a poluição atmosférica afeta a diversidade, abundância e tamanho médio dos líquens observados; (4) identificar possíveis
espécies de liquens mais resistentes à poluição e se alguma destas pode ser utilizada como bioindicador. Para isso, os pontos de amostragem serão
selecionados dentre os existentes na rede de monitoramento da CETESB (Programa Qualar), com dois representando áreas menos poluídas, outros
dois cenários intermediários e os demais cenários de maior poluição. Dados como diversidade de líquens, assim como abundância e tamanho médio,
serão obtidos em dez árvores em cada um dos pontos, sendo estes relacionados à concentração dos poluentes monitorados pela rede (Dióxido de
Enxofre, Ozônio, Material particulado – MP10 e MP2,5, Dióxido de Nitrogênio, Monóxido de Nitrogênio e Monóxido de Carbono) por meio de uma
regressão linear.
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Aluno: Cassia Lorena Rodrigues Reis
Aluno: Clesio Souza de Aquino
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Título CONSTRUÇÃO E COMPARAÇÃO DO RENDIMENTO DE DOIS TIPOS DE CARNEIRO HIDRÁULICO: CÂMARA DE AR DE GARRAFA PET E CÂMARA DE
AR DE TUBO DE PVC
E-mail: esterroddrigues04@gmail.com
Docente orientador: Ester Rodrigues

RESUMO
O problema do abastecimento de água no setor rural não é novo e vem se acentuando principalmente pelo custo da energia elétrica e seu
racionamento. Para a captação de águas superficiais e subterrâneas, na maior parte dos casos, há a necessidade de energia elétrica ou de combustível
para acionar o conjunto motobomba. Ao utilizar energia elétrica adiciona-se, o custo de condução da água desde a fonte até o local desejado. Quando
se dispõe de uma fonte superficial de água e pretende-se utilizá-la se forma racional, econômica e sustentável, pode ser empregado o carneiro
hidráulico. O carneiro hidráulico é uma bomba, porém funciona sem o uso de qualquer forma de energia externa. Seu uso caracteriza-se como fonte
alternativa ao bombeamento.É um dos dispositivos mais práticos e baratos usados para bombear água, além do simples manejo. De funcionamento
automático, é capaz de aproveitar o efeito do “golpe de aríete” para bombear água de uma fonte até um reservatório. O Objetivo do presente
trabalho é avaliar as características pressão de recalque, volume de recalque e vazão da água, comparar o desempenho e rendimento e estudar a
possibilidade do reaproveitamento da água que escapa pela válvula onde ocorre o golpe de aríete de dois tipos de carneiros hidráulicos. O primeiro
construído com câmara de ar utilizando garrafa pet e o outro com câmara de ar utilizando tubo de PVC. O carneiro hidráulico será montado no Centro
Universitário Estácio Uniradial campus Santo Amaro. Serão utilizados para os testes dois carneiros hidráulicos: um com a câmara de ar construído de
tubo de pvc e outro com a câmara de ar utilizando a garrafa pet. Os testes serão realizados na propriedade rural do Sr. Antônio Menezes nas
proximidades da cidade de São Paulo.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Lucas Campos de Souza
João da Silva
Maciel Santos Ribeiro
Eduardo Monteiro

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

Engenharia de Produção
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Ambiental e Sanitá

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESCARTE INADEQUADO DO CHORUME E OS IMPACTOS NO CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTODE VEGETAIS DA BASE ALIMENTAR NA RMSP – CINTURÃO VERDE
E-mail: marta.carneiro@estacio.br
Docente orientador: Marta Camila Mendes De Oliveira Carneiro

RESUMO
O chorume é um líquido viscoso e com cheiro bastante forte, altamente poluente, composto por matéria orgânica, metais pesado, produtos tóxicos e
excrementos humanos e animais. Possui um grande potencial de atrair vetores de doenças, gerar poluição do ar, além do alto poder de poluir a água
e o solo. Todos os seres que compõem a cadeia alimentar podem ser comprometidos em consequência da sua ação ficando clara a necessidade de se
manejar os resíduos sólidos de maneira eficaz, tanto de forma doméstica, quanto em grande escala (aterros sanitários) e conscientização da
população sobre o tema. Neste contexto, percebemos a necessidade de testar os possíveis efeitos de um extrato aquoso preparado com chorume na
germinação e desenvolvimento de algumas espécies vegetais no intuito de comprovar os impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado
de resíduos no desenvolvimento da biodiversidade ambiental e correlacioná-los com a diminuição na oferta de alimentos (produtividade) em especial
em vegetais que compõem a malha verde do Cinturão verde da RMSP. Este estudo tem como principal objetivo avaliar os impactos causados pelo
chorume no crescimento e desenvolvimento: Phaseolusvulgaris L. (feijão), Phalariscanariensis (alpiste), e, Linumusitatissimum(linhaça) como um
instrumento de demonstração dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado dos resíduos que geram chorume. Para tanto
pretendemos realizar um ensaio com estas 3 espécies vegetais em ambiente confinado (laboratório de análises ambientais) Estácio Santo Amaro
controlando (luminosidade, pH do solo, vento e temperatura) fatores estes que podem influenciar no processo de germinação e consequentemente
nos resultados obtidos. O chorume utilizado no experimento será obtido em um condomínio da RMSP sendo captado e reservado em recipientes
plásticos fechados. Para propiciar a germinação utilizaremos para cada exemplar o substrato algodão e terra.Após 4 semanas as plântulas serão
analisadas e os resultados serão tratados estatisticamente e apresentados na forma de gráficos e tabelas para melhor visualização dos mesmo e
comparados com ensaios de outros autores da área.
Aluno: Nelly Da Silva Borba

Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS APÓS A INSTALAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA
REGIÃO DE CAETITÉ-BA
E-mail: heloazen@yahoo.com.br
Docente orientador: Heloísa Augusto Zen

RESUMO
Atualmente há uma crescente demanda por fontes alternativas de energia, principalmente por fontes renováveis, no Brasil. A busca por essas fontes
alternativas também traz o crescimento da pesquisa e desenvolvimento na área ambiental visando a redução na emissão de poluentes no meio
ambiente e área de produção, causando um impacto direto na indústria de manufatura. A proposta deste trabalho visa abordar os efeitos na área
ambiental com a instalação do parque eólico e também na economia local. O uso da energia eólica tem atraído investidores e indústrias de diferentes
áreas do conhecimento. A construção de parques eólicos é uma das fontes alternativas de energia que possuem altos investimentos na área de
transformação energética e também na área ambiental e sócio econômica das regiões afetadas por esta matriz energética. Um desses exemplos é a
região de Caetité na Bahia que possui 6 parques instalados e gerando energia para muitos habitantes. O objetivo deste trabalho será pesquisar o
impacto ambiental causado pela instalação do parque e também pesquisar a mudança socioeconômica sofrida pela região antes e depois da
instalação do parque. Os objetivos deste projeto são o levantamento dos impactos ambientais na região de Caetité com a instalação do parque eólico
e também os efeitos socioeconômicos que afetaram diretamente a população da região. Para este trabalho estão previstos: levantamento
bibliográfico sobre energias alternativas detalhando a energia eólica; pesquisa (estudo comparativo) sobre a região antes e depois da instalação do
parque no que se refere aos impactos ambientais; pesquisa (estudo comparativo) sobre a situação socioeconômica antes e depois da instalação do
parque. A região a ser estudada será a cidade de Caepté no estado da Bahia. Além do levantamento bibliográﬁco, os alunos farão levantamento dos
dados da empresa contratada que estão disponíveis no endereço eletrônico da empresa. A comparação dos efeitos econômicos e dos impactos
ambientais causados na região será feita baseada nos dados fornecidos tanto pela empresa quanto pelos órgãos municipais e estaduais disponíveis
também no endereço eletrônico da cidade Caetité. O público alvo será a própria população da região do entorno da usina para a comparação dos
efeitos econômicos e a avaliação dos impactos ambientais será verificada por meio de imagens do Google Maps. O período de avaliação será no ano
anterior de funcionamento da usina e no ano posterior de funcionamento.
Aluno: Marina Ferreira dos Santos
ESTÁCIO SÃO PAULO

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Gestão da Tecnologia da Informação
Título ADERÊNCIA A UM MODELO CORPORATIVO PARA MELHORIA DE GESTÃO DA MNF
E-mail: celsogonc@hotmail.com
Docente orientador: Celso Gonçalves

RESUMO
O projeto tem por finalidade descrever como os processos e as atividades das áreas de negócio da empresa alvo MNF estão hoje, o que deve ser feito
para levantamento do diagnóstico desses processos/situação atual e o que deve ser feito para adotarmos ações corretivas para garantir que a
empresa volte a crescer de forma organizada, eficiente e produzir com qualidade, a um custo justo e garantir a entrega de seus produtos através de
indicadores de qualidade. A metodologia que será desenvolvida ao longo do projeto apresenta um grau de assertividade em processos de troca de
modelo de gestão empresarial comprovado no mercado; aonde a empresa sai de um estado de maturidade muito baixo e adquiri um ganho em todos
os seus processos de gestão das áreas de negócio, apresentando um resultado efetivo a um médio prazo. Os orientandos elaborarão um diagnóstico
da situação atual da MNF, tanto no que diz respeito à processos (mapeamento de processos, apresentação do novo modelo de aderência propondo
uma solução integrada corporativa para a empresa) com tecnologia da informação. Proposição para transição de um novo modelo de gestão,
implementando boas práticas em TI para todas as áreas que fazem parte do escopo do projeto de Iniciação Científica. Como metodologia serão
adotados : gestão de processos e utilização de metodologia BPMN (Business Process Management Notation, para mapeamento de processos) e
Ferramentas 5W2H, diagrama de Ishikawa e gestão de qualidade, diagrama de Pareto, boas práticas de segurança da informação. Microsoft Excel,
Word, Visio e Power Point.
Aluno: Valdeci dos Anjos Marques

Curso do aluno: Gestão da Tecnologia da Infor

Situação: PIBIC/IES

Título ESTRUTURAÇÃO DE UM MODELO DE GOVERNANÇA DE TI COMBINANDO OS MODELOS ITIL E COBIT
E-mail: mcesar@usp.br
Docente orientador: Mauro Cesar Bernardes

RESUMO
Diversos estudos destacam qualidades de alguns modelos para o Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e frameworks de
Governança de TI que propõem direcionar, sustentar e controlar administrativa e tecnicamente a área de TI. Dentre esses modelos recebem maior
atenção o modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e o framework COBIT (Control Objectives for Information and related
Technology). Entretanto, observa-se problemas na falta de entendimento claro sobre o escopo da Governança de TI e qual a contribuição das ações
de Gerenciamento de serviços de TI neste escopo. Isso dificulta a identificação de um modelo único de Governança de TI, o que resulta na não
obtenção do retorno que seria esperado com o seu uso. Para a implantação de um modelo de governança de TI único, que inclui a adoção de um
modelo de gerenciamento de serviços, é necessário entender a perspectiva e as necessidades da organização, pois cada contexto tem um modelo
específico a ser aplicado. A compreensão das diferenças nestas definições e o correto posicionamento nos níveis organizacionais é o primeiro passo
para que ações de Governança de TI e de Gestão de Serviços de TI estejam retornando adequadamente o esperado com o investimento nessas ações.
Ainda assim, a definição de um modelo de Governança de TI único que apoie a estratégia de uma organização exigirá a combinação de uma série de
mecanismos que dependem de uma série de características da própria organização. Essa combinação, por sua vez, possibilita diferentes configurações
e evidencia a complexidade na determinação dos mecanismos mais indicados a serem adotados. Considerando esse desafio, este projeto de iniciação
científica apresenta a proposta de investigar, por meio de pesquisa bibliográfica, elementos que permitam estruturar um modelo de Governança de TI
a partir da combinação de elementos do modelo ITIL e do framework COBIT. A investigação será conduzida com base na hipótese de que é possível
maximizar as potencialidades do ITIL e COBIT a partir da combinação de seus elementos a partir de seu correto posicionamento nos níveis
organizacionais, diferenciando elementos de Gerenciamento de Serviços de TI de elementos de Governança de TI. Assim, esse projeto de iniciação
científica tem como objetivo propor um modelo para Governança de TI estruturado a partir da combinação de elementos do modelo ITIL e do
framework COBIT, diferenciando elementos de Gerenciamento de Serviços e de Governança de TI e apresentando seu correto posicionamento dos
níveis organizacionais.
Aluno: BRUNO DE OLIVEIRA BARBINO

ESTÁCIO SÃO PAULO

Curso do aluno: Gestão da Tecnologia da Infor

Situação: PIBIC/IES
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ASPECTOS RELACIONADOS À EXPECTATIVA DE PRIMIGESTAS NA ESCOLHA DE VIA DE PARTO EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA
E-mail: jotafribeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: José Francisco Ribeiro

RESUMO
A organização da assistência obstétrica no Brasil limita a possibilidade de escolha da mulher sobre o tipo de parto. No Sistema Único de Saúde (SUS), o
Estado financia a assistência que será ofertada em serviços públicos ou privados contratados, os chamados serviços mistos. No SUS, as mulheres são
geralmente acompanhadas por diferentes profissionais durante o pré-natal e assistência ao parto, com equipes nas maternidades atuando em regime
de plantão. De modo geral, a indicação de uma cesariana é feita mediante o diagnóstico de intercorrências durante a gestação ou trabalho de parto,
havendo possibilidade limitada de agendamento de cesariana a pedido da mulher. Quem opta pela via de parto abdominal são mulheres de classe
média e alta, presumivelmente mulheres muito mais informadas e esclarecidas do que as mulheres que buscam as maternidades públicas. Trata-se de
um estudo de natureza observacional descritivo, com delineamento transversal e fundamentado na abordagem quantitativa visto que tem como
objetivo a descrição de características de determinada população ou fenômeno em paralelo ao estabelecimento de relações entre variáveis. Será
desenvolvido em uma maternidade pública do município de Teresina-PI. Tem-se como objetivo analisar os aspectos relacionados à expectativa de
primigestas na escolha de via de parto em uma maternidade pública. As participantes do estudo serão puérpera primigesta no pós – parto imediato,
no período de primeiro de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Os dados serão coletados no período de março a abril de 201 e será utilizado um
formulário dividido em três partes. A análise dos dados será realizada através do programa estatístico Startistical Product Service Solucions (SPSS) versão 20.0. A relevância deste estudo se estende em procurar resgatar o cuidado humano na hora do parto, bem como refletir e questionar sobre as
ações e comportamentos dos sujeitos envolvidos nesse processo, apresentando discussões sobre a importância do cuidado oferecido durante a
assistência a primigesta, como também é de grande relevância as expectativas destas para atender as reais necessidades deste público.
Aluno: Guilherme Gomes Carvalho

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROJETO POLÍTICO DO CURSO DE ENFERMAGEM E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: elizahm@terra.com.br
Docente orientador: Elizabeth Soares Oliveira de Holanda Monteiro

RESUMO
Em relação à formação em saúde no Brasil em nossa Carta Magna de 1988, cabe memorar o artigo 200, no qual afirma que compete ao Sistema Único
de Saúde – SUS, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Estudo realizado com objetivo de compreender o curso de graduação em
enfermagem da IES em relação ao sistema de saúde local e regional para verificar adequações as determinações legais, e como o SUS vem sendo
trabalhado na instituição. Estudo descritivo, documental desenvolvido em uma IES privada do nordeste brasileiro. O estudo será realizado utilizando a
análise do Projeto Político do curso -PPC1 e PPC2 vigente na instituição, leitura e análise de documentos que regem o ensino superior em
enfermagem, normas do Ministério da Educação e Ministério da Saúde e órgãos de controle interno e externo, e ainda, as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em enfermagem - DCN (2001) e as proposições de mudança no ano de 2016. Para a coleta dos dados será elaborado
uma planilha adaptada do instrumento de validação instituído no instrumento de Avaliação de cursos de graduação presencia, publicado em abril de
2016. Sendo avaliado o PPC conforme duas dimensões: 1) organização didático-pedagógica; e 2) corpo docente. Sendo nesta última analisado as
matrizes curriculares e sua aproximação ao distanciamento com o SUS. Para tabulação e análise dos dados serão utilizados um software ainda a ser
escolhido capaz de responder ao objetivo do estudo.
Aluno: Maria da Guia Damasceno de Ananias
Aluno: Ottomá Gonçalves da Silva

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título O ATENDIMENTO PRECOCE À CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN COMO FORMA MAIS EFICAZ PARA SUA EVOLUÇÃO MOTORA E PSÍQUICA
E-mail: neuzafarias@yahoo.com.br
Docente orientador: Francisca Neuza de Almeida Farias

RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo principal avaliar o avanço da fisioterapia no tratamento de crianças com síndrome de Down, visando através de
pesquisa de campo acompanhar as principais técnicas empregadas desde os primeiros anos de vida até a fase juvenil. Além disso, buscamos
descrever as principais práticas fisioterapêuticas empregadas no tratamento, levando em conta, também a participação da família em relatos de
casos. O objetivo é observar os avanços dos pacientes e buscar o aperfeiçoamento de pesquisas tendo em mente como principal incentivo
proporcionar qualidade de vida. Para tal intento, realizaremos pesquisa documental, em prontuários, assim como entrevistas semiestruturadas com
os fisioterapeutas que participam das atividades com esses pacientes. Esperamos, com esse estudo incentivar pesquisas mais aprofundadas
direcionando para a qualidade de vida da pessoa com Síndrome de Down.
Aluno: Messyane Nayara Costa e Silva

ESTÁCIO TERESINA

Curso do aluno: Fisioterapia
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E SUA SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL
Docente orientador: Vinícius José Corrêa Gonçalves

E-mail: viniciusjcg@tjsp.jus.br

RESUMO
O Poder Judiciário brasileiro, contemporaneamente, vive grave crise de efetividade, conforme demonstram as estatísticas tabuladas pelo Conselho
Nacional de Justiça. Desta maneira, a presente linha de pesquisa, materializada por grupo de pesquisa que leva o mesmo nome, busca analisar e
compreender o estágio de evolução da Administração da Justiça pátria, levando-se em consideração a constante degradação do paradigma da
judicialização e a necessidade da gradual implementação dos meios alternativos de resolução de conflitos. Por meio de estudos transdisciplinares,
pretende-se alcançar resultados teóricos e práticos capazes de modernizar e democratizar a Administração da Justiça no Brasil, com vistas à
efetivação do direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa e de direitos fundamentais que lhe são corolários.
Aluno: Rojúnior Pereira Marques
Aluno: Amanda de Paula Nogueira

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título A LUDICIDADE NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL: A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADO DE CONCEITOS ESCOLARES
E-mail: joaocarlos_pmoraes@yahoo.com.br
Docente orientador: Joao Carlos Pereira de Moraes

RESUMO
O espaço escolar é lugar privilegiado na construção de conceitos científicos. Entretanto, atualmente, o sistema de ensino valoriza a elaboração de
definições sobre saberes e sua memorização, em detrimento da produção de conceitos. Para abordar tal construção, faz-se necessário a inclusão das
práticas, contextos, concepções e narrativas advindas dos saberes, valendo-se das diferentes reflexões envoltas na temática. Deste modo, o presente
projeto visa discutir a possibilidade da ludicidade na perspectiva histórico-cultural para a construção de conceitos científicos no interior da escola. A
construção teórica ocorrerá a partir dos estudos realizados no Grupo de Pesquisa sobre Criatividade e Ludicidade – CRILU e das leituras de autores
como Vygotsky (1998; 1996), D’Ambrósio (1999; 1997) e Bruner (1990; 1987). Além do estudo bibliográfico, realizar-se-á também a seleção de
conceitos científicos bem como a organização e aplicação de oficinas fundamentadas no lúdico com os mesmos para alunos do quinto ano do Ensino
Fundamental. Os dados serão recolhidos e analisados perante a produção de narrativas. Espera-se como resultado criar possibilidades imaginativas e
diversificadas no processo de construção de conceitos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Josiele Ferreira Martins
Fabricio Pereira da Silva
Daniele de Oliveira Pereira
Cleonice Maria Martins
Angelica Aparecida de Oliveira Barros
Vinícius Matias Rodrigues Manoel

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

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

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

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

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título PRODUÇÃO DE AMILASES A PARTIR DA QUIRERA DE ARROZ
Docente orientador: Siumara Rodrigues Alcantara

E-mail: syu.alcantara@gmail.com

RESUMO
As matérias-primas básicas para a fermentação alcoólica são os carboidratos, que são classificados em diretamente fermentescíveis (glicose) e
indiretamente fermentescíveis (amiláceas). Para a fermentação das matérias-primas amiláceas, é necessário à utilização de microrganismos
(bactérias, leveduras e fungos), que por meio da hidrólise enzimática, quebram o amido presente no substrato, e através da fermentação, produzem o
etanol, sendo as amilases responsáveis pela hidrólise do amido a glicose. Diante de diversos tipos de resíduos agroindustriais amiláceos, pode-se citar
a quirera de arroz, que possui baixo custo, alta concentração de amido e é de fácil obtenção, demonstrando ser uma alternativa viável e altamente
rentável para utilização como matéria-prima. O objetivo este projeto é desenvolver um processo, visando o aproveitamento de resíduos amiláceos,
para produção de enzimas amilases, que em trabalhos posteriores, serão utilizadas para a produção de etanol. Para isso, deve-se caracterizar físicoquimicamente a quirera de arroz; produzir amilases, utilizando a quirera de arroz como substrato, através do processo de fermentação em estado
sólido; produzir amilases, utilizando a quirera de arroz como substrato, através do processo de fermentação submersa; aplicar a metodologia de
superfície de resposta, observando variáveis importantes nos processos fermentativos; e, for fim, comparar a eficiência dos dois processos
fermentativos na produção de amilases.
Aluno: Adriano Caetano

Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DOS IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE OURINHOS/SP NOS ANOS DE 2016/2017
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Docente orientador: Marco Aurélio Arbex

E-mail: marco.arbex@live.estacio.br

RESUMO
O presente projeto pretende contribuir para um melhor entendimento da formação dos preços de imóveis em Ourinhos, o que engloba sua evolução
ao longo do tempo, investigação sobre as possíveis causas de tais variações e a extrapolação de tendências sobre os preços futuros. Os potenciais
beneficiados deste projeto são consumidores, profissionais do mercado imobiliário e poder público, uma vez que tal conhecimento tem o potencial de
reduzir a assimetria de informação nesse mercado, nesse sentido o objetivo do presente estudo foi analisar a formação dos preços de imóveis no
município de Ourinhos nos anos de 2016/2017. Para isso, Os dados sobre o mercado de imóveis serão levantados através do seguinte método:
Levantamento mensal do valor dos imóveis através do site de classificados OLX (www.olx.com.br). As amostras levantadas serão segmentadas por
regiões da cidade (central, norte, sul, leste e oeste, sendo que, com exceção do centro, nas demais regiões será escolhido um bairro de referência
para o levantamento dos dados).
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Everton Henrique Pereira Rodrigues
Bruno Henrique Cândido da Silva
Evandro José de Souza Oliveira
Guilherme Henrique Freitas Jacinto

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/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA: ESTUDO MULTICÊNTRICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
FERRAMENTA RÁPIDA E EFICAZ
E-mail: carolguizardi@uol.com.br
Docente orientador: Carolina Guizardi Polido

RESUMO
As matérias-primas básicas para a fermentação alcoólica são os carboidratos, que são classificados em diretamente fermentescíveis (glicose) e
indiretamente fermentescíveis (amiláceas). Para a fermentação das matérias-primas amiláceas, é necessário à utilização de microrganismos
(bactérias, leveduras e fungos), que por meio da hidrólise enzimática, quebram o amido presente no substrato, e através da fermentação, produzem o
etanol, sendo as amilases responsáveis pela hidrólise do amido a glicose. Diante de diversos tipos de resíduos agroindustriais amiláceos, pode-se citar
a quirera de arroz, que possui baixo custo, alta concentração de amido e é de fácil obtenção, demonstrando ser uma alternativa viável e altamente
rentável para utilização como matéria-prima. O objetivo este projeto é desenvolver um processo, visando o aproveitamento de resíduos amiláceos,
para produção de enzimas amilases, que em trabalhos posteriores, serão utilizadas para a produção de etanol. Para isso, deve-se caracterizar físicoquimicamente a quirera de arroz; produzir amilases, utilizando a quirera de arroz como substrato, através do processo de fermentação em estado
sólido; produzir amilases, utilizando a quirera de arroz como substrato, através do processo de fermentação submersa; aplicar a metodologia de
superfície de resposta, observando variáveis importantes nos processos fermentativos; e, for fim, comparar a eficiência dos dois processos
fermentativos na produção de amilases.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Wanessa Queiroz da Silva
Marco Antônio da Silva Freitas
Luciana Pedra Revelino
Fabiana de Souza Almeida

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

Título VIDA ATIVA
Docente orientador: Theda Suter

Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

E-mail: thedasuter@hotmail.com

RESUMO
O envelhecimento é um processo natural da vida e seu conceito sofreu alterações nos últimos anos, o estereótipo de incapacidade que acompanha o
idoso foi substituído pela visão otimista, considerando esta fase como um momento de novas oportunidades. Assim, tornam-se importantes as ações
no sentido de manter a autonomia e independência dos idosos por parte de todos que se envolvem com saúde. O Projeto de Iniciação Científica
consiste em uma proposta de fornecer subsídios para processo de transformação humana e social dos acadêmicos e da coletividade. Este projeto
trata-se de uma proposta de estudo sobre o projeto de extensão universitária multidisciplinar Vida Ativa, já existente, em que acadêmicos do curso de
fisioterapia participam juntamente com acadêmicos do curso de educação física e enfermagem e ministram exercícios físicos para quatro grupos de
idosos ativos. Como objetivo de pesquisa será investigado a influência do exercício físico sobre aspectos cognitivos, posturais, respiratórios, equilíbrio,
urofuncionais e de qualidade de vida nestes idosos ativos. Os participantes serão os 60 idosos do Programa Vida Ativa da Unimed-Estácio e os
exercícios a serem propostos visam fortalecimento geral, equilíbrio e flexibilidade com frequência de duas vezes semanais e duração de 60 minutos.
Serão realizadas avaliações no início e final do semestre e os testes empregados serão: o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Fluência Verbal,
avaliação postural, teste de Tandem, Tinetti, Berg, pad test e os questionários de qualidade de vida King's Health Questionnaire (KHQ) e SF-36 versões
em português.
Aluno: Izabela Alves da Silva
Aluno: Renan Cunha de Oliveira
Aluno: Vinícius Palmonari Marim
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título CRIMES AMBIENTAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL
Docente orientador: Fernando Antonio da Silva Alves

E-mail: fernando_antonio_alves@hotmail.com

RESUMO
A doutrina em geral trava discussões sobre as normas e a efetividade das mesmas na realidade social. Nos dias atuais, qualquer discussão jurídica
passa pelo termo Direito e Garantias Fundamentais, isso não é novidade, pois historicamente os jusnaturalistas e os juspositivistas já debatiam o tem.
No entanto, atualmente o termo ganhou relevância, na medida em que se tornou o centro de todo direito contemporâneo. Apesar da evolução que
vem enfrentando nos últimos anos, assunto do direito ambiental como um direito fundamental a vida humana, não é totalmente aceito. É preciso
encará-lo como algo atual de extrema importância, dotados de peculiaridades próprias. A ausência de planejamento urbano e o crescimento
acelerado trouxeram alguns problemas para esses centros urbanos, tais como: o uso e ocupação do espaço urbano de forma inadequada; problemas
de saneamento básico, como tratamento e distribuição de água e esgoto; congestionamento em razão da ineficácia do sistema de transporte público;
falta de moradias e invasões de áreas verdes, como praças e bosques; industrias e residências instaladas na mesma área provocando poluição
ambiental, e, consequentemente, problemas de saúde, violência e diversos outros transtornos que resultaram em má qualidade de vida. Nesse
sentido, é de fundamental importância uma efetiva pesquisa científica para a compreensão das relações entre a sociedade e os crimes ambientais
praticados na região metropolitana de Natal, bem como, os inúmeros fenômenos que interferem na relação homem-meio. O tópico inicial da pesquisa
enfocará uma coleta de dados, mediante a adoção dos seguintes passos: recolhimento das principais matérias jornalísticas divulgadas na mídia
impressa e virtual sobre a poluição e degradação ambiental na Praia de Ponta Negra, nos últimos 5 anos; elencar as principais iniciativas legislativas,
no âmbito do poder público municipal e atos executivos realizados pela Prefeitura Municipal, a fim de debelar o problema; realização de enquete, por
meio de questionário, com locadores de quiosques, donos de bares, pousadas e restaurantes, e banhistas habituais da praia, a fim de avaliar, por
meio de resposta a quesitos, se, nos últimos cinco anos, foram observadas por esses atores sociais, significativas mudanças na localidade pesquisada e
recolhimento, por meio de pesquisa jurisprudencial e estudo de casos criminais, de eventuais ações judiciais, ajuizadas pela Ministério Publico,
através de sua Promotoria do Meio Ambiente, sobre crimes ambientais praticados na orla da Praia de Ponta Negra.
Aluno: Barbara Pimentel Fernandes Almintas

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título DIREITOS DO ADOLESCENTE INFRATOR EM REGIME DE INTERNAÇÃO: ANÁLISE DE SUA EFETIVIDADE NO CEDUC-PITIMBU À LUZ DA LEI Nº
12.594/2012
E-mail: lidiosanzio@yahoo.com.br
Docente orientador: Lídio Sânzio Gurgel Martiniano

RESUMO
No início dos anos 90, dada a edição recente da Carta Constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorrem transformações profundas
no cenário jurídico, surgindo um novo paradigma para as políticas voltados às crianças e adolescentes: a Doutrina da Proteção Integral. O presente
estudo mostra um panorama desse novo modelo de atendimento, a começar de sua evolução histórica, bem como trata das medidas socioeducativas,
notadamente do cumprimento da medida socioeducativa de internação, como privação de liberdade imposta pelo Estado ao adolescente que pratica
ato infracional – conduta tipificada em lei como crime ou contravenção - no Centro Educacional Pitimbu (CEDUC-Pitimbu), situado em Parnamirim/RN.
A pesquisa pretende analisar as condições estruturais da unidade, à luz das proposições da Constituição Federal, ECA e do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), positivado através de Lei nº 12.594/2012, e assim, verificar sua efetividade na realidade institucional. Busca-se
observar as condições de habitabilidade, salubridade e higienização do Centro e assim concluir-se acerca da preservação dos direitos básicos dos
jovens, considerando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Enfatiza-se dessa forma a questão física do local, perquirindo sobre sua
adequação aos princípios básicos previstos na norma jurídica pertinente, considerando-se que ao ser institucionalizado o indivíduo tem apenas o seu
direito de liberdade restringido, devendo ser mantidos e preservados os demais, bem ainda que a não observância desse preceito culmine em uma
violação não somente ao Estatuto, às normas internacionais que o inspiraram, e ao SINASE, mas sobretudo a dignidade da pessoa humana, protegida
pelos preceitos constitucionais.
Aluno: Vanessa Silveira Alves de Moura
Aluno: Luciane da Silva Fernandes

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS:ANÁLISE DOS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO
BRASILEIRO
E-mail: lidiosanzio@yahoo.com.br
Docente orientador: Lídio Sânzio Gurgel Martiniano

RESUMO
Todo Estado necessita de recursos para subsidiar a manutenção de suas atividades, bem como a prestação de serviços públicos de essencialidade
inafastável à sociedade. Para tanto, utilizando-se de sua soberania que lhe garante governar e exigir ações e omissões de todos os indivíduos
residentes em seu território, o Estado tem a prerrogativa de obrigar seus governados a lhe fornecerem os recursos de que necessita. A isso se
denomina Poder de Tributar. Destarte, em atenção a esta relação de soberania, a Constituição delimita a parcela do Poder de Tributar inerente a cada
Ente Político, o que ocasiona o surgimento da chamada Competência Tributária. Na análise do texto constitucional, percebe-se que fora garantida à
União a instituição de sete impostos exclusivos, quais sejam: o imposto sobre importação de produtos estrangeiros; o imposto sobre exportação, para
o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; o imposto sobre produtos
industrializados; o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; o imposto sobre propriedade
territorial rural; e o imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Atente-se para o fato de a Constituição Federal de 1988 ter
trazido em seu texto a previsão para a instituição do chamado Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), mais precisamente em seu art. 153, inciso VII,
atribuindo tal competência à União por intermédio de Lei Complementar. No entanto, até a presente data, tal tributo não foi instituído no
ordenamento jurídico pátrio, não obstante diversas propostas legislativas terem sido levadas a efeito sem a obtenção de êxito. Observa-se no cenário
internacional a aplicação de tal imposto em moldes diversificados, mas assemelhados em seus fins. Com efeito, o referido tributo se propõe sob várias
justificativas, dentre as quais a de tornar a tributação mais justa, atingindo sobremaneira os mais afortunados cidadãos. No Brasil, comumente se
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assevera que sua inclusão no sistema tributário se justificaria na necessidade, dentre outras, de uma melhor redistribuição de renda, hoje tão precária
e de gritante desigualdade. Contudo, decorridas mais de duas décadas após a promulgação do texto constitucional, observa-se que tal imposto não
saiu do plano da previsão para o de efetiva aplicação. Tem-se, a partir de então, diversas justificativas para a não implementação no sistema
brasileiro, as quais vêm dando causa a esta demora. Buscar-se-á, então, pela presente pesquisa, identificar quais seriam estas justificativas e avaliar
suas veracidades. Noutro norte, almeja-se analisar a realidade legislativa sobre o tema, dissecando os projetos de lei complementar que se encontram
em tramitação no Congresso Nacional, seus institutos tributários e a atenção que tais projetos dão aos princípios inerentes à espécie. Por
conseguinte, com o presente estudo se buscará esclarecer quais seriam os impedimentos, sejam eles legais, sociais, culturais ou políticos para a
efetiva implementação no sistema tributário nacional desta espécie de imposto prevista no corpo constitucional, bem como analisar e tentar
identificar os possíveis pontos positivos que a sua criação poderia acarretar, tomando por parâmetro as experiências vivenciadas por outros Estados
na comunidade internacional que fazem uso de tributo semelhante.
Aluno: Laura Gabriela de Oliveira
Aluno: Kelen Cristiane de Lima
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DO DISCURSO À LUZ DA TEORIA DE MALOW - UM ESTUDO DE CASO DAS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NO BRASIL DE JUNHO/2013 A
ABRIL/2016
E-mail: marco.andrade@estacio.br
Docente orientador: Marco Antônio de Andrade

RESUMO
No presente projeto de pesquisa, buscamos entender as manifestações ocorridas de 2013 a 1016 no ambito nacional, a luz da teoria de Maslow, que
cita o comportamento motivacional e que é explicado pelas necessidades humanas. Entende-se que a motivação é o resultado dos estímulos que
agem com força sobre os indivíduos, levando-os a ação. Para que haja ação ou reação é preciso que um estímulo seja implementado, seja decorrente
de coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Esta teoria nos dá ideia de um ciclo, o Ciclo Motivacional.
Aluno: Camille Lobo
Aluno: Fernanda Crsitina de Amorim Oliveira
Aluno: Emerson Lentes

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos
Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos
Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos

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

Projeto(s) do curso: Marketing
Título O EMBATE DISCURSIVO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS ENTRE GOVERNO E A MÉIDA JORNALÍSTICA - UM ESTUDO ACERCA DA
PROBLEMÁTICA FIES E PROUNI
E-mail: marco.andrade@estacio.br
Docente orientador: Marco Antônio 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 (Wirth, 1948), 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 (Beniger, 1987; Peters, 1996), 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
(FAIRCLOUGH, 1995). A metodologia adotada neste trabalho é de caráter qualitativo e exploratório, utilizando somente os dados secundários
compostos por conteúdos midiáticos jornalísticos (Jornais, revistas, Blogs, Mídias sociais). Os dados secundários tem amplitude transversal, pois se
concentram em determinado ponto no tempo, dezembro de 2014 a julho de 2015.A opção pela pesquisa de orientação qualitativa se justifica em
função da crença de que este tipo de investigação, direcionado fundamentalmente para a descoberta, "insights" e compreensão do fenômeno
pesquisado, pode trazer significativas contribuições tanto em nível teórico quanto em nível da prática educacional. A população desta pesquisa é
formada pelos conteúdos midiáticos que evidenciem o embate discursivo. A seleção dos conteúdos midiáticos que integrarão a amostra se dará com
os seguintes critérios: • Jornais de circulação local; • Diário Oficial da União; • Mídias sociais, Blogs e Portais locais; • Revistas de circulação local, A
Análise do Discurso fará uma leitura buscando razões sobre como as ações podem produzir instituições por meio da criação de textos e discursos,
enfatizando o papel da linguagem, empiricamente, no uso do espaço e do tempo nas práticas sociais (PHILLIPS, et al., 2004 apud ADAMOGLU DE
OLIVEIRA et al., 2014).
Aluno: Reinaldo Coppi
Aluno: Guilherme José Mestriner Magalhães
Aluno: Eduardo Almeida Nonato
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ASPECTOS AXIOLÓGICOS DO ACESSO UNIVERSAL À TRATAMENTO DE SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FORNECIDO AOS
ESTRANGEIROS NÃO RESIDENTES NO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS.
E-mail: luiz.rodrigues@estacio.br
Docente orientador: LUIZ CARLOS SALDANHA RODRIGUES JUNIOR

RESUMO
A presente pesquisa se propõe a investigar os dados públicos sobre a prestação de serviços de saúde a estrangeiros em Campo Grande, Mato Grosso
do Sul (MS) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como possível provocador de escassez de recursos econômicos, pois os custos desse direito
fundamental colidem com a cláusula de reserva do possível. Por meio da observação quantitativa e qualitativa dessas situações, procurar-se-á,
primeiramente, descobrir quais as hipóteses, e sobre quais argumentos jurídicos, um estrangeiro, não residente no Brasil, obterá a atenção no SUS,
excluindo-se aquelas em que o Poder Judiciário intervenha diretamente. Em um segundo momento, procurar-se-á entender os mecanismos que
tornam possível a prestação de serviços do SUS aos estrangeiros nessa situação e os critérios utilizados para o acolhimento destes na Capital do
Estado do MS, uma vez que ingressem pela fronteira seca. Por fim, buscar-se-á examinar os Direitos Fundamentais que autorizam essa prestação,
mesmo sem a contrapartida econômica dos estrangeiros que ingressam momentaneamente em território brasileiro em busca de tratamento médico,
sem antever quaisquer preocupações relativas às consequências econômicas e distributivas desse proceder. A pesquisa de dados estatísticos
disponibilizados pelos órgãos públicos municipais obedecerão aos seguintes critérios e limites: direito universal à saúde, atuação dos órgãos de
regulação e capacidade de prestação econômica dos municípios envolvidos nas ocorrências verificadas. Em uma primeira fase analisar-se-á os custos
desse direito, à reserva do possível e à escassez de recursos orçamentários. Em consequente momento, demonstrar-se-á os resultados obtidos e
propor-se-á quais medidas legais são necessárias para a recomposição do erário afetado.
Aluno: MARCOS ANTONIO PEGORARO

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título ANÁLISE E DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA PARA GESTÃO DE MULTIMEIOS NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – CAMPUS TV MORENA
E-mail: marcelo.terenciani@live.estacio.br
Docente orientador: MARCELO FIGUEIREDO TERENCIANI

