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Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACAPÁ: UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DOCENTES MANIFESTAS NA PRÁTICA
PEDAGÓGICA
E-mail: gilvano.moraes@estacio.br
Docente orientador: Gilvano Chaves Teixeira Moraes

RESUMO
A educação ambiental é vista no campo teórico como a melhor alternativa para educar as presentes e futuras gerações para a sustentabilidade
planetária. Em âmbito escolar, a Educação Ambiental é trabalhada na vertente formal e deve estar integrada a todos os campos de saber de forma
interdisciplinar, nos termos da Lei 9.795/99 (Lei de Educação Ambiental). Espera-se que esse trabalho educativo, ao longo dos anos, provoque
mudanças de comportamentos e atitudes nos alunos, de modo a virem tratar o ambiente natural e urbano com o respeito que merecem e se tornando
protagonistas sociais, na defesa da qualidade ambiental. No entanto, para que tal resultado ocorra, a educação ambiental deverá ser conduzida de
maneira não pontual, crítica, superando a dicotomia teoria e prática e promovendo a participação cidadã dos envolvidos em processos decisórios.
Nesse contexto, este projeto tem como foco entender, quais concepções de educação ambiental se manifestam na prática escolar na Rede de Ensino
do Município de Macapá? Com tal investigação pretende-se elucidar a abordagem que vem sendo dada ao respectivo tema no cotidiano escolar, se tal
abordagem é essencialmente cognitiva ou há um entendimento e uma prática que vá além de tal reducionismo, provocando, de fato, mudanças de
posturas na comunidade escolar, levando os alunos a modificarem hábitos inadequados, envolverem-se em ações concretas a favor do ambiente e a
assumirem posturas políticas diante das problemáticas ambientais locais. O principal argumento que demostra a importância do estudo é o de que, em
geral, estabelecimentos de ensino tratam de questões relativas ao meio ambiente, em disciplinas isoladas do currículo, com foco puramente
cognitivista, e em períodos específicos do ano, como a Semana do Meio Ambiente. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, com método de
abordagem hipotético-dedutivo. Os dados da pesquisa advirão de intensa revisão bibliográfica visando à elucidação das perspectivas presentes no
campo teórico, sobre a educação ambiental como um instrumento de mudanças culturais na sociedade. Far-se-á ainda coleta de dados em instituições
de ensino, utilizando-se para tanto, roteiro semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Acredita-se que os resultados da pesquisa serão de
grande utilidade para a sociedade, na medida em que permitirá uma reflexão crítica (relação teórico-prática) sobre os rumos que vem sendo dado à
educação ambiental em âmbito escolar na cidade de Macapá.
Aluno: Asley di Luca da Silva Vieira
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Saúde
Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas - Bacharelado
Título ASSINATURA ESPECTRAL: DISCRIMINANDO AS ESPÉCIES DO GÊNERO NEOTROPICAL PRADOSIA LIAIS (SAPOTACEAE, CHRYSOPHYLLOIDEAE).
E-mail: araujo.mht@gmail.com
Docente orientador: Mário Henrique Terra Araujo

RESUMO
Sapotaceae Juss. está entre as oito famílias com maior representatividade nas florestas tropicais, com cerca de 450 espécies distribuídas nos
Neotrópicos e 104 restritas à Amazônia brasileira. Dentre as três subfamílias, Chrysophylloideae é a melhor representada nos Neotrópicos. Entretanto,
apesar da diversidade e representatividade, as relações internas de seus táxons continuam mal resolvidas, com muitos gêneros apontados como paraou polifiléticos. Pradosia Liais é uma das excessões, um grupo monofilético, com 23 espécies, morfologicamente variável e restrito à América do Sul,
com apenas uma única espécie se estendendo até o Panamá e Costa Rica. As espécies de Pradosia podem ser encontradas em uma variedade de
habitats, incluindo florestas úmidas e decíduas na Amazônia, costa Atlântica Brasileira e Andes. O gênero possui o maior número de espécies
endêmicas (7) que qualquer outro grupo de Sapotaceae nos Neotrópicos. Avaliações conservacionistas têm apontado um alto número de espécies
indicadas como extintas (3) ou em risco de extinção (dez). Estudos recentes, combinando uma ampla amostragem, dados geográficos, moleculares e
morfológicos confirmaram que o gênero é monofilético, porém diversos complexos taxonômicos e inúmeras amostras disponíveis nas coleções
botânicas da região norte ainda não foram trabalhados. Atualmente, novas tecnologias, como análises morfométricas, DNA barcoding e a
espectroscopia do Infravermelho próximo (Near InfraRed - NIR), estão sendo utilizadas para ajudar na resolução de alguns dos problemas relacionados
à identificação de espécies vegetais, em especial das amostras estéreis. O NIR tem sido usado como uma fonte de dado independente para testar
hipóteses de espécies em florestas tropicais, uma vez que dados podem ser usados para identificar grupos de espécies ou mesmo, para testar as
determinações dos taxonomistas. O presente projeto busca criar uma assinatura espectral para as espécies e, utilizar estas informações para auxiliar
na resolução de complexos taxonômicos, na atualização das coleções botânicas (e.g., INPA, PDBFF, PPBio), e testar as determinações dos
taxonomistas. A obtenção de dados NIR para as espécies além de compreender uma técnica não destrutiva vai permitir testar a utilidade dessa técnica
para os estudos botânicos na Amazônia e atualizar as coleções. Para a coletas dos espectros será utilizado o equipamento da Termo Nicollet, sistema
FT-NIR Antaris II Method Development System (MDS), disponível no herbário INPA. Para cada amostra serão realizadas 16 leituras, a fim de eliminar
possíveis erros. Os dados espectrais serão posteriormente submetidos a técnicas multivariadas e a análises de agrupamento para testar as espécies e
as identificações que receberam a priori. As análises serão efetuadas no programa R, considerando os scripts já disponíveis no repositório
botanicaamazonica.wiki.br/botam. O principal resultado esperado é a produção de um banco de dados NIR, com redução dos números de amostras de
Pradosia sem determinação e atualização dos dados taxonômicos.
Aluno: Milena Paula Silva Barrera

Curso do aluno: Ciências Biológicas - Bacharela
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Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE A SÍFILIS ADQUIRIDA EM GESTANTES
E-mail: mvcf_2012@hotmail.com
Docente orientador: Marcos Vinícius Costa Fernandes

RESUMO
As doenças sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública mundial que afetam a população em diversas fases de sua vida, inclusive
mulheres no período gestacional. Nesse período, dentre as doenças infecciosas que devem ser investigadas encontra-se a Sífilis. Doença transmitida
predominantemente pela via sexual cujo agente etiológico é uma bactéria, Treponema pallidum, quando não tratada pode causar complicações
devastadoras tanto para mãe quanto para o feto. A notificação da sífilis congênita vem sendo realizada no Brasil desde o ano de 1986 e a notificação
compulsória de gestantes portadoras dessa infecção passou a ser obrigatória desde o ano 2005. No campo da saúde pública é um grave problema. As
mulheres apresentam maiores vulnerabilidades relacionadas à aquisição de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), situação implicada pela
questão de gênero e por questões sociais e culturais. Neste contexto, a assistência de qualidade prestada durante o pré-natal pode se tornar grande
aliada no combate a essa infecção e o profissional de enfermagem faz parte desse processo, sendo importante determinante da redução de
transmissão vertical da sífilis assim como contribuindo para o desenvolvimento de outras ações de enfermagem voltadas sobretudo para prevenção,
diagnóstico precoce e tratamento. Dessa forma objetivamos analisar a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre a sífilis adquirida em
gestantes mediante ao nível de conhecimento a respeito do assunto exposto, as influências e reflexos na saúde pública, assim como possíveis pontos
de defasagem através de pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa. O estudo será realizado na Faculdade Estácio do Amazonas, com
20 alunos finalistas do curso de enfermagem. O período de coleta de dados será de agosto 2018 a setembro de 2018. A coleta de dados ocorrerá por
meio da técnica de entrevista semiestruturada. A análise do material será realizada por meio da técnica da análise de conteúdo. As exigências éticas
para pesquisas em seres humanos serão atendidas por esse estudo. Espera-se que as evidências científicas deste estudo possam nortear no
planejamento de assistência integral a saúde da mulher com sífilis, tornando as ações de saúde mais eficazes colaborando para a redução do número
de casos de mulheres gestantes com sífilis.
Aluno: Keny Maduro da Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título ASSINATURA ESPECTRAL DAS DROGAS VEGETAIS COMERCIALIZADAS EM MANAUS-AM
E-mail: araujo.mht@gmail.com
Docente orientador: Mário Henrique Terra Araujo

RESUMO
A correta identificação das espécies de plantas medicinais e drogas vegetais é fundamental para uma fitoterapia eficaz e segura. Em mercados e feiras
populares de Manaus, Amazonas, as ervanarias comercializam inúmeros produtos regionais, entretanto, na maioria das vezes, as informações
descriminadas nos rótulos ou embalagens não conferem com o produto, além disso, muitas das drogas comercializadas não estão embaladas ou
acondicionadas de forma adequada. Somada a estes fatores, grande parte do material comercializado não é reconhecido pela ANVISA. Atualmente,
novas tecnologias, como a espectroscopia do Infravermelho próximo (Near InfraRed - NIR), estão sendo utilizadas para ajudar na resolução de alguns
dos problemas relacionados à identificação de espécies vegetais, em especial das amostras estéreis. O NIR além de compreender uma técnica não
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destrutiva, tem sido usado como uma fonte de dado independente para testar hipóteses de espécies, uma vez que dados podem ser usados para
identificar espécies ou mesmo populações. O objetivo do presente projeto é criar uma assinatura espectral para as espécies de drogas vegetais
comercializadas em Manaus, AM. Estes dados serão então utilizados para avaliar se as espécies declaradas nos rótulos das embalagens correspondem
com o material comercializado. Para análise, inicialmente as amostras identificadas e depositadas em coleções botânicas serão utilizadas para a criação
de uma assinatura espectral, o que que posteriormente será utilizado para validar as espécies comercializadas nas diferentes áreas da cidade. Para a
coletas dos espectros será utilizado o equipamento da Termo Nicollet, sistema FT-NIR Antaris II Method Development System (MDS), disponível no
herbário INPA. Para cada amostra serão realizadas 16 leituras, a fim de eliminar possíveis erros. Os dados espectrais serão posteriormente submetidos
a técnicas multivariadas e a análises de agrupamento para testar as espécies e as identificações que receberam a priori. As análises serão efetuadas no
programa R, considerando os scripts já disponíveis no repositório botanicaamazonica.wiki.br/botam. O principal resultado esperado é a produção de
uma biblioteca de dados NIR, que permita atestar a qualidade das drogas e fornecer informações sobre a segurança do material comercializado nas
feiras e mercados do município e, testar a utilidade dessa técnica para os estudos farmacobotânicos e farmacognósticos na Amazônia.
Aluno: Marfisa Rosado Ardaia da Costa Vieira

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EM EXTRATOS DE JUCÁ (LIBIDIBIA FERREA [MART. EX TUL] LP QUEIROZ)
E-mail: klaudiadcw@gmail.com
Docente orientador: Claudia Dantas Comandolli Wyrepkowski