RESUMO
A Estácio Campus TV Morena disponibiliza uma quantidade considerável de recursos midiáticos que os professores podem agendar para as suas aulas.
Entretanto a locação desses recursos é realizada por meio de e-mail. Assim, para um professor realizar a locação ele deve enviar um e-mail
informando a data e hora que irá utilizar o recurso em questão, em seguida um funcionário realiza o agendamento do recurso em uma planilha do
Excel, onde estão descritos todos os recursos e horários disponíveis. Atualmente, o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
possui um Projeto de Laboratório de Software onde os estudantes desenvolverão um sistema para facilitar a gestão dos recursos midiáticos
possibilitando a gerencia as locações, acompanhamento e controle dos recursos midiáticos da instituição. Dessa forma, este projeto de pesquisa
objetiva analisar e documentar o sistema de gestão de recursos midiáticos e seus módulos correlatos, desenvolvido no Laboratório de Software,
provendo a documentação necessária ao sistema. Essa documentação constitui-se da elaboração do documento de requisitos, de manuais de
utilização, diagramas de atividades, modelo conceitual dos módulos do sistema e gerência do esquema de banco de dados. O primeiro passo deste
projeto de pesquisa será a realização de reuniões para a definição do escopo e levantamento/validação dos requisitos necessários para o início do
desenvolvimento do sistema. No decorrer do projeto serão realizadas reuniões com a equipe de desenvolvimento a fim de identificar novos
requisitos, bem como validar as novas versões do sistema que serão liberadas no decorrer do projeto. Além disso, será realizado um
acompanhamento constante da equipe de desenvolvimento do sistema, sempre buscando a rastreabilidade e coerência entre as funcionalidades
implementadas e os requisitos do sistema. Ao desempenhar as atividades de análise e documentação, o principal resultado deste projeto será
fornecer aos usuários do sistema pleno entendimento dos módulos, facilitar futuras correções ou manutenções no sistema, e também auxiliar novos
integrantes do Projeto do Laboratório de Software a compreender a fundo o funcionamento do sistema.
Aluno: GABRIEL DOMINGUES VERA
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título QUALIDADE DE VIDA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA
E-mail: sue.siqueira@estacio.br
Docente orientador: Sue Cristine Siqueira

RESUMO
A qualidade de vida é um termo associado aos vários aspectos relacionados ao ser humano, em proporções individuais atribuídas por cada individuo
de acordo com a sua perspectiva de análise pode mudar ao longo do tempo, de forma integral ou em qualquer área da vida. A mensuração da
qualidade de vida inclui aspectos subjetivos tais como: emprego, renda, moradia, entre outros e sofre influencia dos fatores educacionais, econômicos
e socioculturais. Porém justificam-se estudos sobre a qualidade de vida dos acadêmicos de enfermagem visto que estes estão expostos a fatores
bastante complexos durante seu processo de formação que é reconhecido como um período de alta tensão. Outro fator relevante é a escassez de
publicações sobre o tema. Esta realidade demonstra preocupação sobre esta problemática, pois a universidade é um espaço que proporciona
vivências promotoras e não promotoras da qualidade de vida dos acadêmicos. Como objetivo, pretende-se compreender o perfil e os fatores que
estão associados a qualidade de vida dos acadêmicos de enfermagem afim de contribuir na construção de um ambiente de aprendizagem apropriado.
Serão adotados como critérios de inclusão os alunos maiores de 18 anos devidamente matriculados no primeiro ano (1º e 2º semestres) e último ano
(9º e 10º semestres) do curso de graduação de enfermagem nos períodos matutino e noturno e que concordarem em participar do estudo mediante.
Os instrumentos para coleta de dados que serão utilizadas nessa pesquisa é o questionário genérico sobre qualidade de vida da OMS (WHOQOL- Bref)
que consiste numa versão abreviada do WHOQOL-100 ambos desenvolvidos pelo grupo qualidade de vida da OMS e uma ficha de perfil
sociodemográfico que será elaborada pelas próprias pesquisadoras. O fato desta pesquisa ser realizada com os estudantes de graduação de
enfermagem é para que possamos fazer um levantamento dos fatores positivos e negativos que influenciam na qualidade de vida desses acadêmicos
durante o primeiro e o último ano de sua formação, fornecendo subsídios para que instituições de ensino superior possam criar estratégias que visem
identificar obstáculos vivenciados pelos acadêmicos criando condições favoráveis a sua qualidade de vida durante os anos de formação.
Aluno: Eliane Milhomen de Menezes

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título ATIVIDADE LARVICIDA DE ESPÉCIES VEGETAIS DO CERRADO SOBRE LARVAS DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA,CULICIDAE)
E-mail: anacarlaguissoni@hotmail.com
Docente orientador: Ana Carla Peixoto Guissoni

RESUMO
Os arbovírus de maior interesse em saúde pública pertencem à família Flaviviridae, são responsáveis por elevadas taxas de morbidade e mortalidade
no Brasil e no mundo. Os Flavivirus são transmitidos por vetores artrópodes hematófagos sendo Aedes aegypti e Aedes albopictus os mais
importantes. Os países tropicais estão infestados pelo A. aegypti que é o vetor mais competente na transmissão de arboviroses como dengue, zika,
chikungunya e febre amarela. A principal medida de controle desses vetores pelos programas de saúde é a aplicação de inseticidas químicos
sintéticos, tanto larvicidas quanto adulticidas. O controle químico de A. aegypti vem sofrendo restrições, tanto pelo aparecimento de resistência aos
produtos utilizados, devido ao uso em larga escala podem causar ao meio ambiente. Na busca de medidas alternativas, as plantas têm sido avaliadas
no controle de insetos com alguns resultados promissores. As plantas são fontes naturais de substâncias bioativas. Desta forma, substâncias extraídas
da casca do caule, das folhas e dos frutos de diversas plantas têm demonstrado propriedades larvicidas no controle de diversos culicídeos. O objetivo
deste estudo é buscar alternativas naturais, de baixa toxicidade para vertebrados e, basicamente sem impacto ambiental, que possam se somar às já
existentes, utilizadas no controle de A. aegypti. Vários experimentos já demonstraram os efeitos tóxicos de substâncias extraídas de plantas sobre
larvas e adultos do A. aegypti. A pesquisa de novos produtos com potencial larvicida será realizada neste trabalho utilizando espécies vegetais do
bioma da região centro-oeste, o cerrado. A escolha deste bioma se justifica pelo fato de ser o principal da nossa região. O material botânico será
coletado no lago Serra da Mesa, localizado na região Noroeste de Goiás, onde predomina a vegetação típica do cerrado. Após a coleta, as espécies
vegetais serão analisadas e identificadas no Departamento de Botânica da Universidade Federal de Goiás (UFG). Para obtenção dos extratos, os
materiais botânicos serão levados para o laboratório de Bioprospecção de produtos naturais do IPTSP/UFG, secados em estufas de fluxo de ar forçado
a 40°C, moídas em moinho de facas até baixa granulometria. Em seguida, será percolado a frio, filtrado e transferido para evaporador rotativo. O
extrato bruto obtido será submetido à secagem a temperatura ambiente, numa capela de exaustão. Após a cristalização, o extrato será acondicionado
em dessecador até a realização dos bioensaios. As larvas de A. aegypti usadas no bioensaio, serão obtidas de uma criação cíclica, mantida há mais 20
anos no Laboratório de Biologia e Fisiologia de Insetos do IPTSP/UFG. Os ensaios serão realizados utilizando-se larvas de 3° estádio, por serem as mais
tolerantes em relação aos demais estádios. Para cada extrato será preparada uma solução-mãe, que em seguida será diluída sucessivamente. No
laboratório, os bioensaios serão realizados em copos descartáveis, com capacidade para 25 mL, com 20 larvas de 3° estádio, e as leituras da
mortalidade serão feitas após 24 e 48 h de exposição das larvas às soluções. Os resultados serão analisados pelo Sistema de analise estatístico SAEG
v.9.1. Com a realização deste trabalho, esperamos obter extratos de espécies vegetais do Cerrado com atividade larvicida e que estas apresentem
potencial para serem purificadas, em um projeto posterior. Nossa perspectiva é iniciar a busca de medidas alternativas para o controle de A. aegypti,
que já apresenta resistência aos inseticidas químicos utilizados. É preciso que urgentemente, se encontrem medidas que apresentem menor impacto
ambiental e menor toxicidade para o homem, visto que os principais criadouros de mosquitos estão no ambiente doméstico.
Aluno: Armanda Amando Teles de Menezes

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE POLISSACARÍDEOS EXTRAÍDOS DE PLANTAS DO CERRADO (ENTEROLLOBIUM
CONTORSILIQUUM) NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PELETES/FILMES POLIMÉRICOS
E-mail: caroldimedeiros@gmail.com
Docente orientador: Maria Carolina Bezerra Di Medeiros Leal

RESUMO
As doenças inflamatórias do intestino (DII), tais como, Doença de Crohm (DC), Colite Ulcerativa (CU) e Síndrome da Irritação do Intestino (SII),
apresentam uma ocorrência consideravelmente grande. As causas bem como a cura dessas doenças não são precisamente conhecidas, no entanto os
sintomas são amplamente estudados e clinicamente monitorados. Pesquisas são realizadas no mundo inteiro a fim de desenvolver fármacos que
possam reduzir o processo inflamatório bem como atenuar os sintomas das DII. Existem no mercado inúmeras drogas que são utilizadas no
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tratamento dessas doenças. O tratamento medicamentoso pode ser feito por via oral, endovenosa, subcutânea ou através de supositórios. Destas, a
que menos provoca desconforto aos pacientes é a administração por via oral. No entanto, o grande desafio dessa forma de administração é a perfeita
e eficaz liberação da droga de forma controlada e especificamente no cólon intestinal. Para isso o excipiente carreador do fármaco deve ser
formulado de maneira a passar por todo o sistema gastrointestinal superior (SGIS), sem que haja a liberação do princípio ativo da droga
prematuramente. Algumas estratégias têm sido adotadas para atuarem especificamente no cólon intestinal. Destacam-se os sistemas de prófármacos, sistemas pH dependente, tempo dependente e sistemas de ativação pela microbiota intestinal. A junção destes três sistemas tem se
mostrado bastante promissora. Os objetivos da presente pesquisa são a produção de filmes poliméricos e pelletes a base de polissacarídeos com
fármacos imobilizados e ou encapsulados, resistentes à ação do (SGIS), sendo atuante, portanto, nas regiões do cólon intestinal. Como metodologia
empregada o projeto propõe-se a formulação de biofilmes e peletes a base de polissacarídeos conjugados com drogas eficazes no tratamento das
doenças acima relacionadas. Para identificação da eficácia e biodisponibilidade do sistema proposto, testes físico-químicos serão realizados afim de
caracterizar o material quanto a sua estrutura química e física. Para a avaliação biológica do material, testes de biodisponibilidade serão analisadas in
vitro, afim de observar a atuação enzimática, química (potencial hidrogeniônico) e quanto a toxicidade. Espera-se o alcance de uma formulação com
propriedades condizentes com a proposta terapêutica, utilizando materiais de baixo custo e biodegradáveis.
Aluno: Déborah Reis Moreno

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título INDUÇÃO DE ENZIMAS QUITINOLÍTICAS PRODUZIDAS POR TRICHODERMA ASPERELLUM PARA APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS E CONTROLE
DE VETORES
E-mail: alexsander.silveira@estacio.br
Docente orientador: Alexsander Augusto da Silveira

RESUMO
No Brasil o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é encontrado em todos os Estados, em 95,6% dos municípios. As regiões que apresentam
maior incidência deste parasita são as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em função das condições climáticas favoráveis. Os números sobre a
incidência somados aos números atualmente atribuídos aos prejuízos, coloca este ectoparasita no mais alto patamar de importância para a pecuária
brasileira. Prejuízos diretos, como redução da produção de leite ou carne relacionados à espoliação sanguínea, danos no couro e transmissão de
doenças como a tristeza parasitária, e prejuízos indiretos relacionados ao seu controle, são estimados em aproximadamente U$ 3,9 bilhões anuais.
Estudos tem demonstrado que fungos do Gênero Trichoderma são bons produtores de enzimas quitinases, e que esta produção pode ser induzida
artificialmente quando se adiciona ao meio de cultura parede celular de fungos, revestimento de crustáceos e exoesqueletos de vários parasitas e
insetos. Desse modo, o uso de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum pode ser uma alternativa promissora no combate do
carrapato, uma vez que a quitina é um polissacarídeo presente na composição do seu exoesqueleto, membrana peritrófica e no revestimento dos
ovos. A metodologia emprega inicialmente o crescimento do fungo Trichoderma asperellum em meio sólido malta extrato ágar (MEA). Após será
preparado uma solução de esporos do fungo cultivado de 2X107 e transferido em meio líquido TLE contendo quitina comercial e estruturas quitinosas
de carrapatos para a indução da produção de enzimas. A atividade enzimática será realizada com substratos específicos e por absorbância para as
enzimas quitinase, N- acetilglicosaminidase – NAGase, da β – 1, 3 – glucanase e da protease. Em continuidade as enzimas quitinolíticas induzidas e
separadas serão testadas frente a sua eficácia na degradação de estruturas quitinosas (polissacarídeos) do Rhipicephalus (Boophilus) microplus, em
diferentes fases do ciclo evolutivo - biocarrapaticitograma (in vivo) em ovos, larvas e adultos. Os danos causados nas estruturas quitinosas do
carrapato serão avaliados pela técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Com todo o exposto o projeto prevê como resultado um
produto eficaz no controle biológico do carrapato bovino, com perspectivas de ampliação biotecnológico para biocontrole de vetores, como Aedes
aegypti, Aedes albopictus que apresentam estruturas quitinosas em suas fases de ovo e pulpa e são transmissores importantes de doenças de
urgência em Saúde Pública, como dengue, Zika e Chikungunya. Além de aplicação para pragas agronômicas como nematóides Heterodera glycines,
que compromete a plantação de soja.
Aluno: Antonio Wemerson dos Santos Simão
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título REPRESENTAÇÕES SOCIAIS QUANTO A PEDOFILIA: DA DOENÇA AO CRIME
Docente orientador: Sátina Pimenta Melo

E-mail: satinapm@gmail.com

RESUMO
O termo Pedofilia vem sendo tema discutido pela sociedade brasileira durante anos e obviamente através destes debates fora construído um
imaginário social sobre a mesma. A nomenclatura é associada, pelo senso comum, a ações criminosas de cunho sexual realizado contra crianças.
Todavia, ao analisarmos o bojo do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n º 2.848/1940, percebemos que a terminologia não é citada nenhuma vez em
conteúdo, assim como em qualquer outra norma que constitui o ordenamento Jurídico. Em contrapartida o termo é apresentado na Classificação de
Doenças Internacional (CID-10). Desta forma a presente pesquisa visa analisar a vinculação dos termos “pedofilia”, “crime”, “abuso sexual” e
“doença” no ambiente da internet, mapeando os usos e sentidos de tais termos e como as suas junções influenciam nas representações coletivas
quanto ao conceito de pedofilia. O estudo que ora apresentado é de caráter qualitativo e 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 fenômeno a ser
estudado tornando-o mais explícito o que possibilita a construção de hipóteses.
Aluno: Francismayco Azeredo Gobeti

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título A COMUNICAÇÃO DOS POLÍTICOS CAPIXABAS NA INTERNET E NAS REDES SOCIAIS
E-mail: fabcfranco@hotmail.com
Docente orientador: Fabiana Campos Franco

RESUMO
Introdução: Na atual sociedade da informação, imersa na era digital, não cabem mais ações e informações unilaterais. O indivíduo quer participar das
questões políticas e sociais. E o espaço que tem se tornado habitual é a internet, que surge como um verdadeiro mecanismo para a evolução da
democracia. Objetivos: Esse projeto tem como objetivo analisar a comunicação dos parlamentares (deputados estaduais e vereadores – Vitória,
capital do ES) capixabas na internet e nas redes sociais, revelando o comportamento digital dos parlamentares e como utilizam ferramentas virtuais
disponíveis que auxiliam na gestão do seu mandato e no relacionamento com o seu eleitor e no fortalecimento do marketing político. Metodologia: É
uma pesquisa de campo, com instrumentos de coleta estruturados. Os dados serão coletados em redes sociais, pesquisas no google e por e-mails
enviados aos políticos. Os dados serão classificados por assunto e analisados por metodologia qualitativa considerando os padrões de repostas por
palavras chaves por assunto.
Aluno: Mayara Salles

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura
Título RELAÇÃO ENTRE O ESTRESSE LABORAL E PERSONALIDADE ENTRE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
E-mail: lu_infantini@yahoo.com.br
Docente orientador: Luciane Infantini da Rosa Almeida

RESUMO
O estresse refere-se a uma síndrome geral de adaptação frente à situações que não são adaptativas e que envolvem uma reação complexa entre
componentes físicos e psicológicos. Na atualidade, cresce os fatores que levam os indivíduos ao estresse, sobretudo, os fatores ligados a atividade
laboral. As pesquisas tem mostrado, a esse respeito, que no campo educacional e no campo da saúde é bastante alto o estresse laboral. É sabido,
entretanto, que o estresse não está ligado apenas aos fatores estressantes, mas também se relaciona à maneira de cada indivíduo reagir às situações
e fatores de estresse. Essa maneira pessoal de cada indivíduo reagir relaciona-se às caraterísticas de personalidade. Assim, este trabalho objetiva
investigar as relações entre estresse laboral dos professores de licenciatura em educação física da rede municipal de ensino de Vitória/ES e os fatores
de personalidade Extroversão, Socialização e Neuroticismo definidos no modelo dos Cinco Grandes Fatores. Trata-se de um estudo de correlacional de
caráter quantitativo, cuja amostra será composta por professores de Educação Física da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Pública
de Ensino de Vitória/ES, com idades variando entre 20 a 50 anos, de ambos os sexos, que estejam trabalhando na função há pelos menos 2 anos.
Esses colaboradores responderão à Escala de Vulnerabilidade ao Estresse Profissional (EVENT) e os testes de personalidade para verificar Extroversão,
Socialização e Neuroticismo definidos no modelo dos Cinco Grandes Fatores.
Aluno: Ludmila Rodrigues Gramelisch

Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título O CURRÍCULO PULSANTE DOS/NOS ENTRELAÇAMENTOS DOS DIFERENTES SUJEITOS NOS/DOS COTIDIANOS ESCOLARES: A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES/AS PARA DIFERENÇAS COMO PRÁTICA DE VIDA
E-mail: fabio.lam@ig.com.br
Docente orientador: Fabio Luiz Alves de Amorin

RESUMO
No campo educacional, um dos mais importantes desafios a ser enfrentado é superar a visão de neutralidade supostamente engendrada nas políticas
educacionais. É preciso entender que o espaço de formulação e implementação de políticas é um campo de disputas e que a formação de professores
tem sido pautada por finalidades e interesses conservadores, liberais que, em sua maioria, “tendem a fixar a diferença transformando-a em
diversidade” (MACEDO, 2006, p. 333). As políticas educacionais no Brasil tem se evidenciado por medidas compensatórias e de atendimento ao
imperativo dos movimentos sociais em relação a questões étnicas, religiosas, de gênero e de diversidade sexual. Nesse sentido, temos como objeto
de pesquisa a vida, os corpos nas redes de conhecimentos dos sujeitos praticantes, os/as professores/as e/com estudantes, nas diferentes
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composições curriculares como potência para a formação continuada como redes de conversações e ações complexas. Para tanto, questionamos que
movimentos os sujeitos/corpos viventes, em suas práticas e produções de conhecimentos do/no currículopulsante do/no cotidiano escolar tem
potencializado a formação continuada de professores/as com a diferença? Metodologia: O estudo será realizado em uma unidade estadual de Ensino
Médio, no turno vespertino. A escola está localizada na Região da Grande Vitória, no bairro Feu Rosa, no município de Serra. É importante citar que a
escola tem alguns desafios a vencer em relação aos fatores exteriores a unidade escolar, porém que incidem diretamente no contexto de
aprendizagem dos/as alunos/as devido ao histórico de violência e tráfico de drogas. O estudo será realizado com professores/as e estudantes de
acordo com as especificidades do campo de investigação. Conforme essa delimitação, buscaremos dentro das possibilidades de participação dos
sujeitos envolvidos momentos nos quais poderemos trabalhar de forma aberta e flexível. Os resultados serão avaliados com metodologia qualitativa e
apresentados por meios de narrativas com discussões que incluam os sujeitos do estudo, afirmando-os como autores/autoras, também protagonistas
dessa pesquisa.
Aluno: Leticia de Souza Martins
Aluno: Sabrina Matias Alvarenga
Aluno: Tania Oliveira da Costa

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

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

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título PROJETAR, CONSTRUIR E HOMOLOGAR EQUIPAMENTO PARA REALIZAR TESTE DE QUEDAS EM PELOTAS
E-mail: gabifsvidal@yahoo.com.br
Docente orientador: Gabriela Ferreira Vidal Soares

RESUMO
As pelotas são aglomerados de finos de minério de ferro – pellet feed – gerados na lavra. Junto com o sínter e o minério granulado, as pelotas são as
principais cargas de alimentação dos fornos de redução para a obtenção do ferro primário. As usinas de pelotização produzem diversos tipos de
pelotas de minério de ferro, as quais devem atender às diferentes especificações exigidas pelos clientes. Muitos fatores podem favorecer a
degradação das pelotas, tais como a longa distância entre as usinas e as movimentações entre os pátios de estocagem para o carregamento e
descarregamento dos navios. Por isso, a qualidade da pelota produzida deve ser superior à da pelota embarcada. Objetivos: Este trabalho tem por
finalidade desenvolver um equipamento capaz de realizar ensaio de resistência a queda de pelotas verdes em laboratório. Metodologia: A pesquisa a
ser realizada pode ser classificada como de caráter exploratória e terá uma abordagem direta ao problema em questão apontado. A observação será
feita em campo e os testes em laboratório; A pesquisa será hipotética-dedutiva, onde serão propostas hipóteses e parte, por meio da dedução, para
sua comprovação ou não. Para o estudo, serão examinados documentos físicos e eletrônicos, tais como, procedimentos operacionais da Vale,
procedimentos de testes de queda, observação em campo e conversas livres com os envolvidos.Para a homologar o equipamento objeto da pesquisa
os pesquisadores implantarão a solução na empresa parceira em questão, VALE.
Aluno: Maikel José Margoto

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Título SISTEMA DE DRENAGEM E REPAROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CAMPUS DA FACULDADE ESTÁCIO - VITÓRIA
E-mail: teresa_mate@yahoo.com.br
Docente orientador: Teresa Cristina Maté Calvo

RESUMO
A crise hídrica é fato e o esgotamento dos recursos afeta a todos e de variadas formas. A água, recurso natural mais valioso para humanidade merece
especial atenção e uma das maneiras de se minimizar sua escassez é implantar sistemas de aproveitamento de água pluvial (SAAP) para fins não
potáveis. O Brasil tem buscado estudar e ampliar o uso de tais sistemas e sua implantação tem aumentado, mas sua viabilidade perpassa pela
avaliação de rendimento e este o foco desta pesquisa, a verificação da viabilidade de um SAAP no campus Vitória da Faculdade Estácio. Por meio de
um protótipo se fará um estudo exploratório sobre o tema, usando dados oficiais de precipitação pluviométrica e documentos institucionais.
Aluno: Rayani Angeli
Aluno: Mario Macedo de Oliveira

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

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título EFEITO DA FLUTUAÇÃO DA INTENSIDADE DO EXERCÍCIO AERÓBIO NO CONTROLE GLICÊMICO
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manoel Frade de Souza

RESUMO
A enzima dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), que pode ser encontrada na sua forma solúvel no plasma, possui um papel importante no desenvolvimento
da síndrome metabólica e diabetes mellitus do tipo (DM2). Isto porque um dos principais substratos da DPP-4 é o peptídeo-1 semelhante ao glucagon
(GLP-1). O GLP-1 é um hormônio peptídeo de ação anorexígena, apresentando também grande importância para o controle glicêmico do organismo,
principalmente devido às suas ações positivas na regulação da insulina e aumento na translocação e expressão dos transportadores de glicose do tipo
4 no musculo esquelético (GLUT4). A inibição da DPP-4 e o consequente aumento da disponibilidade do GLP-1 aumenta a translocação e expressão de
GLUT4 no músculo esquelético, efeitos similares ao exercício físico, sugerindo então que os benefícios associados ao exercício físico no controle da
glicemia possam ser via inibição da DPP-4 e aumento do GLP-1. Assim, o objetivo do projeto será determinar os efeitos de diferentes sessões agudas
de treinamento aeróbio na concentração e atividade plasmática da enzima DPP-4 pós exercício e pós-prandial em adultos com DM2. Os indivíduos
realizarão, de forma randomizada, as seguintes sessões experimentais: (1) sessão de exercício aeróbio continuo, (2) sessão controle. Todos os
voluntários realizarão os testes no período da manhã e separados por, no mínimo, 48 horas entre os mesmos. Será realizada a retirada de sangue para
analise da glicemia, DPP-4 e GLP-1 antes das sessões experimentais, após as sessões experimentais e após o almoço. Espera-se que a resposta
glicêmica esteja atenuada na sessão de exercício físico em comparação com sessão controle. Espera-se também que a atenuação possa estar
associada à diminuição da atividade plasmática da enzima DPP-4 e aumento da concentração de GLP-1, possivelmente provocado pela sessão de
exercício físico agudo.
Aluno: Luiz Ricardo Rodrigues Silva
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título INSTITUTO DO RECALL PARA DESTITUIÇÃO DE MANDATOS ELETIVOS COM MECANISMO DE CONTROLE SOCIAL NA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
E-mail: mriosmartins@terra.com.br
Docente orientador: MARIANNE RIOS MARTINS

RESUMO
O presente projeto de pesquisa investigará o instituto do Recall para destituição de mandato eletivo e a sua relação com a democracia participativa,
em busca de responder ao seguinte questionamento: A implementação no Brasil do instituto do “Recall” para destituição de mandatos eletivos seria
um mecanismo de controle social compatível com a democracia participativa brasileira? Para tanto será realizada uma pesquisa de cunho exploratório
com procedimento documental e bibliográfico, além a aplicação de questionário a parlamentares, advogados e juízes eleitorais do Estado do Espírito
Santo. Este estudo objetivará assim, investigar o instituto do Recall, também denominado de referendo revocatório, sua evolução história, e
implementação em diversos países, buscando relacioná-lo com a democracia sob a ótica de Habermas e Boaventura de Sousa Santos. Ao final buscará
compreender o papel desse instituto para a democracia e a ampliação da participação da sociedade, como uma inferência a efetividade do Direito
Fundamental de 4ª Dimensão
Aluno: Marlene Maria Cristina de Cerqueira
Aluno: Gabriel Campista da Silva

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
E-mail: nilceia_vilavelha@hotmail.com
Docente orientador: MARIA NILCEIA DE ANDRADE VIEIRA

RESUMO
Este projeto de pesquisa focaliza a interlocução entre a avaliação institucional e a formação continuada no cenário da Educação Infantil (EI), realçando
o conjunto de demandas e conquistas que mobilizam diferentes sujeitos em defesa do atendimento com qualidade às crianças de 0 a 5 anos de idade
e da formação como valorização do trabalho docente. Como objetivo geral, pretende-se investigar como estão sendo desenvolvidas ações de
incentivo e apoio às instituições de EI para a realização de autoavaliação que fortaleça a dimensão da formação continuada dos docentes de uma
instituição no município de Vila Velha/ES. Articula-se como opção metodológica, a pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, com
procedimentos de análise documental e entrevistas semiestruturadas, tendo como sujeitos os integrantes da equipe gestora de EI da Secretaria
Municipal de Educação (SEMED) de Vila Velha/ES e os docentes de uma instituição de EI dessa rede de ensino. Nesse foco de estudo, demarca-se
como embasamento teórico principalmente os estudos de Rosemberg, 2013; Campo, 2011; Bondioli, 2013; Moro, Souza, 2014; Sousa, 2006, 2011,
2014; Nóvoa, 2009, 2011; Côco, 2009, 2010, 2013; Oliveira, 2008, dentre outros pesquisadores.
Aluno: ALICE ONOFRE BERTASO
Aluno: GABRIELE OLIVEIRA ALVES

Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO PRESENTES NA EJA - UMA ANÁLISE A PARTIR DOS MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS/PRODUZIDOS PELOS
PROFESSORES
E-mail: mariapatricia.fas@gmail.com
Docente orientador: MARIA PATRICIA F A SABADINI

RESUMO
O presente projeto de pesquisa traz como principal questionamento quais as concepções de alfabetização podem ser identificadas por meio dos
materiais didáticos e recursos pedagógicos que são utilizados e/ou produzidos por professores que atuam nas séries inicias do Ensino Fundamental I
da EJA? Promove uma discussão acerca dos conceitos de alfabetização e a relação entre os mesmos, a prática pedagógica e os materiais selecionados
para o trabalho com turmas de EJA. Tem como objetivo geral, identificar as concepções de alfabetização presentes no fazer pedagógico da EJA por
meio da análise de materiais didáticos e recursos pedagógicos utilizados e/ou produzidos pelos professores em três escolas públicas do município de
Vila Velha-ES. Caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter exploratório; optou-se como procedimentos metodológicos: a
análise documental, entrevistas semiestruturadas aplicadas aos professores titulares, os coordenadores pedagógicos das escolas participantes e
alguns alunos das salas observadas, além da observação semiestruturada de algumas aulas, destacando os materiais didáticos utilizados na
alfabetização na EJA como principal fonte de dados para a análise. Os sujeitos da pesquisa. Como embasamento teórico utilizou-se principalmente os
estudos Soares (2004), Freire(2008), Vigotsky (1998), Gontijo (2009), Ferreiro (1999), Cagliari (2010) dentre outros pesquisadores.
Aluno: ELIZANDRA ROCHA DE MIRANDA XAVIER
Aluno: Andreia de Jesus Borges Vasconcelos
Aluno: Rafaela Cristina Guimaraes Correia

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

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

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título PROGRAMA DE FIDELIDADE: DESCONTOS REAIS OU PROMOCIONAIS?
Docente orientador: EMMANUEL MARQUES SILVA

E-mail: empreendedor_es@hotmail.com

RESUMO
A problemática deste trabalho consiste em analisar os preços dos principais medicamentos de alto giro comercializados em farmácias localizadas na
cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, confrontando-os com os preços anunciados nos sites das respectivas farmácias. O projeto objetiva
busca identificar se os programas de fidelização realizados pelos estabelecimentos pesquisados constituem geração de valor efetiva para os clientes.
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Espera-se também identificar o nível de variação dos produtos considerando o modelo de negócios proposto. Objetivo: Analisar os preços dos
principais medicamentos de alto giro comercializados em farmácias localizadas na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo. Espera-se também
identificar o nível de variação dos produtos considerando o modelo de negócios proposto e analisar o comportamento dos preços com vistas e
identificar a taxa de inflação característica do setor. Metodologia: O trabalho consistirá no estudo de caso que envolverá várias farmácias e localizadas
na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, com o objetivo de analisar os preços anunciados nas listas de medicamentos das empresas e seus
valores de comercialização por meio dos programas de fidelização de clientes. A partir dos dados coletados, será possível verificar a magnitude dos
descontos oferecidos por estes estabelecimentos, além de confrontá-los com os preços de comercialização de outras farmácias que não possuem tais
programas.
Aluno: BARBARA ALTOÉ
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título ANÁLISE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL: ESTUDO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE BRASILEIRAS
E-mail: jjubran@uol.com.br
Docente orientador: Laura Martinson Provasi Jubran

RESUMO
O objetivo dessa proposta de pesquisa docente e de iniciação científica é avaliar a eficiência das operadoras de planos de saúde no Brasil. Serão
analisadas características relacionadas ao desempenho econômico-financeiro e aspectos relacionados a resultados sociais alcançados por essas
organizações, como o número de reclamações e quantidade de beneficiários. Para a elaboração dessas análises será usada uma ferramenta
matemática denominada DEA – Data Envelopment Analysis ou Análise por Envoltória de Dados. Esta ferramenta do âmbito da Pesquisa Operacional e
da Programação Linear, é destinada a construir fronteiras de eficiência e medir a eficiência relativa em relação a este parâmetro. Nesse estudo serão
selecionadas as maiores operadoras de planos de saúde em atividade no Brasil no exercício de 2015, assim classificadas segundo o critério de
quantidade de beneficiários. Os alunos de Engenharia e de Ciências Contábeis trabalharão em conjunto para alcançar o resultado desejado.
Aluno: Henrique de Oliveira Meira
Aluno: Patricia Carla da Silva

Curso do aluno: Engenharia de Produção
Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM: OS FATORES QUE INTERFEREM NO PROCESSO DE TRABALHO EM EQUIPE
E-mail: dr.luizmaia@yahoo.com.br
Docente orientador: Luiz Faustino dos Santos Maia

RESUMO
A comunicação é parte integrante da história humana em sociedade, fruto da interação social, constituindo uma relação entre emissor e receptor,
signos, significados e códigos. A comunicação estabelecida entre os componentes da equipe de enfermagem ajuda a compreender e identificar as
necessidades de saúde do paciente. Portanto, a comunicação entre a equipe de enfermagem em função da continuidade da assistência, ocorrendo no
momento em que a equipe transmite informações para a melhoria da assistência. O presente projeto tem por objetivo identificar e descrever os
principais fatores que interferem na comunicação entre a equipe de trabalho. A comunicação requer certa responsabilidade onde se deve reforçar a
interpretação da maioria dos profissionais de enfermagem. Onde compreendem que a transmissão das informações sobre as intercorrências,
pendências e situações referentes a fatos específicos merece atenção entre os profissionais dentro da equipe de trabalho. Farão parte da pesquisa
sessenta (60) profissionais da enfermagem divididos em: (20 - enfermeiros, 20 - técnicos e 20 - auxiliares de enfermagem). Para estes casos somente
serão aceitas e consideradas as entrevistas que abrangem o universo populacional proposto nesta pesquisa. A coleta de informações será realizada
no hospital da rede municipal de Barueri - SP. Como estratégia para obtenção de dados junto aos participantes da pesquisa, será utilizado como
instrumento de coleta de dados um questionário padronizado (ANEXO - II) construído pelo autor, contendo 14 questões abertas e fechadas de fácil
linguagem, constituídas por informações sobre dados sociodemográficos e questões peculiares correlacionadas ao tema. Este instrumento irá permitir
relatar temas simples, de origem pessoa e profissional, conhecer de forma mais completa e adequada à realidade da população estudada, atingindo o
propósito da pesquisa.
Aluno: Fernando Alves da Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SÍNDROME DE BURNOUT: MANIFESTAÇÕES ENTRE ACADÊMICOS DO 6º PERÍODO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
E-mail: dr.luizmaia@yahoo.com.br
Docente orientador: Luiz Faustino dos Santos Maia

RESUMO
Burnout é uma síndrome psicológica considerada grave que pode afetar as várias dimensões da vida do sujeito: a vida pessoal, a auto avaliação e suas
relações interpessoais. Neste sentido, o objeto de estudo dessa pesquisa serão estudantes do 6º período do curso de graduação em enfermagem de
uma faculdade privada do município de Carapicuíba. Esta pesquisa objetiva investigar os sinais e sintomas da Síndrome de Burnout entre acadêmicos
de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, que busca uma conformidade com o evento investigado, por meio do levantamento de
informações, de abordagem qualitativa. Farão parte da pesquisa quarenta (80) acadêmicos do sexto (6º) período do curso de graduação em
enfermagem. Para estes casos somente serão aceitas e consideradas as entrevistas que abrangem o universo populacional proposto nesta pesquisa. A
coleta de dados se dará por meio de um instrumento (questionário) padronizado, contendo questões abertas e fechadas de fácil linguagem,
constituídas por informações sobre dados sociodemográficos e questões peculiares correlacionadas ao tema. Quando o estudante encontra
dificuldades em se adaptar em meio às situações próprias da profissão, ou mesmo quando não se mostra satisfeito com a escolha profissional, podem
ser identificadas fontes de sofrimento e estresse, com possíveis repercussões para o próprio estudante em seu futuro profissional, para o ambiente e
as relações de trabalho com os diferentes sujeitos com os quais virá interagir e para o cuidado prestado.
Aluno: Gilberto Messias de Souza Santos

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ZIKA VÍRUS E MICROCEFALIA: UMA OPORTUNIDADE PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOB A ABORDAGEM DO ENFERMEIRO
E-mail: janizecs@yahoo.com.br
Docente orientador: Janize Silva Maia

RESUMO
A microcefalia é uma anomalia congênita caracterizada por alterações de estrutura ou função do corpo que estão presentes ao nascimento.
Atualmente, é um assunto que vem assustando as mulheres, principalmente as gestantes, que necessitam de estudos mais detalhados para o
esclarecimento de dúvidas em meio a desinformação, que pode influenciar negativamente nos meios de prevenção, no entanto, o enfermeiro, neste
contexto, pode exercer um papel significante neste processo educativo, que visa a autonomia das pessoas para mudarem estilos e hábitos, em prol da
saúde: um bem-estar físico, mental e social. O enfermeiro deve ser habilitado para atuar na redução da exposição da população a fatores de risco com
intuito de reduzir as doenças, com adoção de modelos de comportamento e hábitos saudáveis atuando também na prevenção secundária, com ações
que permitam o diagnóstico precoce da doença e seu tratamento imediato, tendo como objetivo a qualidade de vida. Esta pesquisa tem por objetivo
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identificar as informações que as mulheres no primeiro trimestre de gestação possuem a respeito do vírus Zika e sua relação com a microcefalia e,
promover informações atualizadas sobre o vírus, meios de transmissão, consequências da infecção e meios de prevenção, através de um folder
explicativo. Trata-se de um estudo descritivo inserido na linha de pesquisa “Educação e Saúde” da Faculdade Estácio Nossa Cidade (FNC). A pesquisa
baseia-se na aplicação de um instrumento semi-estruturado, com 14 questões abertas e fechadas de fácil linguagem, constituídas por informações
sobre dados sociodemográficos e questões peculiares correlacionadas ao tema, para um grupo de 10 mulheres no primeiro trimestre de gravidez, que
tenham como grau de instrução mínimo ensino fundamental completo. Ao final da entrevista as questões serão esclarecidas verbalmente e por meio
de um folder explicativo. Os resultados serão apresentados através de tabelas, gráficos e comentários de acordo com os dados obtidos.
Aluno: Gilberlândio Pereira Oliveira
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A administração de conflitos na criminalidade econômica no âmbito da CVM e do Poder Judiciário
E-mail: daniela.duque@estacio.br
Docente orientador: Daniela De Oliveira Duque Estrada De L

RESUMO
As sensibilidades e representações acerca da aplicação do direito penal pelo judiciário da capital do Rio de Janeiro frequentemente incorpora as
categorias navas de "é feita para pretos, pobres e prostutas " e "peixe grande não conhece aquário".Essas representações são geralmente
relacionadas com a forma com que as instituições sociais foram constituídas no Brasil, assim como as formas como os conflitos são administrados. A
partir de observações realizadas em pesquisas ainda em andamento no bojo de projeto de pesquisadora produtividade junto à Universidade Estácio
de Sá, procuro compreender o conteúdo e as formas com que condutas geralmente relacionadas aos “crimes do colarinho branco” são identificadas e
administradas no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como na esfera federal, especialmente no bojo do processo penal.Com
esta experiência, optei por realizar uma pesquisa por meio da qual centrarei a análise na existência de condutas que possam ser qualificadas como
crimes de manipulação, objetivando desvendar como se dão as práticas administrativas e processuais na administração dos conflitos advindos do
mercado de capitas. Ao buscar compreender a teia relacional, a questão que proponho no momento é: qual o fundamento do caráter desigual com
que os sujeitos são socialmente classificados na organização brasileira e consequente seletividade do direito penal, ou como se dão as práticas
codianas do funcionamento das instuições sociais de administração de conﬂitos nas esferas administrava e judicial penal.
Aluno: MATHEUS RODRIGUES SANTIAGO
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: ANNA CAROLYNA PEREIRA CARVALHO VALENTE
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: FREDERICO ARAN BASSALO PALUDETO
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A Avaliatividade na Argumentação Jurídica
E-mail: rvieira03@hotmail.com
Docente orientador: Roberta Da Costa Vieira

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo investigar a forma como a avaliatividade presente no discurso jurídico contribui para a
argumentatividade/persuasividade de peças processuais distintas, tendo por fundamentação a teoria da avaliatividade de Martin &White (2005).
Nosso enfoque será na categoria de Julgamento e na forma como os operadores do Direito fazem uso da linguagem, metafórica ou não, para avaliar
positiva ou negativamente pessoas, instituições, fatos etc. a fim de persuadir um auditório e garantir sua adesão.
Aluno: Jhulia Ferreira Medeiros
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Danielle Oliveira Martins da Silva
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Audrey de Souza Dutra
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Patrícia Alves de Oliveira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título A construção do discurso jurídico e a Literatura
E-mail: luizcarlosacampos@gmail.com
Docente orientador: Luiz Carlos De Sá Campos

RESUMO
No mundo contemporâneo, vemos que, no ambiente acadêmico, áreas que antes eram díspares, hoje se confluem. É justamente o que ocorre entre a
Literatura e o Direito, pois podemos notar que o diálogo e o campo de estudo entre essas “artes” vem se ampliando cada vez mais em diversas
universidades, tornando-se, em alguns casos, matéria essencial no currículo do curso de Direito. A Literatura serve de base para professores e alunos
na hora de fundamentar suas teses, sem mencionar que o texto literário contribui para a ampliação de áreas do conhecimento jurídico e, mais
importante ainda, da própria realidade que cerca o operador do Direito na sua busca por interpretar a sociedade. Não podemos esquecer que a
característica essencial da argumentação jurídica é ser a ferramenta que irá exprimir a interpretação sobre uma questão do Direito que se desenvolve
em um delimitado contexto temporal e espacial, ou seja, irá considerar as provas e os indícios extraídos da concretude do fato e sustentá-la nos
limites conferidos pelas fontes do Direito.
Aluno: Estênio Menezes Freitas
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Matheus Henrique Carvalho Ribeiro
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A dinâmica do ônus da prova no novo processo civil
E-mail: gabriela.friske@estacio.br
Docente orientador: Gabriela Friske

RESUMO
O ônus da prova é assunto com base legislativa e discussão recorrente. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor apresenta esta
excepcionalidade e alguns julgados anteriores já mencionavam o problema da isonomia que, em seus desdobramentos prejudicava as partes e o
processo. Pela legislação processual anterior havia uma fixação de parte na produção da prova. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, já
apresentava a inversão do referido ônus. Assim, tal diálogo, considerando tanto o conhecimento como instrução, até mesmo em convergência,
caracterizam um estudo necessário para evitar equívocos e compreender o funcionamento da justiça em suas motivações e aplicações.
Aluno: Adriano Souza de Aquino
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título A LEI MARIA DA PENHA COMO EXPRESSÃO DA SIMBIOSE ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO
E-mail: andreia.almeida@estacio.br
Docente orientador: Andreia Fernandes De Almeida

RESUMO
Resumo: Ante toda a importância deste instituto e os problemas cada vez mais visíveis e crescentes, o Estado, com o escopo de responder demandas
dos setores marginalizados da sociedade, aqueles mais vulneráveis, tem sido cada vez mais presente nas relações familiares, tendo hoje interferência
direta nas relações entre pais e filhos e até mesmo na vida conjugal, exemplo disto é a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Hoje a proteção da
entidade familiar está sendo objeto de ações efetivas por parte do Poder Público, inúmeras são as políticas desenvolvidas para a manutenção e o bom
funcionamento deste tecido social denominado família. Algumas alternativas institucionalizadoras, a exemplo de orfanatos e asilos, não se
demonstraram capazes de manter condições privilegiadas de proteção e pertencimento a um campo relacional. Todas as ações solitárias do Estado,
nos moldes do welfare state, não pôde suportar a carga de desenvolvimento do ser humano, verificando o quão importante a instituição família
representa no contexto de formação do cidadão que faz parte da sociedade, despertando assim o desenvolvimento de ações capazes de preservar,
auxiliar e mesmo promover a manutenção desta instituição tão antiga e tão importante. Dentre toda esta ação estatal em uma sera eminentemente
privada, temos como expoente a Lei Maria da Penha, um diploma legal que surgiu para proteção do sexo feminino dentro do ambiente familiar, uma
intercessão entre esfera pública e vida privada, a qual alterou o ditado popular: “em briga de marido e mulher o Estado mete sim a colher!”. Neste
sistema normativo o Estado buscou assegurar um ambiente familiar saudável e propício à formação de seus integrantes, protegendo assim a mulher
das agressões sofridas dentro do lar. Esta proteção decorre de todo o processo histórico e cultural de submissão e agressão sofrida, sendo o membro
mais vulnerável e necessitado da intervenção do Estado.
Aluno: Leandra Luciano Ferreira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Felipe Azedo Soares
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sérgio Felipe Coelho Francisco
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL (AEIS) COMO INSTRUMENTO URBANISTICO NO COMBATE AO PROCESSO DE
GENTRIFICAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL DE NITEROI
E-mail: marianadribeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: Mariana Dias Ribeiro

RESUMO
As recentes intervenções urbanas se revelam mais do que somente uma reestruturação arquitetônica e espacial, suas conseqüências sociais se
alinham aos processos de revitalização que, em sua finalidade disfarçada, escondem o fenômeno da gentrificação e o ônus causado pela falta de
planejamento adequado, que corrobora com o atendimento de interesses nitidamente privados. Na tentativa de respeitar a função social da
propriedade proporcionando o acesso à moradia e à cidade com a implementação de medidas para redução do custo social da urbanização e
consequente exclusão, a implementação de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) podem se revelar um importante instrumento de forma a garantir
o uso adequado do espaço urbano e o melhor aproveitamento habitacional nas cidades. Pretende-se, no presente trabalho, o estudo deste
instrumento urbanístico e a análise da adequada implementação das AEIS e suas conseqüências no processo de urbanização no município de Niterói,
principalmente diante do processo de revitalização de sua região central que se encontra em andamento. Para tanto, propõe-se uma análise
bibliográfica e documental diante da necessidade de investigação de dados de criação e também efetiva implementação das mencionadas áreas de
especial interesse social como instrumento urbanístico capaz de proporcionar o acesso de forma mais igualitária à cidade esperada. Necessário, neste
cenário, o levantamento das ocupações irregulares no município, bem como dos impactos do processo de revitalização das áreas centrais e das
discussões no Plano Diretor de forma que se compreenda e seja possível delimitar este processo de segregação na busca de soluções capazes de
proporcionar uma vida com mais dignidade.
Aluno: Michel Luna Machado Freitas
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Análise da incorporação de novos direitos para gênero e etnia nas leis orgânicas
E-mail: daltonfranco@gmail.com
Docente orientador: Dalton Rodrigues Franco

RESUMO
As cartas políticas estabelecidas a partir de 1988 expressam um esforço de promoção de bem-estar preocupado em evitar preconceitos como o racial
e o de gênero. Pode-se afirmar que há certa cobertura consistente sobre o tema nas constituições dos entes federal e estadual brasileiros, ao passo
que não se pode afirmar o mesmo quando falamos de Leis Orgânicas, quando nos referimos às cidades. Sobre esse ponto específico, este projeto
percebe que as cidades projetam políticas públicas para as mulheres negras sem ter exatamente o apoio eloquente das suas cartas fundamentais. De
qualquer modo, sob qualquer ângulo de diagnóstico, seja o internacional, como o das Nações Unidas e os seus Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, atentos à questão de gênero, seja pelas agências brasileiras de pesquisas, como o IPEA, atento à questão étnica, percebe-se a mulher
negra como o alvo mais sensível para a atenção pública. Para cobrir uma lacuna de pesquisas municipais sobre o tema, trabalha-se com uma
abordagem que parte da teoria da justiça de John Rawls, passa pela teoria política presente nas leis orgânicas de quatro cidades, Nova Iguaçu,
Mesquita, Queimados e Belford Roxo, e que termina com o estudo das políticas de gênero, no período compreendido entre 2002 e 2016, de modo
não exaustivo. Procura-se então interpretar o grau de incorporação de novos direitos, definido aqui como a atenção específica de direitos efetivos
para minorias majoritárias, para a categoria agregada mulheres negras. A expectativa geral do trabalho é coordenar um modelo de análise que
começa com a teoria jurídica e termina com o exame da organicidade da oferta de políticas às mulheres negras. Procura-se observar a intensidade, a
qualidade e a coerência da cobertura jurídica local para a eficácia da oferta de política pública local e, com isso, mostrar uma avaliação também local
da incorporação formal de direitos para gênero e etnia.
Aluno: Gustavo Henrique Menezes Pereira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thalyta Eloah Alves Santana
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Marta Catarina Ferreira da Silva
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jeferson Diogo Godinho
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Análise do discurso e da argumentação nos gêneros textuais sentença e acórdão: a construção da verdade em casos de dano moral na relação
consumerista.
E-mail: marilza.roco@estacio.br
Docente orientador: Marilza Pereira Da Silva Roco

RESUMO
Esta pesquisa tem como tema a análise do discurso e da argumentação nos gêneros textuais sentença e acórdão. Limita-se a verificar a estrutura
argumentativa dessas decisões e a ideologia de que se revestem, quando relacionadas ao dano moral nas relações consumeristas. Identifica os modos
de funcionamento do discurso, tomando como referência os elementos constitutivos de suas condições de produção e como se relacionam com seus
efeitos de sentido. A análise é baseada nos fundamentos da Análise do discurso e da Teoria da Argumentação Jurídica de Chaïm Perelman. Considera
os efeitos de sentido e as consequências sociais dessas decisões, partindo do pressuposto de que, ao prevalecer a tese mais forte, encontra-se uma
solução possível para o conflito, a qual costuma ser entendida como uma expressão da verdade e da justiça. Ao identificar como o texto e o discurso
se organizam nesse processo intersubjetivo de interpretação do direito, estabelece-se uma relação entre discurso, argumentação e hermenêutica
jurídica.
Aluno: Rodrigo Alves Ribeiro
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Agatha Adeodato Albuquerque
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Conflitos Empresariais: meios institucionais de administração de conflitos nas varas criminais federais do Rio de Janeiro.
E-mail: wmbrito@gmail.com
Docente orientador: Wagner De Mello Brito

RESUMO
Max Weber na introdução de sua obra A ética protestante e o espírito do capitalismo inclui o Estado ao lado capitalismo como um daqueles
fenômenos culturais que, por também serem encontrados em outros espaços e tempos, não podem ser considerados como criação exclusiva da
civilização ocidental tendo em vista o “Estado” como entidade política, com uma ‘Constituição’ racionalmente redigida, um Direito racionalmente
ordenado, e uma administração orientada por regras racionais, as leis, e administrado por funcionários especializados. Afirma ainda que “o moderno
capitalismo racional baseia-se não só nos meios técnicos de produção, como num determinado sistema legal em numa administração orientada por
regras formais” (WEBER, 1999: 04/10).Entretanto, existem duas posturas teóricas contemporâneas acerca da ideia de atuação políca de
administração de conflitos. Uma, já mencionada, que se identifica no monopólio do exercício da jurisdição pelo Estado. Outra ideia existente, remonta
à identificação de relações hierárquicas (DUMONT:2008) que, submetida à realidade brasileira explicita um dilema existente entre práticas sociais
hierárquicas e regras jurídicas igualitárias incorporadas ao direito constucional.As leis brasileiras garantem o acesso à jusça por meio do devido
processo legal. Entretanto, as práticas processuais refletem práticas sociais específicas que, na área empresarial, ocorrem nos cartórios judiciais
criminais federais. Tais fatos comportamentos idenﬁcados como crimes contra o mercado de capitais e a forma como se aplicam suas normas é que
se identificam como o objeto desta pesquisa, ou seja, quais são e de que forma operam os fatores determinantes de interferência nas práticas e
velocidades de resolução dos conflitos nas varas criminais da seção judiciária federal do Rio de Janeiro e, como esta se contrasta com as formas e a
velocidades de resolução dos conﬂitos no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários e suas implicações junto ao mercado.
Aluno: LUCAS CRUZEIRO CODECEIRA
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael da Costa Santos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Direito à cidade e o projeto de estruturação urbana da Ilha do Governador
E-mail: tfdsilva@gmail.com
Docente orientador: Tatiana Fernandes Dias Da Silva

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo traçar um paralelo entre o Projeto de Lei Complementar n. 107/2015, que visa à estruturação urbana da Ilha do
Governador, área localizada na Zona Norte do município do Rio de Janeiro e os benefícios ou não que o mesmo, caso seja instituído, trará para a
região, principalmente no que tange a mobilidade urbana, saneamento básico, poluição e infraestrutura local. Para tanto será estudado o Projeto n.
107/2015, as audiências públicas que já foram e estão sendo realizadas para ouvir a população local, o Plano Diretor Municipal, Estatuto da Cidade e o
levantamento de dados junto aos órgãos públicos pertinentes. Espera-se que, em complemento a perspectiva legal, seja possível verificar se o novo
Projeto Urbanístico criado para a área tem for fim beneficiar a população local, que sofre com precários saneamento básico e transporte público, além
da poluição hídrica, ou o interesse privado de poucos como construtoras e empreiteras.
Aluno: Alyne Cristina Gomes de Oliveira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS QUE PODEM SER ESTABELECIDAS EM TORNO DA POLÍTICA FISCAL NACIONAL
E-mail: monicaaderne@yahoo.com.br
Docente orientador: Monica Gonçalves Aderne Freitas

RESUMO
O dever de pagar tributos, que atinge a todos aqueles que estejam submetidos ao poder estatal, é constantemente alvo de diversas reflexões que
extravasam os limites da interpretação do alcance da norma para adentrar a reflexões de ordem filosóficas, sociológicas e econômicas.
Questionamentos como a razoabilidade de se imaginar um dever sem um direito correspondente ou, ainda, de imaginar-se uma obrigação coletiva em
que o fundamento legitimador desse dever de pagamento estivesse vinculado a uma solidariedade compulsória, por meio da qual todos os integrantes
de uma sociedade estivessem compelidos e vinculados a financiar projetos sociais de atendimento a determinados segmentos da sociedade,
identificar quais seriam os limites do poder arrecadatário, se estaria limitado para a consecução dos objetivos da República ou se poderia estar
vocacionado para sanar os desequilíbrios financeiros experimentados pela Administração Pública. Ponderações que se fazem necessárias para que seja
possível se fixar quais os parâmetros e as expectativas que devem estar em torno da política fiscal nacional. Para se alcançar as respostas para tais
questionamentos é imprescindível que se analise a estrutura política e normativa vigente em nosso ordenamento jurídico, de modo a permitir que o
resultado da pesquisa seja compatível com a lógica do sistema como um todo e que, portanto, seja sólida sob a ótica da argumentação.
Aluno: ISRAEL ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: FRANCISCO TANAKA DE ANDRADE
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: GUSTAVO MENDES PEREIRA
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título Familia, ordem social e judicialização das relações sociais
E-mail: krispinheiro@uol.com.br
Docente orientador: Ana Cristina Augusto Pinheiro

RESUMO
A invasão do direito no mundo contemporâneo não tem limitado suas repercussões ao âmbitodos poderes republicanos e à esfera propriamente
políca, também vem alcançando a regulaçãoda sociabilidade e prácas sociais, inclusive àquelas das como de natureza privada, como dogênero
familiar e do tratamento dispensado às crianças por seus pais e responsáveis. Ao ladodessa crescente regulação da vida privada, também no que
concerne a novíssimas dimensões daexperiência social. O Direito vem expandindo sua capacidade normava, armandoinstucionalmente o
judiciário de meios e modos para o exercício de uma intervenção nesseplano
Aluno: Katarina Cruz Marques Pontes
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Identificação do escopo da interface entre o Direito da Concorrência e da Defesa dos Consumidores nos julgados do CADE de 2012 a 2015:
análise quantitativa e qualitativa
E-mail: rossanafisciletti@gmail.com
Docente orientador: Rossana Marina De Seta Fisciletti

RESUMO
O escopo da presente pesquisa é o de identificar os pontos de conexão destas disciplinas partindo da análise dos casos proferidos pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de 2012 a 2015, contribuindo, assim, para a reflexão e o debate acerca de como as afinidades existentes
podem ser úteis e aprimoradas para o bem-estar dos cidadãos. A partir da observação dessas decisões do CADE, realizar-se-á um corte epistemológico
procurando analisar o tópico teórico em relevo à sua realização prática, com a finalidade de desenvolver um estudo comparativo entre a legislação da
Concorrência e a do Consumidor. A abordagem metodológica para alcançar o objeto da pesquisa será a coleta de dados das decisões do CADE. Utilizarse-á as decisões do CADE que beneficiam os consumidores. A Análise Econômica do Direito será utilizada no desenvolvimento da intercessão entre o
Direito da Concorrência e do Consumidor no Brasil. Ademais, realizar-se-á pesquisa de campo com a formulação de questionário semi estruturado
para realizar entrevistas com os responsáveis dos órgãos de proteção ao consumidor na cidade do Rio de Janeiro, na qualidade de amostra, visando
apurar quais são as prácas anconcorrenciais que mais afetam o consumidor, percebidas pelos gestores desses órgãos.
Aluno: Pedro Pereira da Silva Filho
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Priscilla Pilar Torres
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanessa Gouveia dos Santos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isis do Nascimento Figueira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título NOVO URBANISMO GLOBAL E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UMA ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DOS PLANOS ESTRATÉGICOS
IMPLEMENTADOS A PARTIR DA DÉCADA DE 80 NAS CIDADES DE BARCELONA E DO RIO DE JANEIRO
E-mail: eleonora.ferreira@estacio.br
Docente orientador: Eleonora Freire Bourdette Ferreira

RESUMO
O presente projeto se insere na temática do novo urbanismo ou aquele direcionado à efetivação da cidade global ou cidade ator, construída através
de projetos de regeneração e de revitalização implementados por planos estratégicos e parcerias público privadas, afastados das diretrizes do direito à
cidade e da cidade com função social, previstos em nossa atual Constituição. Tem como objeto de pesquisa os denominados planejamentos
estratégicos das cidades de Barcelona e do Rio de Janeiro, suas diretrizes, processos de elaboração e resultados na reconfiguração destas cidades.
Objetiva analisar de modo comparativo e crítico como estes interferem nas estruturas socioeconômicas, políticas e culturais das cidades e se
contribuem ou não para que estas sejam um bem comum ou direito de todos, devendo ser construídas através de políticas inclusivas de participação
da sociedade e não na perspectiva mercadológica. Será utilizada a pesquisa qualitativa através das técnicas de revisão bibliográfica e de levantamento
e análise documental.
Aluno: Vitor Fraga da Cunha
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título O acesso dos indivíduos à justiça internacional: estudo sobre cortes de defesa de direitos humanos
E-mail: anapauladirufrj@yahoo.com.br
Docente orientador: Ana Paula Correa De Sales

RESUMO
Os acontecimentos históricos pautados pelo aviltamento dos direitos humanos, tais quais, guerras, genocídios, fomentaram movimentos
contestatórios, a nível internacional, visando garantir a efetiva proteção e promoção do ser humano. Atualmente os tribunais internacionais assumem
um importante papel na promoção da defesa de direitos humanos, irradiando efeitos no âmbito doméstico dos respectivos Estados-membros,
incluindo o Brasil. Nesta perspectiva, a presente investigação assume o problema expresso no seguinte questionamento: quais são os mecanismos,
desafios e avanços alcançados na atualidade com o acesso de indivíduos à justiça no âmbito dos tribunais internacionais de proteção dos direitos
humanos? Sendo assim, estabelece como objetivos centrais: identificar os tribunais internacionais que asseguraram a legitimidade do indivíduo para
submissão de pleitos no âmbito internacional; analisar os problemas relativos aos entraves do acesso à justiça internacional para indivíduos. A
pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho descritivo-analítico, adota como procedimentos metodológicos: a revisão bibliográfica e a análise
documental e jurisprudencial. Espera-se como resultados: avaliar decisões internacionais envolvendo demandas propostas por indivíduos e seus
impactos no acesso à justiça e verificar as respostas jurídico-institucionais no âmbito internacional como ferramenta para assegurar julgamento
imparcial quando o sistema doméstico de justiça não apresenta soluções satisfatórias.
Aluno: Magna Suyanne de Lima Costa
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanessa Alexandre Gomes Barcelos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título O conceito de justiça distributiva no pensamento jurídico de Aristóteles e a implicação de sua atualidade na investigação dos novos direitos a
partir do eixo ético-político
E-mail: wellington.trotta@estacio.br
Docente orientador: Wellington Trotta

RESUMO
Durante o desenvolvimento de minha pesquisa para o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ, na área de concentração
Filosofia Prática, observei que Marx herda de Hegel a compreensão do quanto o pensamento de Aristóteles é substantivo e, por conta disso, é perene,
tanto assim que trabalha com conceitos aristotélicos ao longo de O capital para legitimar e robustecer seus pontos de vista teóricos. Marx considera o
estagirita exemplo máximo de pensador concreto, isso em razão do método aristotélico aliar o empírico e o transcendental, concomitantemente,
enfrentando os problemas científicos e filosóficos sob o prisma da totalidade articulada. A partir disso, há quatro elementos de ordem teórica que
fazem com que Aristóteles seja um pensador decisivo para a perspectiva desta pesquisa, a saber: a relação entre ato e potência; as categorias
econômicas dos valores de uso, de troca, equivalência etc.; o princípio de causalidade; a relação entre ética, política e direito na elaboração de sua
filosofia prática. Assim, passei a estudar o pensamento aristotélico no que concerne à reflexão sobre a justiça, especificamente a justiça distributiva
enquanto fonte da justiça como equidade em relação aos novos diretos. No período de 2013-2014 dei prosseguimento ao objetivo posto acima ao
instituir, na Universidade Estácio de Sá – Campus Cabo Frio, através do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq, um grupo de
pesquisa cujo objeto foi pesquisar a relação entre ética, política e direito, segundo Aristóteles, o que amadureceu meu entendimento para a
elaboração deste Projeto de Pesquisa que ora submeto à Comissão Examinadora do PIBIC 2016-2017. Nesse sentido, estou convencido da atualidade
das investigações aristotélicas no campo da praxis, sobretudo quanto à ideia do justo distributivo como núcleo da ideia de bem comum, na articulação
dos laços integrativos entre os indivíduos numa sociedade como esfera das ações nobilitantes. Essa concepção generos
Aluno: Marcio Augusto de Barros Tayão
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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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: Lia Cristina Ferreira Rodrigues Muniz
Curso do aluno: Direito
Situação: IC/FAPERJ
Título O HUMOR E O DIREITO DE SÁTIRA: LIMITES E FORMAS DE CONTROLE NA PONDERAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO COM A PROTEÇÃO
INDIVIDUAL E O POLITICAMENTE (IN)CORRETO
E-mail: pdmartinez@gmail.com
Docente orientador: Pablo Dominguez Martinez

RESUMO
O humor possui diversas funções, sendo a mais óbvia a de fazer rir. No entanto, o humor tem uma função essencial na sociedade: a de criticar, realizar
uma leitura diferenciada, sem o padrão logico/formal, chamando à atenção situações ou condutas, por meio de uma crítica mascarada. Apesar do que
foi dito, diferentemente do que acontece com uma obra literária, uma matéria jornalística, uma pesquisa, o humor não tenciona a ofensa, mas tem
como meta a utilização da situação base (piada) para realizar uma crítica de cunho político, econômico, social, racial, sexual, enfim, dos mais diversos
temas que digam respeito ao ser humano. O homem convive com o humor e a sátira desde os mais remotos tempos da civilização humana. Ocorre
que, com a promulgação da Constituição de 1988, da mesma maneira que se garante a proteção da liberdade de expressão (incluindo-se o direito de
humor e sátira), protege-se a honra do indivíduo, surgindo, então, a necessidade de se estabelecer parâmetros mínimos para que se possa, sem
reduzir o aspecto mínimo do direito à expressão, determinando, então, qual o limite do humor? Este é o objetivo da pesquisa, que pretende abordar
as discussões inerentes ao tema de forma aprofundada.
Aluno: RENAN AMORIM ELYSIO
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: MARCELLY MARINHO DE SOUZA
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: LARISSA FERNANDES NUNES DE SOUZA
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: RODRIGO LUIZ LITO FREIRE
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título O papel do Direito Penal na sociedade contemporânea: um instrumento de repressão ou garantia.
E-mail: eliane.moreira305@gmail.com
Docente orientador: Eliane Moreira De Almeida Oliveira

RESUMO
Em meio à tanta violência urbana, sensação de impunidade e o sensacionalismo midiático, a sociedade contemporânea espera que o Direito Penal
sirva como instrumento repressor contra quem comete crimes, sem se preocupar como serão tratados pelos órgãos penitenciários. Não há ouvidos
para a voz sufocada dos investigados, acusados, e até mesmo dos presos que viram estatísticas da superlotação carcerária. O processo se torna um
meio de construção da verdade na medida em que os procedimentos são obedecidos. Diante deste cenário, o cidadão comum já imprime seu
julgamento, e ainda que o Estado decida pela absolvição, emerge o sentimento de vingança privada como única resposta viável pelos crimes
suportados pela vítima. É neste prisma que se faz necessária a pesquisa para buscar os direitos esquecidos pela sociedade, ressaltando o caráter
humanitário da pena e todas as garantias do acusado no processo penal. Assim, pretende-se contribuir para a reconstrução dos sujeitos envolvidos,
propondo uma reflexão acerca do papel do Estado nesta relação entre a vítima e seu algoz. Desta forma, o princípio da dignidade da pessoa humana
estará firmado não apenas para quem espera pela justiça, mas como verdadeiro fundamento de um Estado Democrático de Direito.
Aluno: Leonardo Matozo Rodrigues
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sara Santana de Morais
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O pós-positivismo na interpretação extensiva da lei
E-mail: ge.bragajunior@gmail.com
Docente orientador: Getúlio Nascimento Braga Júnior

RESUMO
A despeito da recente força dos precedentes, mesmo estes, são atentos observadores da Teoria e Filosofia do Direito. A proposta para a pesquisa aqui
desenvolvida, em sua temática, volta-se para a mesma preocupação. O ordenamento jurídico dentro do conceito mais preambular do que enseja o
pós-positivismo reúne os estudos positivistas e jusnaturalistas que, pesquisa se fazem para propiciar a ponderação tão requerida pelos ordenamentos
e sistemas para o Direito justo em direta colaboração com uma justiça institucional e ideal como referência de toda excelência e dignidade pertinente
a parca e efêmera existência..
Aluno: Jonathan Silva do Nascimento
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Darsone Cabral Nunes Conceição Leonel
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Os Direitos Fundamentais e os Direitos Subjetivos Públicos
E-mail: gaiofilardi@uol.com.br
Docente orientador: Felice Valentino Gaio Filardi

RESUMO
Estando em questão o desenvolvimento e o Estado também social de Direito, o direcionamento aos Direitos Fundamentais consistem numa discussão
recorrente e valiosa no sentido de promover uma sociedade mais justa, livre e solidária. Isto se refere não apenas aos direitos e deveres individuais e
coletivos, bem como aos direitos sociais além dos três outros capítulos do Título II da Constituição, a ordem social, Capítulo VIII, tem preocupação
com a saúde, família, criança, jovem, todas as faixas etárias com seus respectivos estatutos como é o caso do idoso. Orbitam os assim também
denominados Direitos Humanos positivados, a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, o núcleo essencial e a reserva do possível. Para
tanto, basta observar que a Constituição Federal Brasileira apresenta de maneira expressamente declarada a dignidade da pessoa humana em seu
Título I como um de seus incisos nos Princípios Fundamentais da Constituição mencionada. Em certa medida o Direito subjetivo público tem proteção
do ordenamento jurídico enquanto transposição de um direito que pode invocar o indivíduo e até mesmo a ele se dirige, senão dele "emana" em uma
norma geral e abstrata da qual é o Estado também interessado, como uma convergência jurídica para observância dos princípios e fundamentos
mencionados no início deste resumo. Ao mesmo tempo em que, em certa convergência, o Direito subjetivo público atua como meio de equilíbrio
para as práticas do poder estatal na medida em que leva o Estado a efetivar o que se comprometeu a realizar considerando, notadamente, as normas
programáticas. Com efeito, o controle da atuação Estatal não se configura, por fim, como imposição ulterior, mas uma coerência, uma chave do
próprio sistema, para mantença de seu equilíbrio no objetivo que em comum precisa ser alcançado.
Aluno: Jeniffer Santana de Souza Rosa
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Roberto Rangoni Moreira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/CNPq
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Título Poder de polícia, proporcionalidade, controle externo
Docente orientador: Laerte Accioly Redon

E-mail: accioly.redon@gmail.com

RESUMO
A pesquisa desenvolve-se com a preocupação de esclarecer que no âmbito do Estado de Direito não existe poder desvinculado dos limites impostos
pelos direitos e garantias constitucionalmente previstos. Dessa vinculação (positiva e negativa) do poder de polícia aos direitos fundamentais, como o
poder de polícia envolve naturalmente a ponderação entre autoridade e liberdade, temos a vinculação aos direitos fundamentais, traz como
consequência a incidência do princípio da proporcionalidade no âmbito da polícia administrativa.
Aluno: Gabriela do Socorro Vieira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lanuza Ineko de Amorin Taho
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Segurança alimentar no Brasil: monitoramento da obrigação do Estado a partir no Sistema da Organização dos Estados Americanos - OEA.
E-mail: aninha@ism.com.br
Docente orientador: Ana Luiza Da Gama E Souza

RESUMO
A plena realização do direito à alimentação adequada no Brasil depende do cumprimento de obrigações positivas e negativas impostas ao Estado pelo
direito internacional dos direitos humanos, pela Constituição Brasileira e todo o sistema normativo criado a partir dela, obrigações que sofrem o
impacto constante das vulnerabilidades econômicos, sociais, políticas e ambientais e ainda das exigências da inserção do Brasil no mercado global,
cuja importância vem crescendo nas últimas duas décadas. O monitoramento do dever do Estado de realizar o direito à alimentação adequada
justifica-se tendo em vista que o Brasil ainda se encontra dentre os países onde há problemas de acesso a alimentação com qualidade, não só em
níveis nutricionais recomendáveis, mas que enfrenta problema de saúde pública que é a contaminação dos alimentos por pesticidas proibidos pela
Organização Mundial de Saúde. Neste sentido, este projeto tem com objetivos iniciar os alunos no conhecimento sobre o mecanismo de
monitoramento de direitos humanos da OEA e as recentes propostas de indicadores de progresso, como instrumento de garantia da plena realização
no Brasil do direito à alimentação, o que significa alimentos em quantidade e qualidade necessários ao desenvolvimento humano como meta
fundamental dos direitos humanos.
Aluno: Débora Cristina de Souza Lemos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Danielle Fernandes Farias do Val
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lia Cristina Ferreira Rodrigues Muniz
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Sexualidade, democracia e poder: sobre novos direitos para (e com) a população LGBT da baixada litorânea.
E-mail: adriana_geisler@puc-rio.br
Docente orientador: Adriana Ribeiro Rice Geisler

RESUMO
Historicamente, a população LGBT tem sido negligenciada pelo Estado brasileiro no que toca à materialização de seus direitos. A pesquisa
"Protagonismo Trans", finalizada em 2015, financiada pelo Ministério da Saúde e pelo UNODC/ ONU, e realizada pela FIOCRUZ com transexuais e
travestis da baixada fluminense, pode demonstrar como é efetivamente negado o acesso dessa população aos seus direitos. Como resultado do
estudo coordenado pela professora Adriana Geisler (ora proponente desta segunda pesquisa) foram produzidos um livro e um documentário que
tratam da realidade específica dessa população, mas que nos permitem suspeitar da dificuldade que envolve a concretização de direitos para toda
população LGBT, ainda que de maneira diferente para gays,lésbicas, bissexuais e travestis. dando continuidade a esta primeira pesquisa, o estudo que
está sendo proposto visa a realizar uma intervenção junto à população LGBT da baixada litorânea, a partir da elaboração/utilização de uma
metodologia radicalmente participativa, com o propósito de refletir sobre suas necessidades e demandas por direitos. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, de base bibliográfica e com pesquisa de campo centrada na estratégia das comunidades ampliadas de pesquisa.
Aluno: Rafael Silva Canto da Rocha
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título Sistema Acusatório: Ilusão ou realidade?
E-mail: izimar.dalboni@estacio.br
Docente orientador: Izimar Dalboni Cunha

RESUMO
A pesquisa pretende investigar se o sistema acusatório no Direito Pátrio é uma realidade, através da análise de processos judiciais na Primeira
Instância, tendo como recorte processos julgados no período de 2013 a 2016, no âmbito das Justiças Estadual e Federal, além de análise de acórdãos
do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal, referente aos processos analisados. A pesquisa tem como norte os princípios constitucionais que
regem o processo penal, pois a compreensão desses princípios é de suma importância para a tessitura do sistema acusatório e para a análise dos
processos a serem analisados. Nos dias atuais é incabível a atuação do Estado em busca da imposição da sanção penal em desrespeito aos limites
impostos pela Lei Processual e, primordialmente, pela Constituição. Como a ciência do Direito não se constrói com a edição de leis, mas sim com o
questionamento e o entendimento de seus operadores acerca de determinada matéria, a presente pesquisa justifica-se dada à relevância do tema
frente ao atual cenário sócio-político-jurídico e espera-se, ao final, de alguma forma contribuir para a construção de um sistema jurídico penal em que
as garantias possam ser efetivamente asseguradas. Para tal, a pesquisa terá como fontes, os processos na Primeira Instância, os acórdãos referentes
aos referidos processos, a jurisprudência, além da revisão da bibliografia pertinente ao tema. Os dados coletados serão analisados através de uma
abordagem mista, ou seja, numa pesquisa quantitativa e qualitativa, visto que se complementam. Para a análise dos dados será utilizado o método
induvo, pois através de um estudo de certo número de casos, pode-se obter a resposta para o que se busca invesgar.
Aluno: CORAL HERCULANO AMIM
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: NATHALIA DE SOUZA ROCHA
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: PHELLIP VIANA VELLOZO
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Situação carcerária da população trans no Brasil: notas sobre prisão e confinamento.
E-mail: adriana_geisler@puc-rio.br
Docente orientador: Adriana Ribeiro Rice Geisler

RESUMO
Operacionalmente, através do exercício real do poder punitivo o sistema penal vai produzindo estranhezas, reconhecendo inimigos em relação aos
quais opera seletivamente. Todavia, a ideologia punitiva vai se materializar como forma de controle social não apenas através de um sistema de
segregação social intramuros – o sistema penitenciário – mas também preventivamente sob a forma de confinamento. Nesse processo, o direito penal
revela sua “verdadeira” intenção, qual seja, a de selecionar previamente aqueles que pretende punir e excluir momentaneamente do convívio social,
tendo o estereótipo como principal critério seletivo. Ao lado do criminoso, isto é, daquele que por sua conduta causa um dano a terceiros e a quem se
diz deve o Estado punir, tem-se o desviante. À diferença do criminoso, o desviante, isto é, aquele que também é invisibilizado por seu (des)apreço
moral, ainda não delinquiu, embora se “espere” que o faça, realizando a “obra tosca da criminalidade” e “permitindo” o seu afastamento (intramuros)
do convívio social. Tomando como objeto a materialização da ideologia punitiva como forma de controle social - seja através do exercício do poder
punitivo seja, preventivamente, sob a forma de confinamento – este trabalho busca levantar a situação das “pessoas trans” dentro do sistema
prisional brasileiro, estabelecendo uma possível relação entre o “tratamento” que recebem e a sua condição de “desviantes de gênero”. O trabalho
avança na tentativa de identificar se existem mecanismos de proteção Estatal dessas pessoas dentro do sistema penitenciário e quais as principais
reivindicações dessa população frente ao problema.
Aluno: SUELEN RIBEIRO MARTINS DA SILVA
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Cinema
Título Projeções nos filmes: Análise e possibilidades na cena contemporânea
Docente orientador: Wilson Oliveira Da Silva Filho

E-mail: wilsonoliveirafilho@yahoo.com.br

RESUMO
Pensar projeções em superacies diferentes trabalhando com alunos de Iniciação cienbﬁca esse ambiente ao vivo e ao mesmo tempopropondo
projeção em outras superfícies foi nosso trabalho no último projeto de IC . Esse novo projeto pretende num primeiro instante analisar o papel das
projeções no interior de alguns ﬁlmes e outros produtos audiovisuais(videoclipes, séries etc) para entender como uma certa narravidade se
estabelece a parr deobras audiovisuais que lidam com a projeção. Nesse sendo, os alunos vão aprofundar concepções de análise ﬁlmica tendo a
projeção como condutor da discussão. A projeção pode nos ajudar a ir alémdo texto ilustrado que Greenaway pensa para desqualiﬁcar o cinema
dependente de sua matriz textual.Em seguida e muito inﬂuenciado por esse desperdício de linguagem voltamos nossos olhos paraprojeções,
tentando compreender através de uma criteriosa revisão bibliográﬁca como esta se torna um elemento paraconﬁguração de novas propostas de
cinema (ou melhor de “Transcinemas” (2009) como oconceito de Káa Maciel), entendendo que certas obras audiovisuais requerem mais e mais
aparcipação do espectador e quebram com certos ditames do cinema - palco italiano, projetoratrás de nossas cabeças e uma história na tela. As
diversas projeções quando arquivadas seja narede ou em outros suportes se tornam como Salis (2009) baliza objetos de uma nova
performance.Esse audiovisual performáco é um prolongamento de nossas pesquisas anteriores discundocomo conceitos como “cinema de
atrações” (GUNNING, 1995) e cinema expandido(YOUNGBLOOD, 1970) convergem em manifestações audiovisuais para além da sala de
cinema.Uma técnica, uma espacialidade e uma metáfora da visão. Os ﬁlmes e os transcinemas situam aprojeção nesses termos e parecem ampliar o
conceito para um novo lugar a projeção como umapossibilidade de performance. Para isso entender certos ﬁlmes a luz de sequencias que
apresentam o ato de projetar se torna necessário.
Aluno: Priscila dos Santos Martinho
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciane Reis Hinds
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Lucas Mourão Lima
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título A "Nova Classe Média Brasileira": Articulações entre Comunicação, Cultura e Consumo
E-mail: natyndrade@hotmail.com
Docente orientador: Natália De Andrade Rocha

RESUMO
“Nova Classe Média” é uma expressão que nasce a partir de uma pesquisa socioeconômica e passa a ser reverberada pela mídia desde então. Trata-se
de um grupo heterogêneo de pessoas que obtiveram sua ascensão econômica nos últimos anos, e cuja unidade em termos de categoria social só
existe a nível midiático. A “nova classe média” é apresentada como uma classe de hisperconsumidores, que impulsionaram a economia em um
momento de crise, mas aos quais faltava consciência e planejamento. Ela é criticada e exaltada ao mesmo tempo, numa mistura de um discurso ora
hedonista, ora moralista sobre sua relação com o consumo. Um fenômeno oportuno para estudar os discursos do consumo na mídia, interligando
comunicação, cultura e consumo.
Aluno: Luiz Carlos Ferreira da Silva
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thiago Acacio de Almeida
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A problemática do suporte em João do Rio: uma investigação sobre a coluna "Os dias passam..."
E-mail: alinenovaes@gmail.com
Docente orientador: Aline Da Silva Novaes