RESUMO
As plantas, além de seu uso na medica popular, vêm contribuindo para a obtenção de vários fármacos. Hoje em dia, os fármacos empregados nos
países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos naturais. Entre os biomas brasileiros, a Floresta Amazônica destaca-se no fator
biodiversidade, existindo assim várias espécies que ainda não foram estudadas sob a ótica fotoquímica. As observações populares sobre o uso e a
eficácia de plantas medicinais acabam por contribuir de forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais, prescritos com
frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, apesar de não terem seus constituintes químicos conhecidos e dessa forma, usuários de plantas
medicinais de todo o mundo, mantém em fielmente a prática do consumo de fitoterápicos, fazendo assim dessa forma, algo válido em relação a
informações terapêuticas que foram sendo acumuladas durante séculos que de forma indireta despertou o interesse de pesquisadores, pois é muito
mais fácil se basear na cultura popular para estudos de fitoterápicos. A espécie Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea é nativa da
Amazônia e apresenta uma ampla distribuição com propriedades econômicas e também farmacológicas. Estudos químicos e farmacológicos dos
extratos de L. ferrea tem demonstrado seu potencial biológico anti-inflamatório, bactericida contra patógenos orais, agente hipoglicemiante e
antioxidante, e na medicina popular são diversas as propriedades terapêuticas descritas para L. ferrea. Estudos químicos têm demonstrado a presença
de compostos fenólicos com possíveis aplicações farmacológicas, como chalconas e polifenóis. O presente trabalho tem por objetivo avaliar os
principais metabólitos secundários encontrados em extratos de Jucá, de diferentes indivíduos coletados em Manaus-AM. Para a realização da
pesquisa, as amostras serão coletadas de três indivíduos diferentes de Libidibia ferrea, e os frutos serão secos, triturados e moídos para a preparação
de extratos hidroalcoólico por meio da técnica de maceração e os solventes serão evaporados para obter os extratos brutos. Posteriormente, será
realizada a partição líquido-líquido do extrato hidroalcoólico com solventes de baixa e média polaridade, para obtenção de frações hexano,
diclorometano, e acetato de etila. Os extratos e frações serão submetidos à análise farmacognóstica, segundo técnicas descritas na Farmacopeia
Brasileira e analisados por Cromatografia em Camada Delgada Comparativa (CCDC) utilizando revelação física e química. Os resultados serão
comparados com referências citadas na própria farmacopeia e em estudos anteriores realizados com a espécie L. ferrea. Busca-se, com este estudo,
verificar as variações de metabólitos em uma mesma espécie, contribuindo para estudos futuros que visem o desenvolvimento de fitoterápicos com
Jucá.
Aluno: Teures Franco Caldas
Aluno: Eliane Liz Carvalho da Silva

Curso do aluno: Farmácia
Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE NA CRIAÇÃO DE UMA FARMÁCIA VIVA EM UMA FACULDADE PARTICULAR DE MANAUS/AM SOB SUPERVISÃO
DO CURSO DE FARMÁCIA
E-mail: jonathasdesa@hotmail.com
Docente orientador: Jonathas Wellington Alves De Sá

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo desenvolver um projeto de implementação e execução de produção e dispensação de plantas medicinais (fitoterápicos)
em uma faculdade particular em Manaus/AM através de uma Farmácia Viva com parceria com o Governo do Estado do Amazonas ou Prefeitura
Municipal de Manaus. Farmácia Viva é um programa social, que leva a população o conhecimento tradicional da farmacoterapia das plantas e seus
efeitos e reações adversas ao organismo, e através desse programa, mostrar à população que muitas das patologias podem ser tratadas de forma
eficaz apenas com o uso de plantas. Isso não quer dizer que vai ser tirado todo medicamento que não for fitoterápico da rede pública e sim,
acrescentar outra forma de terapia com esses medicamentos. Segundo a Portaria nº 886, de 20 de abril de 2010, define como atividades de uma
Farmácia Viva que vai desde o cultivo até o processamento/manipulação e dispensação de formulações magistrais e oficinais fitoterápicas. Esse
programa governamental em parceria com uma faculdade, através da gestão do curso de farmácia, promove para a população, uma dispensação por
farmacêuticos e acadêmicos do curso de farmácia. A Resolução RDC no. 18, de 03 de abril de 2013, dita diretrizes no que se refere as boas práticas de
processamento e armazenamento de plantas medicinais, preparação e dispensação de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e
fitoterápicos em farmácias vivas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A criação de uma Farmácia Viva dentro de uma Faculdade, em convênio
com órgãos públicos municipais ou estaduais proporcionariam um ganho para a comunidade circunvizinha e também para a cidade como um todo,
pela facilidade e segurança no acesso ao uso de plantas medicinais em processos fitoterápicos e também uma melhor formação de alunos do curso de
farmácia. O local de realização de estudo será em uma Faculdade Particular no município de Manaus que fica no estado do Amazonas, Brasil. A forma
de coleta de dados e processamento dos mesmos, será através de análises descritiva qualitativa baseada em análise SWOT estuda uma organização
segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) tendo como desfecho o
levantamento de dados referentes a aspectos regulatórios sanitários, legislação federal, estadual e municipal quanto as políticas públicas que
permeiam a criação e gestão de uma Farmácia Viva dentro de uma Instituição de Ensino Superior com um curso de Farmácia.
Aluno: Cibele Tailine de Sousa Araujo

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DA VARIAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRESENTES EM DIFERENTES AMOSTRAS COMERCIAIS DE ÓLEO DE ANDIROBA
(CARAPA GUIANENSIS AUBL)
E-mail: klaudiadcw@gmail.com
Docente orientador: Claudia Dantas Comandolli Wyrepkowski

RESUMO
Diversos produtos obtidos de vegetais da região Amazônica, como óleos e extratos, já demonstraram uma gama de aplicações, como produção de
fármacos, fragrâncias, e até mesmo inseticidas, mas pouco destes extratos são promissores para serem produzidos em larga escala. Entre as razões
para esta dificuldade, estão as relações dinamizadas dos Arranjos Produtivos Locais, os quais precisam estabelecer cooperação e articulação entre os
empreendimentos e instituições participantes. Para esta cooperação, são necessários projetos multidisciplinares, que visam desde a produção da
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matéria-prima, até a análise do produto processado. A espécie Carapa guianensis Aubl., conhecida popularmente no Brasil por “andiroba” e “carapa”,
apresenta uma larga aplicação na medicina popular na região Norte do Brasil como anti-inflamatória, antibacteriana, antitumoral e antifúngico. A
andiroba é de uso múltiplo: a madeira é utilizada para fabricação de móveis, construção civil, lâminas e compensado; e as sementes para extração de
óleo, o qual é de grande importância participando na economia regional e continua sendo muito apreciado, principalmente, na medicina popular.
Adicionalmente o óleo de andiroba é usado contra carrapatos, pulgas, piolhos e sarnas de couro cabeludo, e para mordidas de insetos. O óleo da
andiroba é comercializado no Brasil e, além do uso medicinal, faz parte da composição de produtos para cabelos visando conferir brilho e sedosidade
aos mesmos. É também usado no país, tanto puro como em mistura com outros produtos naturais, topicamente para ferimentos e escoriações, ou na
forma de massagens terapêuticas por atletas e praticantes de lutas marciais. A composição química do óleo extraído das sementes da Andiroba é
representada por estearina, ácidos graxos oleico e mirístico e em menor quantidade pelos ácidos palmíticos e linoleico. Porém, a qualidade de um
produto depende do teor de seus metabólitos presentes, e a variedade e complexidade de metabólitos produzidos pelas plantas sofrem influência dos
estímulos ambientais, bastante variáveis, de natureza química, física e biológica sobre sua composição química. Além disso, outros fatores extrínsecos
aos vegetais, tais como forma de extração, armazenamento e estocagem do óleo podem influenciar na qualidade do produto comercializado. Deste
modo, em função das possíveis variações de metabólitos secundários presentes nos óleos e extratos obtidos de plantas, e sua influência na qualidade
do produto comercializado, faz-se necessário realizar métodos de análise fitoquímica que possam auxiliar na avaliação dos padrões de qualidade do
óleo de Andiroba comercializado. Assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a variação de metabólitos secundários presentes nas diferentes
amostras que são amplamente comercializadas de óleo de Andiroba (Carapa guianensis Aubl.) no município de Manaus – AM. Para a realização da
pesquisa, as amostras serão obtidas de diferentes pontos comerciais de Manaus-AM. O aspecto físico-químico será registrado para análise. Os óleos
serão submetidos à análise farmacognóstica, segundo técnicas descritas na Farmacopeia Brasileira e analisados por Cromatografia em Camada
Delgada Comparativa (CCDC) utilizando revelação física e química. Os resultados serão comparados com referências citadas na própria farmacopeia e
em estudos anteriores realizados com a espécie Carapa guianensis. Busca-se, com este estudo, verificar as variações de metabólitos em uma mesma
espécie, contribuindo para estudos futuros que visem o desenvolvimento de produtos com o óleo de Andiroba.
Aluno: Alexandro Holanda do Nascimento
Aluno: Leandra Coelho Simão
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

E-mail: francilene.fortes@estacio.br

RESUMO
A construção civil é responsável por mais da metade do volume de resíduos sólidos gerados em meios urbanos, com isso será exposto a situação do
município de Boa Vista quanto ao gerenciamento dos resíduos na construção civil verificando a viabilidade técnica e econômica de produção e
estabelecer critérios e procedimentos para gestão destes resíduos. Neste sentido, os Resíduos de Construção e Demolição – RCD, também
denominados como entulho, tem se tornado um dos alvos do meio técnico-científico, utilizando o mesmo como agregado para inúmeros usos na
construção civil e também na pavimentação rodoviária, entrando como substituto das matérias-primas que geram economia, pois os materiais de RDC
tem a mesma função de utilização nestes setores. Em Boa Vista algumas empresas utilizam entulho para aterro, além de utilizar os recursos, o setor
também é o maior gerador de resíduos, conforme o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, apenas 20 a 50% das matérias primas naturais são
realmente consumidas na construção, pois os demais são resíduos gerados durante todo o processo. O objetivo desse trabalho será diagnosticar a
situação atual do Município de Boa Vista – RR com relação ao gerenciamento e destinação final dos resíduos da construção civil, bem como dar
subsídios para adequação aos padrões estabelecidos pela resolução 307 do CONAMA. Além de averiguar o cenário que se encontra a obra com relação
a disposição e tratamento dos rejeitos oriundo da construção civil; desenvolver um estudo sobre os resíduos gerados na obra através de questionário e
analisar os resultados; e apresentar os resultados da pesquisa analisando a infraestrutura do local de estudo, gerenciamento dos resíduos e destinação
final. A fim de obter resultados sobre a situação do município sobre os resíduos oriundos da construção civil, será realizada uma visita á obra da loja
techfrio localizada na Avenida Ville Roy (próximo a Universidade Estadual de Roraima), onde foram coletados dados visuais através de imagens e
aplicados questionários aos trabalhadores da obra em questão sobre os resíduos gerados. Espera-se informar a todos, o que e porque fazer, e assim
teremos benefícios sociais já que não acumulará em locais inadequados, sem poluição visual, produção de substancias toxicas e outras mais nocivas ao
ser humano, pois economicamente as empresas podem adotar esse serviço de coleta e reutilização para produção de renda, e se houver mais
empresas que fazem isto, consequentemente o serviço ficará mais barato.
Aluno: Manoel Valverde Pedrosa Silva
Aluno: Luana Kariny Borges Bessa