RESUMO
Este projeto de pesquisa volta-se para o estudo da coluna Os dias passam... (Gazeta de Notícias, de 25/6 a 12/11/1911) e do livro homônimo (1912),
produções de João do Rio. A partir de um resgate dos textos que compõem os objetos mencionados, a proposta é investigar as questões do suporte
na obra do escritor. Tendo em vista que o livro não é simplesmente a reorganização de textos publicados na coluna, como parece ser em um primeiro
momento, refletir-se-á sobre a possibilidade de ser o suporte uma das razões que levou João do Rio a deixar seus textos permanecerem nas páginas
dos jornais, vulneráveis ao esquecimento. Além de evidenciar a concepção do autor a respeito da materialidade, o (não) deslizamento de crônicas
publicadas em jornais para as páginas do livro questiona a visão de estudiosos sobre a composição de obras do referido autor que, segundo eles, se
limitaria à reunião de escritos de jornais. O escritor, com seu processo de fazer literário e jornalística, revela a concepção de livro que transcende a
matéria meramente jornalística e a cultura de massa, pois, com a mudança de suporte, as crônicas escolhidas se afastam da efemeridade dos jornais e
se tornam arte.
Aluno: Marisol Carvalho
Curso do aluno: Jornalismo
Situação: PIBIC/Voluntário

UNESA

Página 161 de 194

Título Novas funções e competências na cadeia tradicional do jornalismo do Rio ante o avanço das redes sociais digitais
E-mail: mreis1968@gmail.com
Docente orientador: Marco Aurelio Reis

RESUMO
Pedidos feitos aos leitores para o envio de informações, fotos e vídeos para as redações de jornais e emissoras de rádio por meio do aplicativo
WhatsApp, reportagens que citam vídeos que podem ser vistos nas Fanpages dos jornais e edições de jornais acessadas por dispositivos móveis. As
três estratégias vêm marcando a produção de notícias nas redações dos principais jornais do país desde 2013, em um movimento que se acentuou ao
longo de 2015 e que faz deslizar para outras plataformas tanto o conteúdo quanto o público de um jornalismo em tão propagada crise. Esse cenário
revela que as estruturas discursivas dos jornais em mobile são um tema que está em pleno desenvolvimento nos grupos de comunicação do Brasil, o
que fica bem evidente ao se observar as estratégias dos quatro principais jornais do Rio de Janeiro (O Globo, Extra, O Dia e Meia Hora) e das principais
emissoras de rádio do mesmo estado (Bandnews FM, CBN, Globo e Tupi) para não perder nem leitores e ouvintes nem anunciantes, um desafio pelo
qual passam as empresas de comunicação, sobretudo as que seguem ainda o modelo tradicional e que por isso inovam e contratam profissionais para
novas funções e com novas competências. O estudo pretende detalhar essas novas funções e competências para contribuir para o ensino do
jornalismo e a memória da imprensa no Brasil..
Aluno: Luiz Cláudio Silveira Bandeira
Curso do aluno: Jornalismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Novello Moraes
Curso do aluno: Jornalismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Pechincheiros de plantão ou estilo de vida?: entendendo o Lowsumerism a partir de um estudo de caso em uma cafeteria de São Paulo.
E-mail: tamara.campos86@gmail.com
Docente orientador: Tamara De Souza Campos

RESUMO
Estamos vivendo momentos plurais em nossa sociedade. Parte da população se encontra numa busca desenfreada por objetos perecíveis que
satisfaçam seus desejos. Parcela essa que esta de pessoas que aquecem a economia com seus desejos imediatistas num sistema onde consumo gera
bem estar. Os hiperconsumistas, como podem ser denominados, são aqueles buscam consumir tudo que está na moda, abrangendo as áreas de
saúde, tecnologia, viagem, comportamento e, claro, moda. Em contraparda, também vemos uma tendência muito forte que se opõem à sociedade
do hiperconsumo: os lowsumerisms. Tais indivíduos priorizam um consumo mais consciente e não deixam de consumir, mas possuem critérios mais
racionais que utilizam para decidir se adquirem ou não um produto ou serviço. A ideia é consumir menos e melhor, é exigir do fornecedor uma boa
qualidade dos produtos, é saber quem é esse produtor e como esse produto está sendo feito. É a luta pela produção de produtos melhores e mais
saudáveis. Saudáveis também num sendo ambiental, econômico e social.O objevo da pesquisa é invesgar a tendência do lowsumerism e
compreender quais os valores caros a esse novo perfil de público. Por se tratar de uma tendência que abarca uma variedade grande de serviços e
produtos, iremos realizar estudo de caso em uma Cafeteria localizada em São Paulo, por meio de incursões ao local, cujo público-alvo corresponde ao
perfil do cliente do lowsumerism. Além dessas visitas que terão um caráter etnográfico, no sentido de entender melhor hábitos e a cultura dos nativos
locais, iremos também analisar as interações entre marca e clientes em uma rede social na internet, num período de tempo de dois meses.
Acreditamos que compreender essa nova tendência auxilia-nos a entender um novo cenário que se apresenta, possibilitando pensar na Publicidade e
no Jornalismo diante de um outro posicionamento do público, que já é mais forte na Europa, mas que ganha espaço no Brasil a cada dia.
Aluno: Marcela de Souza Santos Schimel
Curso do aluno: Comunicação Social
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título PESQUISA EXPLORATORIA SOBRE O PERFIL DISCENTE E DOCENTE DO CURSO DESIGN DE MODA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
E-mail: rebello.lucia@gmail.com
Docente orientador: Lucia Emília Figueiredo De Sousa Rebello

RESUMO
Trata-se de um a pesquisa exploratória que tem como objetivo identificar o atual perfil de discentes e docentes do Curso Design de Moda da
Universidade Estácio de Sá, buscando compreender se houveram mudanças nesse perfil e em que sentido. Pretende-se que a partir do desenho desses
perfis possam ser apontados caminhos para possíveis adequações na construção curricular com foco na captação e retenção de alunos, bem como
adequação da formação de alunos e docentes as novas demandas de mercado
Aluno: Mariane Lima
Curso do aluno: Design de Moda
Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Geografia
Título Análise multitemporal do uso e cobertura do solo no entorno das Lagoas de Jacarepaguá e Marapendi (Rio de Janeiro/RJ)
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. No ambiente urbano das grandes cidades, as lagoas têm sofrido com forte pressão demográfica,
através das múltiplas edificações no seu entorno, o que acaba por provocar o desmatamento de vegetação de suas margens, a diminuição do seu
espelho d´água e a intensa poluição, prejudicando o seu ecossistema. São exemplos clássicos dessa problemática, na cidade do Rio de Janeiro, as
Lagoas Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, e Marapendi, na Zona Oeste. Nesse sentido, é preeminente a necessidade de estudos científicos voltados para
a identificação da transformação de uso e ocupação nas Áreas de Preservação Ambiental (APP), no entorno das lagoas do Complexo Lagunar de
Jacarepaguá, no sentido de contribuir para o planejamento ambiental da cidade do Rio de Janeiro. O trabalho aqui proposto tem como objetivo geral
mapear a evolução do uso do solo no entorno das lagoas de Marapendi e Jacarepaguá do Complexo de Jacarepaguá, nos anos de 2005 e 2013.
Aluno: Raiza Santana da Silva
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alex Santos Reis
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alan Gomes Bastos
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Natalia Martins Lopes de Oliveira
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Uso e ocupação do território industrial salineiro fluminense: Proposta de planejamento e gestão para áreas em desuso.
E-mail: rafael.deslandes@estacio.br
Docente orientador: Rafael Da Silva Deslandes

RESUMO
A indústria salineira está instalada na região dos lagos desde o século XIX e desde então é responsável por diversas transformações ambientais no
território ao entorno da lagoa de Araruama, tais como o aterramento e assoreamento das margens, desmatamento da vegetação original e grande
desiquilíbrio na dinâmica do ecossistema regional. Com a decadência da atividade salineira na década de 70, áreas ocupadas por salinas desativadas
foram vendidas e serviram como base para a expansão e a especulação imobiliária, presente até os dias atuais na região. Atualmente mais de 90% do
território salineiro está localizado na restinga de Massambaba, um ambiente natural que possui áreas de preservação permanente, áreas de proteção
ambiental, reservas ecológicas e diversos ecossistemas que abrigam inúmeras espécies endêmicas. O poder público só criou instrumentos para
regulação do uso e ocupação do solo desse ambiente na década de 2000, porém sem definir com precisão a situação fundiária das salinas, deixando a
cargo da legislação municipal o destino dos terrenos oriundos das salinas desativadas. Por falta de controle e fiscalização da própria atividade
econômica e dos órgãos ambientais não há atualmente uma estimativa destas áreas de salinas desativadas. Objetiva-se com este projeto mapear todo
o território salineiro e apontar em tamanho, percentual e localização as áreas em desuso. Os dados gerados da análise desse mapeamento
possibilitarão criar uma proposta de ajuste na gestão desse espaço, que vise à padronização para o reuso destes territórios, que sobreponha à
legislação municipal, visto que estão dentro de uma APA estadual e inseridas em um mesmo ecossistema natural. Tal proposta pode contribuir para a
construção do plano diretor do Parque Estadual Costa do Sol, que vem sendo elaborado nos últimos dois anos, que tem como principal finalidade o
planejamento e a gestão do desenvolvimento urbano e da conservação ambiental na zona costeira de toda a baixada litorânea.
Aluno: Juan Eduardo Penteado Muller
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Fernando Luiz da Silva Regallo
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: História
Título A Divina Comédia: Autor, texto e contexto
Docente orientador: Maria Eugenia Bertarelli

E-mail: mariaeugeniabertarelli@gmail.com

RESUMO
Resumo:Apresenta-se aqui o projeto de Iniciação cienbﬁca para o curso de História da professora Dra. Maria Eugenia Bertarelli sob o btulo A Divina
Comédia: Autor, texto e contexto. A partir desta proposta de trabalho pretende-se abordar a obra do poeta florentino chamada Divina Comédia. O
projeto busca introduzir os alunos de graduação da Universidade Estácio de Sá no estudo de uma obra literária com forte expressão no contexto
histórico do final da Idade Média. Durante a execução do projeto articula-se a leitura de um texto literário e suas implicações no campo da história. O
recorte cronológico delimita-se dentro do período entre os séculos XIII e XIV, já o recorte espacial abarca o espaço urbano italiano medieval às
vésperas do movimento Renascentista. Dante Alighieri autor e personagem principal da Divina Comédia se torna a figura central que conduz este
estudo através das transformações na sociedade florentina. Deste modo, o autor, o texto e seu contexto histórico são os objetos deste estudo.
Aluno: Matheus Elizeu Correa
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Selmi Correa
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/CNPq
Título Entre Arquétipos e Narrativas: História das Identidades Sociais
E-mail: paulocotias@gmail.com
Docente orientador: Paulo Fernando Araujo De Melo Cotias

RESUMO
A Pós-Modernidade é um conceito polissêmico, em processo contínuo de construção. Entretanto é notável a influência desse paradigma em diversos
campos do conhecimento, a história em especial, o que ensejou novas maneiras de se constituir o fazer científico e a sua comunicação. No campo da
História, que é de nosso interesse, após a terceira geração dos Annales e com a fragmentação da perspectiva das mentalidades em diferentes campos
que tangem o simbólico, observamos um interesse maior nas questões relacionadas aos modos de pensar, sentir, agir e ser. Em nosso estudo, em
especial, postulamos investigar sob diferentes ângulos e perspectivas a historicidade do processo de construção de identidades sociais de modo
comparativo entre as visões monolíticas, típicas da modernidade e os novos arranjos identitários contemporâneos. Desse modo, nossa trajetória de
pesquisa vai percorrer de modo a exemplificar nossa proposta, as temáticas de identidade da instituição familiar, da infância abandonada, do ser
professor e das identidades arquetípicas na construção de categorias sociais na historiografia. Através delas, esperamos demonstrar como essas
dimensões processuais foram se modificando ao longo da transição de um paradigma para o outro, com suas rupturas e permanências, identificando
as possíveis influências de fenômenos históricos de ordem geral ou os particulares a cada contexto sociais específico. Nos concentraremos
prioritariamente no recorte que estabelece como campo de análise a história e a sociedade brasileira sem, no entanto, deixarmos de estabelecer as
necessárias conexões, quando o caso, com fenômenos históricos mais amplos.
Aluno: Bruna de Souza Elias
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fábio Dias Júnior
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Título Museu, escrita da História e Imprensa
E-mail: alinemontenegro@gmail.com
Docente orientador: Aline Montenegro Magalhães

RESUMO
As pesquisas sobre as colaborações de Gustavo Barroso (1888-1959) para a revista O Cruzeiro, entre 1948 e 1960, com a seção “Segredos e Revelações
da História do Brasil”, desdobraram-se em uma série de questionamentos sobre a produção do intelectual para a imprensa sobre fatos da História do
Brasil, valendo-se não apenas do vastíssimo acervo do Museu Histórico Nacional que dirigia desde a sua fundação, em 1922, mas também objetos de
outros museus. O objetivo do projeto de pesquisa que ora apresentamos é analisar a produção barroseana de história voltada para o público amplo,
desde suas primeiras colaborações para a imprensa, em princípios do século XX, em jornais e revistas do Rio de Janeiro e de outros estados da
federação. Utilizaremos por base sua coleção de recortes preservada na biblioteca do Museu Histórico Nacional, disponibilizada em formato digital
online na página institucional do MHN, assim como a coleção de revistas ilustradas para as quais colaborou, como a Fon-Fon, também toda
digitalizada e acessível em ambiente virtual da Biblioteca Nacional. O objetivo da pesquisa é historicizar a escrita da história divulgada na imprensa,
mais especificamente a de Gustavo Barroso, procurando caracterizar sua narrativa, as estratégias para atingir o público, a recepção de seus escritos e
o modo como a cultura material preservada em museus é utilizada nessa escrita, mostrando indícios de uma tradição um tanto silenciada no processo
de “cienﬁcização” da História, que é o saber erudito.No caso da seção da Revista O Cruzeiro, pretende-se dar connuidade à pesquisa, no sendo
de analisar a produção historiográﬁca de Pedro Calmon e estabelecer parâmetros comparavos com a escrita barroseana.
Aluno: Vanessa Terto da Silva
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Aline Soares Lage de Sá
Curso do aluno: História
Situação: PIBIC/UNESA

UNESA

Página 163 de 194

Título O Estado Português na Baixa Idade Média: Tensões e Relações de Poder no Reinado de D. João II
E-mail: cerineu@gmail.com
Docente orientador: João Cerineu Leite De Carvalho

RESUMO
A proposta do presente projeto é realizar estudos acerca da estrutura estatal do reino de Portugal na Baixa Idade Média e no início da Modernidade
(em interdependência com o estudo da realidade ibérica no mesmo período), levando em consideração seus aspectos legislativos, políticodoutrinários e das relações sociais de poder e exploração que abrangiam os principais agentes daquela dinâmica histórica. Para tal, parte-se da
premissa de que o fenômeno estatal é mais do que sua faceta institucional, considerando o Estado como um conjunto de relações sociais e de
articulações práticas dos grupos sociais dominantes, cujo principal objetivo é reproduzir sua posição ascendente na totalidade social em que se
desenvolve.O principal horizonte do projeto é o aprofundamento na pesquisa acerca da natureza histórica do Estado Feudal e do Estado
Absolutista, visando ampliar a interpretação sobre o processo de transição de uma estrutura para outra, assim como isolar e analisar as efetivas
transformações e permanências daquela estrutura histórica na passagem da Idade Média para a Modernidade. Tais metas se integram em um plano
mais geral de pesquisas e de debates historiográficos, cuja busca pela compreensão da natureza sócio-histórica do Estado contemporâneo (i.e., o
Estado Capitalista) vem levando necessariamente aos estudos do fenômeno estatal em suas conﬁgurações pré-capitalistas.Por isso, o projeto
propõe lança um olhar cuidadoso sobre o período de reinado de D. João II (1481-1495), uma vez que o governo desse monarca português é
insistentemente apontado por grande parte da historiografia disponível como um momento de uma irreversível ruptura modernizante com as raízes
feudais do Estado português. Contudo, a pesquisa aqui idealizada põe em dúvida a possibilidade de que tal ruptura tenha sido possível, entendendo
que análises mais aprofundadas sobre o período assinalado proporcionariam uma compreensão mais clara quanto à natureza histórica da
modernização portuguesa.
Aluno: Eduardo Teixeira de Castro
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Título Passados Distantes, Passados Presentes: O Ensino de História do Egito Antigo nos Livros Didáticos Brasileiros.
E-mail: fabio.frizzo@gmail.com
Docente orientador: Fábio Afonso Frizzo De Moraes Lima

RESUMO
A pesquisa busca analisar as maneiras pelas quais a sociedade do Antigo Egito faraônico é representada nos livros didáticos brasileiros de Ensino
Fundamental, na tentativa de entender quais seriam os usos sociais desta história conforme ela é apresentada. Vivemos numa sociedade multicultural
e miscigenada, herdeira recente de um violento processo de escravização de africanos e seus descendentes, que legou ao Brasil uma agressiva
estrutura racista. Neste contexto, o ensino do Egito Antigo poderia, entre outras utilidades, servir, por exemplo, para que tais descendentes de
africanos conhecessem o passado rico e diverso de seu continente. Todavia, pelo contrário, o que percebemos é um “embranquecimento” ou uma
“orientalização” da sociedade faraônica, privando os e as estudantes de criarem uma identificação com um passado ancestral, que deveria ser
analisado e utilizado para seu empoderamento social. A partir disto, deve-se buscar uma tentativa de avançar em formas críticas do uso da História
Antiga do Egito, apontando, portanto, para a relevância de se estudar tal civilização no Brasil contemporâneo e criando uma aproximação entre a
disciplina escolar e a realidade dos e das estudantes, de maneira que a História possa ser apropriada como ferramenta de mudança social.
Aluno: Daniel Sabino Bach
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Matheus da Silva Lima
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Título Pelos trilhos do subúrbio: A Vila Operária de Bangu no contexto da modernização conservadora (1889-1930)
E-mail: pauloreishistoriador@gmail.com
Docente orientador: Paulo Cesar Dos Reis

RESUMO
Trata-se de uma reflexão sobre o projeto de modernização conservadora do Brasil que entrepassou pelo Império e a República Velha (1850-1930).
Presenciamos transformações na ordem social, cultural, política e econômica que foram sentidas no desenho urbano das cidades brasileiras que
adensaram-se rapidamente, tornando-se cada vez mais complexas. A Cidade do Rio de Janeiro foi o paradigma estético, urbanístico e arquitetônico
das demais cidades brasileiras por razões que remetem à própria história da formação e transformação da Cidade Rio em capital (1763-1960). A
Cidade Rio guarda ainda algumas complexidades que são aqui colocadas, como a questão da duplicidade de modelo a ser seguido: Paris e/ou
Manchester. Cidade da beleza e da cultura ou cidade do capital e industrial. No caso, refletiremos sobre o Rio de Janeiro manchesteriano, do subúrbio
e da fábrica. A Companhia Progresso Industrial do Brasil, mais conhecida como Fábrica Bangu e sua Vila Operária são exemplos deste projeto de
modernização conservadora encampado, inicialmente, pelo Império e na sequência pela República. Altera-se o regime, contudo, os atores sociais são
hegemonicamente mantidos na seara do poder, assim como a forma de organização da sociedade. A Fábrica Bangu foi uma experiência ímpar de
constituição de um bairro operário que possuiu infraestrutura moderna, garantindo um bem estar social e cultural digno aos trabalhadores. Este
‘estado de bem estar’ foi essencial para dar os contornos ao bairro e sua gente, assim como a produção da fábrica que foi uma das últimas deste
período a fechar suas portas.
Aluno: João André de Oliveira Sampaio
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aretha Regina Salles
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Claudio Marcos Gonçalves Serrão
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Título Tamoyo Esporte Clube: futebol, identidade e memória em Cabo Frio
E-mail: claudia.farias@estacio.br
Docente orientador: Cláudia Maria De Farias

RESUMO
A pesquisa pretende investigar a história do futebol em Cabo Frio, a partir da fundação de seu primeiro “time de bola”, em 13 de julho de 1914, que
deu origem ao clube “Tamoyo Foot-ball Club”, criado posteriormente em 13 de novembro de 1915. De acordo com o memorialista Abel F. Beranger
(presidente do Clube Tamoio em 1948), a prática de futebol na cidade se iniciou em 1910 com o primeiro clube, o Cabofriense, junto à fundação de
outras sociedades recreativas, como a sociedade Musical Lira Luso-Brasileira e a Sociedade Musical Euterpe Cabofriense. Porém, o futebol somente se
organizou efevamente com a fundação do Tamoio Esporte Clube. O Tamoio Esporte Clube iniciou suas avidades esporvas no campo do Itajuru,
onde possuía modesta sede. Posteriormente, o clube foi transferido para a Avenida 13 de Novembro, local no qual funcionou sua segunda sede até
1947. Somente em 1948 a sede definitiva foi instalada na Avenida Nilo Peçanha, depois de funcionar durante um ano, de forma improvisada, nas
casas de Julio Marcondes e Antonio Azevedo. A sede definitiva do clube foi erguida por meio da iniciativa de alguns sócios, que compraram um
terreno na rua citada. Segundo relato de Cacilda Santa Rosa, o clube Tamoio surgiu em meio aos jogos de bola num campo de futebol, “que não era
cercado”, que exisa no Itajuru: “o pessoal ﬁcava jogando bola ali e, à tarde, os homens se reuniam para conversar. Um dia nós estávamos na
calçada, quando chegou meu padrinho Nico Félix; Antonio Guimarães, pai de Jordilei; e Jujuca Massa, pai de Hamilton Massa. Eu era uma garota
pequena, de uns oito ou nove anos. Eu estava ali quando eles chegaram. Conversa vai, conversa vem, e o pessoal ali no campo jogando. Foi quando
um deles falou: - ‘a gente podia fazer um me de futebol para os homens. - É melhor a gente fazer um clube...-Vale sim, vamos fazer o clube
Tamoio, porque na nossa cidade viviam os índios Tamoios.Ficaram animados, convidaram mais pessoas para parcipar e então fundaram
Aluno: Ana Carolina Vidal Alves
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Paula Ivo dos Santos
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Ana Carla Ribeiro de Souza

Curso do aluno: História - Licenciatura

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título Avaliação da Eficácia de um Programa de adaptação curricular individualizado para alunos com deficiência em classes regulares, com bases
nos resultados de uma análise preliminar das concepções dos professores a respeito do processo de inclusão
E-mail: roberta.brite@hotmail.com
Docente orientador: Roberta Bezerra Brite

RESUMO
O objetivo do presente projeto de pesquisa é avaliar a eficácia de um programa de adaptação curricular individualizado realizado coletivamente por
professores do ensino regular e professores da sala de recursos, com base nos resultados de uma análise preliminar das suas próprias concepções a
respeito de alunos com deficiência, que frequentam a rede pública no primeiro segmento do ensino fundamental, no Município de Duque de Caxias.
Sobre este tópico de pesquisa, os resultados de investigações científicas recentes sustentam a necessidade de se promover ações de políticas públicas
voltadas para o aprimoramento constante da prática docente, considerando-se as concepções sobre deficiência que permeiam essas práticas. Para
fins de análise foram desenvolvidas as seguintes hipóteses: a percepção dos professores com relação à inclusão de alunos com deficiência em classes
regulares colaboraria para diferentes ações educativas; o aprimoramento das ações pedagógicas a partir das reflexões acerca das concepções sóciohistoricamente construídas contribuiria para o processo de valorização da diversidade, maximizando o desenvolvimento da autonomia e da inclusão; a
estruturação de um programa de adaptação curricular individualizado possibilitaria uma reflexão diferenciada acerca das potencialidades do aluno
com deficiência em classes regulares. Buscar-se-á analisar, então, as variáveis envolvidas no processo, para tanto, será realizada uma pesquisa no
formato de pesquisa-ação, onde se utilizará um delineamento de pesquisa constituído por aplicação de escala atitudinal para desenvolvimento de
competências/pós-teste. Com base nos resultados da escala atitudinal, será conduzido um programa de desenvolvimento de competências críticas,
preconizado pelo modelo inclusionista, a partir do desenvolvimento de um programa de adaptação curricular individualizado. Ao término desse
programa aplicado aos professores, serão comparados os resultados obtidos na escala atitudinal com os resultados de
Aluno: Eliana da Silva Fonseca
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Andrea Cristina Thiago Rufo Jardim
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Valdenia da Silva Nascimento
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Meritocracia escolar x herança cultural
E-mail: amanda.mendonca@estacio.br
Docente orientador: Amanda André De Mendonca

RESUMO
O projeto em questão tem como principal direção o debate acerca da democratização da educação, da meritocracia escolar, e
datransmissão/reprodução da herança cultural no universo escolar. Acredita-se que a escola deva ser o espaço que direcione caminhos mais justos,
mais iguais e que respeitem os direitos das pessoas sem que suas diferenças representem um empecilho para que possam se realizar enquanto
cidadãos e cidadãs na sociedade. O projeto visa trazer para os/as alunos/as e tambémpara o corpo docente da instuição o debate realizado por
Bourdieu sobre esta temática, atualizando-o e utilizando ele como referencial para a nossa realidade hoje. Almeja-se também incluir o debate do
papel da escola na formação dos licenciandos como parte de suas formações.
Aluno: Alana Rafaelle da Silva Pereira
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ivan Luis de Melo Junior
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Título PRÁTICAS EDUCATIVAS MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
E-mail: renata_lopesmachado@hotmail.com
Docente orientador: Renata Lopes Machado

RESUMO
O estudo das tecnologias da informação e da comunicação torna-se de grande relevância, em virtude de vivermos em uma sociedade cada vez mais
digital. Nesse sentido, faz-se necessário compreender a pedagogia que emerge do impacto das novas tecnologias e as perspectivas mediadoras no
campo educacional. Assim, nossas investigações estão fundamentadas a partir das relações e o modo como os educadores interagem com as
tecnologias digitais, constrói significações, e produzem experiências, e, acima de tudo, o propósito é divulgar questões pautadas na relação entre
educação e tecnologias, neste caso, tomando como campos privilegiados as práticas educativas e a formação de professores.
Aluno: Ana Thamiris Rodrigues da Costa
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Projeto - Reforço Escolar e Acompanhamento Pedagógico, utilizando Jogos Pedagógicos no espaço lúdico do Laboratório do Curso de
Pedagogia – campus Nova Iguaçu
E-mail: aprcoutinho@yahoo.com.br
Docente orientador: Ana Paula Rodrigues Coutinho

RESUMO
O presente projeto será desenvolvido com alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental e com acadêmicos do curso de Pedagogia, tendo como
objetivo auxiliar no reforço escolar, por meio de atividades lúdicas, ampliando a aquisição de conhecimentos não adquiridos pelos alunos. Será
realizado no Laboratório do Curso de Pedagogia, da Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu. O projeto atende as funções da Universidade
de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, possibilitando a integração da universidade com a comunidade, por meio do oferecimento de
atividades socioculturais e vivências lúdicas com crianças portadoras de deficiência, famílias e educadores, pesquisas acerca do Reforço Escolar por
meio de Jogos Pedagógicos, além de colaborar com a formação dos alunos de diferentes cursos da universidade, por meio da realização de horas de
Atividades Acadêmicas Curriculares. Ancorado no tripé: formação teórica, formação pedagógica e formação lúdica, articulado ao processo formativo
mais amplo e ao currículo comprometidos com uma educação de qualidade. O projeto terá como objetivos: a) Proporcionar acompanhamento
pedagógico, com futuros pedagogos e a professora e aluna responsáveis pelo projeto; b) Estabelecer entrosamento entre Universidade/ Escola /
Família / Comunidade; c) Elevar o desempenho escolar dos alunos participantes;
d) Elevar a autoestima dos alunos participantes; e) Despertar o
prazer em aprender estimulando o desenvolvimento das potencialidades através da superação de dificuldades na aprendizagem; f) Criar o hábito da
leitura como instrumento de autorrealização, interação social e cultural; g) Reforçar a aprendizagem recebida na sala de aula despertando o gosto e
interesse pela leitura, escrita e cálculo, por meio de jogos pedagógicos;h) Conveniar as instituições ao Projeto e i) Descrever a situação contextual do
município de Nova Iguaçu, onde está inserida a Brinquedoteca do Campus da Universidade Estácio de Sá, além de registrar
Aluno: Joelma de Carvalho da Silva Rocha
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: PG - Educação
Título Representações sociais de formação pedagógica por professores, alunos e egressos das licenciaturas que atuam no ensino fundamental
E-mail: alda.alves@estacio.br
Docente orientador: Alda Judith Alves-Mazzotti

RESUMO
Aluno: Ana Fernandes Dias Maron Mendes

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: IC/FAPERJ
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Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título A Emergência da Nova Classe média e suas implicações na utilização de materiais nas residenciais nas Favelas Fluminenses: Um Estudo de
Caso no Morro do Estado
E-mail: oliveira.jose@estacio.br
Docente orientador: José Roberto De Oliveira

RESUMO
Nas últimas décadas o país passou a fazer parte do grupo econômico denominado de BRICS . Sigla em Inglês que significa “tijolo” e que empresta a
primeira letra do nome dos cinco grandes países que a compõem. “B” de Brasil, “R” de Rússia, “I” de Índia, “C” de China e em 2011 ganhou o “S” de
África do Sul. Assim como os demais quatro países do grupo, o Brasil tem experimentado na última década, compreendida entre os anos de 2000 e
2010 crescimento que o credenciou como país emergente . Isto se traduziu em uma mobilidade social, onde estratos sociais classificados mais abaixo
da pirâmide social migraram para a parte superior desta pirâmide. Esta “movimentação” das camadas sociais foi denominada de” A nova Classe
média”. Essa deﬁnição ulizada pelo economista Marcelo Néri, visa analisar e compreender o termo com base nos dados oﬁciais do IBGE (Instuto
Brasileiro de Estatística) e mais especificamente a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), que produz dados sobre população, educação,
trabalho, renda dentre outras. O btulo desta pesquisa adota uma deﬁnição, que é comparlhada por alguns economistas, (NERI, 2010, 2011) e que
traduz uma visão específica e segmentada sobre o assunto. O debate a respeito das chamadas classes intermediárias ou classes médias carece de mais
atenção e disnção no que diz respeito a sua correta ou mais atual ulização.Parte das deﬁnições atualmente ulizadas são oriundas de estudos
sociológicos realizados a cerca de 60 anos que procuravam à época, traduzir e refletir o pensamento da sociedade norte americana. De acordo com
estes estudos, coexistiam duas classes médias, uma, estava baseada na propriedade e a outra, baseada no meio de ocupação. Segundo este estudo
(MILLS, 1979), a classe média antiga, baseada na propriedade cederia seu lugar para a “nova classe média”, então baseada nas ocupações, sendo o
mercado de trabalho o responsável pelo acesso ao dinheiro, presbgio e poder. Na década de 90 estudos connuar
Aluno: Thais Peluso da Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Felipe da Silva Araújo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luzair Tavares Júnior
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Título A RELAÇÃO ÁGUA-CIDADE - TRANSFORMAÇÕES URBANAS NA METRÓPOLE DO RIO DE JANEIRO
E-mail: leonardo.hortencio@gmail.com
Docente orientador: Leonardo Marques Hortencio

RESUMO
A história das cidades sempre foi ligada a água. Conforme as cidades cresciam, orlas e baías foram urbanizadas, rios foram sendo canalizados e bacias
hidrográficas foram modificadas, confirmando assim a dominação do homem sobre a natureza. É sabido que nos dias atuais as grandes metrópoles
vivem um fenômeno de reavaliação de suas estruturas urbanas, buscando resgatar aspectos naturais do território, estimular dinâmicas sociais e
mitigar os impactos causados pela urbanização desenfreada. O cerne desta pesquisa reside em analisar, identificar e demonstrar, através de
investigação histórica, as transformações do território do Rio de Janeiro a partir da relação água-cidade. Neste sentido, o presente trabalho fará um
diagnóstico entre as relações urbanas e os elementos naturais (corpos d'água, geografia e paisagem), a partir da identificação de planos e projeto
realizados na evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro, e que alteraram ou valeram-se das relações entre a cidade e a água. Por outro lado, cabe
também destacar os desastres naturais nos últimos anos, como as inundações no Rio de Janeiro, que expõem as consequências da urbanização feita
sem o devido respeito ao meio ambiente. Frente a este fato, o presente projeto de pesquisa buscará também, através da análise de estudos de casos,
identificar como pode se dar o resgate desses elementos em propostas para a urbe contemporânea, a partir de projetos urbanístico-arquitetônicos
ambientalmente responsáveis, que demonstram alternativas onde a cidade contemporânea está buscando retomar, restaurar, revitalizar ou reabilitar
o contato com a água e outros elementos naturais.
Aluno: Luiz Fernando Balduino da Rocha
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leonardo Calixto de Lima Junior
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título As fachadas ventiladas como solução de retrofit para edificações multifamiliares da Barra da Tijuca
E-mail: liane.arq@gmail.com
Docente orientador: Liane Flemming

RESUMO
A fachada ventilada pode ser definida como um sistema de proteção e revestimento exterior de edifícios, caracterizado pelo afastamento entre a
parede e o revestimento, criando uma câmara de ar. Com o sombreamento das paredes de fachada e a introdução da camada de ar consegue-se
acentuada melhoria da isolação térmica das fachadas, com redução dos fluxos de calor entre os ambientes interno e externo e menor consumo de
energia por aparelhos de ar-condicionado. Cria-se também uma "capa" protetora, preservando a estrutura e prolongando a vida útil da edificação. A
fachada ventilada é composta por uma subestrutura reticulada de alumínio parafusada no edifício, e por placas de revestimento de materiais como
vidro, granito, mármore, porcelanatos, cerâmicas ou placas compósitas de metais ou laminados melamínicos. Placas cimentícias têm sido utilizadas
apenas no retrofit de prédios, mais no sentido de modernização das fachadas do que na intenção de se economizar energia. Dando ao edifico
revitalizado uma nova “capa”, admitindo uma visibilidade e valor comercial. Como se trata de uma construção não destrutiva, a fachada ventilada vem
sendo usada em obras de retrofit. Grandes edifícios comerciais, sedes corporativas e institucionais, shoppings centers, hospitais e faculdades que
usam intensivamente a energia elétrica são os que mais utilizam essa solução, pois possuem as condições de instalação em relação aos custos do
sistema. A pesquisa visa avaliar a possibilidade da instalação dessa segunda camada de fachada em edifícios residenciais existentes. A avaliação será
das condições de instalação dessa solução em edificações antigas, se existe uma melhoria na qualidade dos espaços internos com relação ao conforto
ambiental e ainda se o custo é compatível com os orçamentos dos condomínios, se justifica a sua instalação. Para esta avaliação pretende-se avaliar
os grandes edifícios da Barra da Tijuca, que possuem em média 25 anos de construção e poderiam se beneficiar pela renovação
Aluno: Isadora Ferraz Faria Canil
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/CNPq
Título Avaliação da presença da arquitetura como símbolo e como referencia no cinema contemporâneo
E-mail: msantiago@obraarquitetura.com.br
Docente orientador: Marcello Santiago Da Silva

RESUMO
ResumoEsse projeto de pesquisa busca desenvolver um estudo a respeito da representação e uso da arquitetura pelo cinema, enquanto elemento
idenﬁcador do lugar, seja com caráter simbólico, seja como referencial do espaço.O período de pesquisa diz respeito ao da globalização econômica
contemporânea, com ênfase no período pós queda do Muro de Berlim aos dias de hoje.A arquitetura em conceito amplo é o elemento gerador do
lugar. É o elemento que cria a relação entre a espécie humana e o espaço. A busca por elementos identificadores é uma condição que sempre existiu,
e que teve seu papel transferido a arquitetura ao longo de toda história.Por sua vez, o cinema e o conjunto de obras cinematográﬁcas realizadas se
mostram como um acervo comportamental dessa mesma espécie humana. Funciona como base de informações de posturas, hábitos, arquiteturas e
também aponta para tendências e novas possibilidades de criação, composição e construção.Este trabalho pretende cruzar esses dois universos.
Usando o acervo de obras produzidas no cinema como base de dados para leitura de determinado modelo de arquitetura, sua variação, e maior ou
menor pregnância no período de estudo.A busca da pesquisa é conﬁrmar ou não posições, e estabelecer um início de banco de dados entre
arquitetura e cinema, relacionando obras, arquitetos e ﬁlmes.
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Aluno: Anna Flavia Ribeiro da Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Carolina de Paiva Valim
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Mendes Ramundo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO À CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
SUSTENTÁVEIS
E-mail: paulabrasil_arq@yahoo.com.br
Docente orientador: Paula De Castro Brasil

RESUMO
A importância que a problemática ambiental vem adquirindo nos últimos anos tem estimulado a busca por instrumentos/tecnologias que possam
contribuir para redução do consumo de recursos naturais e impactos ambientais. Dentre os instrumentos postos à disposição do Poder Público
destaca-se, neste estudo, as licitações sustentáveis que visam a inserção de diretrizes de sustentabilidade nas contratações públicas. O objetivo
principal é sistematizar diretrizes para o planejamento de licitações de projetos públicos sustentáveis utilizando a tecnologia BIM, a fim de avaliar o
ciclo de vida (ACV) da edificação: impactos ambientais ao longo do processo, uma abordagem interativa das etapas e agentes, além da transparência
dos dados do produto a ser edificado. Para isso, será realizada uma avaliação da evolução das leis, análise da gestão do processo de projeto de
edificações públicas, estudo de caso do Parque Madureira Rio +20 que recebeu a certificação ambiental AQUA e estudo do modelo de gestão em BIM
adotado pelo Exército Brasileiro. A partir dos estudos pretende-se sistematizadas diretrizes de sustentabilidade que possam contribuir para o
planejamento das licitações de projetos a partir de um modelo que auxilie no desenvolvimento de projetos e orçamento de obras públicas de maneira
precisa. A mudança de cultura institucional que se almeja com a adoção de licitações sustentáveis requer uma redefinição do estilo de contratação e
controle por parte do Poder Público.
Aluno: Nathalia Sarmento Cavalcante de Souza
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elaine de Carvalho Fontes
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Juliana Christiny Mello da Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Título Estruturas localmente indesejáveis e seus impactos na forma urbana: um estudo sobre a área central de Niterói
E-mail: miriam_lins@yahoo.com.br
Docente orientador: Miriam Victoria Fernandez Lins

RESUMO
Inerentes à vida urbana, usos como equipamentos infraestruturais, áreas industriais e grandes áreas logísticas se implantam, de modo geral, alheios ao
seu entorno, não raro gerando enclaves monofuncionais com características que desagradam sua vizinhança. As expressões originárias do inglês, “Não
no meu quintal” – "Not in My Backyard" (NIMBY) – e “Uso Localmente Indesejável” – "Locally Unwanted Land Use" (LULU) – configuram muito bem a
condição apontada por Solá-Morales (1996) quando este menciona a existência, nas cidades contemporâneas, de uma série de situações que vêm
escapando ao campo da Arquitetura e do Urbanismo. Tais condições, embora sejam curiosamente pouco estudada por arquitetos, estão diretamente
ligadas a questões de morfologia urbana, uso do solo e história das cidades. A urgência de espaços urbanos democrácos e socialmente justos,
entretanto, torna a incorporação desta temática ao campo da arquitetura fundamental, para melhor incorporá-los ao século XXI. Existem algumas
iniciativas, ainda dispersas, de projetos que contemplam infraestruturas e estruturas que tradicionalmente são implantadas de maneira isolada em
uma abordagem que visa sua melhor inserção urbana. Estes exemplos, nacionais e internacionais, ilustram possibilidades de arranjos que revertem um
quadro de intolerância (Secchi, 2012), aliando especiﬁcidades técnicas bastante restrivas a espaços de qualidade, acessíveis e mulfuncionais. A
presente pesquisa visa compreender os impactos que estruturas localmente indesejáveis trazem à forma urbana e, consequentemente, à qualidade
dos espaços públicos de seu entorno, com um olhar sobre a área central de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Como objetivo último,
espera-se contribuir para que estudos e projetos que englobem estas estruturas sejam cada vez mais apropriados pelo campo da Arquitetura e do
Urbanismo, fomentando a promoção de espaços socialmente mais justos e eficientes, tão necessários às cidades contemporânea
Aluno: Vanessa Carla Sayão Cortez
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aline Defelippe Câmara
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nara Nastari Villela Gardel Barbosa
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Título O RESTAURO VIRTUAL ALIADO A SISTEMATIZAÇÃO DE PROJETOS
E-mail: marivazcosta@gmail.com
Docente orientador: Mariana Vaz De Souza

RESUMO
A principal diferença entre o projeto de arquitetura e o projeto de restauração é que o segundo trabalha em cima do existente que se tem intenção de
preservar, por sua importância histórica, arbsca e/ou cultural. O projeto de restauração compreende dois estágios que são complementares mas
absolutamente diferentes. O primeiro diz respeito à decisão do “que” fazer ou seja ao entendimento de qual é a unidade procurada no imóvel ou
conjunto. O segundo diz respeito ao “como” fazer, ou seja as soluções técnicas necessárias. O primeiro estágio pressupõe então uma justificativa de
caráter conceitual, enquanto que o segundo, jusﬁcavas de caráter técnico. Mesmo seguindo uma sistemáca de fases e etapas num projeto de
restauração como pesquisa histórica e iconográfica, levantamento métrico e de instalações, prospecções, mapeamento de danos, e tantas outras; o
resultado final do mesmo e o impacto deste sobre o monumento, seu entorno e a sociedade dificilmente será previsível. Isto se deve principalmente
ao fato de que o processo projetual e as discussões são restritos a um grupo de pessoas.Trazer esta discussão À tona através da simulação virtual,
trazendo para uma linguagem visual mais clara as diretrizes de projeto é um dos objevos deste trabalho.A cada dia a realidade virtual vem tomando
conta dos escritórios de Arquitetura, um diferencial quase que totalmente incorporado a sistemática do projeto, uma etapa já conhecida e exigida
pelos clientes. É justamente sobre a naturalidade deste processo que este trabalho pretende tocar. Se para representações de formas pláscas do
cotidiano, como a forma de uma construção unifamiliar, o interior de um quarto, cozinha, enfim, espaços que podemos considerar convencionais e
mais óbvios, já se impõe ao mercado representar fidedignamente modelos tridimensionais; por que não exigir que a mesma sistemática se imponha
para intervenções em edifícios históricos e sítios preservados?
Aluno: Ana Lucia Magalhães Andrade
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Política de Transportes - Soluções para a Mobilidade Urbana Brasileira
E-mail: rlucasjunior@gmail.com
Docente orientador: Roberto Lucas Junior

RESUMO
Será proposta a criação de uma nova política de transportes que privilegie modos de transporte que auxiliem na melhoria da mobilidade urbana e
introduza tecnologias que auxiliem na mitigação dos impactos negativos trazidos pela degradação acentuada da mobilidade urbana nas cidades
brasileiras.
Aluno: Juliana da Silva Azevedo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Representações tridimensionais como documentos da memória: o Passeio Público e sua vizinhança
E-mail: romulo@romuloguina.net
Docente orientador: Romulo Augusto Pinto Guina

RESUMO
Este projeto de pesquisa se propõe a analisar e documentar através de diferentes formas de representação trecho da região do Passeio Público, mais
especificamente o parque e a quadra compreendida entre as ruas Evaristo da Veiga, Marrecas, Passeio e Avenida República do Paraguai. Para tanto
serão analisados sua ocupação e transformação ao longo do tempo, desde o período colonial até os dias atuais, assim como a evolução dos projetos
urbanísticos e arquitetônicos. No conjunto de morros que limitaram a expansão da área central do Rio de Janeiro, São Bento, Conceição, Castelo e
Santo Antônio, os dois primeiros permaneceram, enquanto que os outros foram arrasados para criar novas centralidades. Entre estes, o morro de
Santo Antônio foi o último a criar grande espaço vazio no coração da cidade, impactando diretamente na configuração atual do recorte deste
trabalho. Esta quadra está inserida entre importantes marcos da cidade do Rio de Janeiro, como os Arcos da Lapa, o conjunto da Cinelândia e o
Passeio Público; mas em seus limites já abrigou importantes instituições até então pouco conhecidas, como o primeiro jardim botânico e a primeira
tipográfica do Brasil, além de ainda abrigar importantes instituições como a Escola Superior de Desenho Industrial ESDI, a Escola de Música da UFRJ e a
antiga sede social do Automóvel Clube do Brasil. É preciso estabelecer as bases conceituais e metodológicas para o futuro deste importante conjunto
arquitetônico, hoje parcialmente degradado e cujo registro de sua memória arquitetônica e urbanística é de grande importância para a cidade,
sobretudo por estar compreendida no escopo preservado pela UNESCO como Patrimônio Paisagístico Cultural da Humanidade. O objetivo
fundamental da pesquisa é fazer um levantamento das transformações desta área, e posteriormente analisar e documentar a memória da sua
ocupação através de diferentes meios de representação bi e tridimensionais.
Aluno: Karolyne Linhares Longchamps Fonseca
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Diana Amorim dos Santos da Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Evelin Gomes de Oliveira
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Título Vilas no Rio e Grande Rio
E-mail: alfredoluz04@gmail.com
Docente orientador: Alfredo Carlos Da Luz Neto

RESUMO
A pologia arquitetônica de vila residencial é importante integrante do acervo da arquiteturaresidencial do Brasil. Desde o seu surgimento com a
industrialização no ﬁnal do século XIX/ iníciodo século XX, as casas de vila deixaram de ser habitadas exclusivamente por operários e suasfamílias,
passando a serem ocupadas por diversos perﬁs de pessoas e famílias, inclusive paradiferentes usos além do residencial. Contudo, esta pologia caiu
em desuso com a vercalizaçãodas áreas centrais das cidades a parr da primeira metade do século XX. Nas áreas periféricas deocupação mais
recente, alguns condomínios e conjuntos de residências geminadas têmarquitetura com diversas caracteríscas semelhantes às vilas tradicionais, de
certa formaresgatando esta pologia de arquitetura. A presente pesquisa procura criar um registro destepatrimônio “oculto” da cidade, a parr da
caracterização e análise críca de exemplares de vilasde arquitetura e inserção urbana notáveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em
doiscontextos: Áreas centrais de ocupação consolidada e Áreas de expansão da cidade. Para angireste objevo serão ulizadas fotograﬁas das
vilas, suas casas e os elementos de sua arquitetura,mapas, modelos tridimensionais entorno, roteiros e textos crícos.
Aluno: Leonardo da Silva Bessa
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodolfo Carbone Ribeiro
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcus Alexandre Nascimento Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Ciências Aeronáuticas
Título CIÊNCIAS AERONÁUTICAS: RETROSPECTIVA E PERSPECTIVAS DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO.
E-mail: selmalealribeiro@gmail.com
Docente orientador: Selma Leal De Oliveira Ribeiro

RESUMO
O Curso de Ciências Aeronáuticas surgiu na a Universidade Estácio de Sá,no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, seguindo uma tendência nacional
de formar profissionais com formação de nível superior para o mercado da aviação. Passados mais de uma década de sua existência, o momento
mostra-se oportuno para verificar se o curso tem acompanhado a tendência inicial e realmente tem atendido às necessidades profissionais daqueles
que o procuram e do próprio mercado. Neste sentido o objetivo desta proposta é analisar diferentes aspectos do curso verificando sua adequação às
exigências do mercado de trabalho e às expectativas dos discentes, com vistas a identificar sugestões de modificações para a melhoria do curso. O
projeto envolve os conceitos relacionados à base teórica relativa à Avaliação Educacional, nas suas diferentes vertentes, e terá como fundamentação
os autores que tratam do assunto. Entretanto, o currículo e sua influência sobre a prática profissional do aluno será o seu tema principal. Será um
estudo desenvolvido com foco descritivo e quantitativo buscando enumerar os principais aspectos do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade
Estácio de Sá que contribuem para sua adequação às exigências do mercado de trabalho e às expectativas dos seus usuários. A amostra será composta
por alunos matriculados, docentes atuais e de egressos do Curso de Ciências Aeronáuticas formados desde a sua criação até o período de 2015.2.
Serão desenvolvidos três questionários para as pesquisas de opinião aos diferentes grupos, inseridos na plataforma Survey Monkey®. Espera-se com
as informações obtidas que propostas de mudanças curriculares, pedagógicas e/ou administrativas relativas ao curso de Ciências Aeronáuticas da
UNESA possam ser oferecidas, visando melhorias pontuais no processo de ensino-aprendizagem e seus reflexos sobre a formação e qualidade do
aluno quando em contato com o mercado de trabalho.
Aluno: Hadassa Zaine Teixeira Barbosa
Curso do aluno: Ciências Aeronáuticas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Núbia Belarmino Dias Gomes
Curso do aluno: Ciências Aeronáuticas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leonardo da Silva Meirelles
Curso do aluno: Ciências Aeronáuticas
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Bruno Muniz Ramos
Curso do aluno: Ciências Aeronáuticas
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
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Título ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)
E-mail: oselys@gmail.com
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
A água representa um dos recursos naturais essenciais para a humanidade, sendo que a sua qualidade e oferta condicionam o desenvolvimento, a
saúde e o bem-estar de todas as espécies. Estima-se uma duplicação da população mundial nos últimos 60 anos, enquanto o consumo de água atual
tem sido sete vezes o valor ponderado na última metade do século passado. Isto, devido sobretudo ao crescimento populacional, mas também ao
desperdício, à contaminação e à crescente utilização deste recurso no setor agrícola. Desta forma, sua disponibilidade, para atender as crescentes
demandas, tem se tornando cada vez menor. Além disto, no Brasil, de acordo com os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, a água destinada ao
consumo humano deve atender ao padrão de potabilidade estabelecido nacionalmente e não oferecer riscos à saúde da população, devendo estar
isenta de qualquer contaminante que possa trazer prejuízo durante sua utilização. No município de Campos dos Goytacazes, o abastecimento deste
recurso é efetuado pelas águas superficiais, através do rio Paraíba do Sul e pelas águas subterrâneas através de poços profundos. Contudo, como a
água tratada não atende a toda a população, grande parte desta tem buscado alternativas para seu abastecimento. Sendo que, a maneira mais
econômica e prática encontrada tem sido a captação, principalmente por meio de poços particulares. Neste contexto, vários estudos tem exposto a
grande possibilidade destas águas subterrâneas não estarem dentro dos padrões de qualidade recomendados, estando vulneráveis a diversos tipos de
poluição e/ou contaminação e mostrando a necessidade do estudo continuado da qualidade das águas consumidas pela população municipal. Desta
forma, este projeto de pesquisa visa avaliar a qualidade e as propriedades físico-químicas das águas subterrâneas, nas áreas urbana e rural do
município de Campos dos Goytacazes, de acordo com os padrões exigidos para consumo humano e com as legislações em vigor.
Aluno: Dayana Gonçalves Rangel
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Monteiro Martins
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE UMA PLANTA PILOTO PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NA CIDADE DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO
E-mail: oselys@gmail.com
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
Os óleos vegetais ocupam uma posição relevante no desenvolvimento de combustíveis alternativos, embora atualmente ainda existam problemas
associados ao seu uso direto em motores do ciclo diesel. Neste contexto, vários estudos têm demonstrado que o processo de transesterificação pode
solucionar estes problemas, melhorando sua qualidade de ignição e as propriedades de fluxo. Dessa maneira, o produto gerado (Biodiesel) é
compatível ao diesel convencional e ainda exibe a vantagem do menor impacto ambiental. O Brasil exibe uma grande biodiversidade e uma larga
variedade de culturas oleaginosas, em sua grande maioria, restritas a fins alimentícios. Destarte, existe um grande potencial a ser explorado, tanto em
relação ao aproveitamento energético das culturas, como do óleo residual resultante do processamento e utilização. Neste sentido, os óleos vegetais
residuais são uma importante alternativa para a produção descentralizada de energia, a geração de renda (produção de sabão) e, por serem
considerados resíduos de grande impacto ambiental quando inadequadamente descartados. Desta forma, o presente trabalho de pesquisa tem como
objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica da instalação de uma planta piloto para a produção de Biodiesel na cidade de Campos dos
Goytacazes, tendo como matéria-prima o óleo vegetal residual, disponibilizado pelos estabelecimentos comerciais desta cidade. Inicialmente, será
realizada uma pesquisa para estimar o volume de óleo residual municipal e o rendimento reacional em massa do Biodiesel obtido a partir da reação de
transesterificação do óleo coletado. Posteriormente, se avaliará o investimento preciso para a implantação da mini-usina e baseado neste e na
quantidade de Biodiesel produzido será possível estimar o custo de produção. Avaliando os custos do empreendimento e de produção, a capacidade e
o consumo municipal anual de diesel, se estimará o período de retorno do investimento e a economia com o emprego do biocombustível obtido.
Aluno: Thayssa do Nascimento Amaral
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ramon da Silva Pinto Lessa Navega
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título APLICAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS NA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS QUE RECEBEM
FONTES DE POLUIÇÃO.
E-mail: rafaelalandeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafaela Cristina Landeiro Da Silva Rodrigues

RESUMO
A deterioração dos corpos hídricos, no Município de Niterói e regiões vizinhas, reflete a necessidade da realização de estudos e ações para o
atendimento das condições de saúde e meio ambiente para a população. Desta forma, o presente estudo objetiva avaliar a capacidade de
autodepuração destes corpos hídricos após o recebimento de carga poluidora, aplicando-se modelos matemáticos que avaliam sua qualidade de
acordo com a concentração de Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio. Uma vez que grande parte das doenças em países em
desenvolvimento são causadas pela má qualidade da água, conhecer a capacidade de autodepuração desta é de grande importância na Gestão e
Planejamento Urbano. A partir dos resultados obtidos por esse estudo será possível analisar se o corpo hídrico é capaz de receber a carga poluidora
referente ao despejo do esgoto e autodepurar-se, retornando ao seu estado anterior.
Aluno: José Carlos Rodrigues de Moura Junior
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Roseane Pagliasse de Oliveira
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Pamela Batista Leal
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Gabriella Reveles Brancaccio
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título AVALIAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE MACROALGAS DA PRAIA DE ITAIPÚ, NITERÓI, RJ, E USO DESTAS COMO BIOINDICADORAS DE IMPACTOS
AMBIENTAIS.
E-mail: raqmuniz@hotmail.com
Docente orientador: Raquel De Azeredo Muniz

RESUMO
Os costões rochosos são os ecossistemas marinhos mais representativos da região sudeste do Brasil, onde a maioria dos estudos ficológicos foi
realizada, principalmente na costa do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, poucos estudos foram realizados nas praias próximas às áreas urbanas, e
menos ainda nas praias oceânicas da cidade de Niterói, e adjacências. Este estudo tem como objetivo avaliar quali-quantitativamente a assembleia de
macroalgas e organismos associados, do costão rochoso da praia de Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro. Serão calculadas a riqueza, a diversidade e a
equitabilidade das espécies. A variação temporal dos grupos morfofuncionais de macroalgas será avaliada através de seu percentual de cobertura, por
método de estimativa visual. Portanto, sugere-se o monitoramento com a utilização destes organismos indicadores seja incentivada, por ser uma
alternativa barata e eficiente de monitoramento à regiões costeiras sujeitas à impactos ambientais.
Aluno: Thaís de Oliveira Gama
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rayane da Silva Lopes
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/UNESA
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Título Estudo do Processo de Despolimerização Química do Poli (tereftalato de etileno) (PET) Pós-consumo: Otimização e Caracterização Estrutural
E-mail: valeria.ramos@estacio.br
Docente orientador: Valeria Dutra Ramos

RESUMO
O Poli (tereftalato de etileno) (PET) é um dos termoplásticos mais produzidos no mundo. O sucesso da aplicação do PET deve-se a sua excelente tração
e resistência ao impacto, resistência química, propriedades de barreira a gases, capacidade de processamento, brilho e estabilidade térmica. No
Brasil, somente em 2011, foram consumidas cerca de 515.000 toneladas de resina PET na fabricação de embalagens. Dessa quantidade, 57,1% foram
efetivamente recicladas, o que tornou este país o segundo que mais reciclou PET no mundo, perdendo apenas para o Japão. Apesar disso, o descarte
das embalagens, principalmente de bebidas carbonatadas, em lixos municipais, é um problema grave, devido à difícil degradação em aterros sanitários
e à impossibilidade da compostagem. Assim, em particular, a reciclagem química viabiliza a obtenção dos monômeros utilizados na fabricação da
resina PET: o elenoglicol (EG) e o ácido teremálico (PTA). Vários estudos sobre o processo de despolimerização do PET via hidrólise alcalina tem
sido realizados. Baseado neste contexto, o principal objetivo deste projeto é a otimização das condições de reação de despolimerização das garrafas
de PET pós-consumo. O objetivo é obter ácido tereftálico (PTA) de forma rápida, eficiente e barata visando sua futura aplicação na fabricação de
garrafas, fibras e outras resinas em substituição ao PTA de origem mineral (petróleo). A fim de que o objetivo deste projeto seja alcançado, será
realizado a aplicação de planejamento de experimentos a reciclagem escolhida com obtenção de modelo e otimização do processo. A caracterização
estrutural dos compostos obtidos será realizada através de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise
termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial de varredura (DSC) para a obtenção dos dados de eficiência de despolimerização (rendimento) e
qualidade (grau de pureza) do produto obdo via comparação com um PTA comercial da Rhodia.
Aluno: Valbert Schott da Silva
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: IC/FAPERJ
Título Influência de óleos vegetais e da cera de abelha em composições elastoméricas.
E-mail: hmcos@bol.com.br
Docente orientador: Helson Moreira Da Costa

RESUMO
A vulcanização é a tecnologia chave de uma vasta indústria que produz artefatos variados em borracha. Porém, a preparação de um produto
comercial específico através da vulcanização de um elastômero requer a seleção de matérias-primas básicas e a obtenção de uma formulação ou
composição. A arte e a ciência da seleção de vários ingredientes para uma formulação, assim como a definição da quantidade de cada ingrediente,
permite o processamento sasfatório, o alcance das propriedades desejadas e o preço ﬁnal compevo – os três Ps – de um artefato.Neste trabalho
experimental, produtos naturais como, por exemplo, óleos vegetais de amendoim, linhaça e coco, além da cera de abelha, serão avaliados como
ativadores do processo de vulcanização de elastômeros através da análise térmica – termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial
(DSC). A estabilidade térmica dos produtos naturais citados será comparada a do ácido esteárico, ingrediente costumeiro das composições
comerciais, usando-se modelos cinéticos apropriados aplicados às curvas de TG. Por sua vez, os termogramas de DSC serão usados para investigar as
diferentes interações que podem existir entre as substâncias citadas e os demais ingredientes comuns nas formulações - óxido de zinco (ZnO), enxofre
(S) e acelerador orgânico [um acelerador da classe sulfenamida será escolhido, por exemplo, o N-terc-bul-benzoazil-2-sulfenamida (TBBS)].Esperase que os produtos naturais escolhidos possam atuar como ativadores efetivos do processo de vulcanização de elastômeros de uso geral como, por
exemplo, a borracha natural (NR) e o copolímero de estireno-butadieno (SBR).
Aluno: Thayane Freiman da Silva
Curso do aluno: Engenheria Ambiental e Sanitá Situação: IC/FAPERJ
Título MAXIMIZANDO A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
E-mail: lubarreiros@gmail.com
Docente orientador: Luciana Barreiros De Lima

RESUMO
Este projeto é considerado como multidisciplinar, pois envolve duas engenharias: de produção e ambiental. Objetiva-se, com essa pesquisa,
desenvolver um procedimento para potencialização da construção do conhecimento em ambiente universitário pela formação de Oficinas do
Conhecimento. Para se atingir o objetivo proposto deve-se desenvolver a revisão bibliográfica que sustente a definição de áreas de interesse e a
utilização de composição de relações Fuzzy para construção de um modelo matemático. O Procedimento proposto deverá disponibilizar todos os
passos e recursos necessários para criação de oficinas do conhecimento. Ao final deste projeto de pesquisa, tal procedimento será validado com um
estudo de caso no curso de engenharia ambiental no Campus Norte Shopping.
Aluno: Thiago Pinto Magalhães
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Débora Porto de Oliveira Silva
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thays Pinheiro Silva
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título MONITORAMENTO DAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO CANAL DAS FLECHAS E DO RESERVATÓRIO UTILIZADO PARA DISTRIBUIR
ÁGUA AS COMUNIDADES
E-mail: alena.netto@estacio.br
Docente orientador: Alena Torres Netto

RESUMO
Devido ao crescimento populacional desordenado, o uso dos recursos naturais vem sendo explorados de forma irracional, em especial a água. A sua
má gestão gera graves consequências, comprometendo a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.As bacias hidrográﬁcas localizadas em
áreas rurais podem apresentar alterações na qualidade da água, decorrentes do uso de agrotóxicos, dos regimes de escoamento em função da
alteração da cobertura vegetal e muitas vezes devido a retirada da mata ciliar. Outro fator a ser considerado é a sazonalidade, em época de intensa
precipitação ocorre o aumento da carreação de material para dentro do rio, assim como a suspensão de compostos já existentes no mesmo. Ao
estudar as variações físicas, químicas e biológicas da água, obtemos dados importantes para analise ambiental da região e a identificação de possíveis
violações dos padrões de qualidade que estão previstos na legislação. O presente projeto de pesquisa tem por objetivo investigar e caracterizar as
propriedades da água visando à possibilidade de uma poluição difusa do Rio Canal das Flechas, com intuito de estabelecer padrões referentes à
qualidade da água dos reservatórios.Tendo conhecimento das caracteríscas da água e do ambiente em seu entorno podemos desenvolver ações
que visam o aprimoramento da qualidade da água e do seu tratamento. Assim proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que tem
suas residências abastecidas por essa água, e as que fazem uso indireto da mesma.Vale ressaltar que a elaboração de um plano de recursos hídricos
para a região pode trazer boas consequências para as comunidades abastecidas pelo rio canal das Flechas como um melhor planejamento e uso da
água e a conservação da bacia.
Aluno: Glacielen Ribeiro de Souza
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Produtos Naturais Bioativos: Avaliação da Atividade Alelopática de Markamia obtusifolia
E-mail: lucianamoreno990@gmail.com
Docente orientador: Luciana Moreno Dos Santos

RESUMO
Das mais de 200.000 espécies existentes no Brasil, estima-se que a metade pode vir a apresentar alguma utilidade à população embora nem 1% dessas
espécies tenham sido alvos de estudos adequados (MARTINS, 2003).Produtos naturais têm sido considerados como uma verdadeira biblioteca
fornecendo uma diversidade química e desejável perfil farmacológico. Tais compostos são descritos como fonte altamente significativa para o
desenvolvimento de novas drogas (WANG et al., 2011). Tais compostos naturais são capazes de interagir com específicos alvos intracelulares e tem se
tornado fonte de inspiração para o desenvolvimento de novas drogas (MISHRA e TIWARI, 2011).A alelopaa é ulizada no controle da compeção de
culturas sendo uma das opções de controle cultural para possível inclusão em sistemas de culvo (Asaduzzaman et al., 2015). Plantas medicinais
vêm sendo utilizadas desde tempos remotos por civilizações antigas com diversas finalidades. Seu emprego vem evoluído ao longo dos tempos desde
as formas mais simples de tratamento local até as formas tecnologicamente sofisticadas de fabricação industrial utilizado pelo homem atualmente
(LORENZI, 2002).Neste trabalho, ulizaremos a espécie M. obtusifolia como base de nosso estudo alelopáco. Tal espécie apresenta poucos estudos
relacionados a sua prospecção química, e nenhum estudo realizado no Brasil acerca de sua utilização como alelopática. Tais fatos embasam a
necessidade de novos estudos acerca da espécie.
Aluno: Danielle Ferreira da Silva Bastos
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título Aprendendo Cálculo Diferencial e Integral em Engenharia Civil: da complexidade à praticidade
E-mail: 15gilselene@gmail.com
Docente orientador: Gilselene Garcia Guimarães

RESUMO
Propor um método significativo de aprendizagem matemática no hodierno contexto educacional pressupõe novas propostas metodológicas que se
intercruzam tanto na prática inovadora quanto na elaboração criativa. A interação dos conteúdos da disciplina de matemática com a realidade
codiana do discente pode contribuir para uma aprendizagem mais signiﬁcava promovendo melhores resultados acadêmicos.Mesmo sabendo que
a maioria dos discentes ao fazer a opção de cursar a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral estão ainda na fase inicial do curso, torna-se
preocupante a frequência com que estes se apropriam de determinados questionamentos tais como: “Por que devo saber todos esses cálculos?”,
“Onde, especiﬁcamente, na minha proﬁssão vou usar este assunto?”, ou ainda “onde vou usar esses cálculos professora?”. Este contexto evidencia
o grande hiato que relaciona a complexidade que envolve a resolução dos conteúdos desta disciplina e a sua execução prática na atividade cotidiana
do futuro profissional de Engenharia Civil. Para tanto surgem algumas reflexões que conduzem e nutre essa investigação apresentando-se da seguinte
forma: 1) qual a importância da relação teoria-prática na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral para o desenvolvimento da aprendizagem dos
conteúdos específicos?; 2) como encontrar estratégias que favoreçam a construção do conhecimento autônomo?; 3) de que modo a vida do discente
fora da universidade pode contribuir para seu conhecimento cognivo?Sendo assim este estudo aponta para a importância de uma abordagem
metodológica que se caracteriza por PBL (Problem/Project Based Learning) (OLIVEIRA,TOZZI e LODER,2014), onde o ensino por problema/projeto é
estruturado na integração teoria-prática e consequentemente, na interdisciplinaridade.
Aluno: Daniele Pires Gonçalves
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/CNPq
Título Cartografia tátil do campus Nova Friburgo da Universidade Estácio de Sá utilizando impressão 3D
E-mail: clovisasmat@gmail.com
Docente orientador: Clovis Antonio Da Silva

RESUMO
Esse projeto apresenta uma solução para que pessoas com deficiência visual, isto é, com cegueira ou com baixa visão, tenham a possibilidade de
transitar pelo campus da Universidade Estácio de Sá de Nova Friburgo, com segurança, conforto e respeito necessários a qualquer ser humano. Dessa
forma serão construídos mapas táteis como recurso para orientação/mobilidade dos deficientes visuais. Os mapas táteis são artefatos que permitem
ao deficiente visual ampliar seu conhecimento de um determinado espaço físico. Sua principal função é criar um canal de comunicação eficiente
utilizando o sistema háptico.
Aluno: Flávia da Silveira Toledo Ribeiro
Curso do aluno: Engenharia de produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alexandre Pereira de Sá
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia de Petróleo
Título Estudo da Velocidade de Adição dos Reagentes na 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
Apesar da Hidroxiapatita ser uma biocerâmica de referência para substituição e regeneração óssea, ela pode ser utilizada como insumos agrícolas e
veterinários, remediação de águas, solos e eﬂuentes, como catalisador ou suporte de catalisadores e em outras aplicações.As suas propriedades
químicas e morfológicas dependem fundamentalmente do método utilizado na sua síntese. O método mais tradicionalmente utilizado é o de
precipitação, embora, o método sol-gel esteja sendo muito estudado e aplicado, em função do seu baixo custo, condições de síntese sem o uso de
altas pressões e temperaturas e também, pela possibilidade de obtenção de hidroxiapatita nanométrica, o que confere a este material distribuição de
tamanho estreita, homogeneidade química sasfatória, alta pureza e produção de materiais homogêneos. A microestrutura da hidroxiapata, que
pode ser descrita pelo número e tipo de fases presentes, incluindo porosidade, distribuição de tamanhos, forma e orientação das fases e quantidades
relativas de fases é um resultado muito importante a ser analisado, já que esta explica vários fenômenos físicos e químicos, tais como propriedades
elétricas, magnécas e superﬁciais.Este trabalho descreve o uso de materiais biológicos, como cascas de ovos de galinha, como fonte de cálcio na
síntese de hidroxiapata pelo método sol-gel e o estudo da velocidade da adição dos reagentes.A taxa na qual os reagentes são adicionados,ou seja,
o tempo de gotejamento, influencia na taxa de nucleação dos cristais. A velocidade de gotejamento está diretamente relacionada à cinética da reação,
que influencia nas características morfológicas e cristalográficas da hidroxiapatita obtida.
Aluno: Paulo Henrique de Souza Resende
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Diego Luiz Asakura
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Título ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO DE BASE AQUOSA CONTENDO GOMA XANTANA E CELULOSE POLIANIÔNICA PARA
POÇOS DE PETRÓLEO
E-mail: professorcarlosferreira@gmail.com
Docente orientador: Carlos Alberto Martins Ferreira

RESUMO
Os fluidos de perfuração são misturas complexas de só- lidos, líquidos e, por vezes, até gases. São tradicionalmente classificados, de acordo com seu
constituinte principal, em fluidos à base de gás, à base de óleo e à base de água. A utilização de um ou outro tipo de fluido depende da profundidade
do poço e do tipo de formação a ser perfurada. Diante da diversidade de fluidos existentes, este projeto avaliará algumas propriedades do fluido de
perfuração como pH, viscosidade, densidade, condutividade, reologia e grau de corrosão. Será realizada a preparação das soluções dos fluidos de
perfuração contendo goma xantana com composições diferentes e celulose polianiônica em composições diferentes. A partir destas soluções serão
realizados os ensaios referentes as propriedades físico químicas e de degradação. Para o ensaio de degradação será utilizado o aço ASTM A106. Com
isso, poder analisar e propor os mais adequados para uso nas condições de perfuração.
Aluno: Bruna Frugoli Alves
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título Energia solar, análise entre Brasil e Alemanha e incentivo de aumento de aplicabilidade em território nacional
E-mail: franciscosabbadini@gmail.com
Docente orientador: Francisco Santos Sabbadini

RESUMO
Sustentabilidade é um assunto de extrema importância e hoje em dia primordial. Países de todo o mundo estão cada vez mais se mobilizando e
assinando acordos para a conservação do nosso meio ambiente. E em relação a produção de energia não poderia ser diferente, também precisa ser
avaliada. Visto que a produção de energia mais barata é oriunda de combustíveis fosseis, o que infelizmente produz dióxido de carbono que é um
grande vilão para o aquecimento global. Com esses fatos viu-se a urgência na mudança na produção de energias, e a energia solar é uma opção que se
caracteriza por inúmeros beneacios para o meio ambiente. Esta pesquisa visa destacar as principais diferenças no ramo de energia solar entre Brasil e
Alemanha. Estes dois países que tem todos os requisitos para aumentar seu índice com essa nova tecnologia e somente um deles, Alemanha, está
cada vez mais crescendo. Destaca também o que falta para o Brasil deslanchar de vez nessa nova tecnologia e sugestões para incentivo a implantação
da energia solar no território nacional. Análises estabscas e correlações em função do possível aumento de implantação de energia solar.
Aluno: Thamyres Machado David
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Gerenciamento de Projetos aplicado ao Mini-Baja Estácio
E-mail: sandra.gois@estacio.br
Docente orientador: Sandra Regina Freitas Da Silva Morgado De Gois

RESUMO
Esse trabalho consiste no gerenciamento do Projeto Mini-Baja Estácio, que se refere ao desenvolvimento e construção de um veículo do tipo qualquer
terreno, monotripulado, cujo objetivo é participar da competição Baja SAE, estando portanto sujeito às restrições técnicas impostas pelo regulamento
da compeção.O foco do trabalho se encontra nas áreas de tempo e orçamento, além, é claro, de buscar também a garana da qualidade de
desenvolvimento, baseando-se especialmente na conformidade com todos os requisitos estabelecidos pela competição e com os índices de
desempenho estabelecidos pelas equipes projestas. Para isso, serão pesquisadas as formas de acompanhamento da construção de um protópo
veicular e feita a opção pela metodologia que melhor se adapta ao cenário proposto dentre os vários métodos a serem analisados. Uma vez escolhida
a forma de monitoração, será desenvolvido um modelo que espera-se poder realizar o acompanhamento de custo e tempo da fabricação do Mini-Baja
Estácio, possivelmente com o auxílio de um software de gerência de projetos, como MS Project.
Aluno: Alan Finamor Pimentel
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SUBSIDIANDO O DESEMPENHO MACROERGONÔMICO HOLÍSTICO
E-mail: marcelosucena@gmail.com
Docente orientador: Marcelo Prado Sucena

RESUMO
Trata-se de projeto que se pretende estudar a relação homem-organização, de forma sistêmica, convergindo em uma metodologia para avaliação de
desempenho holístico macroergonômico, área de estudo da ergonomia que permite avaliar as organizações quanto à sua interação organizacional
utilizando-se indicadores. Para tanto, se estruturará um modelo matemático, utilizando os preceitos da Inteligência Artificial, que processará os
indicadores, gerando um indicador único, denominado Indicador Holístico Macroergonômico (IHM). Para se atingir este objetivo será necessário
desenvolver, inicialmente, pesquisa bibliográfica para identificação dos indicadores. Posteriormente, será necessário transformar os indicadores em
variáveis de entrada do modelo, criar uma rede para processamento paralelo das variáveis e determinar as variáveis de saída. Será desenvolvido um
estudo de caso no Campus Norte Shopping da Universidade Estácio de Sá para validar o modelo.
Aluno: Bruno Paes Soares
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/UNESA
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Título SUPORTE À DECISÃO E MODELAGEM DE CONSEQUÊNCIAS EM CENÁRIOS RADIOLÓGICOS E NUCLEARES POR MEIO DE SIMULAÇÕES
COMPUTACIONAIS (NPP20150001997)
E-mail: fisica.dna@gmail.com
Docente orientador: Edson Ramos De Andrade

RESUMO
Introdução: A liberação de material radioativo para o ambiente pode levar à exposição da população e a sérios comprometimentos ambientais. Esta
classe de problema situa-se na fronteira do conhecimento em avaliação e resposta a emergências e tem sido estudada por simulação computacional
na tentativa de modelar consequências. Neste contexto, é de interesse que se desenhe uma estrutura com poder analítico suficiente para apoiar o
processo decisório. Particularmente, o projeto conta com a participação de estudantes de Pós-graduação e Iniciação Científica, o que tem impacto
sobre novas abordagens para o problema e contribui para a formação de pessoal em alto nível. Objetivo: Estudar uma classe de problemas
contemplando a dispersão de material radioativo no ambiente apoiando a avaliação de risco radiológico a que está sujeita a equipe de resposta.
Método: As rotinas para cálculo do excesso de risco relativo (ERR) e probabilidade de causa (PC) para leucemia serão utilizadas segundo as equações
dos modelos BEIR V e VII e metodologia RESRAD-RDD. Este projeto apresenta como característica de inovação a proposta de otimização de risco sobre
a equipe de resposta, considerando fatores como idade e sexo. Resultados Esperados: espera-se definir critérios para a determinação da composição
da equipe de resposta com base no risco associado à exposição de corpo inteiro às radiações ionizantes, considerando características individuais.
Adicionalmente, é esperado que 4 (quatro) estudantes e 1 (um) professor participem como colaboradores em nível de Iniciação Científica (PIBIC ou
PIBIT), inclusive na produção acadêmica formal. Viabilidade Econômico-Financeira: todo o trabalho será feito com a utilização de plataformas
gratuitas, testadas e aprovadas por organismos internacionais (IAEA, UNSCEAR, RERF, ICRP etc) utilizando computadores disponíveis na Unidade Santa
Cruz- RJ.
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RESUMO
O elemento químico carbono foi identificado há cerca de 220 anos e citado pela primeira vez no “Traité Elémentaire de Chimie’’ de Antoine-Laurent
Lavoisier em 1789, desde então, a versatilidade deste elemento vem sendo estudada. Os alótropos do elemento químico carbono, em especial os
nanotubos de carbono, vem sendo pesquisados desde a década de 90 e muitas descobertas foram feitas. As potencialidades deste nanomaterial são
comprovadas pela quantidade de pesquisadores e empresas envolvidas com seu estudo no mundo. A nanociência e a nanotecnologia são
consideradas portadoras de futuro, pois demonstram grandes possibilidades de melhorias em materiais, produtos e serviços. Espera-se a produção em
escala industrial, possibilitando as diversas aplicações pensadas, mas, que seja de forma viável, técnica e economicamente. Enquanto os
pesquisadores investem em pesquisas e desenvolvimentos, o setor industrial e organizações do governo investem recursos financeiros para, de forma
concreta, aplicar a tecnologia dos nanotubos de carbono em produtos de consumo para a sociedade. Existem muitos estudos relatando o uso dos
nanotubos de carbono em novos materiais e compósitos. Este estudo pretende desvendar as dificuldades relacionadas ao sistema produtivo dos
nanotubos de carbono e sua aplicabilidade, em especial, no Brasil
Aluno: Fernanda de Aquino da Silva
Curso do aluno: engenharia de produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcelo Augusto da Silva Cunha
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Título Análise do Impacto das Vibrações Mecânicas sobre a Estabilidade de Veículo Modelado Tridimensionalmente
E-mail: gustavosimao@uol.com.br
Docente orientador: Gustavo Simão Rodrigues

RESUMO
O estudo do conforto humano em veículos automotivos, tem grande importância comercial para as montadoras. Contudo outro aspecto de maior
relevância para as montadoras e a sociedade é a segurança do motorista, passageiros e pedestres, inclusive. Portanto, a fim de garantir a segurança de
todos no veículo e ao seu redor, engenheiros e outros profissionais da indústria automobilística estudam os efeitos das vibrações, provenientes das
irregularidades nas vias e ruas, para definir os parâmetros necessários para projetar um sistema de amortecimento (mola e amortecedor) que absorva
os impactos do pavimento e mantenha a estabilidade, principalmente em curvas. Com o intuito de contribuir para a Engenharia e a sociedade em
geral, nessa pesquisa será feita a análise do impacto que as vibrações na pista causam na estabilidade de um veículo de passeio modelado
tridimensionalmente em trajetos retilíneos e nas situações mais críticas, durante trajetórias curvilíneas.
Aluno: Pedro Natal Pinheiro de Santilhana
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E-mail: cvabreu@mls.com.br
Docente orientador: Cicero Vianna De Abreu