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ESTADO DE RORAIMA E SUAS COMPLICAÇÕES
E-mail: eliza_ribeiro@yahoo.com.br
Docente orientador: Eliza Ribeiro Costa

RESUMO
Acidentes por animais peçonhentos possuem impacto social e econômico significativos nos países tropicais, no entanto, não estão dentre as ações
prioritárias de programas de saúde pública, constituindo um dos problemas de saúde mais negligenciados mundialmente (WHO, 2007). Segundo
Meschial e colaboradores (2013), acidentes por animais peçonhentos constituem emergências comumente observadas, no entanto o atendimento às
vitimas ainda gera ansiedade e insegurança para a equipe de saúde. Mesmo assim, profissionais de saúde devem estar capacitados para o
atendimento às vítimas de acidentes por animais peçonhentos, visto a gravidade que podem assumir determinados casos. O cuidado condiz com as
atividades desenvolvidas para apoiar ou facilitar o indivíduo ou o grupo que apresentam necessidades claras ou previstas, para minimizar ou melhorar
a condição humana de vida e é por isso que merece destaque o profissional enfermeiro que, além de prestar cuidados especializados e de qualidade a
estes pacientes nos serviços de urgências e de internamento, deve utilizar-se de dados epidemiológicos para elaboração de atividades educativas e de
prevenção destes acidentes. Sua execução se dá por conta das implicações do acidente em si. Que ele possa ser caracterizado e para que futuros
acidentes sejam previstos. Objetivo deste trabalho será realizar lista descritiva de espécies de animais peçonhentos e suas implicações. A coleta de
dados também será efetuada mediante a pesquisa documental. Objetivo será identificar as feridas e o animal, e qual o grupo o animal pertencia. A
metodologia será pesquisa documental através de dados bibliográficos e pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINANWEB). Esperase verificar e propor uma conduta terapêutica, e a escolha do produto apropriado para o caso. Portanto busca-se ampliar o conhecimento sobre os
animais peçonhentos para ampliar a facilidade e assertividade maior no tratamento e com isso, diminuir as implicações do acidente para que futuros
acidentes sejam previstos ou prevenidos através de planejamento e a assistência realizada de forma integralizada.
Aluno: Adriana Gomes de Freitas
Aluno: Sabrina Torres Teixeira
Aluno: Dionah Bandeira De Figueiredo
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Curso do aluno: Enfermagem
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Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Título O GRAU DE SATISFAÇÃO DAS USUÁRIAS GESTANTES NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
E-mail: weslleydanny2011@hotmail.com
Docente orientador: Weslley Danny Dantas Formiga

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa baseada na revisão integrativa de literatura e que tem como objetivo buscar artigos que exemplifiquem e descrevam o grau
de satisfação das usuárias gestantes na assistência pré-natal em diversas unidades de saúde da família. Para a coleta de dados serão utilizadas as bases
como o SCIELO, LILACS e PUBMED. A literatura é uníssona ao explicitar reconhecimento quanto ao efeito protetor da assistência pré-natal no tocante a
saúde materna, que pressupõe um conjunto de ações voltadas à redução do risco e dos índices de morbimortalidade na relação mãe-filho. Justifica-se
o estudo pela crescente necessidade de se ampliar o conhecimento acadêmico e literário sobre a esteira da saúde pública no tocante as políticas que
favorecem a assistência da gestante no pré-natal e sua satisfação quanto aos serviços ofertados, de modo que se possa identificar a real valorização
dessas políticas por parte dessas usuárias, favorecendo o grau de confiabilidade e a busca permanente por atividades de saúde com enfoque
preventivo, pois, a gestante submetida ao pré-natal deve compreender a relevância do acompanhamento médico permanente nessa fase,
proporcionando, por seu turno , o bem-estar biopsicossocial e a minimização de riscos a sua saúde e a do bebê, o que remonta aos cuidados que
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transcendem o período gestacional em meio ao período puerperal. Partindo desse pressuposto, suscita-se a candente necessidade de abordar o
assistencialismo do período pré-natal e, por conseguinte da fase puerperal, cujo processo de humanização emana por meio de processos acolhedores,
acesso as informações e maior interação entre níveis de complexidade crescente. Objetivo deste projeto será compreender o grau de satisfação das
usuárias gestantes acerca das ações da equipe de saúde família no acompanhamento pré-natal. Por meio desse programa espera-se propor ações que
possibilitam captar precocemente as gestantes na comunidade, fazer os controles periódicos e contínuos, garantir consultas a todas as gestantes que
procurarem os serviços de saúde e promover reuniões educativas. Deve o serviço dispor de área física adequada, além de equipamentos e
instrumentais mínimos, assim como oferecer medicamentos básicos e suporte laboratorial, garantindo a realização dos exames complementares
necessários.
Aluno: Raquel Oliveira Santos
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título A QUESTÃO HABITACIONAL EM PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM BELÉM/PA
E-mail: monique.leao@live.estacio.br
Docente orientador: Monique Bentes Machado Sardo Leão

RESUMO
A intenção da pesquisa é analisar a questão habitacional nas experiências de urbanização de assentamentos precários em Belém/PA, tendo como
estudo de caso experiências recentes de reassentamento, no âmbito do programa PAC urbanização de assentamentos precários (PAC-UAP), iniciados a
partir de 2007 na cidade. A Região Metropolitana de Belém (RMB) atualmente é a que apresenta maior presença de domicílios em áreas de
assentamento precário, segundo o Censo de 2010, 53,9% de sua população vivia em aglomerados urbanos subnormais e 52,5% dos domicílios
particulares ocupados estavam localizadas nessas áreas. Segundo a Fundação João Pinheiro (2016) a RMB precisaria vencer um déficit habitacional de
84.525 domicílios. As características socioespaciais em Belém têm exercido importância nas questões habitacionais, as baixadas no município de Belém
surgiram, em áreas ambientalmente sensíveis, próximas de margens de rios, em terrenos com relevo baixo. Intervenções que buscam sanear e
urbanizar as baixadas são presentes na cidade desde a década de 1960, no entanto as grandes obras de drenagem implicam na remoção de alto
número de moradores. Portanto, o reassentamento de famílias surge com a necessidade de intervir nas áreas de baixadas, caracterizadas por
ocupação palafíticas, com famílias em situação de precariedade que são realocadas para conjuntos habitacionais, em geral construídos na área da
intervenção urbana. No entanto, são relatadas problemáticas no gerenciamento das remoções e nas soluções habitacionais ofertadas. Questiona-se
os projetos habitacionais estandardizados que não dialogam com o modo de vida amazônico e que podem significar rupturas e dificuldades de
adequação à moradia, além de baixa qualidade arquitetônica, na maioria dos casos. Desta forma, através da pesquisa busca-se caracterizar e analisar
as tipologias habitacionais utilizadas para reassentamento e a elaboração de diretrizes arquitetônicas e urbanísticas para a habitação de interesse
social considerando o contexto local da região. O objetivo da pesquisa é que esta contribua com a discussão sobre intervenções urbanas em
assentamentos precários, sobretudo no que tange o processo de reassentamento e soluções habitacionais em Belém/PA.
Aluno: Trycia Isabele Pereira de Moraes
Aluno: Vitória Queiroz do Nascimento
Aluno: Sâmya Raquel Oliveira
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título AS PINTURAS ESCONDIDAS EM SUBSTRATOS HISTÓRICOS DO PALACETE FACIOLA – BELÉM (PA)
E-mail: mayra.silva@live.estacio.br
Docente orientador: Mayra Martins Silva

RESUMO
Atualmente, as pinturas antigas vêm sendo encaradas como camadas de sacrifício em muitas intervenções de restauro ou de reforma infundadas.
Desta forma, perde-se o testemunho destes materiais, importantes símbolos culturais, dos quais muitas vezes nem ao menos se tem o registro.
Especificamente no caso do Palacete Faciola, edificação dos primeiros anos do século XX, significativa decorrência dos desenvolvimentos
arquitetônicos e tecnológicos da Belle Époque, tem-se a presença de diversas camadas pictóricas, identificadas em recente intervenção realizada para
a estabilização estrutural do edifício, indicativas da riqueza de substratos históricos presentes. Entretanto, estas camadas pouco foram estudadas e
documentadas, havendo ainda possíveis pinturas escondidas sob estratos pictóricos que não foram prospectados e que correm o risco de perder sua
memória em uma intervenção futura que desconsidere suas possibilidades estratigráficas ou mesmo no caso de não intervenção, em função de sua
deterioração. Sabe-se que a identificação, a caracterização e a documentação das camadas de pintura de uma edificação antiga são fundamentais para
o entendimento de suas modificações cromáticas, contribuem para o conhecimento da técnica e dos materiais aplicados ao longo dos anos, e podem
revelar a história de diversos períodos pelos quais o prédio passou.
Logo, estes são essenciais ao embasamento de qualquer projeto ou intervenção de restauro, e é por meio da equalização das instâncias teoricoconceitual e tecnológica – fornecem respaldo teórico e as técnicas, materiais e condições de atuação prática no monumento – que se tem os
instrumentos para atuar sobre os bens históricos de maneira conscienciosa, transformando sem deformar e destruir testemunhos do passado. Neste
sentido, a pesquisa tem como objetivo geral estudar os estratos pictóricos presentes no Palacete Faciola. Os objetivos específicos da pesquisa são:
realizar uma pesquisa histórico-documental a respeito do Palacete; caracterizar fisicamente as pinturas por meio de sua quantificação e da
identificação das cores e técnicas aplicadas; complementar as prospecções pictóricas existentes; atualizar a documentação das pinturas da edificação;
relacionar as informações obtidas na caracterização com a cronologia das intervenções já ocorridas no edifício; correlacionar as opções de decisões
técnicas com o embasamento das teorias do restauro, gerando subsídios para futuras intervenções restaurativas.
Aluno: Alexia Alessandra Damasceno
Aluno: Giovanna Martins Dias

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título KARAVO - MANUAL AMAZÔNICO DA ARQUITETURA DE BAIXO CUSTO (2ª EDIÇÃO)
E-mail: luan.cavaleiro@live.estacio.br
Docente orientador: Luan Rodrigo dos Santos Cavaleiro

RESUMO
É comum que as comunidades de baixa renda, em Belém e proximidades, possuam escassa informação e acesso aos serviços gratuitos de arquitetura,
entretanto isso não as impedem de fazer reparos ou melhorias em suas residências sem qualquer orientação profissional. A ausência de um
responsável técnico na construção de moradias populares (a autoconstrução) gera residências com diversos problemas que atingem o morador
posteriormente, dentre eles infiltrações, goteiras, carência de iluminação natural, desconforto acústico, térmico, entre outros. Nesse panorama, tais
problemáticas - frequentes na região amazônica - se acentuam principalmente devido às constantes climáticas e locais, porém, alinhado a isso existem
tecnologias e técnicas vernaculares populares e econômicas que podem influenciar positivamente nas diversas tipologias de construções regionais.
Desse modo, o projeto visa o desenvolvimento de um manual que reúna soluções arquitetônicas de baixo custo com a utilização de técnicas simples e
materiais reaproveitados, que possam solucionar alguns dos problemas que assolam habitações comuns na região norte do país. Serão selecionadas
diferentes áreas da região nordeste do Pará que apresentem habitações tipicamente amazônicas para realizar a coleta de dados através de pesquisa in
loco, entrevistas e observação do pesquisador para catalogação e quantificação das problemáticas relatadas, tal como pesquisas bibliográficas para
seleção de soluções construtivas para atender essas demandas. A partir destes estudos prévios, serão realizados mutirões com alunos e voluntários da
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instituição, para prototipagem e averiguação da procedência das soluções, bem como para registro fotográfico e esquemático do processo de
produção. Com isso, todas as informações serão transformadas em uma linguagem textual e visual de fácil compreensão e reunidas no livro digital
Manual KARAVO - soluções arquitetônicas de baixo custo – 2ª edição, que tem o intuito de prover as demandas observadas neste trabalho e
conscientizar sobre o potencial da economia compartilhada na resolução de problemas de uma comunidade, além de instruir seus leitores sobre onde
buscar auxílio técnico especializado gratuito para as intervenções mais complexas.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Kauria Marilia Gomes de Vilhena
Joelly Martha Brandão de Sousa
Pérola Martins da Cruz
Juliane Santos Almeida

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/CNPq
PIBIC/Voluntário

Título PROJETO DE ARQUITETURA FLUTUANTE ACESSÍVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DA ILHA DO COMBU EM
BELÉM DO PARÁ
E-mail: erica.monteiro@live.estacio.br
Docente orientador: Érica Corrêa Monteiro

RESUMO
As comunidades ribeirinhas de Belém sofrem com a falta e/ ou precariedade de infraestrutura básica de saúde, principalmente para atendimentos de
urgência e emergência, o que resulta em pacientes encaminhados à capital. O problema é que o deslocamento destes até algum pronto-socorro em
Belém não é rápido e pode ser comprometido pela falta de acessibilidade espacial nos espaços físicos (os trapiches e as calçadas) e no transporte
aquaviário, cujas condições inadequadas e, muitas vezes, improvisadas podem piorar o quadro do paciente. Além disso, estes correm o risco de não
serem atendidos ao chegarem ao hospital mais próximo, já que a maioria apresenta problemas relacionados a superlotação devido a vinda de muitas
pessoas de outros municípios. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um projeto arquitetônico de uma edificação flutuante
acessível para atendimento médico especializado para a comunidade da ilha do Combu, em Belém. A intenção é se criar uma estrutura adequada que
se adapte aos níveis oscilantes dos rios e assim, melhorar a acessibilidade espacial para o embarque- desembarque e circulação das pessoas. Para se
alcançar este objetivo, é necessária a combinação de diferentes processos metodológicos. Dentre eles, o método multirreferencial por meio da
Pesquisa Bibliográfica tendo como referência conceitos relevantes que norteiam esta pesquisa: comunidades ribeirinhas, palafitas, calçadas
palafitadas, calçadas de estivas, trapiches, arquitetura hospitalar, estruturas flutuantes, design universal e acessibilidade espacial. Já a Pesquisa de
Campo com abordagem multimétodos – visita exploratória, observação participante e entrevistas - pode contribuir para se conhecer com maior
profundidade o ambiente estudado, assim como as particularidades do mesmo, as dificuldades encontradas pelos usuários e, sobretudo, as
expectativas e os desejos futuros da comunidade. A partir das observações e análises dos dados encontrados, pode-se definir melhor as diretrizes de
projeto, o programa de necessidade baseado nas principais demandas de ocorrências locais e o partido arquitetônico mais apropriado para a paisagem
ribeirinha. Dessa forma, espera-se que o trabalho possa oferecer à comunidade do Combu, um documento com apoio técnico, bem justificado e viável
para possíveis implantações de projetos flutuantes com espaços acessíveis a um grande número de Ilhéus.
Aluno: Kayan Freitas de Araújo
Aluno: Ângelo Giovani dos Santos Feio

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
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Título TRAPICHE RIBEIRINHO – ESCOLA SÍTIO BOSQUE
Docente orientador: Luan Rodrigo dos Santos Cavaleiro

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

E-mail: luan.cavaleiro@live.estacio.br

RESUMO
Por habitarem um ambiente onde a força da natureza se faz presente, os ribeirinhos aprenderam a viver em um meio repleto de limitações e desafios
impostos pelo rio e pela floresta. Apesar de toda a força do povo ribeirinho, existem limitações que por diversos fatores (genéticos, acidentes ou falta
de assistência médica adequada) trazem dificuldades no dia a dia de habitantes desses locais, que além do difícil acesso a zonas urbanas, têm também
uma precária rede viária (estivas e caminhos sem pavimentação ou infraestrutura) que corta florestas densas e regiões alagadas. O isolamento de
comunidades ribeirinhas brasileiras, como a do Moju no Pará, torna mais difícil a atuação da assistência técnica pública e gratuita para produzir a
adaptação de vias principais, bem como a fiscalização da acessibilidade desses trajetos. A precariedade no acesso às escolas das comunidades
ribeirinhas torna cada vez maior a evasão escolar das pessoas com deficiências (PCD’s), que são desestimuladas ou até impedidas de frequentarem as
escolas pela dificuldade de locomoção. Nas comunidades ribeirinhas amazônicas é comum o uso de escolas como centro comunitário, local de festivais
e alguns casos centros de manifestações religiosas, fazendo com que esses espaços tenham, além da função educacional, influência na formação social
e cultural dos seus usuários, tornando essencial que as escolas sejam adaptadas às necessidades das pessoas com limitações motoras vindas de
comunidades próximas pelo barco escola. A pesquisa visa resolver a problemática do acesso trapiche-escola, com possibilidade de adaptação da
solução para outras tipologias arquitetônicas que estão surgindo devido o desenvolvimento da região. Como instituição importante na construção
social do cidadão, a escola deve ser exemplo de aplicação da acessibilidade universal, provendo um espaço sem qualquer tipo de segregação,
promovendo uma visão agregadora e plural. O projeto visa ser uma solução piloto a ser replicada por outras instituições educacionais e,
posteriormente, abrangendo os demais equipamentos públicos a serem construídos. Por meio de pesquisas bibliográficas, visitas a órgão públicos e
visita técnica ao local, serão levantados os dados necessários para implementar as melhorias. Posteriormente serão desenvolvidos modelos de fácil
reprodução, adaptáveis à diversas tipologias, com custos acessíveis à realidade local, privilegiando materiais regionais e respeitando a NBR 9050 e
demais normas específicas do tema.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Izabele Gurjão Vieira Ribeiro
Cláudia Furtado de Almeida
Patrick dos Santos Corrêa
Paulo Henrique de Sousa Guimarães

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
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental
Título ANÁLISE COMPARATIVA DO MICROCLIMA NOS BAIRROS DO CURIÓ UTINGA E NAZARÉ LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PA
E-mail: ana.rabelo@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Carolina Assmar de Lima Rabelo

RESUMO
No Brasil, o processo migratório causa nas grandes capitais o inchaço populacional, aliado ao grande número de pessoas desempregadas que ali
habitam e locais sem estrutura mínima de moradia. Tais fatos contribuem para o processo de retirada de cobertura florestal pelo avanço da ocupação
urbana desordenada. Essas alterações são conhecidas como processo migratório, que ocasiona, ao longo dos anos, o inchaço populacional. Este, por
sua vez, ocasiona pressão sobre demanda de emprego, gera cada vez mais baixos índices de escolaridade dos que ali habitam, locais insalubres aliados
a falta de saneamento de esgoto, agua potável, segurança pública, mobilidade urbana e, ainda, carência de áreas verdes para o bem-estar
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socioambiental. Essa nova configuração é tida como locais impróprios a qualidade de vida do homem, o que causa ao indivíduo uma insatisfatória
expectativa de qualidade de vida. Na paralela, é perceptível identificar em bairros, praças e avenidas principais a carência ou até mesmo inexistência
da cobertura vegetal, o que vem favorecer o desconforto climático nestes centros urbanos. Esta pesquisa propõe-se a abordar os problemas
microclimáticos na capital de Belém do Pará, nos bairros de Nazaré e Curió-Utinga, buscando avaliar que interferência o Parque Estadual do Utinga
pode exercer no microclima da região. No levantamento de dados primários serão utilizados equipamentos anemômetro e termo – higrômetro digitais
para verificação de tais parâmetros, umidade relativa, temperatura do ar e velocidade do vento. As coletas serão realizadas no horário entre 8h às 17h,
em horário de funcionamento do Parque Estadual do Utinga, com intervalos de 1 hora em período de coletas mensais, correspondente entre os meses
de agosto de 2018 e junho de 2019, os quais serão confrontados com os dados do banco de informações climáticas do Instituto Nacional de
meteorologia – INMET, para que se possa gerar resultados confiáveis de acordo com a microrregião em estudo. Após a coleta de dados primários e
secundários, os mesmos serão processados no software Arcgis 10.1 utilizando o método de interpolação, tendo como produto final mapas
representativos do microclima atual na área de estudo representada.
Aluno: Luiz Henrique de Oliveira
Aluno: Anderson da Costa Hianes
Aluno: Antonio Cesar Ataíde Leal

Curso do aluno: Engenharia Ambiental
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Título DESINFECÇÃO SOLAR DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO NA ILHA DE COTIJUBA-BELÉM (PA)
E-mail: glauciane.silva@live.estacio.br
Docente orientador: Glauciane Santos da Silva

RESUMO
As atividades exploratórias por parte de atividades humanas em geral, comerciais e/ou industriais, além da falta de saneamento básico, conduzem à
sociedade ao consumo de matéria prima em grande escala de contaminação/poluição, como é o caso do corpo hídrico disponível ao consumo
humano. As populações ribeirinhas, possuem as mesmas necessidades de potabilidade da água assim como quaisquer outras comunidades urbanas ou
rurais, ocorre que, de maneira geral, os ribeirinhos, bem como outras populações consideradas tradicionais, estão expostos e sujeitos ao consumo de
corpos hídricos contaminados ou poluídos. A solução desta problemática toma uma distância cada vez maior dessas pessoas, o que leva os estudiosos
a pensarem formas rápidas e acessíveis de acesso ao consumo de água potável por parte de populações tradicionais associadas. Com este olhar, este
projeto objetiva analisar a qualidade da água consumida por moradores da ilha de Cotijuba situada na confluência na Bahia de Marajó com a Bahia do
Guajará no Estado do Pará e sugerir o método de desinfecção solar da água como solução alternativa para o tratamento da mesma, a fim de que
possam realizar suas atividades domésticas com a segurança prevista na legislação vigente e com isso diminuir as doenças de veiculação hídrica. Tratase de uma pesquisa exploratória, descritiva e de campo, onde a população será consultada acerca das principais formas de acesso à água para
consumo humano, um estudo bibliográfico para maior entendimento do tema e verificação da possibilidade de aplicação da solução, onde serão
avaliadas questões técnicas, econômica e social disponível, a fim de prever a aplicabilidade real da solução de desinfecção solar da água. Como
resultado final o que se espera é fornecer uma metodologia totalmente aplicável a transformação de água não potável em água potável para o
consumo humano em suas atividades domésticas.
Aluno: Isabela de Brito Lima
Aluno: Jhennif de Jesus Costa
Aluno: Julianny de Fátima Colaço Braga

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 MAPEAMENTO DOS CANAIS QUE PERTENCEM ÀS BACIAS HIDROGRÁFICAS, E SUA RELAÇÃO COM ALAGAMENTOS, E A SAÚDE PÚBLICA, EM
BELÉM (PA)
E-mail: clistenes.catete@estacio.br
Docente orientador: Clístenes Pamplona Catete