RESUMO
Pretende-se desenvolver um aplicativo em sistema computacional baseado no método dos elementos finitos, apto à análise numérica da propagação
de trinca de fadiga. Para isto, buscar-se-á em resultados de ensaios mecânicos os parâmetros para ajustar a nova aplicação numérica. Os ensaios de
propagação de trinca de fadiga serão realizados com técnicas indiretas de monitorização da progressão da trinca de fadiga, como o BFS e o CTOD. O
modelo de previsão de falha de fadiga com corrosão está baseado na teoria da mecânica da fratura linear-elástica (MFLE), associado a um processador
elasto-plástico para capturar as tensões na ponta da trinca em cada etapa de ciclo de carga. Uma malha de elementos finitos é definida na metade da
geometria do corpo de prova CT (tração compacta), com concentração maior nas proximidades da ponta da trinca. A propagação da trinca inicia e
prossegue em função do valor do fator crítico de tenacidade à fratura, diretamente proporcional ao nível de tensão, medido na ponta da trinca. Os
nós da linha da trinca correspondentes a esse fator crítico são liberados e nova configuração é avaliada segundo processo iterativo. A influência da
corrosão está patente na maior taxa de propagação da trinca, devido à perda de resistência mecânica do material. Uma das formas de representar tal
influência está sendo delineada pela redução do limite de escoamento do material na proporção em que se derem os efeitos da corrosão. Por outro
lado, surge o interesse para se avaliar outros materiais sujeitos à corrosão fadiga, como os aços de tubos de passagem derivados do petróleo e de gás
natural. A falha nestes dutos, muitos deles enterrados pode se originar após sua limpeza com soluções ácidas e, portanto, corrosivas. A aplicação de
inibidores verdes de diferentes mazesrequer sua validação na atenuação desta corrosão indesejada. As avaliações numéricas e experimentais da
ação dos inibidores poderão garantir essa validação.
Aluno: Tailan Erisson Moreira Falck
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
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Docente orientador: Mila Rosendahl Avelino

RESUMO
Atualmente, a mudança do clima é tratada como uma das ameaças mais relevantes ao meio ambiente global! A Convenção-Quadro das Nações Unidas
em seu art. 2º, tem como objetivo central estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera a um nível que impeça uma perigosa
interferência antrópica no sistema climático. O presente projeto objetiva contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa também
contribuem para o Brasil ter uma matriz energética relativamente limpa, com pequenas emissões no setor energético. O escopo da proposta inclui a
caracterização de emissões por metano (biogás) e hidrogênio puros bem como as misturas destes com GNV, etanol e gasolina. A metodologia consiste
em caracterizar as emissões para os combustíveis listados e oferecer a análise de impacto em cada combustível. Destacamos que o uso de hidrogênio
em células a combustível (Cac) na geração de energia elétrica tanto para consumo em unidades residenciais, hospitalares e fazendas, assim como em
veículos elétricos. Ressaltamos que a referido tecnologia foi lançada comercialmente nos mercados japonês, americano e europeu. Considerando que
a utilização de células a combustível tem como resíduos somente a água, tanto a cadeia produtiva do hidrogênio quanto o consumo são realizadas
sem emissões. O projeto pretendido aborda a utilização do hidrogênio para geração de energia elétrica e utilização em veículos equipados com células
a combustível além de emissões nos motores Otto, operando como Biodiesel e Biogás. Análise térmica dos motores além de treinamento de pessoal
especializado são resultados esperados. A equipe atualmente envolvida neste projeto, que já se encontra em andamento, abrange docentes, técnicos
de laboratório e 9 alunos de graduação em engenharia mecânica que desenvolvem seus TCC´s sob minha orientação nos seguintes temas:
desempenho de motores a combustão, biocombustíveis e o EVTE da produção de hidrogênio.
Aluno: Rafael Alves Moraes
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
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RESUMO
Com a economia do Brasil estagnada e a maior inflação desde 2002 (IBGE, 2015), um dos produtos que mais sofre aumento no preço é o combustível,
o que acarreta em um aumento direto em todos os produtos e serviços, reduzindo o poder aquisitivo de toda a população. Hoje em dia existem
estudos sendo realizados sobre outras formas de combustível, como por exemplo, carros movidos a eletricidade, ar comprimido, energia solar e a
hidrogênio. Todos esses exemplos têm como o objetivo viabilizar um combustível mais barato e menos agressivo ao meio ambiente, além de procurar
uma alternava ao combusbvel fóssil. Visando obter um melhor rendimento dos motores de combustão interna movidos à gasolina, uma tecnologia
desenvolvida utiliza a adição de hidrogênio na mistura ar-combustível. Dessa forma, este estudo tem como principal objetivo esclarecer como
funcionam os carros que são movidos através de gasolina potencializada através do hidrogênio retirado da água utilizando o processo de eletrólise,
conseguindo assim causar um rendimento maior na gasolina. Pretende-se também explicar as consequências e adaptações necessárias para que se
possa preparar um motor para receber este novo combusbvel.
Aluno: Douglas Prado Lopes Silva
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Docente orientador: Gustavo Simão Rodrigues

RESUMO
O Processo de Fabricação por Usinagem é um dos processos de fabricação mais utilizados na indústria em função da alta produtividade, da
possibilidade de obtenção de geometrias complexas e da precisão alcançada nas peças fabricadas. Segunda a norma a DIN 8580, a Usinagem aplica-se
a todos os processos de fabricação onde ocorre a remoção de material sob a forma de cavaco, conferindo à peça forma, dimensões ou acabamento,
ou ainda uma combinação qualquer desses três.O Estudo da Usinagem é baseado na mecânica (Atrito, Deformação), na Termodinâmica (Calor) e nas
propriedades dos materiais e pretende-se aplicar o conhecimento envolvido nas teorias citadas para compreender e otimizar um processo de
fabricação por Usinagem complexo, obtendo uma redução dos custos sem aumentar o prazo de fabricação e nem a qualidade do
produto.Atualmente, as máquinas operatrizes ulizadas para as tarefas mais diversas de Usinagem são comandadas por um código de programação
específico que antigamente era chamado apenas por NC (Comando Numérico). Hoje em dia, essas máquinas denominam-se CNC (Comando Numérico
Computadorizado), já que são acionadas através de um computador. É possível escrever o código CNC manualmente, porém o tempo gasto torna
inviável em certas situações. Para tanto, existem os programas que fazem o Projeto Auxiliado por Computador, do inglês Computer Aided Design
(CAD) e o programa de Manufatura Auxiliada por Computador, do inglês Computer Aided Machining (CAM).Dessa forma, pretende-se neste trabalho
aprofundar os conhecimentos de Usinagem e desenvolver conhecimentos de projeto e delineamento de processo através dos softwares CAD/CAM,
além de fazer um levantamento dos programas existentes no mercado, suas caracteríscas, vantagens e desvantagens.
Aluno: Naiara Vieira Le Sénéchal
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Docente orientador: Flavio Peres Amado

RESUMO
O entendimento do comportamento térmico e hidrodinâmico de escoamentos em geral tem sido objeto de grande interesse de pesquisadores. Em
trechos curvos ou toroidais, mais do que nos trechos retos, há ainda muitas questões a serem respondidas. O comportamento da queda de pressão e
dos gradientes térmicos na região de entrada é uma delas. O advento dos recursos computacionais que podem simular o processo via métodos
numéricos deu grande capacidade de previsão aos pesquisadores. A matéria justifica o grande interesse por causa da demanda de melhoria de
desempenho no escoamento de produtos da indústria petrolífera e de trocadores de calor. A simulação no pacote comercial é absolutamente
indispensável ao meu projeto de pesquisa ora em curso e financiado pelo Programa Pesquisa Produtividade da UNESA. O modelamento matemático, a
implementação em compilador FORTRAN e o tratamento dos resultados no software TecPlot é feita por este Coordenador. Tais resultados devem ser
comparados aos resultados de pacotes comerciais e da literatura.Caberá ao aluno fazer o modelamento do trecho reto inicial de 1080 metros e do
trecho curvo à frente (uma curva de 90 graus, a partir da qual o duto se enterra no solo) no software ANSYS em condições viscosas e em condições
invíscidas. O pacote comercial versão "student" foi instalado no laboratório de Elétrica do Campus Niterói neste mês de fevereiro de 2016. O aluno
terá de fazer o modelamento do elemento nos recursos de CAD do pacote, gerar a malha de elementos finitos, informar dados de propriedades do
duto, do isolamento e do fluido, condições de contorno e de escoamento. O pacote fará a previsão dos gradientes e campos de velocidade.
Aluno: Ediomedson Sales de Lucena
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RESUMO
Um dos maiores obstáculos ao ensino da mecânica dos fluidos está na impossibilidade de visualização da maioria dos fenômenos físicos envolvidos.
Na tentativa de contornar este obstáculo, o presente trabalho apresenta uma conjunto de experimentos em mecânica dos fluidos, tanto de graduação
quanto de pós-graduação, que permitirá ao aluno apropriar-se de conhecimentos referentes ao assunto. Todos os experimentos adotam como
ferramenta auxiliar de ensino um túnel de vento de baixa intensidade turbulenta. A instrumentação depende apenas de um tubo de Pitot, um
manômetro em ``U'' e um anemômetro de fio quente com um canal. Os experimentos foram projetados de forma a abordar conceitos de alta
relevância, com a utilização de equipamentos relativamente simples e baratos. Foram organizadas experiências sobre o escoamento no interior de um
duto quadrado simples, ao redor de corpos rombudos, em uma camada limite e na esteira de um cilindro. Dentre os conceitos abordados estão o de
medição de vazão, da força de arrasto sobre um corpo, de camada limite, de balanço integral da quantidade de movimento, de esteira, de emissão de
vórces, da existência de grandes estruturas organizadas e do espectro turbulento.
Aluno: Gabriel Silva Amorim
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Título PROJETO MINI-BAJA ESTÁCIO - ANÁLISE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM VEÍCULO PARA COMPETIÇÃO BAJA SAE
E-mail: malumartins.live@gmail.com
Docente orientador: Maria De Lourdes Martins Magalhaes

RESUMO
O projeto Baja SAE foi originado em 1976 nos Estados Unidos e a primeira competição no Brasil foi realizada em 1995. O projeto é um estímulo aos
estudantes de diversos segmentos de engenharia pela oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, muitas vezes, de forma
teórica, ao desenvolver um trabalho em equipe ao conquistar experiência profissional e impulsionar a disposição para o mercado de trabalho. Nesse
contexto, os estudantes devem desenvolver um veículo protótipo fora de estrada (off-road) com regras previamente definidas pela equipe
organizadora da competição, onde o desenvolvimento do projeto promove as etapas de concepção, projeto detalhado e construção do veículo. A
produção de novos produtos é tratada com grande interesse industrial no sentido de atender a demanda tecnológica e ainda proporcionar orientação
às ações de desenvolvimento com maior segurança e eficiência. A escolha dos materiais envolvidos na construção do veículo é uma importante fase
do projeto, já que está diretamente ligada a correta utilização do material, além da obtenção de propriedades mecânicas e qualidades tecnológicas
desejadas. Nesse sentido, o objetivo do presente projeto é realizar uma análise dos materiais ideais utilizados na projeção de um veículo para as
competições Baja SAE Estácio. Com essa avaliação espera-se alcançar graus aceitáveis de deformações e falhas e uma eficiência satisfatória nas provas
estáca e dinâmica.
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RESUMO
A Competição Baja SAE foi originada em 1976 nos Estados Unidos e realizada pela primeira vez no Brasil em 1995. Trata-se de um estímulo aos
estudantes de diversos segmentos de engenharia pela oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, muitas vezes, de forma
teórica, mediante um trabalho em equipe e conquistar experiência profissional capaz de os impulsionar para o mercado de trabalho. Nesse contexto,
os estudantes devem ter autonomia e a responsabilidade para desenvolver um mini veículo, no padrão de um protótipo fora de estrada (off-road),
com regras previamente definidas pela equipe organizadora da competição, o que engloba as etapas de concepção, projeto mecânico detalhado e
construção do veículo. Tudo isto precedido pela conquista de patrocinadores e seguindo plena obediência à boa gestão administrativa e financeira de
um projeto real. A produção de novos produtos, como este mini veículo, deve ser tratada com grande cuidado no sentido de atender à demanda
tecnológica e ainda proporcionar maiores segurança e confiabilidade. O treinamento dos integrantes da equipe, aqui denominada MECALOUCOS, é
uma importante fase do projeto, já que permitirá atingir com maior facilidade as metas ligadas ao desenvolvimento do mini veículo. sobretudo porque
se impõe que sejam estudantes dos ciclos iniciais da graduação em engenharia. Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa é apoiar cientifica e
tecnologicamente o projeto construtivo, seleção de peças e dos materiais ideais utilizados na fabricação de um mini veículo para as competições Baja
SAE Brasil e, principalmente, abrir espaço a integrantes da equipe de alunos em atividades de IC direcionadas a acelerar capacitações que os
coloquem a altura deste desafio. Com essa intenção espera-se que o veículo alcance resultados satisfatórios nas provas estáticas e dinâmicas
previstas na competição. É também primordial que seja institucionalizado o projeto MINI BAJA ESTÁCIO.
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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
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RESUMO
A presença de compostos contaminantes no óleo bruto é um desafio para indústria do petróleo, por este motivo o uso de aditivos químicos para
combater problemas operacionais durante a produção de óleo e gás, principalmente em áreas offshore, é frequentemente necessário e importante.
Esses aditivos químicos, consumidos tipicamente em altos volumes, representam um custo significativo para a indústria do petróleo e requer cada vez
mais controle e atenção. Obvio que o objetivo de toda a empresa que necessita injetar aditivos químicos é obter a melhor eficiência de cada produto
com menor custo de aquisição. Porém, o desempenho dos aditivos pode estar relacionado com mais de um fator: por exemplo, o inibidor de
incrustação pode ter um excelente desempenho no processo, mas se injetado no poço pode reduzir a permeabilidade da rocha reservatório; por outro
lado, sequestrantes de H2S em grande concentração aumenta o pH da água produzida o que pode causar a precipitação de asfaltenos. Ou seja, o
processo de injeção de produtos químicos envolve inúmeras variáveis e ainda temos a questão da própria medição do aditivo: como os custos de
injeção são elevados há necessidade de um ótimo controle nesse processo. Esse contexto justifica a razão desse trabalho que é analisar os principais
processos de injeção de produtos químicos na indústria do petróleo, notadamente no ambiente de produção offshore. O escopo do trabalho
considera o estudo desses processos e definir as principais soluções de medição da vazão desses aditivos de forma que possam ser atendidos as
condições operacionais com o melhor desempenho. Para tanto será realizado uma ampla pesquisa bibliográfica e entrevistas com potenciais
fornecedores de soluções garantindo a viabilidade técnica de implementação do projeto.
Aluno: Graziele Medeiros Cosme
Curso do aluno: Engenharia Química
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: César Priester Rosa Junior
Curso do aluno: Engenharia Química
Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título Agenda 21 Estácio/UNESA - Campus Freguesia
Docente orientador: Paulo José De Mendonça Ribeiro

E-mail: ciclomkt@hotmail.com

RESUMO
Este projeto procura relacionar empiricamente a teoria do Desenvolvimento Sustentável como equidade à experiência das conferências de Agenda 21
local e Lei Orgânica. “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*”. O objetivo do trabalho é criar a Agenda 21 Estácio/UNESA – Campus Freguesia
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 da Agenda 21 Local e a Leio
Orgânica, o entendimento do modelo nacional, estadual e o do municipal na área das políticas públicas. O projeto não requisita aportes financeiros,
acrescenta conteúdo cienbﬁco para a trajetória dos envolvidos.* FRANCO, D.. A teoria da jusça de J. Rawls: desenho da absorção local de órgãos
de afirmação de direitos para gênero e etnia. Doutor em Ciência Politica/Filosofia Política, Professor Auxiliar I, Pesquisador e Cronista. Autor do texto
deste Projeto de Iniciação Científica submetido, classificado e aprovado pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá
para o período Agosto de 2015 – Julho de 2016.
Aluno: Mariana Garcia Pinheiro
Curso do aluno: Administração
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luis Eduardo Vitorino da Silva
Curso do aluno: Administração
Situação: PIBIC/UNESA
Título Modelo Numérico e Computacional para a Resolução do Problema da Onda Acústica
E-mail: prof.alexandreantunes@gmail.com
Docente orientador: Alexandre José Miranda Antunes

RESUMO
A modelagem de propagação de ondas acústicas é uma das áreas de maior importância em geofísica. Nessas aplicações os meios são heterogêneos,
com fortes descontinuidades em suas propriedades físicas. O método de diferenças finitas explícita tem sido amplamente utilizado para solução
numérica desses problemas e, devido às considerações de estabilidade, a discretização temporal é determinada pela subregião com maior velocidade
de propagação da onda, que determina a menor discretização temporal. Nesta linha de pesquisa apresenta-se um algoritmo para a adaptação local da
discretização temporal, chamado Região de Transição Triangular (RTT), que permite que as diferentes discretizações temporais sejam relacionadas por
qualquer valor inteiro e permite que estas discretizações operem no limite de estabilidade do método de diferenças finitas utilizado. Resultados
numéricos obtidos mostram que a utilização de adaptação temporal pode diminuir o erro devido à discretização temporal, quando comparado à
solução obtida pelo método de diferenças finitas em sua forma convencional, com discretizações espacial e temporal constantes. Além disso
resultados preliminares, obtidos em pesquisas anteriores, sobre a redução do custo computacional envolvido na solução do problema, para uma
determinada discretização espacial, tem indicado um promissor caminho a seguir.
Aluno: Allan Mathias Teixeira Monteiro
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/UNESA
Título O acesso da sociedade aos dados da administração pública em municípios fluminenses: um estudo da implementação da Lei de Acesso à
informação.
E-mail: mcamacho@inca.gov.br
Docente orientador: Marcelo Camacho Silva

RESUMO
Este projeto de pesquisa propõe identificar em que medida a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) está implantada nos municípios do Estado
do Rio de Janeiro. Trata-se de estudo qualitativo de caráter descritivo, que utilizará como fonte de dados as páginas de Transparência Pública dos
entes Municipais, a coleta de dados, via solicitação no formato da lei de acesso à informação primários dos salários praticados para os diferentes
vínculos junto às Secretarias municipais de saúde. Pretende-se com este estudo avaliar o grau de adequação das práticas de gestão ao princípio da
transparência pública e a facilitação do controle da sociedade sobre as administrações municipais. Pretende-se estabelecer um padrão analítico que
permita classificar os municípios fluminenses de acordo com suas práticas de transparência, de tal sorte que se possa identificar os mais transparentes
e os instrumentos que usam para isto até os menos transparentes e as dificuldades impostas à sociedade para ter acesso aos dados públicos
Aluno: FABRICIO CONRADO BORGES
Curso do aluno: Administração
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Relações Internacionais
Título Muros, Cercas e Campos: atlas sociopolítico das obstruções à mobilidade humana
E-mail: ricksonrios.edu@gmail.com
Docente orientador: Rickson Rios Figueira

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo apresentar as etapas de uma pesquisa, ao final da qual pretende-se obter três produtos: (1) um atlas dos muros,
cercas e dos cinquenta maiores campos de refugiados que afetam a mobilidade humana internacional, contendo análise dos fatores históricos,
políticos e sociais que deram razão à sua existência, apresentado em plataforma virtual; (2) um documento, em formato pdf, contendo os mapas de
localização dos muros, cercas e dos cinquenta maiores campos de refugiados; e (3) um artigo científico que buscará analisar os efeitos que essas
estruturas (muros e campos) geram para os direitos humanos, a partir de uma análise teórica e dos regimes e jurisprudências internacionais que
tratem do assunto.
Aluno: Simone da Silva Azevedo
Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gustavo Santos Hosken
Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Relações Brasil-China nas revistas ilustradas do Segundo Reinado: a questão da imigração chinesa.
E-mail: angela_telles@yahoo.com.br
Docente orientador: Angela Maria Cunha Da Motta Telles

RESUMO
O objetivo perseguido nesse trabalho é identificar e discutir a produção de charges e caricaturas alusivas à questão da imigração chinesa, às relações
Brasil-China no Segundo Reinado, veiculadas nas revistas ilustradas publicadas no Rio de Janeiro, relacionando esse material iconográfico com projetos
políticos que permearam as relações sociais na segunda metade do século XIX. Tais projetos vislumbravam a substituição da mão de obra escrava, ou
como alguns contemporâneos chamavam a questão relava “a transformação do trabalho” no Brasil. (LISBOA, 2016)A pesquisa é limitada ao Rio de
Janeiro, por ter sido a capital do Império do Brasil, centro político, econômico e cultural, do país, que concentrava um maior número de revistas.
Estima-se que o alcance dessas publicações se estendesse às províncias. As Revista Illustrada, do italiano Angelo Agostini, foi a publicação de maior
fôlego do período abrangido por esse recorte. A revista sobrevivia principalmente de suas assinaturas, chegou a ter, em 1889, a tiragem de 4.000
exemplares, cifra que segundo Herman Lima, “jamais foi atingida por nenhum jornal ilustrado da América do Sul” (LIMA, 1963).
Aluno: Otto Reuter Lima
Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/CNPq

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título Avaliação da contaminação microbiológica de superfícies em residências e em uma instituição de ensino
E-mail: crisfert@globo.com
Docente orientador: Cristina Ferreira E Teixeira

RESUMO
O ambiente domiciliar é repleto de microrganismos indesejáveis, muitos dos quais introduzidos pelos próprios moradores. Vários microrganismos têm
a capacidade de formar biofilmes em superfícies das residências como teclados de computadores, pias e maçanetas de portas. A eliminação de
microrganismos presentes em biofilmes é uma tarefa árdua, pois desinfetantes não podem atingir a maioria dos microrganismos. O uso incorreto
desses produtos é outro fator que pode acarretar a sobrevivência de microrganismos. Outro problema envolve a resistência de bactérias aos
antibióticos. Bactérias menos suscetíveis aos desinfetantes podem conter genes de resistência aos antibióticos. Os moradores da residência podem
adquirir essas bactérias em seu organismo, podendo transferi-los para outras pessoas e superfícies. Assim, microrganismos resistentes a antibióticos
são disseminados, podendo dar origem a infecções comunitárias. O presente estudo tem como objetivos avaliar os microrganismos presentes em
diferentes superfícies de residências e de uma instituição de ensino na cidade do Rio de Janeiro no que diz respeito à sua identidade e ao seu perfil de
suscetibilidade aos antibióticos. Os microrganismos serão isolados de diversas superfícies de três ambientes domésticos: banheiros, sala e cozinha.
Também serão realizadas coletas a partir de superfícies de banheiros e salas de aula de uma instituição de ensino. Meios de cultura seletivos serão
utilizados para o isolamento de Escherichia coli e Staphylococcus aureus provenientes das amostras. Provas bioquímicas específicas para cada bactéria
serão utilizadas para identifica-las. Também será determinado o perfil de suscetibilidade das cepas pelo método da difusão pelo disco. Este estudo
poderá indicar se os ambientes analisados na pesquisa estão sendo higienizados adequadamente e, desta forma, os responsáveis por cada ambiente
poderão implantar medidas cabíveis para mudar o cenário encontrado, caso seja necessário.
Aluno: Silviane Cristina de Oliveira Arruda
Curso do aluno: Biomedicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Estudo dos mecanismos de ação do tetranortriterpenóide de origem natural (gedunina) na resposta a endotoxina bacteriana: papel de
moléculas adaptadoras na sinalização de TLR4
E-mail: patricia.pacheco.silva@gmail.com
Docente orientador: Patricia Pacheco Da Silva

RESUMO
Os macrófagos são capazes de reconhecer a endotoxina bacteriana (LPS) através do receptor TLR4, que parece ser o único com capacidade de ativar
respostas dependentes e independentes da proteína intracelular MyD88. A característica da sinalização independente de MyD88 é a capacidade de
induzir IFN-β e genes regulados por IFN. Já a sinalização dependente é capaz de induzir uma cascata de ativação intracelular, resultando na
translocação do fator de transcrição NF-kB e na geração de diversos mediadores inflamatórios, que são de extrema importância para a regulação da
resposta imune inata e adaptativa. Dentre estes, encontram-se os mediadores lipídicos, gerados a partir da atividade das enzimas ciclooxigenase e
lipoxigenase. Trabalhos prévios demonstram que macrófagos ativados por LPS, através da produção de fatores solúveis, interagem reciprocamente
com linfócitos T γδ, resulta ainda na modulação de outras populações celulares e, consequentemente, da resposta inflamatória induzida por LPS.
Recentemente, demonstramos que o LTB4 é capaz de induzir ativação e recrutamento de linfócitos T γδ na resposta inflamatória induzida por LPS.
Demonstramos que a gedunina, um tetranortriterpenóide de origem natural (obtido das sementes de Carapa guianensis) apresenta uma atividade antiinflamatória e imunomoduladora em diferentes modelos experimentais, incluindo a inflamação pleural induzida por LPS. Dados recentes obtidos
demonstram que o pré-tratamento in vitro com a gedunina (100 μM) foi capaz de modular funções de macrófagos murinos, tais como inibição de: i)
influxo de cálcio, ii) produção de óxido nítrico iii) expressão de heat shock protein-90 (HSP90), iv) COX-2 por macrófagos estimulados. Ainda, o prétratamento in vivo com a gedunina inibiu a migração de linfócitos T γδ em modelos de inflamação alérgica na pleura e no pulmão, fenômeno
dependente da produção de mediadores por macrófagos.
Aluno: ARTUR SILVA VIDAL CAPÃO
Curso do aluno: Biomedicina
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título Classificação de atletas de lutas e indivíduos ativos utilizando análise de componentes principais por meio de variáveis estabilométricas
E-mail: ricardo.luzardo@hotmail.com
Docente orientador: Ricardo Luiz Luzardo Filho

RESUMO
Aluno: Heitor Maia Leal
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Título EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM BETA-ALANINA OU CARNOSINA SOBRE A REATIVIDADE MICROVASCULAR E A RESTAURAÇÃO DA
CAPACIDADE ANAERÓBICA EM INDIVÍDUOS COM INTOLERÂNCIA À GLICOSE.
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A suplementação com β -alanina (β-AlaS) é capaz de aumentar o conteúdo intramuscular de carnosina e melhorar o rendimento anaeróbico lático. Foi
recentemente demonstrado que β-AlaS é capaz de exercer ação anti-oxidante e, através da ativação da enzima óxido nítrico sintetase endotelial,
aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico e melhorar a resposta de vasodilatação macrovascular, justificando sua implementação na redução dos
danos oxidativos presentes em doenças neurodegenerativas e cardiometabólicas. Em face do exposto, o objetivo do presente trabalho é identificar
através das tecnologias de Laser Doppler e de microscopia intravital, a reatividade microvascular e a perfusão capilar em resposta a suplementação
durante três semanas com beta-alanina ou carnosina em indivíduos com intolerância à glicose (pré-diabetes). Sessenta voluntários com idade
compreendida entre 30 e 40 anos e diagnosticados com intolerância à glicose serão aleatoriamente alocados em grupos e suplementados durante
cinco semanas com β-alanina (2g de β-AlaS; n=20), L-carnosina (500mg de CarnS; n=20) ou placebo (250mg de farinha de trigo; n=20). Esperamos que
a suplementação com beta-alanina seja capaz de melhorar a reatividade microvascular dependente de endotélio e aumentar o número de capilares
perfundidos em indivíduos com intolerância à glicose.
Aluno: Anderson Ferreira Pinho
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Título EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D SOBRA A REATIVIDADE MICROVASCULAR DE IDOSOS COM HIPOVITAMINOSE D
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A deficiência de vitamina D é uma epidemia global de elevada prevalência em idosos. Além de sua participação no metabolismo ósseo, a vitamina D
exerce importante papel na função vascular e do músculo esquelético e sua carência no sangue colabora para sarcopenia, inflamação e doença
cardiovascular, que são condições fisiopatológicas características da senescência. Apesar de bem evidenciado que baixos níveis séricos de vitamina D
encontram-se diretamente associados a prejuízos na função macrovascular e que a suplementação com vitamina D (SupD) é capaz de melhorar a
reatividade endotelial, nenhum estudo até o momento investigou o efeito da SupD na microcirculação, leito vascular responsável pelo controle da
resistência vascular periférica e nutrição tecidual. Neste sentido, o objetivo do presente estudo é verificar através de fluxometria Laser Speckle e
microscopia intravital, o efeito da SupD em idosos com deficiência de vitamina D, sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio
associando os resultados com eventuais alterações nos marcadores inflamatórios sistêmicos. Adicionalmente, este estudo também pretende verificar
o efeito da SupD sobre parâmetros de sarcopenia como a força de preensão manual e eventuais alterações na composição corporal.
Aluno: Gabriel Wendos Pena
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Título EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO IMPLEMENTADO NO TREINAMENTO MILITAR SOBRE A REATIVIDADE MICROVASCULAR E O PERFIL DE
CITOCINAS
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A rabdomiólise induzida por esforço é resultado de danos no sarcolema da fibra muscular resultando em extravasamento de conteúdo celular na
corrente sanguínea e provocada por realização de exercício físico extenuante sob intenso calor e umidade relativa do ar em indivíduos geneticamente
suscetíveis. De alta prevalência em cursos de operações militares especiais, a rabdomiólise envolve mioglobinúria podendo evoluir rapidamente para
falência renal aguda e óbito. Apesar dos sintomas de fraqueza e dor muscular, a condição é de difícil diagnóstico e envolve significativa elevação dos
níveis de citocinas pró-inflamatórias que deterioram a função endotelial podendo contribuir para disseminada coagulação intravascular. Em face ao
exposto, o presente estudo pretende investigar o efeito do treinamento físico intensivo implementado em curso militar de operações especiais sobre
a reatividade microvascular e os níveis de citocinas pró-inflamatórias no sangue identificando e caracterizando os eventuais casos de rabdomiólise.
Acreditamos que a intensa ativação imunológica em resposta a lesões produzidas pelo exercício intenso e também associada a traumas por impacto e
exposição a gases tóxicos, contribua para aumento do perfil inflamatório vascular e direto comprometimento da função microvascular.
Aluno: Luana Dutra Lima
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título IMPACTO DO TREINAMENTO DE ESCALADA SOBRE A REATIVIDADE MICROVASCULAR DEPENDENTE DE ENDOTÉLIO E MARCADORES DE
INFLAMAÇÃO VASCULAR EM JOVENS PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN
E-mail: roger.moraes@estacio.br
Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
Tendo em vista os efeitos positivos do treinamento de escalada sobre a reatividade microvascular sistêmica e sobre o desenvolvimento de habilidades
motoras e diante das alterações cardiovasculares e psicomotoras presentes em crianças portadoras de Síndrome de Down, o presente estudo
pretende investigar através de fluxometria Laser Speckle e capilaroscopia intravital, o efeito de três semanas de treinamento de escalada em muro
indoor sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio. Além disso, pretende verificar através de plataforma de força, o impacto deste
sistema de treinamento sobre o desenvolvimento do equilíbrio estático em crianças portadoras de Síndrome de Down comparando os resultados com
intervenções lúdicas de reeducação psicomotora.
Aluno: Marcílio Pereira da Silva
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Título Overtraining, cognição e rendimento acadêmico
E-mail: thiagotguimaraes@yahoo.com.br
Docente orientador: Thiago Teixeira Guimaraes

RESUMO
No contexto da saúde pública, não apenas a inatividade física deve figurar como principal preocupação. O exercício físico vem sendo considerado um
remédio milagroso, pois há evidências epidemiológicas que corroboram com esta condição. Entretanto, estudos experimentais questionam a eficácia
de qualquer configuração de um programa de treinamento físico em relação à frequência, intensidade e duração. O exercício regular parece
apresentar benefícios até o desenvolvimento do overtraining. Porém, segundo a literatura, o overtraining é um processo pobremente compreendido.
Não se tem conhecimento de um único marcador objetivo, preciso e confiável, de aplicação prática e simplificada para o monitoramento das
distribuições das cargas de treinamento ao longo de um período de tempo. Não há um consenso sobre o diagnóstico do overtraining a partir de
parâmetros fisiológicos e bioquímicos clássicos que indicam anormalidades e danos teciduais. Neste contexto, aspectos psicofisiológicos recebem cada
vez mais atenção por parte da comunidade científica, já que a síndrome envolve distúrbios cognitivos e comportamentais. Neste contexto, o objetivo
do presente estudo é testar a hipótese de que o rendimento acadêmico será comprometido em universitários que treinam de forma exaustiva.
Aluno: Daniel Costa Alves da Silva
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título PERFIL DAS PRATICANTES DE CORRIDA DE RUA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
E-mail: geovanacoiceiro@gmail.com
Docente orientador: Geovana Alves Coiceiro Cantuaria

RESUMO
O estudo tem como objetivo identificar o perfil das praticantes de corrida de rua na Cidade do Rio de Janeiro. O estudo tem a natureza de pesquisa
aplicada, pois objetiva gerar mais informações sobre a realidade da praticante de corrida de rua da cidade do Rio de Janeiro. A abordagem do
problema é qualitativa ao analisar e descrever as informações concedidas pelas praticantes, conhecendo a sua prática esportiva. Quanto ao objetivo, a
pesquisa é descriva, cujo método é o exploratório, pois visa ulizar dos dados coletados sem interferir no objevo do estudo.Como instrumento
para a coleta de dados será utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas. A amostra não probabilística por conveniência, será então
composta por praticantes de corrida de rua nas distâncias de 5km à Maratona, que treine no mínimo a 6 meses e que seja natural do Rio de Janeiro.A
coleta de dados será realizada nos locais de treinamento e nas próprias corridas de rua. Para tratamento dos dados será utilizada estatística descritiva
e análise do conteúdo.
Aluno: MICHELLE SILVA DE LIMA
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rafael Rodrigues da Silva
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: William Santos Rosa Matrícula
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título Cuidado de enfermagem nas imagens de esculturas de enfermeiras
Docente orientador: Andréia Neves Santanna

E-mail: anetanna22@gmail.com

RESUMO
O presente estudo tem como objeto: as imagens de esculturas de enfermeiras que remetem cuidado na praça da cruz vermelha no Rio de Janeiro.
Será utilizada a fotografia como estratégia de aproximação das esculturas. Os objetivos traçados foram: Identificar a existência de relação entre as
esculturas em homenagem a enfermeiras na praça da cruz vermelha. Levantar a repercussão á época na imprensa ilustrada acerca da criação das
esculturas. Descrever a motivação para construção das esculturas de enfermeiras na praça da cruz vermelha. Analisar a representação das esculturas
para profissão de enfermagem. Na operação metodológica será utilizada a historiografia, por meio da articulação do contexto histórico social da
época, com busca ativa de informações acerca das imagens na imprensa ilustrada. As imagens serão analisadas com recurso da semiótica e será
utilizada uma matriz de análise para decodificação dos itens encontrados composta de quatro itens: Dados de identificação, dados do plano de
expressão, dados do plano de conteúdo e observações.
Aluno: Sarah Kelley Ribeiro de Almeida
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Simone de Oliveira Castro Alves do Nascimento
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: ANA CAROLINA CORREIA DE QUEIROZ
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
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: Rebeca Alexandre Bezerra
Curso do aluno: Odontologia
Situação: IC/FAPERJ
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Título ESTUDO DO CONHECIMENTO DA COMUNIDADE SOBRE AS ENDOCARDITES CAUSADAS POR INFECÇÕES BUCAIS E CAPACITAÇÃO DE
PROTAGONISTAS JUVENIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA PARA PROMOÇÃO DA HIGIENE
BUCAL E PREVENÇÃO DESTAS DOENÇAS COMO
E-mail: mferm23@gmail.com
Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
O estudo sobre os mecanismos de dispersão bacteriana e formação de endocardite a partir do agravamento de doenças bucais mostra que é
primordial ensinar a comunidade, os acadêmicos de saúde e a população em geral que a higiene bucal adequada traz benefícios ao indivíduo, tais
como a promoção da qualidade de vida e prevenção de doenças infecciosas secundárias. A rotina de higiene bucal e visita ao dentista são ações
eficazes no processo de manutenção da saúde bucal com prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento, evitando assim o agravamento
das mesmas e sendo relevante o estudo, questionamento sobre o conhecimento da crescimento e valorização da atuação do enfermeiro e do dentista
como agentes educadores para prevenção e tratamento da saúde bucal da população, incluindo daqueles indivíduos internados em UTIs, e da sua
propagação da educação na família e na comunidade. A endocardite é uma doença infecciosa grave que envolve o endocárdio mural e uma ou mais
valvas cardíacas ou defeitos septais, podendo cursar com importantes complicações cardíacas e sistêmicas durante o tratamento. Os profissionais de
saúde também devem estar atentos em relação à saúde bucal de pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva-UTI) e em homecare,
cuidando para que esta higienização bucal seja rotineira. Além disso, a formação de protagonistas juvenis atuantes em educação para prevenção em
saúde se constitui na capacitação destes para participação dos adolescentes em atividades que transcendem o âmbito acadêmico, e que podem ter
como espaço a escola, a comunidade, através de movimentos, campanhas e outras formas de mobilização que vão além do seu entorno sócio
comunitário. O objevo desta linha de pesquisa éinvesgar o conhecimento da comunidade a respeito dos riscos da endocardite infecciosa, sua
correlação com as doenças bucais, e capacitar mulplicadores do conhecimento.
Aluno: Raquel Silva Gonçalves de Mello
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sarah Morais da Rocha Pinto
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Bruna Thamiris da Silva Batista
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Beatriz Nunes Moraes
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O ACONSELHAMENTO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
E-mail: kyralochio@gmail.com
Docente orientador: Kyra Viannna Alochio

RESUMO
As mudanças geradas pelo perfil da epidemia de HIV/Aids demandaram a criação de novas ações diretivas e estratégicas ao enfrentamento e
propagação da epidemia, neste sentido o aconselhamento se apresenta como estratégia viabilizada ao enfrentamento das vulnerabilidades individuais
que coadunam com uma maior susceptibilidade dos indivíduos a exposição do HIV. Neste sentido, onde a estratégia destina-se a ampliação de uma
ação preventiva torna-se relevante conhecer inicialmente como se procedem estas ações nos serviços de atenção as doenças sexualmente
transmissíveis. O presente projeto coaduna com um movimento de introdução a pesquisa propiciada e direcionada aos alunos acadêmicos de
enfermagem do campus Macaé e possui uma abordagem metodológica alinhada aos conceitos de PBE, enfatizados nas disciplinas curriculares
possuindo como objetivos gerais a) levantar evidências cientificas sobre as ações de aconselhamento sexual nos serviços de prevenção em
HIV/DST/Aids e objetivos específicos: b) conhecer as literaturas cientificas que versem sobre a temática aconselhamento em DST/HIV/Aids; c)
categorizar os estudos em graus de evidencia cientifica através da escala de Oxford; d) sintetizar as evidências e apresentá-las através de um processo
revisional integrativo. Para a realização desta pesquisa será utilizada uma abordagem qualitativa, descritivo-exploratória e de revisão integrativa de
literatura. Os dados serão coletados através das bases da Biblioteca Virtual de Saúde e serão tratados conforme os processos de referenciais de
análise de conteúdo. Com isto pretende-se estabelecer um movimento de pesquisa com os discentes de graduação em Enfermagem do campus Unesa
Macaé, ambientando-os as demandas e ao sistema de bolsas Pibic bem como enfatizando os aspectos relativos à exposição e veiculação formais do
conhecimento através de suas parcipações em eventos cienbﬁcos e produção de argo.
Aluno: Eliza Cristina Maciel Moreira
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título Análise Citotóxica e Mutagênica do Extrato Aquoso Cajanus cajan (L.) Utilizando o Sistema Allium cepa
E-mail: lurodlessa@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Rodrigues Lessa