RESUMO
Na capital paraense, são pelo menos 100 km de extensão de canais distribuídos em 14 bacias hidrográficas. Vale destacar que a maior parte da área
continental do município encontra-se em cotas inferiores a 4 (quatro) metros, estando, portanto, diretamente sob influência dessas bacias, o que, por
conseguinte, lhes impõem uma condição de terrenos alagados ou sujeitos a inundações (permanentemente ou de maneira intermitente). Neste
aspecto, o uso do geoprocessamento que é uma ferramenta multidisciplinar que pode auxiliar no diagnóstico de áreas com a temática supracitada,
sendo importante na identificação, na delimitação e na criação de cenários que retratem a realidade atualizada por meio da produção cartográfica
temática. Neste contexto, o objetivo principal deste projeto é o mapeamento dos canais que pertencem às bacias hidrográficas, e sua relação com
alagamentos, e a saúde pública, em Belém (PA). Além disso, os objetivos específicos do projeto são: Fazer a aquisição e depuração dos dados
ambientais, dos cartográficos e de saúde pública; Georreferenciar por meio de sistemas inteligentes feições geoambientais; gerar análises espaciais
temáticas integrando com dados ambientais, cartográficos e saúde, além de publicar os resultados em anais de congresso e/ou revistas indexadas.
Metodologicamente, este projeto será executado em duas etapas consecutivas e concomitantemente: Primeira etapa, coleta e tabulação dos dados:
do INMET (dados de pluviometria); da SESAN (dados de saneamento); da CODEM (bases cartográficas de Belém/PA), do IBGE (bases cartográficas
estaduais e nacionais); da USGS (Imagens digitais de satélites), do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) são do modelo digital de elevação, e do
SINAN (dados de saúde). Já a segunda etapa, é processamento e interpretação dos dados, com utilização dos softwares ArcGIS Desktop, TerraView ou
QGIS, e também, o uso de sistemas inteligentes para georreferenciamento de feições geoambientais. Ao final desse projeto, espera-se o mapeamento
dos canais que cortam as bacias hidrográficas de Belém/PA, bem como, sua relação com alagamentos e a saúde pública, bem como mapas temáticos
com análises espaciais que expressem a realidade atual da área prospectada. Por tudo isso, após o fim do projeto os resultados, podem nortear as
autoridades, no que diz respeito a melhorias em infraestrutura urbana (saneamento) e a saúde pública (doenças de veiculação hídrica) que pode dá
mais qualidade de vida a população de Belém do Pará.
Aluno: Rafaella Correa Amaral
Aluno: Eldemir Monteiro de Lima
Aluno: Luciana Monteiro Correa

Curso do aluno: Engenharia Ambiental
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Título MELHORAMENTO NA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS UTILIZANDO PROTEINADO E TORTA DE DENDÊ: ESTUDO DE CASO NA CHÁCARA COLINAS
(MOJU-PA)
E-mail: ana.rabelo@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Carolina Assmar de Lima Rabelo

RESUMO
O nordeste do Estado do Pará possui o maior cultivo e beneficiamento de dendê do mundo. Esta ascendente produção traz ótimos resultados para o
agronegócio do país, gerando de empregos que estão direta ou indiretamente ligados à produção de óleo vegetal, o principal produto, e seus
subprodutos. Embora seja uma cultura de fácil manejo e de grande aproveitamento, o grande volume de massa de torta de dendê, rejeito da extração
do óleo, tem gerado passivos ambientais por comumente ser feita sua deposição direta no ambiente. Na paralela, a alimentação de bovinos é
determinante para o desenvolvimento do animal e para o bom resultado quantitativo e qualitativo dos seus subprodutos. Por isso, ter uma
alimentação com nutrientes devidamente balanceados é fundamental. Neste trabalho, será realizada a experiência de introduzir a torta de dendê –
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rica em nutrientes – ao proteinado – ração já utilizado pelos pecuaristas – para compor a alimentação diária de bovinos. Trata-se de uma proposição
de destinação econômica e ambientalmente viável para o rejeito da produção do dendê. Serão discutidas as características, importância, valor
nutricional e resultados de ensaios experimentais de digestibilidade e consumo. É um experimento inicial, podendo, após os resultados conclusivos,
ser introduzido também na alimentação de caprinos, ovinos, equinos, entre outros. Dessa forma, utilizar-se-á em sua totalidade ou, ao menos, será
significativamente reduzido o volume de rejeito – massa de torta de dendê – disposta no ambiente. No experimento, serão utilizadas 10 novilhas da
raça Nelore, com idade entre 12 a 24 meses, por aproximadamente 360 dias, divididos em 2 grupos que receberão alimentação diferenciada e com
valores nutricionais também variados. Os animais serão submetidos a pesagem inicial e final do experimento, para comparação e análise de ganho de
peso de cada grupo. Assim, espera-se comprovar a diferença no crescimento daqueles animais com alimentação adicionada de massa de torta de
dendê.
Aluno: Adriano Silva de Souza

Curso do aluno: Engenharia Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO A PARTIR DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS EM BELÉM/PA
E-mail: helenice.menezes@estacio.br
Docente orientador: Helenice Quadros de Menezes

RESUMO
O crescimento urbano, demográfico e industrial, associado ao consumo crescente, estimulado pela mídia, fez aumentar consideravelmente os
impactos sobre o meio ambiente. Dentre os problemas gerados por esse crescimento, ganha destaque o aumento da produção de lixo, pois o
gerenciamento inadequado acarreta prejuízos socioambientais. De acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de
Belém/PA, a cidade produz aproximadamente 908 ton/dia de resíduos sólidos e a maioria dos resíduos corresponde ao lixo doméstico, produzido
dentro das casas, e que poderia ser reaproveitado. Neste sentido, o projeto busca mostrar que uma prática simples pode contribuir para a redução do
lixo domiciliar destinado a coleta pública e ainda gerar um produto com valor agregado: o adubo orgânico. Sendo, por tanto, o objetivo geral deste
projeto: produzir adubo orgânico a partir de resíduos domiciliares em uma residência no município de Belém/PA. Com objetivos específicos: Selecionar
resíduos orgânicos em uma residência; instalar uma composteira domiciliar; produzir adubo orgânico a partir do lixo doméstico. Para tanto, serão
utilizadas três caixas de polietileno sobrepostas, sendo que as duas primeiras terão seus fundos perfurados, nestas caixas ocorrerá o processo de
compostagem que será realizado por microrganismos presentes no solo e acelerado por minhocas, que irão se alimentar dos resíduos e transformá-los
em húmus, e os furos servirão para circulação dos seres decompositores, a última, cujo fundo não receberá furos, servirá para armazenar o líquido rico
em nutrientes (biofertilizante), nesta caixa será instalada uma torneira para a retirada do biofertilizante. O projeto será executado em 4 fases: 1ª fase –
seleção do local para instalação da composteira na residência selecionada; 2ª fase – aquisição do material para a montagem da composteira; 3ª fase –
montagem da composteira; 4ª fase – produção do adubo. Ao final pretende-se apresentar uma alternativa para a gestão de resíduos em Belém.
Aluno: Adrianne Sacha da Costa Saraiva
Aluno: Sandra Lobo das Neves
Aluno: Rayson dos Santos Alfaia
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Título UTILIZAÇÃO DA FIBRA DO COCO PARA PRODUÇÃO DO FILTRO ECOLÓGICO
Docente orientador: Glauciane Santos da Silva

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

E-mail: glauciane.silva@live.estacio.br

RESUMO
A engenharia e a arquitetura moderna já compreendem que a água da chuva como alternativa aplicável às edificações no que concerne aos usos não
potáveis e logo já está inserida com o conceito de mais um manancial de abastecimento de água disponível à população. Várias experiências já
demonstram que este manancial tem potencial inclusive para os demais usos domésticos de uma residência, principalmente quando se fala em
populações afastadas de redes de abastecimento de água potável, pessoas que vivem em ambientes de seca e/ou desertificação, ou com acesso
restrito a leitos superficiais e subterrâneos com alto índice de contaminação. A cidade de Belém e região metropolitana, como entes do Bioma
Amazônia, locais onde serão realizados os ensaios, testes e análises necessários ao referido projeto, possuem índice pluviométrico bastante volumoso,
por este motivo o projeto apresentará uma alternativa sustentável, por meio de aproveitamento de uma matéria prima hoje considerada um resíduo
sólido em várias regiões do país (fibra retirada do coco) como elemento filtrante total ou parcial para utilização doméstica do referido manancial (água
da chuva). Diante disso, o projeto tem como objetivo principal a análise da eficiência da fibra retirada do coco na produção de um filtro ecológico para
abastecimento de água para consumo humano. Serão realizados ensaios e análises desta fibra desde a fase inicial “bruta” até que se alcance um
modelo ideal para ser utilizado no filtro, avaliando o seu potencial de armazenamento, viabilidade econômica, aplicação nos conceitos de
sustentabilidade, acesso à matéria prima, atendimento à legislação vigente e análises de potabilidade atendendo aos padrões físicos, químicos e
bacteriológicos. Como resultado final o que se almeja é elaboração de um protótipo, se seja capaz de ser produzido em escala real, dentro da eficiência
necessária à um filtro de água para consumo humano, considerando sua durabilidade, funcionalidade e eficiência para abastecimento em serviços
domésticos.
Aluno: Francisco Lucas de Sousa Morais
Aluno: Lucas Afonso França dos Santos

Curso do aluno: Engenharia Ambiental
Curso do aluno: Engenharia Ambiental
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Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título UTILIZAÇÃO DA GOMA DE TAPIOCA COMO LIGANTE NA PRODUÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS
E-mail: sheila.silva@estacio.br
Docente orientador: Sheila Silva dos Santos

RESUMO
Colorir é uma das funções da tinta, porém ao pintar uma superfície, ela também estará protegida da umidade e do tempo. Nesse sentido, é
imprescindível conhecer que a tinta é formada por ligantes, pigmentos, solventes e aditivos. Logo, o pigmento é o componente que dá cor à tinta,
porém para a aderência à superfície, faz-se necessária a ação do ligante ou resina, já o solvente é responsável por diluir e transportar a tinta, enquanto
os aditivos melhoram as propriedades deste conjunto. Entretanto, produtos constituintes das tintas usadas nas pinturas de edifícios (tintas
imobiliárias) emitem compostos orgânicos voláteis (VOC), tornando-se uma grave fonte de poluição atmosférica, desde o processo de produção do
material à sua aplicação. Assim, são considerados contaminantes importantes na interferência da qualidade do ar de uma edificação. Concomitante,
tendo em vista a problemática que afeta o meio ambiente e prejudica a qualidade de vida social, a apresentação da proposta da possível produção de
uma tinta imobiliária, no qual será utilizado como ligante a goma de tapioca, permitirá que o novo produto além de não contaminar o ambiente da
edificação também não produza película plástica, comuns às tintas de pva e outros derivados. Já os demais prováveis elementos serão a água/álcool
para solvente; água oxigenada (H2O2) para aditivos; calcita (CaCO3) como mineral, e para pigmentos é possível a utilização de materiais orgânicos com
forte coloração como frutas e hortaliças. Assim, a superfície pintada com essa tinta não se torna selada e tem porosidade necessária à evaporação da
umidade existente em seu interior e interage com a umidade do ar, não permitindo que a tinta “descasque”, garantindo uma maior eficiência do
produto. Ademais, a redução do uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construção civil adiciona valor à qualidade de vida e
consolida a nova forma de pensar e projetar em construção sustentável.
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Aluno: Herica Gabriela Marinho Borges
Aluno: Rafael José Gomes Barros
Aluno: Sheila Ribeiro Ferreira

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

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

Projeto(s) do curso: Engenharia de Controle e Automação
Título CONTROLE DE TRÁFEGO AUTOMOTIVO BASEADO EM AUTOMAÇÃO DE SEMÁFOROS UTILIZANDO LÓGICA FUZZY
E-mail: marcus.pantoja@estacio.br
Docente orientador: Marcus Pantoja da Silva

RESUMO
Este trabalho propõe uma metodologia para atenuar o congestionamento semafórico. Existem dois tipos de semáforos, o de automóveis e de
pedestres. O objetivo desde estudo é atuar no planejamento urbano do semáforo de veículos, pois devido a variações no sentido do fluxo de carros e
pedestres nos horários de pico, o uso de semáforos com tempo fixo pode não ser o ideal; e este problema pode ser resolvido ou amenizado utilizando
semáforos inteligentes. Já que o semáforo é um bom controlador de trânsito e que permite diminuir os conflitos entre os veículos e aumentar a
capacidade de escoamento, além de organizá-lo (Araújo, 2006). O grau de incerteza do trânsito possibilita o uso de Lógicas não convencionais, sendo a
Lógica Fuzzy um dos principais modelos aplicáveis para tal situação, pois tanto os aspectos teóricos quanto os práticos são relativamente fáceis de
entender e de serem implementados. Um controlador fuzzy baseado em regras pode ser desenvolvido e codificado em qualquer linguagem de
computador, entretanto, para não haver divergências futuras nas manutenções do sistema, possibilitando mudanças rápidas no algoritmo, pretendese utilizar sistemas de desenvolvimento fuzzy baseados em manipulação gráfica, que são mais acessíveis quanto a alterações rápidas e observações de
efeitos imediatos na resposta da planta. Ao aplicar a parametrização necessária, os semáforos atuarão de forma inteligente, de acordo com o número
de carros nas vias. Com isso o controlador responsável fará uma leitura adequada, beneficiando assim, as vias com maior circulação de veículos.
Pretende-se fazer um banco de dados sobre as informações coletadas neste projeto e com isso apresenta-lo a Prefeitura de Belém com intuito de
implementá-lo nos semáforos da cidade. Após o desenvolvimento do controlador, o mesmo poderá ser executado a partir de um microcontrolador
como o ATMEGA o qual poderá capturar dados de entrada (números de carros por unidade de tempo) e a partir da execução do algoritmo de controle,
decidir o tempo de abertura e fechamento dos semáforos.
Aluno: Andressa Avelar Belo

Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO PARA NAUTIMODELOS TIPO REBOCADORES
E-mail: rafael.maestrelli@live.estacio.br
Docente orientador: Rafael Maestrelli

RESUMO
O nautimodelismo (recriação de modelos reduzidos de veleiros, transatlânticos, barcos e navios tanto civis quanto militares) é a modalidade de
modelismo (recriação, em escala reduzida de carros, aviões e carros) mais antiga que é dívida em dois tipos: Estático e dinâmico. O nautimodelismo
dinâmico, que é o foco central deste trabalho, é uma modalidade que consiste na construção de barcos reduzidos comandados via rádio controle
remoto. Sendo assim, faz-se necessário projetar um rádio controle remoto com comandos capazes de suprir as necessidades exigidas pela
navegabilidade da embarcação. Com isso é possível observar a necessidade de projetar um sistema de comando especifico para cada modelo, tendo
em vista que o protótipo quando dimensionado de forma correta pode otimizar e prolongar a vida dos componentes eletrônicos da embarcação, além
fornecer uma dirigibilidade adequada para as situações em que aquele modelo precisa encarar. O nautimodelo tipo rebocador, protótipo utilizado
neste trabalho, terá em sua estrutura de comunicação o NRF24|01+, módulo bluetooth, Arduino uno (com ATmega 328), Arduino MEGA 2560, ponte
H, bateria lipo 3s, potenciômetro, cooler, jumps, chaves on-off, sensor de água, sensor de temperatura lm35 e o sensor de rotação do motor lm393. A
comunicação será dividida em duas partes (radio e bluetooth). Sendo a comunicação a radio responsável pela navegabilidade, a qual será composta
por um Arduino UNO, Arduino MEGA 2560 e o NRF24|01+ este último será responsável pela comunicação entre as placas que gerenciam os circuitos
da embarcação e do rádio controle remoto. Já a comunicação Bluetooth será responsável pela comunicação entre o rebocador e o Android e será
composta por um Arduino MEGA 2560, um celular com sistema operacional Android e o Módulo bluetooth esse último fará o link entre o sistema de
monitoramento do barco e app Blynk. Os resultados esperados desse projeto são: otimizar o desempenho da parte elétrica do nautimodelo tipo
rebocador e; proporcionar uma comunicação precisa entre a embarcação, o Android e o rádio controle remoto.
Aluno: Patricia Nayara da Silva Lopes

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ADUBO PARA PLANTAÇÕES A PARTIR DOS RESTOS DO PALMITO
Docente orientador: Diana Mônica da Silva Furtado

E-mail: diana.furtado@estacio.br

RESUMO
A agroindústria do açaí produz grande quantidade de resíduos, tanto na exploração dos frutos quanto na do palmito e causa problemas ambientais
com a destinação dos mesmos. O descarte de resíduos agroindustriais, caracterizados por conterem uma grande quantidade de biomassa rica em
celulose, hemicelulose e lignina, representa um crescente problema devido ao aumento da produção. O palmito é um produto especial, mas de
consumo restrito, no País e no mundo. O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador do produto. As principais espécies exploradas são as
palmeiras de Açaí (Euterpe oleracea). Cerca de 99% do palmito comercial é de origem extrativa. O aproveitamento de resíduos orgânicos pela
decomposição resulta em um produto enriquecedor de solo, sem contaminação do meio ambiente e é extremamente vantajoso. Desta forma,
sabendo-se que as capas de palmito, por estimativa correspondem a 80% do resíduo gerado, busca-se a importância para encontrarmos uma solução
para o problema de resíduos orgânicos sólidos visando uma melhor abordagem dos aspectos econômicos, de bem-estar social e sobretudo sanitário
para uma melhor destinação desse tipo de resíduo. Assim, o presente projeto terá como objetivo, elaborar um adubo com os restos de palmito e
avaliar a característico deste adubo com relação ao crescimento de cultivares. E para alcançar o objetivo, haverá a transformação da capa de palmito
em uma farinha, pelo método de secagem, e trituração. E iniciação do procedimento de plantação das cultivares de cheiro verde, utilizando outros
tipos de adubo para comparação. Será utilizado 4 tipos de misturas e adubos: terra preta, esterco de animal, resto de alimentos, e farelo de capas de
palmito. Esses diferentes tipos serão organizados do seguinte modo: 1- Plantação utilizando apenas terra preta; 2- plantação utilizando terra preta e
esterco de animal; 3- plantação utilizando terra preta e restos de alimentos; 4- plantação utilizando terra preta e farinha de capas de palmito; 5plantação utilizando terra preta, esterco de animal e farinha de capa de palmito; 6- plantação de terra preta com restos de alimento e farinha de capas
de palmito e 7- mistura de todos. Para avaliação do crescimento das cultivares, se fará registros diárias ao longo de 20 dias, visto que os agricultores
conseguem colher a partir de 30 dias ou mais as cultivares de cheiro verde e desta forma terá uma percepção do adubo de capa de palmito com uma
aplicabilidade para a agricultura.
Aluno: Camila Gomes Cardoso
Aluno: Dayana Kelly Pinheiro de Moraes
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Título ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RISCOS COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO PARA TOMADA DE DECISÃO: UMA APLICAÇÃO DO
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MÉTODO DE MONTE CARLO
Docente orientador: Wanessa Tarão Mendes

E-mail: wanessa.mendes@live.estacio.br

RESUMO
A utilização de métodos de simulação cresce consideravelmente assim como a utilização desses métodos como ferramentas que auxiliam no processo
de tomada de decisão no intuito de agregarem valor e assertividade no que se refere, principalmente, a investimentos se tornando indispensável no
cenário econômico atual. O método de Monte Carlo pode ser descrito como método de simulação estatística que utiliza sequência de números
aleatórios para desenvolver simulações e resolver problemas. Atualmente, muitos problemas numéricos em Finanças, Engenharia e Estatística são
resolvidos com esse método. O método consiste em utilizar uma amostragem massiva de dados aleatórios para se obter resultados numéricos
repetindo sucessivas simulações estocásticas a fim de calcular a probabilidade heurística. Assim, o estudo do método de Monte Carlo é uma ótima
alternativa para tais simulações e requer conhecimento de diferentes áreas do conhecimento: Probabilidade, para descrever processos e
experimentos aleatórios; estatística para analisar os dados; Ciência da Computação para implementação eficiente de algoritmos e Programação
Matemática para formular e resolver problemas de otimização. Na prática, diante de um problema envolvendo incertezas, será realizada uma
Simulação com Monte Carlo para aproximar sua solução e consiste em quatro etapas: a) modelar o problema definindo uma função densidade de
probabilidade (FDP) para representar o comportamento de cada uma das suas incertezas; b) gerar valores pseudoaleatórios aderentes à FDP de cada
incerteza do problema; c) Calcular o resultado determinístico substituindo as incertezas pelos valores gerados obtendo, assim, uma observação do
problema; d) Agregar e manipular os resultados da amostra de forma a obter uma estimativa da solução do problema. Desse modo, o objetivo desse
trabalho é realizar a uma análise de viabilidade econômica, avaliando se os custos e prazos de um projeto básico para construção de uma edificação
em uma instituição de ensino superior determinados pela empresa responsável são compatíveis e executáveis, uma vez que o setor da construção civil
opera com margens de prazo e custo bem definidos. Para tanto, deverá ser feita uma coleta de dados (estudo de caso) por meio de aplicações de
métodos estáticos pelo método de Monte Carlo para se avaliar o risco se é aceitável ou rejeitável. Considerando ainda a definição de projeto um
esforço temporário com um objetivo pré-estabelecido e que tenha início e fim definidos com duração e recursos limitados, torna-se fundamental
então, avaliar se os recursos planejados serão realmente suficientes ou em qual cenário ocorre uma melhor adaptação a fim de alcançar o sucesso por
meio do retorno financeiro e pela entrega no prazo e custos planejados. A partir do estudo de viabilidade econômica utilizando um modelo
probabilístico pretende-se oferecer mais confiabilidade, segurança na tomada de decisão para a análise de projetos de investimentos.
Aluno: Rafael Almeida da Rocha
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Título APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR NA TOMADA DE DECISÃO EM UMA DOCEIRA
E-mail: anacarla.silva@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Carla Pereira da Silva