RESUMO
A prática do uso alternativo de vegetais para o tratamento de algumas enfermidades é amplamente difundida em vários países. Isso se deve ao
conhecimento empírico acumulado pelos antepassados de certas comunidades, sendo esta prática mais intensa em populações interioranas e rurais.
O crescente interesse no uso de plantas medicinais em substituição aos medicamento industrializados se deve a grande diversidade vegetal
encontrada no Brasil, a insatisfação com os resultados obtidos em tratamentos com a medicina convencional, aos efeitos indesejáveis e prejuízos
causados pelo uso abusivo e/ou incorreto dos medicamentos sintéticos, a falta de acesso aos medicamentos e à medicina institucionalizada, a
consciência ecológica e a crença popular de que o natural é inofensivo.O uso plantas para ﬁns medicinais em enfermidades diversas, muitas vezes é
pautado somente no saber popular disseminado em uma determinada região sem quaisquer comprovação cientifica quanto as propriedades
farmacológica e toxicológica da planta medicinal usada. Tal fato leva a um grande número de intoxicações por ingestão inadequada ou indevida de
plantas. Isso se deve, em grande parte ao fato da escassez de pesquisas quanto a toxicidades de drogas vegetais. Essas pesquisas possibilitariam o
uso seguro e eﬁcaz de plantas medicinais. Testes com bioindicadores podem ser ulizados para avaliação de citotoxicidade e mutagenicidade de
extratos vegetais. O sistema Allium cepa é um eficiente teste para essa validação devido ao seu baixo custo, confiabilidade e concordância com outros
testes.Em um levantamento de estudos etnofarmacologicos de Cajanus cajan, também conhecido como feijão guandu, foram encontrados 31
registros de usos de diferentes porém nenhum estudo toxicológico sobre a planta foi encontrado. Este estudo busca avaliação da citotoxicidade e
mutagenicidade do extrato aquoso de folhas e flores de Cajanus cajan utilizando o teste de Allium cepa como bioindicador.
Aluno: Mateus Curty Cariello da Silva
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Análise da Citotóxicidade e Mutagênicidade do Paracetamol Utilizando o Sistema Allium cepa.
E-mail: lurodlessa@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Rodrigues Lessa

RESUMO
Em todo mundo observa-se o aumento de micro poluentes emergentes no ambiente aquático. Dentre os micro poluentes emergentes encontrados
nestes ambientes estão alguns resíduos de medicamentos.Esses compostos são encontrados no sistema de águas residuais devido a sua excreção
por seres humanos e animais e também pelo descarte incorreto. A presença de compostos farmacêuticos no ambiente aquático pode ocasionar
danos irreversíveis aos ecossistemas aquáticos e á saúde humana. Compostos farmacologicamente ativos são moléculas estáveis e possuem grande
resistência a degradação aumentando a relevância destes compostos em termos de contaminação ambiental.Um destes fármacos encontrados em
corpos hídricos e efluentes de todo o mundo é o paracetamol. Ele é um dos analgésicos mais usados no mundo suas interações outros contaminantes
orgânicos ambientais são diversas e os prejuízos ambientais imensuráveis. A ﬁltração com carvão avado tem se demonstrado eﬁciente na remoção
de micro poluentes. O teste de Allium cepa é frequentemente ulizado para avaliar de citotoxicidade e mutagenicidade , ecotoxicidade e para o
monitoramento ambiental de micropoluentes.Este trabalho tem como objevo avaliar a remoção do paracetamol em solução aquosa por ﬁltro de
carvão avado através de observações de mutagenicidade e citotoxicidade nas células meristemácas das raízes de Allium cepa.
Aluno: Fernanda de Melo Regazio Cariello
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação dos processos deteriorativos de superfícies de metais por bactérias e o emprego de biossurfactantes no seu controle
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 espécies bacterianas
produtoras de biossurfactantes, a partir de amostras ambientais. Este trabalho agora tem continuidade através de bioprospecção de uma diversidade
maior de bactérias produtoras, da caracterização bioquímica destas moléculas e investigar seu papel no controle de biofilmes envolvidos na oxidação
de ligas metálicas de aço-carbono.
Aluno: Isabela Santos da Silva
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/CNPq
Título Isolamento e determinação da atividade antibacteriana in vitro de alcaloides isolados de plantas da espécie Sida rhombifolia (Malvaceae)
E-mail: dayse.bastos@estacio.br
Docente orientador: Dayse Dos Santos Bastos

RESUMO
Segundo a OMS, planta medicinal “é uma espécie Vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos” . No Brasil, impulsionado pela
imensa biodiversidade dos biomas, o uso de plantas medicinais apresenta características que foram adquiridas ainda no período colonial. Entre os
biomas brasileiros, a Mata Atlântica ocorre em 17 estados brasileiros, sendo o único ocorrente no Estado do Rio de Janeiro. Inserido em região de
Mata Atlântica, o Parque Natural Municipal de Petrópolis é uma Unidade de Conservação dentro da APA Petrópolis e abriga uma expressiva
diversidade de espécies vegetais endêmicas e exóticas. Estudos recentes identificaram neste local a presença da espécie vegetal Sida rhombifolia
utilizada na medicina popular como antimicrobiano, entre outros. Apesar de apresentar várias classes de substâncias com atividade biológicas, entre
elas a classe dos alcalóides, poucos estudos relacionam essas substâncias com o efeito terapêutico da planta. Sendo assim, este projeto pretende
isolar e determinar a atividade antimicrobiana dos alcalóides presentes nas folhas da Sida rhombifolia. Para tanto, serão coletadas folhas de
espécimes desta planta presentes no Parque Natural Municipal de Petrópolis. Essas folhas secas e pulverizadas e, a partir do material resultante será
preparado um extrato alcoólico. O isolamento do alcalóide será viabilizado pela eluição do extrato alcoólico em coluna de vidro preenchida com resina
ácida DOWEX-50. Serão realizados testes químicos de identificação de substâncias no extrato alcóolico em todas as frações obtidas a partir deste
procedimento. A determinação da atividade antimicrobiana será realizada a partir da avaliação da sensibilidade de cepas patogênicas de
Staphylococcus sp. frente ao extrato bruto e as frações obtidas durante o procedimento de isolamento (fração contendo apenas alcalóides e fração
isenta de alcalóides). Os resultados serão comparados com testes controle de antibiograma.
Aluno: Juliana Ferreira Brandão
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Isolamento e determinação do potencial antimicrobiano de alcalóides piperidínico presentes no fruto da Punica granatum (romãzeira)
E-mail: dayse.bastos@estacio.br
Docente orientador: Dayse Dos Santos Bastos

RESUMO
O uso terapêutico de plantas medicinais encontra-se desde os tempos mais remotos. O Brasil é rico em diversidade cultural, étnica e florística o que
resulta em uma grande geração, com conhecimentos que é passado entre famílias, sobre o uso das plantas medicinais. Punica granatum, chamada
popularmente por romãzeira, da família Punicacease, é um arbusto ramoso de até 3 metros de altura, com folhas simples, cartáceas, dispostas em
grupos de 2 ou 3, de 4-8 cm de comprimento. Contém flores solitárias, constituídas de cor vermelho-alaranjado e um cálice esverdeado, duro e
coriáceo. Originária da Ásia e encontra-se em toda a região do Mediterrâneo. Os constituintes principais da romã são os flavonoides, taninos
condensados e taninos hidrolisáveis, ácidos fenólico, ácidos graxos, triglicerídeos e alcaloides. O objetivo principal desde trabalho é avaliar o efeito
antimicrobiano dos alcaloides da casca da romã contra Staphylococcus aureus, utilizando resina ácida para o isolamento dos alcalóides. Os frutos da
romã serão coletados em arbustos localizados na zona Oeste do Rio de Janeiro. Serão preparados extratos aquosos e etanólicos a partir das cascas e
do miolho do fruto. Para cada extrato, o isolamento será feito com uma coluna de vidro preenchida com resina ácida e será feito a cromatografia em
camada delgada para verificar a presença dos principais componentes em cada fração coletada. O teste antimicrobiano será realizado em meio Ágar
Mueller-Hinton e os resultados serão avaliados utilizando antibiograma como controle.
Aluno: Jamille Rocha Farias
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Priscila de França dos Santos
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
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Título Criolipólise: seus efeitos sobre a apoptose de adipócitos e sobre os níveis de irisina nas regiões de aplicação.
E-mail: hustenc@gmail.com
Docente orientador: Husten Da Silva Carvalho

RESUMO
No corpo humano o tecido adiposo branco é mais abundante que o tecido adiposo marrom e apresenta capacidade de armazenamento de lipídios. Os
efeitos do tecido adiposo marron são atribuídos à sua capacidade de oxidação dos ácidos graxos e glicose para sustentar a termogênese. Foi
caracterizado mais recentemente o tecido adiposo bege, também metabolicamente ativo com respostas de termogênese. A criolipólise corresponde à
perda de tecido adiposo através da exposição à baixa temperatura e redução do fluxo sanguíneo, sem causar qualquer lesão na pele ou alterações nas
fibras nervosas sensoriais. Desencadeia um processo inflamatório que surge após alguns dias da aplicação, com adipócitos em apoptose ou sendo
fagocitados. Diversos fatores levam a apoptose, como a ligação de moléculas à receptores, danos no DNA, choque térmico, deprivação de fatores de
crescimento, baixa quantidade de nutrientes e níveis aumentados de espécies reativas do oxigênio. Irisina é secretada pelo tecido muscular e ao
encontrar receptores em adipócitos brancos, estimula a expressão da proteína desacopladora-1 (UCP-1) ou termogenina, que transforma células
adiposas brancas em beges. Irisina sinaliza a termogênese em tecido adiposo marron, principalmente a partir da exposição ao frio. O estresse
oxidativo e danos nas células musculares estimulam a secreção de irisina. Foi considerando as informações muitas vezes pouco articuladas envolvendo
a criolipólise, apoptose e a possível secreção de irisina, que resolvemos preparar esta revisão capaz de criar uma convergência entre os
conhecimentos recentes sobre mecanismos que induzem a apoptose e sobre a ação da irisina na redução do tecido adiposo, em condições de baixa
temperatura e pouco fluxo sanguíneo. Com nosso trabalho esperamos esclarecer melhor os efeitos da criolipólise sobre os mecanismos de apoptose
em adipócitos amarelos e fundamentar um possível efeito da criolipólise também sobre os níveis de irisina.
Aluno: Anderson dos Santos Cordeiro
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/CNPq
Título EFEITO DA DESMINERALIZAÇÃO DO TECIDO ÓSSEO NO TEMPO DE PROPAGAÇÃO DO ULTRASSOM
E-mail: christiano.machado@estacio.br
Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

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. Apesar de mais de 20 anos já terem se passado após o primeiro
registro do uso do QUS para predizer a força óssea, essa área do conhecimento ainda não atingiu sua maturidade. 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. Sendo assim, o presente projeto visa estudar o efeito da desmineralização do tecido ósseo em parâmetros de ultrassom quantitativo (QUS),
mais especificamente no tempo de vôo (TOF – time-of-flight) do ultrassom. Inicialmente, será feito um estudo de otimização de uma técnica de
desmineralização usando EDTA, um quelante de cálcio já descrito na literatura. As coletas de sinais de ultrassom e análise serão feitas no Laboratório
de Ultrassom Biomédico (LabusBio), da UNESA.
Aluno: Melissa Fabrício Melo de Oliveira
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: IC/FAPERJ
Aluno: Stephanie Pascoal de Miranda
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabela de Paula Dias
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Medicina
Título Ação cervicovaginal do promestrieno tópico em pacientes climatéricas
Docente orientador: Tereza Maria Pereira Fontes

E-mail: terezafontes@globo.com

RESUMO
Introdução. Apesar dos avanços tecnológicos da medicina, o método de obtenção do material cervicovaginal para estudo citológico ainda consiste na
introdução do especulo vaginal, que mesmo com lubrificante, pela possibilidade de atritar no introito 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,
melhore o desconforto do exame ginecológico, na nossa prática clínica, eles nem sempre se mostram suficientes para diminuir o desconforto causado
pelo exame ginecológico de rotina, sobretudo em pacientes com atrofia genital na pós-menopausa. Objetivo. Geral: avaliar a ação promestrieno no
trato genital inferior e sua interferência no desconforto do exame ginecológico em pacientes climatéricas. Específicos: estudar a ação do promestrieno
na microbiota vaginal e no epitélio cervicovaginal pela leitura do exame colpocitológico oncótico e hormonal em pacientes climatéricas. Pacientes e
métodos. Será realizado um estudo prospectivo de coorte onde serão selecionadas aleatoriamente 100 pacientes na pós-menopausa, no ambulatório
de Climatério do Hospital Municipal da Piedade, que após consentimento informado, serão submetidas à coleta de material vaginal para avaliação
citológica oncótica, hormonal e da microflora, no dia da consulta de rotina e 20 dias após o uso de promestrieno vaginal diário. Nas duas consultas,
será utilizado no exame ginecológico espéculo vaginal e luva de procedimento com lubrificante a base de água ou vaselina. Simultaneamente será
avaliado o grau do desconforto provocado pelo exame vaginal utilizando uma escala visual analógica de dor. As lâminas serão analisadas e
comparadas, entre a coleta antes e depois do uso do promestrieno, por dois patologistas, de forma mascarada, que emitirão os laudos da microflora
vaginal e os oncóticos, segundo a classificação de Bethesda e os da avaliação cito hormonal, de acordo
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Título AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO VACINAL, EXPOSIÇÃO A ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E ADESÃO ÀS VACINAS PRESCRITAS NOS
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, caxumba e coqueluche, transmitidas pela via respiratória, além de representarem
risco para o próprio proﬁssional, podem signiﬁcar exposição de pacientes vulneráveis a esses agentes, através com ele.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, da detecção precoce
e rápido isolamento de pacientes portadores de doenças transmissíveis, e também através de imunização.A adoção de prácas de imunização
depende da avaliação individual dos registros referentes às imunizações prévias, da ocorrência passada de doenças imunopreveníveis, da história
clínica e de exames sorológicos. Mas a adesão do proﬁssional é fundamental. A avaliação da situação vacinal dos estudantes de medicina da UNESA
ocorre desde 2007, a partir de um convite feito aos alunos ingressantes, em uma palestra sobre imunização de profissionais de saúde, na “semana de
boas vindas”. No entanto, a procura é reduzida. Em 2013 estabelecemos a busca ativa dos estudantes, no entanto, apesar do aumento na demanda,
ainda é baixo o número de estudantes que procura atendimento. Além disso, após o contato inicial, não sabemos quantos estudantes aderem às
orientações propostas. Por isso nesse ano incluímos a avaliação dos estudantes previamente atendidos com relação à adesão às medidas propostas
na consulta inicial.A proposta é manter o acompanhamento conbnuo dos estudantes de medicina, atentos à novas indicações de vacinas que
ocorram ao longo do tempo. Desse modo, pretendemos que a cada ano um número maior de alunos chegue ao internato tendo realizado todas as
vacinas indicadas, evitando situações como a do recente surto caxumba ocorrido nesse grupo.
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Título Avaliação do perfil de risco cardiovascular em uma população adulta acompanhada no Programa de Saúde da Família no centro do Município
do Rio de Janei
E-mail: bethmux@globo.com
Docente orientador: Elizabeth Silaid Muxfeldt

RESUMO
Aluno: Mariana Loureiro Cunha
Curso do aluno: Medicina
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Título Avaliação do perfil de risco cardiovascular em uma população adulta acompanhada no Programa de Saúde da Família no centro do Município
do Rio de Janeiro
E-mail: bethmux@globo.com
Docente orientador: Elizabeth Silaid Muxfeldt

RESUMO
O presente projeto propõe um estudo transversal inicial para avaliação do perfil de risco cardiovascular de uma população adulta (18 a 50 anos)
residente no Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Programa da Saúde da Família – Lapa /Universidade Estácio de Sá. Em
um primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas características sócio-demográficas, grau de escolaridade e dados
antropométricos. Serão registrados os fatores de risco tradicionais relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e obesidade e a
presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia. Além disso, será realizado um rastreamento da presença da
Síndrome de Apneia/Hipopneia do Sono (SAHOS), patologia fortemente associada à maior incidência e gravidade das doenças cardiovasculares. Os
sujeitos da pesquisa que apresentem alto risco para SAHOS serão encaminhados para realização de polissonograﬁa.Os indivíduos serão submedos a
exames complementares (Bioquímica de sangue e EAS da urina) para avaliação do perfil glicídico, perfil lipídico e função renal, além de ECG de
respouso, buscando evidências de hipertroﬁa ventricular esquerda.Serão avaliados também os níveis pressóricos dentro e fora do consultório
(Monitorização Residencial da Pressão Arterial) com intuito de estabelecer a real prevalência de hipertensão arterial e classificando em 4 grupos
disntos: normotensão, hipertensão do jaleco branco, hipertensão sustentada e hipertensão mascarada. A parr daí, será formada uma coorte para
avaliação de risco cardiovascular. Os sujeitos da pesquisa serão reavaliados anualmente para registro de novos fatores de risco que venham a surgir,
regressão ou controle dos fatores de risco previamente existentes e a ocorrência de desfechos cardiovasculares (mortalidade total, mortalidade
cardiovascular e eventos cardiovasculares fatais e não fatais).
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RESUMO
Os pacientes com diabetes mellitus (DM) devem executar um complexo plano de ações comportamentais de cuidados numa base diária, ao longo de
toda a sua vida. Essas ações envolvem o estilo de vida, o uso de medicações (insulina ou hipoglicemiantes orais), monitorização dos níveis de glicemia,
resposta a sintomas de hipoglicemia ou hiperglicemia, cuidados com os pés e procura de cuidados de saúde adequados para a diabetes ou para outros
problemas de saúde. O regime é ainda complicado pela responsabilidade que o doente tem de integrar e sequenciar todas estas tarefas
comportamentais na rotina do dia a dia, isto é, pela exigência que lhe é feita para que tome constantemente decisões complexas relativamente ao
tratamento. Os pacientes podem ter que modificar os seus comportamentos de autocuidado de situação para situação, não havendo,
frequentemente, uma prescrição comportamental estandardizada que lhe possa ser dada e que se mantenha válida através de todas as situações
(McNabb, 1997). Este trabalho terá por objetivo avaliar o conhecimento e a atitude de pacientes com DM1 e DM2 acompanhados na Policlínica
Ronaldo Gazolla e na CSE Lapa. Serão avaliados os pacientes com diagnóstico de DM1 e DM2, que tenham assinado o termo de consentimento livre
esclarecido, respeitando os Critérios de inclusão (Ambos os sexos, maiores de 18 anos, escolaridade mínima) e os critérios de exclusão (gestantes)
estabelecidos. Os instrumentos de coleta incluem a aplicação de dois questionários registrados, sendo um para a avaliação do conhecimento a
respeito do DM (DNK-A) e outro para avaliação da atitude a respeito da doença (ATT-19), além de informações sociodemográficas, antropométricas e
relacionadas à doença, coletadas através da análise de prontuário. Os questionários serão aplicados em pacientes que aguardam atendimento de
rotina na Policlínica Ronaldo Gazolla e no CSE Lapa.
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Título COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS DE REALIZAÇÃO DA MANOBRA DE VALSALVA DURANTE O ESTUDO URODINÂMICO DE MULHERES
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RESUMO
A avaliação urodinâmica é o estudo padrão-ouro na investigação diagnóstica e prognóstica da incontinência urinária de esforço (IUE) em mulheres.
Para tanto, durante o exame, é avaliada a pressão de perda aos esforços (PPE). Tosse e Manobra de Valsalva são as técnicas utilizadas para obtenção
desta pressão de perda. Apesar da manobra de Valsalva ser a mais utilizada nos estudos urodinâmicos para obtenção da PPE, a mesma não tem a sua
técnica de realização padronizada. Através da análise de estudos urodinâmicos de pacientes submetidas à este exame para investigação de IUE, com
diferentes técnicas de aplicação da manobra de Valsalva, procuraremos identificar aquela que se mostrar mais adequada para obtenção da PPE,
durante um estudo urodinâmico.
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Título Construindo narrativas médicas de jovens submetidos a cirurgia cardíaca de troca valvar
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RESUMO
Projeto de inclusão de textos literários e de estímulo à produção de narrativas no contexto da educação médica, visando estimular o aprimoramento
das habilidades humanísticas, a competência na construção de narrativas e o desenvolvimento de valores morais e éticos e uma empática
compreensão do ser humano, necessários à prática clínica.
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RESUMO
É possível fazer medidas das dimensões dos crânios e a isso denominamos craniometria. Dentre as diversas medidas possíveis, destacam-se as
dimensões transversais e longitudinais, podendo se relacionar formando o Índice Cefálico ou craniano. Existem na literatura clássica e em artigos
recentes diversas descrições, em variadas populações, sobre a prevalência de uma comunicação entre o plexo venoso pterigoide e o seio cavernoso,
através do forame venoso, também descrito como Forame de Vesálio. O objevo deste estudo é analisar a prevalência do forame de Vesálio,
veriﬁcando se este é bilateral ou unilateral, permeável ou não permeável e relacioná-la com o Índice Cefálico.É um estudo observacional do po
transversal, utilizando crânios humanos, localizados nos Laboratórios de anatomia das unidades do Estado do Rio de Janeiro da Universidade Estácio
de Sá.Os procedimentos descritos neste estudo não impõem risco signiﬁcavo, pois serão obdas amostras a parr de peças cadavéricas secas.
Dentre os benefícios estão a possibilidade de comparar a morfologia de brasileiros com outras populações e correlacionar os achados orientando
possíveis intervenções clínicas e cirúrgicas.
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RESUMO
O dengue é uma doença viral aguda, causada por um arbovírus, podendo se apresentar sob a forma de 4 complexos antigênicos (DENV-1, DENV-2,
DENV-3 e DENV-4). O Brasil é o país com o maior número de casos no mundo, representando 80% dos casos do hemisfério ocidental. Desde 2002, a
classificação epidemiológica dos casos de dengue no Brasil é realizada após desfecho do caso, baseada na evolução e presença de sinais clínicos e
exames laboratoriais, segundo os critérios da OMS. Entretanto, esses critérios não permitem o reconhecimento precoce de formas potencialmente
graves, para as quais é crucial a instituição de tratamento imediato, uma vez que alguns doentes podem progredir das apresentações brandas até às
mais graves em um curto intervalo de tempo. O teste imunocromatográfico para detecção do NS1 vem sendo apontado como um método laboratorial
simples e útil na identificação da infecção pelo dengue em sua fase precoce. Entretanto, há muita discrepância entre o que é informado pelos
fabricantes a respeito do desempenho dos testes e o que é, de fato, relatado nos ensaios publicados em revistas avaliadas. Objetivos: Analisar
acurácia, confiabilidade e custo-efetividade de testes rápidos imunocromatográficos (TRI) para o diagnóstico do dengue. Método: Estudo seccional
para avaliar quatro TRI segundo as diretrizes do manual STARD, acurácia e confiabilidade inter-observador e segundo tipo de amostra (fresca e
congelada) em pacientes adultos com até três dias de febre em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e hospital de emergência; e, avaliação de
custo-efevidade para comparar quatro TRI e dois critérios diagnóscos de dengue da Organização Mundial da Saúde (OMS 1997 2 2009).
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Título DESCOMPLICANDO A HISTOLOGIA E A EMBRIOLOGIA: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE HISTOLOGIA E
EMBRIOLOGIA EM METODOLOGIAS ATIVAS.
E-mail: veronicamartini72@gmail.com
Docente orientador: Veronica Clemente Villar Martini

RESUMO
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares, o currículo médico deve ser estruturado para proporcionar equilíbrio entre diferentes
oportunidades de aprendizagem em pequenos e grandes grupos e, ao mesmo tempo, integrar a aprendizagem de ciências básicas e clínicas,
permitindo que os alunos compreendam a estreita relação entre teoria e prática. Para integração e participação ativa dos alunos a utilização de casos
clínicos, pode ser uma excelente estratégia de ensino. Porém a escolha dos mesmos deve obedecer alguns critérios, como representar situações reais,
incluir sinais e sintomas da doença e conter no máximo dois focos de atenção. Nos últimos anos, a classe científica começou utilizar recursos
tecnológicos para simular processos e mudanças temporais, revelar estruturas multidimensionais e colocar os alunos em cenários interativos que
reforçam a compreensão do assunto. A determinação das características histológicas normais dos órgãos é necessária para a caracterização
microscópica de patologias e esclarecimento dos aspectos clínicos de várias doenças. Assim como a histologia a embriologia é uma disciplina descritiva
e morfológica que estuda o desenvolvimento humano desde o momento da fecundação até o nascimento. Anomalias do desenvolvimento são
responsáveis pela maioria das mortes na primeira infância nos países desenvolvidos onde a prevalência pode chegar a 21%. Diante do exposto acima,
o objetivo deste projeto é desenvolver material virtual para o estudo de embriologia e histologia com acesso livre e gratuito no site a Universidade
Estácio de Sá .Para isto, serão selecionadas as anomalias mais prevalentes no Brasil, com base nisto uma fundamentação teórica será descrita. Todas
a fundamentação será ilustrada por figuras, fotografias, fotomicrografias e animações que serão confeccionadas por alunos de iniciação científica
para compor o aplicativo. Depois de pronto o aplicativo será disponibilizado e avaliado pelos alunos de Medicina-Arcos da Lapa.
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RESUMO
Conhecer o Sistema de Saúde é imprescindível para a qualidade de vida do cidadão brasileiro. O SUS completou, em 2015, 25 anos de implantação e,
até hoje, o seu entendimento ainda encontra dificuldades entre os usuários e até nos gestores. Informar sobre o SUS aos professores, é acreditar no
grande potencial dele ser um agente de transformação social e multiplicador de ações educativas. Portanto, a pesquisa será desenvolvida com os
professores do Curso de graduação da área de saúde da UNESA –Campus João Uchôa, que está inserida Àrea Programática AP1.0. A pesquisa será
descritiva, quanti-qualitativa e de análise de conteúdo tendo como objetivos: Identificar os Cursos de Graduação da área da Saúde que estão
implantados no Campus Rebouças; Aplicar um questionário sobre o SUS aos professores que fazem parte dos Cursos Graduação da área de Saúde;
Ministrar palestras aos professores sobre o SUS informando sobre a Rede de Atenção à Saúde da AP1.0; Sedimentar a participação dos professores no
SUS através de palestras educativas.
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RESUMO
Projeto de planejamento, elaboração e desenvolvimento de um protótipo portátil de manequim para o ensino do procedimento clínico de
raquicentese por punção lombar. O projeto será desenvolvido no Laboratório de Habilidades e Simulação (LHS) do Campus. Pretende-se, no primeiro
momento da pesquisa, mapear experiências sobre experiência semelhante em Cursos de Medicina no Brasil. A seguir, deverão ser selecionados
materiais recicláveis e disponíveis no LHS. Todas as etapas do desenvolvimento do protótipo deverão ser registradas em formulário próprio, a ser
criado pelo grupo de pesquisa. Ao ﬁnal do Projeto ambiciona-se elaborar um protópo portál, que possa ser acoplado a uma pessoa, de forma
segura, permindo o ensino da técnica de raquicentese de forma precisa e contextualizada, atendendo aos preceitos da éca médica.
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RESUMO
Não se tem dados da associação da desnutrição em período de lactação e esquistossomose e os efeitos no parênquima esplênico. O objetivo é estudar
a histopatologia do parênquima esplênico em camundongos infectados com Schistosoma mansoni no modelo de programação metabólica pela
desnutrição materna na lactação. Os órgãos utilizados neste experimento foram obtidos de animais utilizados no desenvolvimento da tese de
doutorado de Christiane Leal Corrêa, cujas etapas experimentais foram realizadas no Laboratório de Helmintologia Romero Lascasas Porto, conforme
descrito: Camundongos lactantes foram submetidos a restrição proteica (RP, 8% de proteína); restrição calórica (RC, cálculo de acordo com a ingestão
do grupo RP) e outros filhotes que receberam ração normal (C 23% de proteína). A desnutrição materna foi iniciada ao nascimento da ninhada (dia 0)
e foi mantida até o final da lactação (dia 21). Após o desmame, todos os filhotes tiveram livre acesso à ração normoproteica até 120 dias de vida. O
peso corporal e consumo alimentar foram monitorados para avaliação nutricional. Para cada grupo alimentar, 10 camundongos, com idade de dois
meses, foram infectados através da penetração transcutânea de cercárias (cepa BH - Belo Horizonte) eliminadas por Biomphalaria glabrata. Dez
animais alimentados com dieta normoproteica e não infectados foram mantidos como controle. Os animais foram eutanasiados por descolamento
cervical. Os baços dos camundongos programados, e seus controles passaram pelo processamento histológico de rotina, foram cortados em
micrótomo com 5 um de espessura e corados com hematoxilina e eosina (H&E). Neste projeto as lâminas serão verificadas e as imagens serão
analisadas em microscópio de campo claro para verificação da histopatologia esplênica e quantificação de magacariócitos no tecido esplênico.
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Título Estudo Morfométrico da Vascularização Cardíaca com destaque ao Trógono de Brocq-Mouchet
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Docente orientador: André Luiz Santos Saud

RESUMO
O conhecimento do trígono arteriovenoso de Brocq & Mouchet é de grande importância quando manipula-se o coração em situações como em
intervenções cardíacas, ultrassom intravascular das artérias coronárias e anuloplastia mitral percutânea. Portanto, os autores desse artigo aspiraram
determinar as medidas das arestas do triângulo, seu conteúdo quando presente e a classificação de acordo com suas características.
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Título Fatores associados à prescrição de antibióticos para profilaxia e tratamento da Endocardite Infecciosa baseada em evidências por
cardiologistas do Estado do Rio de Janeiro
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RESUMO
A prescrição de antibióticos é uma prática habitual para as mais diversas especialidades médicas. Hoje existem em torno de 119 antimicrobianos
registrados na ANVISA. Porém, desde o descobrimento da Penicilina por Fleming, em 1928, o uso de antibióticos se tornou cada vez mais acessível e
seu uso se tornou indiscriminado. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde - OMS1, cerca de 50% dos medicamentos utilizados no
mundo são prescritos, dispensados, vendidos ou usados de uma maneira inapropriada. 66% dos antibióticos são vendidos sem receita médica.
Segundo a OMS, dois terços dos anbióticos são usados sem prescrição médica; as infecções causam 25% de mortes no mundo e 45% nos países
menos desenvolvidos. Mais de 50% das prescrições de anbióticos são inadequadas.
Neste contexto, a análise dos fatores que influenciam a decisão terapêutica é cada vez mais importante. O uso dos antibióticos é frequentemente
baseado em evidências limitadas, e a falta de informação sobre o processo de tomada de decisão é um obstáculo importante para a otimização da
utilização de antibióticos.
Esta pesquisa visa avaliar os fatores que influenciam a decisão dos cardiologistas do Estado do Rio de Janeiro no momento da prescrição de
antibióticos para tratamento e profilaxia da Endocardite Infecciosa (EI), e qual a relevância de dados da medicina baseada em evidências no suporte à
esta decisão clínica.
A pesquisa será conduzida através de questionário, aplicado por via eletrônica ou presencial, a médicos cardiologistas da sociedade médica de
cardiologia (SOCERJ) do Estado do Rio de Janeiro. O questionário será composto de perguntas sobre características demográficas e de formação
profissional, perguntas específicas sobre os tipos de fontes de informação utilizadas na prática clínica, questões sobre a percepção dos médicos frente
ao uso de antibióticos e perguntas sobre outros aspectos que influenciam a decisão médica. Será apresentado um caso clínico simples ao fi
Aluno: Késia Cordeiro Tavares
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thaís Soares Valente
Curso do aluno: Medicina
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: o forte conteúdo interdisciplinar; a geração de conhecimento em ritmo exponencial nas últimas
décadas; a abordagem de mecanismos fisiopatológicos complexos que necessitam de abstração, a partir de fenômenos concretos, por parte dos
estudantes. Recentemente, iniciamos o desenvolvimento de roteiros-base para a geração de recursos computacionais, em formato de animação, para
o ensino de imunologia médica. A riqueza de dados que podem ser explorados com os roteiros-base nos levou à presente proposta de geração de
novos recursos computacionais em formato de hipertexto que visam associar as informações sobre os problemas clínicos em um recurso tutorial para
o ensino de imunologia médica. Assim, definimos quatro situações que abordam problemas clínicos atuais e os mecanismos imunológicos subjacentes
à fisiopatologia dessas doenças: i) microepidemias de doença de Chagas oral; 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. As
propostas contidas nesse projeto permitirão o desenvolvimento e a geração de conhecimento em novas metodologias educacionais para o ensino de
imunologia médica, que visam à futura avaliação comparativa do aprendizado de estudantes de medicina.
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RESUMO
Introdução Incontinência urinária de esforço é uma condição patológica funcional comum que acomete principalmente as mulheres com prevalência
que varia de 10-25%. O prolapso uterino total incide em uma faixa etária similar a do aparecimento das incontinências urinarias nas mulheres, por
volta da 6ª 7ª década de vida, entretanto, a exteriorização total do útero através da vagina, em geral, provoca um quadro de retenção urinária
associada a infecções do trato urinário de repetição, mascarando assim um possível quadro de incontinência urinária presente. Quando a paciente é
submetida à histerectomia vaginal para correção do prolapso uterino, ao corrigir a retenção urinária, um quadro de incontinência pode se revelar.
Com a finalidade de avaliar esta condição, nossa proposta foi conhecer a incidência do surgimento de incontinências urinárias no pós-operatório de
pacientes submetidas à histerectomias vaginais por prolapso total e poder no futuro pensarmos em estratégias cirúrgicas (por exemplo,colocação de
fita sintética suburetral) e ou medicamentosas profiláticas para prevenção da Incontinência, no momento da cirurgia para correção do prolapso
uterino total. Objetivo. Avaliar a Incidência de incontinência urinária pós-cirúrgica em pacientes submetidas à histerectomia vaginal por prolapso
uterino total em pacientes previamente continentes. Pacientes e métodos. Será realizado um estudo retrospectivo de coorte de 50 pacientes que
foram submetidas à correção cirúrgica de prolapso uterino total através de histerectomia vaginal, no Serviço de Ginecologia do Hospital Municipal da
Piedade. O levantamento retrospectivo terá como ponto final o mês de abril de 2016 se estendendo aos anos anteriores até se chegar ao número de
50 pacientes elegíveis para inclusão no estudo. As variáveis a serem estudadas são: aparecimento de qualquer incontinência (IU) no pós-operatório
imediato ou recente (até 3 meses depois da cirurgia). As avaliações serão feitas através dos registros contidos
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a malária um dos maiores problemas de saúde pública, principalmente naqueles países em
desenvolvimento. Estima-se que ocorram de 300 a 500 milhões de novos casos, com média de um milhão de mortes por ano. Nas Américas, o Brasil é
o país que registra o maior número de casos, sendo a região amazônica considerada endêmica. Entretanto, nos últimos anos vem sendo notificado um
aumento do número de casos na região sudeste, especialmente no Estado do Rio de Janeiro. O padrão ouro para o diagnóstico da malária ainda
utiliza a técnica convencional de microscopia, que apresenta muitas desvantagens, como a perda de sensibilidade em pacientes com baixa
parasitemia. Como a malária pode ter uma evolução rápida e fatal, a OMS recomenda que o diagnóstico e o tratamento sejam realizados de forma
precoce e isso deve constituir os elementos básicos em programas de controle. Para isso, novos técnicas de diagnóstico laboratorial devem ser
desenvolvidas, incluindo aquelas com base na imunocromatografia e na biologia molecular. Este projeto tem como objetivo principal realizar uma
análise sistemática da produção científica sobre o diagnóstico laboratorial da malária, com foco nas ferramentas de amplificação de DNA e nos testes
rápidos. Trata-se de um estudo tipo qualitativo baseado no levantamento de artigos científicos publicados no período de 2005 a 2015, utilizando-se
base de dados MEDLINE e SciELO.
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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.
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RESUMO
Na última década, a neurite óptica idiopática foi classificada de acordo com a sua apresentação clínica em forma isolada e monofásica (SION), isolada
recorrente (RION), recorrente crônica (CRION), associada à esclerose múltipla (MSON) ou fazendo parte do fenótipo das desordens do espectro da
neuromielite óptica (DENMO). A neurite óptica da esclerose múltipla é, usualmente, de melhor prognóstico, inclusive no acompanhamento de longo
prazo, se apresentando de forma unilateral, podendo recorrer no mesmo olho ou no contralateral. Na CRION e DENMO a neurite óptica é mais severa,
causando grave comprometimento visual, bilateral, podendo levar a amaurose. Em todas as síndromes citadas, a tomografia de coerência óptica
(OCT) revela significativa diminuição das camadas de fibras da retina temporal e nasal. O potencial evocado visual (PEV) vem sendo bastante estudado
recentemente e evidencia diferenças entre o padrão clássico da esclerose múltipla e o da neurite da neuromielite óptica, onde as respostas são mais
heterogenias. Não há dados na literatura sobre o padrão do PEV e OCT nas neurites recorrentes crônicas (CRION). O objetivo deste estudo é e analisar
o padrão do PEV e OCT em uma série de pacientes acompanhados evolutivamente em dois centros de referência de doenças desmielinizantes
inflamatórias idiopáticas (DDII) do Rio de Janeiro – BRASIL, com episódios recorrentes, uni e bilaterais, de neurite óptica e compará-lo com o
encontrado na neurite óptica da esclerose múltipla e neuromielite óptica.
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RESUMO
Um importante desafio ao educador é a organização e apresentação de conceitos complexos de natureza interdisciplinar. Particularmente, esse
desafio pode ser observado no ensino de imunologia, uma ciência experimental com implicações diretas nas abordagens clínicas de diversas doenças
infecciosas e não-infecciosas, de natureza inflamatória, crônica e, por vezes, degenerativas. Pelo menos três aspectos gerais parecem contribuir para a
complexidade do ensino da disciplina Imunologia; i) forte conteúdo interdisciplinar; ii) geração de conhecimento em ritmo exponencial nas últimas
décadas; iii) abordagem de mecanismos fisiopatológicos complexos que necessitam de abstração, a partir de fenômenos concretos, por parte dos
estudantes. Dessa forma, apresentamos aqui a proposta de desenvolvimento de tecnologias de multimídia e recursos computacionais virtuais, que
incluirão 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.
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RESUMO
A linha que une a teoria e a prática na formação médica é alvo de pesquisa desse projeto, visto que em muitas vezes o que deveria ser complementar,
se torna um universo bipartido e prejudicial ao processo de aprendizagem discente. Sendo assim, esse estudo se justifica pela necessidade de dar novo
significado aos ensinamentos transmitidos na formação em medicina, visando minimizar a dicotomia existente entre teoria e prática, para que se
possa obter a integralidade no cuidado. Objetiva-se com este estudo ressignificar os modos de aprender e atuar na formação médica; colaborar com
os docentes e discentes para que revejam os métodos de ensino e aprendizagem e reforçar o papel das Escolas Médicas como organizadora de um
processo que deverá subsidiar a formação do futuro médico. Nos métodos serão utilizadas entrevistas semiestruturadas com professores de medicina
que atuam tanto na teoria como na prática, bem como um diário de campo para manter o registro das observações.
Aluno: AMANDA APARECIDA DA SILVA MACHADO
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Um livro de eletrocardiograma para a graduação e para médicos de família
E-mail: ana.mallet@estacio.br
Docente orientador: Ana Luisa Rocha Mallet

RESUMO
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. O exame complementar mais utilizado na avaliação inicial com um
paciente com suspeita de doença cardíaca, assim como nos pacientes com fatores de risco para sua ocorrência, como paciente fumante, paciente com
diabetes, paciente hipertenso, é o eletrocardiograma. Isso se dá tanto no contexto dos atendimentos ambulatoriais quanto nos atendimentos de
urgência/emergência. Apesar de um número grande de livros didáticos do tema, a maioria deles é bastante complexo e de difícil entendimento para
um estudante de graduação e para um médico não especialista. Além disso, não conhecemos nenhum livro que tenha sido organizado junto com
estudantes e/ou que tenha sido avaliado por eles durante sua confecção.Sendo assim, a proposta de produção de um livro de eletrocardiograﬁa em
conjunto com os estudantes e com os temas mais prevalentes na população pode ser uma boa oportunidade de iniciação para um grupo de
estudantes tanto na na avaliação crítica de materiais didáticos quanto na sua produção.
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RESUMO
A circulação simultânea dos vírus da dengue (DENV), Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV) no Brasil tem sido motivo de preocupação entre as instâncias
de Vigilância em Saúde e na sociedade em geral. Estas arboviroses podem ser transmitidas pelo mesmo vetor e os sinais e sintomas podem ser
semelhantes (febre, mialgia/artralgia e exantema, dentre outros). A ocorrência de manifestações neurológicas associadas à dengue foi descrita
inicialmente em 1976, podendo surgir em vigência de doença aguda ou como manifestação pós-infecciosa, consequência de reações imunológicas. A
Febre de Chikungunya pode evoluir com manifestações atípicas graves, especialmente quando acomete crianças, idosos, gestantes, pacientes com
comorbidades e aqueles em uso de alguns medicamentos. São descritas como formas atípicas neurológicas da doença: meningoencefalite, convulsão,
encefalopatia , SGB, dentre outras. A Febre pelo vírus Zika tem sido associada ao aumento do número de casos de SGB e à ocorrência de microcefalia
em recém-nascidos de mães com quadro sugestivo de infecção pelo ZIKV na gestação, no entanto estudos adicionais são necessários para que se
possa estabelecer esta associação. Neste cenário, é fundamental que os serviços de saúde se organizem de forma a promover assistência adequada
ao paciente, com profissionais capacitados, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce das formas graves. Este estudo pretende
analisar a ocorrência das síndromes neurológicas que possam estar associadas a infecção pelos DENV, ZIKV ou CHIKV, descrevendo o perfil clínico
epidemiológico dos casos notificados pela VE/HFSE. Será realizada análise de bases de dados secundárias do HFSE (anos 2015 e 2016) e a coleta de
dados em prontuários médicos e nas fichas de investigação epidemiológica do SINAN local. A análise dos dados será realizada utilizando-se os
somwares Epi Info 2000 e SPSS 18. Este projeto faz parte de pesquisa já aprovada pelo CEP do HFSE.
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RESUMO
A pecuária de leite tem exercido papel relevante no agronegócio nacional nos últimos anos, de forma a estar também contribuindo para a melhoria
das condições econômicas nas pequenas propriedades rurais no Brasil. Isso se faz importante não só sob o ponto de vista econômico, mas também
para a manutenção dos trabalhadores e famílias nas áreas rurais de forma digna e justa. Com a ideia de mostrar esta realidade, o trabalho tem por
objetivo avaliar a viabilidade econômica da propriedade leiteira Sítio São Jorge, localizado no assentamento rural Fazenda Normandia, no município de
Japeri, no Rio de Janeiro, durante o período de Janeiro de 2011 a Janeiro de 2017. Para realização do trabalho serão avaliados os dados compilados
pelos proprietários da terra durante este período. Depois de findada a coleta dos dados, os mesmos serão trabalhados em planilhas de Excel buscando
a identificação de receitas e despesas e outras variáveis econômicas para obtenção do lucro real. A expectativa do trabalho é demonstrar que a
propriedade tem condições de se manter na atividade leiteira visto que a mesma apresenta um lucro real condizente com a sua realidade, permitindo
o custeio das atividades da propriedade em questão e possibilitando a permanência dos agricultores na área rural.
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RESUMO
O leite, por natureza, é um alimento rico em nutrientes contendo proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Sua qualidade é um dos
temas mais discutidos atualmente dentro do cenário nacional de produção leiteira. Depois de secretado no do úbere, o leite pode ser contaminado
por microrganismos a partir de três principais fontes: de dentro da glândula mamária, da superfície exterior do úbere e tetas, e da superfície do
equipamento e utensílios de ordenha e tanque .Desta forma, a saúde da glândula mamária, a higiene de ordenha, o ambiente em que a vaca ﬁca
alojada e os procedimentos de limpeza do equipamento de ordenha são fatores que afetam diretamente a contaminação microbiana do leite cru.
(Santos e Fonseca, 2011) Autores aﬁrmam que inúmeras pesquisas têm veriﬁcado a ocorrência de amostras de leite pasteurizado po C situaram-se
fora dos padrões microbiológicos vigentes, estando portanto, inadequadas ao consumo (Hoﬀmann et.al,1999 ; Cordeiro et.al, 2002).Silva (1998)
confirma que no leite cru além da contagem de bactérias mesófilas aeróbias viáveis, é importante avaliar a presença de Staphylococcus aureus e de
coliformes totais e termotolerantes. O S. aureus pode contaminar o leite, principalmente por estar presente como agente etiológico da mastite. Uma
vez presente, e encontrando condições favoráveis à sua multiplicação, esse microrganismo pode atingir números elevados, com produção de
enterotoxinas potencialmente capazes de causar toxinfecção alimentar. A pesquisa de coliformes termotolerantes é indicadora de condições higiênicosanitárias insatisfatórias, podendo ou não estar associada à presença de enteropatógenos, como Salmonella.
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RESUMO
Tendo em vista o elevado consumo de Fórmulas Infantis em substituição ao leite materno bem como o consumo dessas fórmulas de maneira
inadequada e sem a prescrição, pode-se aumentar com que a criança se desenvolva altas chances de alergia alimentar, sobrepeso e obesidade,
principalmente com aquelas que não foram amamentadas nos primeiros seis meses de vida. O presente projeto propõe comparar as propriedades
físico-químicas das fórmulas infantis com o leite materno. Os parâmetros físico-químicos analisados serão: lipídios, proteínas, carboidratos, cinzas e
umidade das fórmulas infantis, com os seguintes métodos respectivamente: método Bligh e Dye, método formol, método Eynon Lane (Inversão da
sacarose para determinação de açúcares totais), cinza seca, umidade. Após a coleta será feito um comparativo dos resultados obtidos com a da
composição das fórmulas infantis. Posteriormente, será realizada a comparação das formulas infantis com o leite materno.
Aluno: Gizela Pedroso Junqueira
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcelle Salles Alves
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Avaliação nutricional e fatores associados à obesidade em adolescentes de escolas públicas e privadas no município de Campos dos
Goytacazes-RJ
E-mail: alefrasnelli@yahoo.com.br
Docente orientador: Alessandra Frasnelli Faria

RESUMO
A obesidade tem sido considerada a desordem mais comum que acomete os adolescentes no continente europeu, segundo o inquérito realizado pela
Organização Mundial da Saúde. O perfil nutricional da população do Brasil nas últimas décadas tem apresentado profundas modificações,
considerando que a desnutrição em crianças e em adultos maiores de 18 anos declinou tanto em áreas rurais como em áreas urbanas (Batista e
Rissini, 2003). A transição epidemiológica observada no Brasil, com o aumento progressivo da obesidade em substituição da desnutrição é emergente
em todo o mundo (Batista e Rissini, 2013). Os objetivos deste estudo serão avaliar o estado nutricional de adolescentes e verificar a presença de
fatores socioeconômicos e ambientais associados aos resultados do estado nutricional. O estudo será realizado em escolas da rede pública e privado.
Será aplicado um questionário para levantamento de dados socioeconômicos e demográficos. Serão aferidas as seguintes medidas antropométricas:
peso, estatura e a partir destes serão calculados o índice de massa corporal. Será entregue um registro alimentar de três dias e um questionário de
frequência alimentar para preenchimento, a fim de levantar o consumo alimentar dos adolescentes avaliados. Assim sendo, espera-se que as escolas
programem estratégias que envolvam um conjunto de atividades visando mudanças comportamentais na dieta e atividades físicas para promover
estilos de vida mais saudáveis.
Aluno: Luciano de Castro Martins Filho
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcia Francisco Lima Nogueira
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Giane Chaves Kristosch
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Souza Duarte
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Odontologia
Título Avaliação dos níveis de mediadores químicos liberados pelos subtipos TH1, TH2 e TH17 do linfócito TCD4 em lesões perirradiculares
E-mail: luadias@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Armada Dias

RESUMO
Aluno: Thais Dias dos Santos
Curso do aluno: Odontologia
Situação: IC/FAPERJ
Título Condições clínicas periodontais de adolescentes infectados pelo HIV-1 por via vertical
E-mail: luciogoncalves@yahoo.com.br
Docente orientador: Lucio De Souza Gonçalves

RESUMO
Aluno: Gabriel Jappone Orofino de Souza Pereira
Curso do aluno: Odontologia
Situação: IC/FAPERJ
Título Elaboração de um banco de dados referente ao Projeto de Extensão Traumatismo Dentário Infantil
E-mail: lumontealto@gmail.com
Docente orientador: Luciane Monte Alto De Seabra

RESUMO
O traumatismo na dentição decídua requer uma abordagem diferenciada, uma vez que os dentes permanentes podem ser acometidos com
frequência. Os responsáveis devem ser informados sobre os danos futuros relacionados ao trauma imediato, bem como as possíveis sequelas que,
podem ocorrer na dentição permanente. No projeto de extensão Traumatismo Dentário Infantil, são realizados o diagnóstico, tratamento, prognóstico
e acompanhamento dos elementos dentários deciduos envolvidos, sendo enfatizada uma abordagem peculiar de acordo com o caso clínico. O projeto
iniciou em Jan./2014 e até o presente momento foram realizados uma média de 400 atendimentos. Alunos de todos os períodos podem participar, na
qualidade de auxiliar ou profissional. Como o número de casos tem aumentado significativamente e na intenção de se ter um controle dos casos
tratados e acompanhados, aventou-se a possibilidade de criar um banco de dados para o armazenamento dos casos clínicos e futuras pesquisas
relacionadas ao tema.
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Aluno: Luiza Andrade dos Santos
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Glicemia Casual de Pacientes das Clínicas Odontológicas da Estácio – Uma pesquisa epidemiológica.
E-mail: tramontaniramos@gmail.com
Docente orientador: Ruth Tramontani Ramos

RESUMO
O Ministério da Saúde revela que o Diabete Mellitus cresce em prevalência, e são mais de 285 milhões nos cinco continentes; 90% são do tipo 2, que
envolve resistência ou produção alterada de insulina. Mais de 197 milhões de pessoa no mundo têm intolerância à glicose. E em 2025, esse número
chegará a 420 milhões. A prevalência mundial em adultos (entre 20-79 anos) deverá ser de 6,4%, afetando 285 milhões, em 2010, e aumentará para
7,7%, e 439 milhões até 2030. Entre 2010 e 2030, haverá um aumento de 69% no número de adultos com diabetes nos países em desenvolvimento e
de 20% nos países desenvolvidos. É um problema de saúde púbica por estar associada às incapacitações, mortalidade prematura, acarretar no
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e envolver altos custos no controle e no tratamento das complicações. Cerca de 50% dos portadores
são assintomáticos, o que dificulta o diagnóstico e o controle da glicemia. 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 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 coleta de uma gota de sangue capilar e análise por um aparelho portátil, tornando simples o método. A associação desses testes com o
IMC pode também contribuir possível detecção alterações glicêmicas. As doenças crônicas não transmissíveis, respondem pelos maiores gastos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dados apresentados no site do Ministério da Saúde. Nosso trabalho pode ser um indicativo de baixo custo
onde através da avaliação da glicemia capilar ocasional e da análise de fichas de anamnese do curo de Odontologia nos propomos estudo prospectivo
da variação glicemia ocasional dos pacientes com a finalidade teorizar sobre a possível utilização do método na detecção de
Aluno: Marina Santiago Silva
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carolina Silva da Rocha
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A Constituição do Sujeito na Contemporaneidade - Algumas Reflexões a Respeito de como a Cultura Atual se Relaciona com a Construção da
Subjetividade e Influencia na Formação dos Novos Sintomas
E-mail: gisellewed@hotmail.com
Docente orientador: Giselle Wendling Rabelais

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de analisar e discutir a relação entre a sociedade hipermoderna e os novos sintomas apresentados pelo homem
contemporâneo. Para tanto, levaremos em consideração principalmente o papel desempenhado pela tecnologia, pela influência midiática e pela
cultura da imagem e culto ao corpo perfeito. Partiremos da premissa inaugurada por Sigmund Freud e investiremos na relação subjetividade-cultura. A
reflexão aqui proposta visa explicitar como os novos desafios impostos à experiência do homem da atualidade favorecem a produção de modos de ser
distintos. Nossas observações sobre os novos sintomas mostram que o fato de os atos predominarem sobre as palavras sinaliza uma hegemonia de
respostas subjetivas pela via do gozo, ou seja, o que psicanálise denomina psicopatologias do ato. Veremos que a bulimia, a anorexia, os novos tipos
de adicções, os quadros depressivos e o transtorno do pânico se apresentam de forma predominante na clínica psicológica e demandam respostas
consistentes. A metodologia empregada nesse estudo compreende uma revisão bibliográfica e investigação teórica tendo como eixo a psicanálise em
diálogo com outras áreas de conhecimento como a Sociologia, a Filosofia, a Antropologia Cultural, a Comunicação Social e a Estética. Pretende-se
estabelecer a conexão entre estes campos e a descrição de seus efeitos no sujeito da atualidade
Aluno: Felipe Novaes Noel
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Otho Barbosa da Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Adriana Hutter de Souza Leite
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thalita Moreira Faria Guimarães
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thalita Carneiro Argon
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sabrina Schmidt da Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E SUAS IMPLICAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS E COMPORTAMENTAIS
E-mail: glauciabraga@yahoo.com.br
Docente orientador: Gláucia Pereira Braga

RESUMO
Sabe-se que a dependência tecnológica é uma patologia, ainda em estudos, advinda das relações do indivíduo com a máquina e as mídias sociais. Dizse dependência, pois o sujeito não consegue controlar o uso de tais adventos tecnológicos e com isso desenvolvendo psicopatologias e alterações de
comportamento. O presente projeto tem como objetivo identificar e levantar estudos sobre o tema, e comprovar, através de uma pesquisa
qualitativa, que a população jovem brasileira encontra-se em estado de dependência tecnológica. A partir da correlação dos resultados pesquisados,
será possível orientar a discussão com a população sobre os riscos do uso excessivo da tecnologia, suas implicações e medidas preventivas na direção
da promoção da saúde.
Aluno: Tuane dos Santos e Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título A Idealização do Amor Romântico na Contemporaneidade e algumas Consequências Psíquicas
E-mail: maria.toledo@estacio.br
Docente orientador: Maria Thereza Toledo

RESUMO
A pesquisa tem o objetivo de estudar a ideal do amor romântico na contemporaneidade, buscando compreender as consequências psíquicas desta
idealização. Partimos do princípio de que o entretenimento de massa veicula e ratifica um modelo de amor sem rupturas, a ideia do par perfeito,
colocando a vivência romântica no centro da experiência humana. O levantamento bibliográfico já iniciado demonstra que este tema vêm sendo
pesquisado por diversos estudiosos da Psicologia e da área das Ciências Sociais. Nesta proposta de trabalho a metodologia utilizada será a revisão
bibliográfica associada à pesquisa virtual. Temos o interesse específico de investigar um comportamento observado através das redes sociais,
especialmente do Twitter, motivado pelos Reality Shows de convivência, como o Big Brother Brasil. Tornaram-se comuns as torcidas que tomam como
ídolos os casais formados dentro dos programas. Trata-se de u ma relação idealizada não com um participante, mas com o casal. São fãs que se unem
através do Twitter para fazer festas e presentear seus "ídolos-casais". É uma relação extremamente idealizada, que ganhou uma nomação própria: os
fãs "shippam" o casal. Este termo tornou-se comum neste público a ser investigado, que configura um grupo cuja manifestação causa interesse dentro
do tema da idealização romântica. É uma prática específica, que se repete a cada edição dos realitys e que acreditamos ser representativa da cultura
contemporânea. Daí o interesse de realizar também a pesquisa virtual e contribuir para a compreensão do movimento psíquico em torno do ideal de
amor romântico na atualidade.
Aluno: Débora Lyssa Dias de Paula
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Evandro Lima Soares
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Afinal, o que é a violência escolar? A Percepção da Violência por Professores da Baixada Fluminense.
E-mail: flaviany.ribeiro@gmail.com
Docente orientador: Flaviany Ribeiro Da Silva

RESUMO
Este projeto de pesquisa pretende dar continuidade ao projeto de pesquisa produtividade iniciado em 2015, e tem por intuito possibilitar direcionar o
olhar para a definição e caracterização da violência em escolas privadas nos municípios que compõem a Baixada Fluminense, no Estado do Rio de
Janeiro. Este estudo se torna relevante ao colocar em análise o fato de que se por um lado as questões referentes a escola e a violência são discutidas
de forma abundante pelo debate público, por outro lado, os estudos e pesquisas sobre violência e escola ainda são incipientes no Brasil, em especial
sobre as características, conceituação e enfrentamento à violência em escolas. Tal pesquisa será realizada a partir de entrevistas semi estruturadas
com professores de escolas privadas localizada nos municípios que compõem a Baixada Fluminense. O número de professores entrevistados será
definido posteriormente. As entrevistas serão realizadas individualmente, nos locais e horários que lhes forem mais convenientes. Desta forma, o
relato será retrospectivo sobre sua percepção da violência na escola e será necessário sua autorização e consentimento livre e esclarecido para a
realização da pesquisa A opção pelo recorte socioespacial da Baixada Fluminense não se deve apenas à sua classificação como área periférica,
marginal e esgmazada, mas também ao fato de que esta região estaria em processo constante de construção.
Aluno: Priscila de Aguiar Pinheiro
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carolina Miranda Backx Toledo
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Corpos, gêneros e sexuações na psicanálise
E-mail: nelma.cabral55@gmail.com
Docente orientador: Nelma De Mello Cabral

RESUMO
Com o desenvolvimento de uma tecnologia médico-científica, intervenções antes impensáveis no corpo aliada aos movimentos LGBT vêm
contribuindo para uma maior visibilidade e manifestação na sociedade contemporânea da relação dos sujeitos com o seu corpo, seus modos de gozo e
sua forma de se idenﬁcar fora do registro da diferença sexual. O presente projeto surge de um levantamento dessas interrogações seja através da
clínica como foi possível constatar em alguns relatos clínicos publicados, seja através das transformações na cultura colocadas pelas identidades
alternavas de gênero – transgêneros, drag queens, drag kings, queers, gays, butches and femmes. Tendo como pretensão realizar uma pesquisa a
partir das questões colocadas pelas transexualidades às concepções e postulados psicanalíticos, sobre a relação entre corpos, gêneros e sexuações na
contemporaneidade, tendo como referencia autores da história e da filosofia que em seus estudos e produções mostram como a sexualidade humana
não pode ser pensada fora da relação poder-saber. Considera-se necessário, dado a complexidade das questões e a interpelação feita à psicanálise
sobre a questão do gênero por Butler, o mapeamento das concepções freudianas sobre o assunto.Importante observar que pesquisa embora tenha
como referência à clínica, seus avanços e impasses, a mesma, por ser uma pesquisa de iniciação científica, se desenvolverá a partir de estudos de
casos clínicos clássicos ou contemporâneos que já foram objeto de publicação e concepções psicanalíticas que estão sendo colocadas em questão
pelas sexualidades na contemporaneidade, como por exemplo, a organização falo-edípica.
Aluno: Ana Clara Landeira Rodrigues Barbosa Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Entre o silêncio e a revelação: as redes de proteção e assistência para os casos de violência sexual infanto-juvenil
E-mail: lusanir-carvalho@uol.com.br
Docente orientador: Lusanir De Sousa Carvalho

RESUMO
A violência sexual infanto-juvenil demanda uma abordagem que contemple as principais leis e diretrizes sobre a organização dos serviços públicos de
assistência social e de saúde. O presente projeto de pesquisa investiga a violência sexual como problema de saúde pública, devido à sua grande
magnitude e relevância, com destaque para as fases iniciais do desenvolvimento humano. Considera-se a importância do reconhecimento precoce
deste problema e o atendimento eficaz para a prevenção no âmbito da saúde mental ao longo do ciclo vital. Assim, o objetivo principal desta pesquisa
é identificar como se dá a interface entre os setores da assistência social, da justiça, da segurança pública e da saúde ao longo do atendimento junto a
crianças e adolescentes em situações de violência sexual nas Áreas Programáticas 5.2 e 5.3. Para tal, será realizado o levantamento da rede de
proteção para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual nas áreas descritas, além de entrevistas semiestruturadas com profissionais que
compõem a rede de atenção psicossocial e usuários com história de violência sexual infanto-juvenil.
Aluno: Israel de Deus Ferreira
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Albanize Serafim da Costa
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título O MUNDO DO TRABALHO NO SÉCULO XXI: NOVAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
E-mail: glauciabraga@yahoo.com.br
Docente orientador: Gláucia Pereira Braga

RESUMO
Este projeto destina-se a identificar o perfil das habilidades e competências profissionais, face às novas demandas do século XXI. Nosso objetivo é
levantar, as necessidades cognitivas, as habilidades sociais, aptidões, competências profissionais e pessoais, que o mundo do trabalho solicita de
forma imperativa, em função das transformações tecnológicas contemporâneas e crescente competitividade do mercado. Consideramos que o
desenvolvimento de competências e habilidades acadêmicas teóricas e práticas, o domínio de técnicas específicas, e a atualização constante são
pertinentes a diferentes campos de aplicação da Psicologia, na Psicologia das organizações e na promoção de saúde do trabalhador. A Orientação
profissional é um contexto que demanda a investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em processos psicológicos e psicossociais na escolha
de uma carreira profissional, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia e a função integradora da academia com sua
comunidade, este estudo pretende contribuir com a formação profissional dos profissionais do século XXI. A metodologia adotada seguirá os seguintes
passos: Um levantamento bibliográfico, levantamento institucional, estudo de casos e produção de artigo científico. As informações levantadas tornarse-ão conhecimentos que associadas são capazes de delinear um perfil vocacional e profissional, exigidos no mundo do trabalho na
contemporaneidade.
Aluno: Carla de Souza Feliciano de Araújo
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariza Gonçalves da silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O ódio na constituição subjetiva contemporânea
E-mail: nelma.cabral55@gmail.com
Docente orientador: Nelma de Mello Cabral

RESUMO
Aluno: Andrea Maria Peres de Brito Fernandes
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Título Ouvir vozes: angústias, estratégias, saídas e soluções.
Docente orientador: Rosane De Albuquerque Costa

E-mail: rosa.ac@terra.com.br

RESUMO
Ouvir vozes é uma característica subjetiva humana presente em algumas pessoas. Embora não possa ser considerada normal em termos médicos,
dado o fato de ser incomum, ela não representa por si só uma marca indelével de uma doença, uma vez que nem todos os ouvidores de vozes sofrem
ou fazem sofrer em virtude das vozes que ouvem. A relação que se estabelece com as vozes possui um valor significativo na vida do ouvidor, seja para
contribuir para seu adoecimento ou para ‘puxá-lo’ de volta para a saúde. Uma vez que se tenha consciência de que as vozes ouvidas não são seus
próprios pensamentos, o ouvidor dá significado para as vozes, e então, se inicia uma relação com as vozes. Deste modo, buscaremos conhecer os
sentidos que os ouvidores não psicóticos dão as vozes que ouvem, a maneira como lidam com elas, e o impacto que elas têm em suas vidas com base
na forma como se relacionam com elas, antes e depois das possíveis estratégias adotadas. Chamamos a atenção para o fato que essa proposta de
pesquisa esta associada à pesquisa – Ouvidores de Vozes: uma estratégia de grupo. Aprovada pela Pesquisa Produvidade e em andamento.
Aluno: Danielle Cristina Ferreira da Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wanderson Ricardo Neponuceno
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Privação de liberdade ou sexualidade enclausurada? Desafios no cotidiano da socioeducação
E-mail: alinegarcia.psic@gmail.com
Docente orientador: Aline Monteiro Garcia

RESUMO
O seguinte projeto pesquisa visa discutir os impasses que emergem na prática dos profissionais do sistema socioeducativo, no que tange à abordagem
das questões relativas ao exercício da sexualidade dos adolescentes que se encontram privados de liberdade. O objetivo geral é mapear os impasses
que perpassam a prática profissional em relação ao tratamento que deve ser ofertado às questões relativas à sexualidade dos adolescentes privados
de liberdade. Como objetivos específicos, estão elencados: identificar as percepções, impasses, dificuldades e diferentes manejos que os profissionais
vivenciam em relação à sexualidade dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; evidenciar as forças instituídas e instituintes em
relação à temática da sexualidade no ambiente socioeducativo e demonstrar a importância de incluir a sexualidade como integrante do processo
socioeducativo. Serão realizadas observações assistemáticas e entrevistas semiestruturadas junto a profissionais que atuam no Educandário Santo
Expedito, na Escola João Luiz Alves e no Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, no Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (DEGASE), no Rio de Janeiro. Através do olhar qualitativo para os dados colhidos, serão realizadas análises de conteúdo e do discurso
encontrados nas entrevistas, à luz dos referenciais teóricos da Análise Institucional, Michel Foucault, Deleuze e Guattari.
Aluno: Talita Mourão Rezende
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Luiza de Souza Freire
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Andréa Faria Raposo dos Reis
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Psicanálise e psicopatologia infantil: sobre a contribuição da psicanálise para a circunscrição do conceito de psicose infantil
E-mail: richardmoz@gmail.com
Docente orientador: Richard Harrison Oliveira Couto

RESUMO
Apesar das patologias infantis serem estudadas e serem tão antigas quanto às patologias dos adultos, a clínica voltada especificamente para a criança
só teve inicio na década de 1930. A psiquiatria infantil não era muito conhecida, assim o tratamento das crianças era prejudicado, pois a maioria das
psicoses era relacionada à deficiência mental ou eram tidas como incuráveis. Desse modo, a presente pesquisa busca demonstrar como a psicanálise
contribuiu para estabelecer o conceito de psicose infantil com relação à psicopatologia. Com o intuito de alcançar os objetivos propostos será feito
uma pesquisa bibliográfica de modo qualitativo.
Aluno: Ana Carolina Vieira Pires
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tayane dos Santos Lage
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Caio Rafael Dutra da Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Reabilitação neuropsicológica em Doença de Alzheimer: análise da produção científica
E-mail: nalumac@gmail.com
Docente orientador: Ana Lúcia Azeredo Couto

RESUMO
Estima-se haver cerca de 35,5 milhões de pessoas com demência no mundo. Este número praticamente irá dobrar a cada 20 anos. Salienta-se que a
Doença de Alzheimer (DA) é a causa mais frequente de demência. Diante do aumento do número de idosos e, consequentemente, da elevação dos
números de casos demenciais, torna-se fundamental ao psicólogo apoderar-se de informações atualizadas acerca das técnicas e procedimentos de
diagnóstico e intervenção para casos demenciais. Nesse cenário, a Neuropsicologia vem ganhando destaque a partir do avanço das tecnologias de
geração de imagens cerebrais. Com base nessas considerações, o presente estudo se propõe a levantar e analisar informações sobre objetivos,
estratégias, contribuições e limites dos atuais programas de reabilitação neuropsicológica para pacientes com Doença de Alzheimer. Como
procedimento metodológico, propõe-se uma revisão da literatura, que consistirá em análise qualitativa do conteúdo da produção científica em torno
do tema da reabilitação neuropsicológica para pacientes de DA. Para tanto, recorreremos à base de periódicos nacionais da Capes e submeteremos a
uma análise na categoria “Assunto” a partir dos descritores “Reabilitação neuropsicológica e Doença de Alzheimer” e “Reabilitação cognitiva e Doença
de Alzheimer.
Aluno: CHRISTINE HEINLE KÜHNER
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: TATIANE CANTILIANO RODRIGUES
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: DAIANE DO NASCIMENTO SILVA
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Rezando pela cartilha freudiana: A apropriação da Psicanálise por instituições religiosas
E-mail: niltonjunior@globo.com
Docente orientador: Nilton Rodrigues Junior

RESUMO
O projeto tem como objetivo investigar as relações entre instituições religiosas e a Psicanálise. Verificou-se a existência de mais de vinte instituições
religiosas, entre seminários, igrejas e institutos bíblicos, que oferecem cursos teóricos e de formação em Psicanálise. Nosso objetivo é realizar uma
pesquisa sobre esses cursos e formações, começando com uma análise e detalhamento de como se efetiva o ensino da psicanálise por esses
institutos/seminários, investigando, em um segundo momento, a incorporação da psicanálise por algumas igrejas, principalmente as ligadas a esses
seminários. De que maneira as igrejas modernas incorporam os pressupostos clínicos/teóricos psicanalíticos é o escopo de nossa pesquisa. Nossa
questão pode ser enunciada da seguinte forma: Como se dá a interface entre formação teológica e formação psicanalítica? Nossa metodologia está
baseada em uma análise documental, elaborando séries, organizando o material em grupamentos que nos facilitaram a compreensão do fenômeno
que estudamos.
Aluno: RAQUEL DA SILVA LEMOS
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: JOYCE CRISTINA LIMA DA SILVA
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Serviço de Psicologia Aplicada: conhecer para atender melhor
Docente orientador: Ralph Ribeiro Mesquita

E-mail: rmesqt@yahoo.com.br

RESUMO
Aluno: Adriana Gomes Oliveira
Curso do aluno: Psicologia
Situação: IC/FAPERJ
Título Trajetória da atenção psicossocial no município de Nova Iguaçu: conhecendo o território (Versão correta)
E-mail: cris.cguima@gmail.com
Docente orientador: Cristiane De Carvalho Guimarães

RESUMO
A rede de atenção psicossocial do Município de Nova Iguaçu, sua história e trabalho são pouco conhecidos. Frente à importância que a cidade possui
para o Estado do Rio de Janeiro há escassez de trabalhos publicados sobre a região e um número inexpressivo de pesquisas científicas em andamento.
A rede de atenção psicossocial é formada pela integração de ações articuladas em saúde mental, incluindo as ações da Atenção Básica, dos
Ambulatórios de Saúde Mental, das Emergências Psiquiátricas e, principalmente, dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS). Dentre os dispositivos
assistenciais da rede de saúde mental do Município encontra-se o CAPS III Dr. Jair Nogueira, com funcionamento 24h/dia, incluindo finais de semana e
feriados. É destinado a pessoas portadoras de transtornos mentais severos e persistentes. A este dispositivo é facultado acolhimento noturno para
eventual repouso e/ou observação. Buscar-se-á, portanto conhecer esta rede de atenção psicossocial e sua história através de pesquisa documental e
bibliográfica e, dentro dela, em especial, a história do CAPS III que abrange a assistência ao portador de transtorno mental de forma integral, buscando
assim identificar sua história, funcionamento e a interação deste com a rede de saúde do Município.
Aluno: Stephany Reis Vale
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Carla Romano Lacerda
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Caroline Mendonça da Silva
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Um estudo sobre a população atendida no SPA dos campi Ilha do Governador e Nova Iguaçu
E-mail: denise.amorim@estacio.br
Docente orientador: Denise Amorim Rodrigues

RESUMO
Resumo Os Serviços de Psicologia Aplicada (SPAs) do curso de graduação em Psicologia da Universidade Estácio de Sá, campi Ilha do Governador e
Nova Iguaçu, foram inaugurados nos anos de 2008 e 2013, respectivamente, e contam com o atendimento (ao nível de estágio) dos alunos do curso à
população em geral. Os alunos prestam o serviço à comunidade, exercitando o que aprenderam teoricamente nas aulas.Os referidos Serviços foram
constituídos a partir de uma obrigatoriedade legal e organizados de acordo com as necessidades e possibilidades dos encarregados da educação e
formação do futuro psicólogo. Os serviços também desempenham um importante papel social tendo em vista oferecerem à comunidade em geral,
principalmente a de baixo poder aquisitivo, a possibilidade de acesso a um atendimento psicológico gratuito realizado sob supervisão de profissionais
qualiﬁcados. Apesar disso os serviços não foram, necessariamente, constuídos segundo as reais necessidades da população a ser atendida. O
objetivo desta pesquisa é conhecer mais sobre a população atendida nestes serviços com vistas a melhoria da qualidade do atendimento e,
consequentemente, a promoção, para o aluno, de um ambiente propício para o desenvolvimento de competências, através do exercício profissional
controlado e protegido.Para tal será realizada análise dos documentos de entrada de clientes nos dois SPAs, assim como dos relatórios de
atendimento, desde o início dos mesmos.A escolha dos dois SPAs se deve ao fato da pesquisadora ser coordenadora de ambos.
Aluno: Claudia Fabiane do Nascimento do Amaral
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Zika vírus e seus enigmas: um estudo de representações sociais com gestantes do Rio de Janeiro
E-mail: vetere.renata@gmail.com
Docente orientador: Renata Vetere

RESUMO
Atualmente a incidência de casos de infecção pelo vírus Zika impõe a intensificação do cuidado da gestante durante o acompanhamento pré-natal,
devido a uma possível associação com os casos atuais de microcefalia em recém-nascidos. Gestantes a qualquer momento da gravidez podem ser
infectadas e terem seus bebês afetados por alguma complicação (restrição de crescimento intrauterino, alterações no sistema nervoso central e morte
fetal). Este trabalho quer, pois, se caracterizar como uma possível contribuição da psicologia social ao domínio da saúde pública. Isto no sentido de
fornecer uma análise das ideias, juízos, reações afetivas, representações sociais enfim, construídas e mobilizadas por gestantes acerca do Zika vírus
nos dias de hoje. O objetivo geral desta investigação consiste em analisar comparativamente as representações sociais acerca do Zika Vírus
construídas por grupos de indivíduos que se incluam diferencialmente nas condições de gestantes e gestantes com suspeita de Zika na população no
Estado do Rio de Janeiro. Trata-se, de um estudo exploratório, descritivo e explicativo de cunho qualitativo. Será realizado através de entrevistas semiestruturadas com aplicação de um breve questionário precedido por uma tarefa de evocação livre, além da realização de grupos focais.
Aluno: Bruna Juliana Pinto
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thayná Trindade da Silva de Andrade
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael da Silva Schimite
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Trícia Vieira de Ataide
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: CST em Jogos Digitais
Título Jogo Digital sobre Desastres Naturais
Docente orientador: Marcelo Simão De Vasconcellos

E-mail: marcelodevasconcellos@gmail.com

RESUMO
Este projeto consiste na criação de um jogo digital como estratégia complementar de aprendizado para Agentes Locais em desastres naturais. Estes
profissionais atuam tentando prevenir, gerenciar e mitigar as consequências dos desastres naturais e são treinados em um curso desenvolvido pela
Fundação Oswaldo Cruz. Os conteúdos aprendidos neste curso precisam ser adequadamente internalizados para que possam ser rapidamente
implementados em situações de crise. Neste sentido, um jogo digital pode tornar os riscos estudados no curso em situações tangíveis e observáveis no
contexto do jogo com o intuito de torná-los facilmente reconhecíveis para os agentes em formação, dando-lhes opções de estratégias para resolução
de problemas. Seu objetivo final é aprimoramento do profissional através de uma experiência interativa que potencialize o seu aprendizado teórico.
Será realizado por meio de informações junto a profissionais especialistas no tema, pesquisa bibliográfica sobre redução de riscos em desastres
naturais, elaboração de uma estratégia de ensino através do jogo digital, com 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-alvo, em última instância contribuindo
positivamente com a saúde da população.
Aluno: Ricardo Cavalcante da Silva
Curso do aluno: Jogos Digitais
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Marcia Alves Marques Capella
Curso do aluno: Jogos Digitais
Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título SISTEMA DE AUXÍLIO AO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU ANALFABETO E OS DEMAIS USUÁRIOS
ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO
E-mail: robson.santos@estacio.br
Docente orientador: Robson Da Cunha Santos

RESUMO
O projeto visa melhorar o acesso ao transporte público coletivo para pessoas com deficiência visual e/ou analfabetos em geral, através de sistema de
comunicação e interação entre o usuário e o transporte em questão.O usuário, deﬁciente visual e/ou analfabeto, contará com sistema sonoro de
informação em pontos e/ou terminais de ônibus que fornecerá na medida em que o transporte se aproxima avisos sonoros sobre o numero da linha e
o desno do colevo.O projeto visa também auxiliar todo e qualquer usuário do transporte publico, solucionando total ou parcialmente o tempo de
espera pelo coletivo nos pontos de ônibus, através de informações em tempo real sobre itinerários e tempo de locomoção do transporte durante seu
trajeto.Através de um aplicavo para disposivos móveis, o usuário poderá consultar sobre a linha em questão e obter informação sobre a
localização do ônibus no momento da consulta, fazendo com que o usuário se locomova até o ponto no horário que mais lhe for conveniente.
Aluno: Cayque Duarte Gonçalves
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kásio Eduardo Martins
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Stewart Sousa de Moura
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Jailton dos Santos Correa Dutra
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Título SISTEMAS EMBARCADOS APLICADOS AO PROTÓTIPO DE INSPEÇÃO EM DUTOS GUIADOS POR SENSOR DE METAL EMPREGANDO ALGORITMO
DE PROCESSAMENTO DE SINAL.
E-mail: robson.santos@estacio.br
Docente orientador: Robson Da Cunha Santos

RESUMO
O projeto visa utilizar sistemas embarcados que consistem em sistema microprocessado onde o computador é completamente encapsulado ou
dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. No projeto serão utilizadas placas Arduino e Raspbarry PI 2. Um sistema embarcado realiza uma
série de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos e uso de funções dedicadas com custos menores e tamanho reduzido. O sistema
utilizará duas tecnologias de Sistema de Localização em Tempo Real (RTLS) e aplicação de um algoritmo de processamento de sinal na saída dos
sensores de metal. O sistema de localização em tempo real é capaz de fornecer a localização de objetos em tempo real por meio de hardware e/ou
software específicos, utilizando sinais de redes sem fio. 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. No sinal recebido pelo PI Polonês para guiar o protótipo, será implementado um processamento de sinal, em caráter experimental
devido a capacidade lógica-digital dos hardwares, afim de se obter uma melhor precisão e compará-los aos realizados sem tratamento prévio do sinal.
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.
Aluno: Michael de Oliveira Ferreira
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ray Brandão de Miranda
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Matheus Guimarães Machado
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Título Uma Abordagem da Mineração de Dados para a Avaliação de Dados Espaciais de Amostras da Biodiversidade Vegetal
E-mail: laes.estacio@gmail.com
Docente orientador: Luís Alexandre Estevão Da Silva

RESUMO
Dados de coleções científicas botânicas são de vital importância para o estudo da biodiversidade. Os registros mantidos nos bancos de dados servem
para diversas pesquisas biológicas e, são testemunhos da ocorrência de espécies nos locais das coletas. Apesar do aumento constante do volume de
dados disponível nas coleções científicas pertencentes as instituições de pesquisas e seus herbários, a qualidade dos dados geográficos não é a ideal e
exige um tempo considerável dos pesquisadores no processo de limpeza desses dados, para que então as análises possam ser realizadas e obtidos os
resultados gerados pelas atividades de pesquisa. Em função do problema apresentado, o presente projeto de pesquisa propõe a aplicação dos
recursos da mineração de dados espaciais para o desenvolvimento de métodos de avaliação e melhora da qualidade de dados em bases de espécies
vegetais em termos de seu georreferenciamento.
Aluno: Luiz Felipe da Silva Costa
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: LEONAM CARLOS DA SILVA SOUZA
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/Voluntário
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