RESUMO
A pesquisa operacional é uma aliada indispensável para que as empresas que visam amenizar os impactos negativos existentes no setor de vendas e
distribuição, através do uso de técnicas de modelagem matemática e eficientes algoritmos computacionais, a pesquisa operacional auxilia na análise
dos mais variados aspectos e situações de um problema qualquer complexo, permitindo uma tomada de decisões efetiva e a construção de sistemas
mais produtivos. Na metodologia dois pontos serão mais enfatizados na empresa em estudo a Doceria: O primeiro são os desperdícios, os produtos
que são fabricados a mais do que a demanda pede (seja no desperdício da produção até os produtos que não são vendidos) e o segundo corresponde
a alta competitividade e crescimento do mercado no ramo da empresa (que seria o caso de oferta e procura). Como em qualquer outra situação, há
muitas variáveis que caracterizam as situações-problema. Mas o que são problemas? Os problemas existem quando o estado atual de uma situação é
diferente do estado desejado. Em outras palavras, problemas são situações que a empresa precisa resolver para atingir seus objetivos. A pesquisa
operacional é uma ferramenta extremamente qualificável para o trabalho de gestão, seja nos níveis gerencial, operacional ou estratégico, uma vez que
fornece condições para melhor comunicação entre decisões e setores de uma organização. Como objetivo deste projeto e dada a situação em que
encontramos a Doceria será aplicada a pesquisa operacional por meio da programação linear com perspectiva de solucionar problemas reais da
empresa baseado em fatos reais, ou seja, baseado em números do porquê das decisões estarem sendo tomadas, sendo assim maximizando os lucros
na empresa estudada, de modo que sejam evidenciados os produtos que geram maior capital, quais devem ser produzidos com maior quantidade e
quais devem ser produzidos em menor quantidade ou nem fabricados, baseado nos cálculos exatos de custo de produção, seja ele de matéria prima
ou até mesmo em mão-de-obra, desta forma analisando algumas vertentes de possibilidades para auxílio na tomada de decisão.
Aluno: Djael Vieira Pacheco
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RESUMO
Os óleos lubrificantes usados possuem produtos resultantes da sua utilização, principalmente metais pesados, que podem ser extremamente
prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Atualmente, a preocupação com as questões ambientais tem se tornado cada vez maior e, apesar
disso, muitas pessoas não conhecem o risco, ambiental e à saúde, destes produtos oriundos da utilização de óleos lubrificantes. O presente trabalho
nasceu da necessidade do reaproveitamento do óleo lubrificante automotivo, tendo em vista a grande quantidade de resíduos gerados e descartados
de forma irregular contaminando e gerando graves impactos ambientais, tanto no solo quanto nos rios e lagos. Alguns autores citam a questão da
reciclagem de óleos lubrificantes usados ganhando cada vez mais espaço no contexto da conservação ambiental, onde países desenvolvidos tratam
esses óleos por uma questão de proteção ambiental. Tendo em vista que existem projetos de sabão como o sabão ecológico, que utiliza uma base
forte em contato com o óleo de cozinha, passando pelo processo de saponificação. O presente trabalho busca analisar o comportamento da
substituição do óleo de cozinha pelo óleo automotivo, que possui uma carga maior e mais pesada de contaminantes quando em comparação ao óleo
de cozinha. Podendo afirmar que tal óleo tem um poder contaminante maior quando descartado irregularmente. Desta forma, pretende-se elaborar
um sabão feito com óleo lubrificante automotivo e estudar a viabilidade do mesmo, analisado e testando em um laboratório de química em uma
instituição de ensino superior em Belém do Pará, e investigando todo o processo e possíveis implicâncias da reutilização de tal tipo de óleo enquanto
sabão para com um cuidado com a natureza e com o homem. Para atender ao objetivo da pesquisa, será utilizado a metodologia de saponificação com
o óleo lubrificante automotivo (OLA), fazendo uso do produto químico, Hidróxido de Sódio (NaOH), base forte, utilizada no processo para saponificar.
Como procedimento de gestão ambiental, utilizará apenas óleo lubrificante, hidróxido de sódio, água e álcool, em proporções que serão investigadas
nessa pesquisa, bem como, parte do procedimento o aquecimento e filtração do OLA para retirada de impurezas maiores. Como parte metodológica
após a confecção do sabão, será investigado o pH do sabão, para avaliação química do contato com a pele, bem como buscará avaliar alguns metais
presentes na composição dos óleos lubrificante automotivos, como Cádmio- Cd, Chumbo- Pb e fósforo- P (metais pesados) através do método
espectrofotômetro.
Aluno: Elielton Ribeiro Brazão

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES
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E-mail: rssleao@yahoo.com.br

Docente orientador: Rafael Seixas dos Santos Leão

RESUMO
O gerenciamento de projetos é a prática de iniciar, planejar, executar, controlar e fechar o trabalho de uma equipe para atingir metas específicas e
atender a critérios de sucesso específicos no tempo especificado. O projeto NAUTIESTACIO, tem como objetivo a construção de um MINI-REBOCADOR
de escala reduzida, com as dimensões e especificações de peso, motores, estabilidade e potência projetadas em conformidade a um regulamento, o
qual tem a finalidade de disputar o Desafio Universitário de Nautimodelismo - DUNA, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, no
campus de Joinville. Explorando a integração e os conhecimentos científicos e práticos de alunos das engenharias: De Produção, Mecânica, Elétrica e
Automação. Tendo o apoio de professores mestres e doutores com plenos conhecimentos sobre o projeto e áreas afins. Muitos projetos estão fadados
a enfrentar longos períodos de dificuldades, com isso acabam esbarrando em problemas com o gerenciamento de projetos, quando a falta de
organização, dificulta bastante atingir os resultados esperados. Para aprimorar o gerenciamento de projetos, que é um desejo de todos os integrantes
da equipe, será criado várias estratégias para ajudar cada subequipe a cumprir seus objetivos, criando e controlando ferramentas de gestão focando
especificamente em estratégias para melhorar o fluxo do projeto. Utilizando de ferramentas administrativas como: PDCA, DIAGRAMA DE ISHIKAWA,
DIAGRAMA DE GANTT, CURVA S, 5W2H, GUT, PMBOK e SCRUM, para a execução de cada etapa a ser realizada pelas subequipes, de forma a gerar a
obtenção de dados, com o intuito de otimização e melhoria contínua de cada etapa do projeto, todas elas focando o objetivo final de entregar um
rebocador de escala reduzida, em perfeitas condições de uso.
Aluno: Alan Rilson Brito Jastes
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RESUMO
O processo de desenvolvimento de produto deve estar apto para atender à empresa e o mercado de forma eficiente e flexível. Para conseguir o grau
de competitividade as empresas devem capacitar-se aos rápidos processos de mudanças. Dessa forma, desenvolver novos produtos implica em
administrar projetos. A implantação de adequadas metodologias para o processo de desenvolvimento de produtos (PDP) poderá auxiliar
substancialmente uma empresa na diminuição dos custos da má qualidade, em especial, na redução de perdas desde a concepção do novo produto,
justificando este estudo. Contudo o presente trabalho de pesquisa pretende contribuir para o campo do conhecimento em PDP, com a identificação de
aspectos relevantes para uma futura proposição de um modelo adaptado de PDP para o setor eletrônico. Tendo como objetivo do projeto analisar as
etapas do PDP e verificando o nível de maturidade em que elas se encontram e como cada uma dessas etapas pode ser delineada para apoiar o seu
processo de inovação. E com objetivos específicos que consistem em desenvolver um sistema de aquisição de dados incluindo hardware e software,
para monitorar, variáveis importantes do sistema de irrigação. Então a metodologia deste projeto se baseia em Slack (1997) que divide o projeto de
desenvolvimento de produto em cinco etapas: geração do conceito; triagem; projeto preliminar; avaliação e melhoria; prototipagem e projeto final. A
partir dessas etapas são gerados: o conceito, o pacote e o processo. As primeiras fases, de conceito e planejamento do produto, consistem
basicamente em análise do mercado e o planejamento de como o produto será projetado. Em seguida, parte para o detalhamento do produto e do
processo, incluindo a construção de protótipos. Por fim, parte-se para a produção piloto, que realizará os testes finais antes do lançamento. O final de
uma fase e o início de outra é marcado por uma revisão da fase, onde são verificadas todas as atividades e resultados obtidos. No processo de
desenvolvimento de produtos, existem diversas denominações em relações às revisões de fases, tanto na literatura como nas empresas, mas na
prática existe um grande paralelismo entre as diferentes abordagens (COOPER, 1990). Também será utilizada a matriz de Planejamento do Produto ou
Casa da Qualidade é uma forma de confrontar os requisitos utilizados, estes definidos a partir das suas necessidades e expectativas, com as
especificações do projeto, no sentido de identificar deficiências e/ou oportunidades de melhoria e definir prioridades nas ações a desenvolver,
juntamente com a análise SWOT para avaliação de mercado. Para Rozenfeld et al. (2006), não basta apenas ter definido o cliente e a definição do que
deve ser desenvolvido, deve-se começar bem antes disso. Para isso, se considera as restrições físicas, tecnológicas, capacitação de pessoal e de capital
do projeto. O modelo tem início na macro-fase de Pré-Desenvolvimento que deverá garantir a direção estratégica no desenvolvimento do produto,
com suas oportunidades e restrições mapeadas para o posterior detalhamento do projeto. Ela deve garantir o direcionamento estratégico, com as
ideias de todos os atores internos e externos envolvidos com o produto, em que as oportunidades e restrições sejam mapeadas e transformadas em
um projeto bem definido. A segunda macro-fase é a de Desenvolvimento que irá partir das informações geradas na fase anterior, transformando as
informações técnicas detalhadas de produção e comerciais relacionadas com o produto; o protótipo, recursos a serem utilizados para produção,
comercialização e suporte técnico que já devem ter sido aprovados. A última macro-fase será a de Pós-Desenvolvimento que corresponde a um
conjunto de atividades que tem por finalidade a descontinuidade do produto do mercado compreendendo todo o ciclo de vida do produto.
Aluno: Shismany de Fátima Assunção Araújo
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Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título APLICAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA BUSCANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E LUMINOSA
E-mail: anderson.sena@estacio.br
Docente orientador: Anderson José Costa Sena

RESUMO
Dentre todos os confortos proporcionados pela eletricidade um dos mais impactantes e que traz mais benefícios a toda a população é a possibilidade
de converter energia elétrica em energia luminosa. Apesar desta tão importante contribuição da eletricidade, muitas vezes a maioria da população não
percebe e não dá a devida importância que o assunto merece. Se tratando de iluminação de interiores é muito importante, além da escolha do melhor
tipo de lâmpada das várias existentes no mercado, aferir e fixar parâmetros para seus devidos desempenhos, visando o custo benefício. Vários são os
fatores que influenciam no desempenho de sistemas de iluminação, praticamente qualquer alteração no ambiente de alguma maneira pode melhorar
ou comprometer o desempenho de tal sistema. Sabe-se que a luz interfere na produtividade dos funcionários de uma empresa e em atividades que
exijam um certo nível de concentração. No caso da Faculdade é muito importante verificar corretamente a potência das lâmpadas utilizadas e a sua
iluminância; analisar a faixa etária de seus frequentadores porque a acuidade visual, que é a capacidade de discriminar dois pontos próximos como
elementos separados e que corresponde à nitidez da visão, decresce com a idade. A iluminação correta dos ambientes da Faculdade é muito
importante seja na biblioteca, que é um ambiente de leitura, devido isso os alunos necessitam de uma iluminação em que os ajude a se concentrar e a
não ter dores na vista; igualmente nas salas de aula que muitas vezes o posicionamento incorreto das lâmpadas acabam afetando o quadro, causando
reflexos da luz para alunos que estejam em alguns pontos específicos da sala. É fácil encontrar ambientes cujo projeto de iluminação foi
implementado, sem o menor conhecimento técnico, em alguns casos encontra-se o excesso de pontos de luz que muitas vezes servem apenas para
aumentar o consumo energético e causar ofuscamento. Por outro lado, a falta de iluminação necessária principalmente em locais onde são executadas
tarefas de maior precisão ou ainda, a má distribuição das luminárias cria situações de sombra onde deveria haver luz. Diante desta problemática o
projeto tem como objetivo aplicar a luminotécnica, buscando eficiência luminosa e consequentemente eficiência energética, nos ambientes da
Faculdade Estácio de Belém. Para isso serão projetados ambientes iluminados que proporcione o conforto e bem-estar aos alunos e professores para
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realizar atividades, descansar e enxergar com clareza. A luminotécnica baseia-se na constatação de que muitos ambientes internos apresentam
iluminação deficiente por diversos motivos, todos certamente ligados a alguma falha no projeto ou na sua implementação. Um bom projeto
luminotécnico depende da escolha apropriada dos aparelhos de iluminação, da cor da luz, seu rendimento e das características de execução do teto,
piso e parede e áreas externas. O projeto propõe um estudo sobre a verificação e o dimensionamento da iluminação em ambientes externos e
internos da Faculdade Estácio de Belém. Pretende-se disponibilizar informações necessárias para a execução da análise luminotécnica do recinto e
desenvolvimento de projetos para esses ambientes, utilizando-se para isso dos métodos de verificação de iluminância e métodos de cálculos de
iluminação, a fim de se obter uma metodologia eficaz e otimizada. Ao final do projeto, pretende-se alcançar um resultado satisfatório para cada
espaço escolhido, e para cada momento em que este ambiente esteja sendo utilizado, como nas salas de aula. Sabe-se que nestes locais, a potência da
iluminação é de extrema importância, pois no caso de se utilizar lâmpadas muito fortes, os alunos podem ter dores na vista, o que seria prejudicial
para o seu desempenho em sala, além de causar reflexos nos quadros, impossibilitando os alunos de compreenderem o que os professores pretendem
repassar.
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Título IMPACTO DA RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NO PERFIL DE TENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO
E-mail: guedesaccioly@gmail.com
Docente orientador: Ricardo Guedes Accioly Ramos

RESUMO
Uma das preocupações que se tem hoje é com a limitação dos combustíveis fósseis para os veículos a combustão interna, e levando em consideração
os impactos ambientais provocados pela queima destes combustíveis causa aumento dos gases poluentes que contribuem para o aquecimento global;
isto motivou a busca por alternativas a fim de solucionar esses problemas. Por conta disso, os veículos elétricos (VEs) se tornaram uma opção. A
indústria automobilística tem investido grandemente em pesquisas para o desenvolvimento e aprimoramento, que trouxe os veículos elétricos ao
comércio. Os VEs comercialmente disponíveis utilizam a energia fornecida pela rede elétrica da concessionária para recarregar suas baterias,
necessitando de quantidade de energia significativas para cada recarga, haja vista que, para uma grande quantidade de veículos elétricos adicionados
à rede, terá como resultado em uma série de impactos causados a rede elétrica, principalmente na rede de Baixa Tensão, que é mais sensível aos
impactos provocados por cargas não lineares. Neste projeto será feita a identificação e caracterização dos potenciais impactos dos veículos elétricos na
rede elétrica de baixa tensão. A princípio será analisado os seguintes critérios: autonomia, tempo de carregamento, potência e vida útil das baterias
utilizadas; pesquisar as tecnologias de funcionamento dos motores elétricos presentes nos veículos elétricos atuais, assim como as suas vantagens em
relação aos motores a combustão; Apresentação dos resultados de projeções do crescimento do mercado de VE’s no brasil, e no mundo afim de
prever o impacto causado na rede elétrica de baixa tensão. Para isso, serão executadas simulações computacionais estáticas e dinâmicas durante a
inserção de um ou diversos VE’s em residências e estações de carregamento. Fazendo uso de sensores acoplados a um micro controlador, o meio físico
é conectado aos sistemas computacionais. De forma prática, durante determinado tempo conectado à rede haverá coleta de dados por meio de
software específico, as curvas VP e VQ serão montadas analisadas a partir da obtenção dos dados referentes aos consumos reativos e capacitivos na
rede elétrica de distribuição. Logo, é importante avaliar os impactos desta nova carga na qualidade de energia da rede elétrica, a fim de que as
concessionárias e as fontes de geração de energia se adequem a essa nova demanda.
Aluno: Paulo Henrique de Almeida Alves e Silva
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Título INVESTIGAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE CONTROLE PARA CONTROLE DA TENSÃO EM CONVERSOR BUCK (CC-CC)
E-mail: erick.rocha@live.estacio.br
Docente orientador: Erick Melo Rocha

RESUMO
O conversor CC-CC Buck é um dos principais controladores de fontes de energia usados em diversas aplicações para suprir e corrigir tensões em cargas
de tensão constante. No entanto, o comportamento dinâmico do conversor Buck pode sofrer variações devido às incertezas na forma de variação das
tensões de entrada e da carga, além de variações nos componentes de armazenamento de energia do conversor. Considerando estas incertezas e o
comportamento não-linear, principalmente devido ao chaveamento dos conversores, o projeto de controladores Buck CC-CC requer uma certa
complexidade para se obter o desempenho desejado. Incertezas representam mudanças nas condições de operação do sistema, o que justifica a
investigação de estratégias de controle não convencionais, controle robusto, por exemplo. Com o objetivo de garantir a estabilidade robusta e
preservar o desempenho dinâmico do sistema, é proposto a investigação de estratégia de controle convencional e robusta, considerando incertezas
paramétricas, para o controle da tensão de saída no conversor Buck. Para garantir o desempenho desejado em malha fechada será investigado
estratégias de controle para controle da tensão no conversor. Técnicas clássicas como, alocação de polos e resposta em frequência, serão propostas
para investigação do desempenho do controlador em um ponto de operação fixo, neste caso, as incertezas nos componentes do conversor serão
desconsideradas no modelo do projeto do controlador. Porém é sabido que, controladores convencionais podem sofrer uma sensível deterioração no
desempenho sob condições operacionais variáveis. A fim de assegurar a robustez contra as incertezas e variações operacionais descritas, os
controladores lineares serão projetados usando uma teoria de controle robusta para lidar com uma faixa pré-especificada de incertezas nos
parâmetros, variações de carga e/ou variação de pontos de operação. A teoria investigada é a baseada no projeto de controle robusto paramétrico,
que recebeu grande atenção nos trabalhos de Kharitonov. Dentre os diversos métodos de solução para o problema de controle de plantas com
incertezas paramétricas, destacam-se o uso da abordagem de Programação Linear e o Teorema de Chebyshev. Esses métodos, quando combinados,
servem para projetar controladores ótimos e robustos. Para fins de comparação, testes em simulador Matlab/Simulink serão realizados para análise do
desempenho da metodologia proposta.
Aluno: Rogério Lima Negrão
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Título PESQUISAS E IMPLEMENTAÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: UMA ÓTICA BASEADA EM ENERGIA SOLAR E EÓLICA
E-mail: sergio.santo@live.estacio.br
Docente orientador: Sérgio Henrique Monte Santo Andrade

RESUMO
O presente projeto de pesquisa em inovação tecnológica tem como principal objetivo o desenvolvimento de modelos e controle de sistemas de
geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis para utilização em áreas urbanas e em clubes. Propõem-se em desenvolver um guarda-sol
com gerador fotovoltaico de filme fino movido com rastreamento solar com pretensão de suprir demanda de energia solicitada através de ponto de
conexão para USB bypass acoplada na estrutura do guarda-sol e também a fim de reduzir os impactos causados pela radiação solar, principalmente em
áreas de lazer. Outro modelo consiste no aproveitamento de estruturas subutilizadas, como postes públicos, para instalação de aerogeradores
operando conectados à rede e dessa forma avaliar estratégias de controle tradicional e com lógica fuzzy buscando identificar novas formas de
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melhorar a eficiência e qualidade da potência elétrica gerada por sistemas eólicos. É fato incontestável a dependência da sociedade do uso de
aparelhos eletrônicos, sendo assim os guarda-sóis consistem primeiramente na junção das placas solares maleáveis a estrutura da sombrinha em
consonância com o seguidor solar ou "tracker", é um dispositivo que altera a posição das placas seguindo o caminho do sol gerando mais energia, e
para o aerogerador será desenvolvida também uma estrutura específica levando em consideração. As análises e simulações serão feitas por meio de
modelagem gráfica, simulações com SIMULINK, LabVIEW, Protheus e terão apoio um banco de dados formulado por softwares de aquisição de dados
atmosféricos tais como SWERA, WinAQMS, Radiasol. Além de prover diminuir impactos econômicos oriundos da energia elétrica, vale ressaltar que o
consumo de energia de fontes limpas é de extrema importância para o meio ambiente tendo este (clube) pioneirismo nesse sistema e no quesito
conforto, praticidade e sustentabilidade será visivelmente mais atrativo, deste modo o marketing do estabelecimento pode usar de tais benefícios e
ainda por como ponto de partida para atrair novos sócios.
Aluno: Valdemir Sales Matias Junior
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Título READEQUAÇÃO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA DA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO BELÉM
E-mail: sergio.santo@live.estacio.br
Docente orientador: Sérgio Henrique Monte Santo Andrade

RESUMO
Nos mais diversos segmentos empresariais, esteiras transportadoras cumprem um papel fundamental. A Movimentação de materiais, que é
caracterizado pela ciência do fluxo de materiais, envolvendo a embalagem, agilidade e estocagem. Levando somente em conta o transporte dos
mesmos, pode-se afirmar que geralmente é uma tarefa que demanda grande esforço mecânico, por assim entender a mudança de um local para o
outro dos materiais. O desenvolvimento e aprimoramento das máquinas de transporte têm por objetivo promover a redução de custos, um aumento
da capacidade produtiva e a melhoria das condições de trabalho, de acordo com a velocidade imposta pelo equipamento e sua versatilidade, para
desta maneira realizar à ação com mais agilidade, dando suporte e eficiência ao operário. “Segundo (Slack et. Al, 2008), o termo manutenção é usado
para abordar a forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas, cuidando de suas instalações físicas. É uma parte muito importante na grande
maioria das atividades de produção e está relacionada a todos os tipos de máquinas, equipamentos, veículos e instalações físicas, alguns problemas
encontrados na indústria atualmente é o excesso de manutenção em curto período de tempo, além de um transporte inadequado ou irregular dos
materiais utilizados nas empresas que geram a necessidade desta manutenção que ocasionam desperdício de recursos e gasto desnecessário”.
Pretende-se neste projeto de pesquisa, readequar a esteira transportadora da faculdade Estácio-Belém, permitindo o seu funcionamento pleno com
intuito de gerar dados científico-tecnológicos, afins de promover uma pesquisa relacionada a problemas que envolvem empresas e indústrias onde se
faz necessário a utilização dos mais variados tipos de esteiras, para distribuição e alocamento de equipamentos e materiais. Após a devida
readequação da esteira, serão realizados alguns estudos de caso específicos, voltados para falhas como: vibração, desgaste, desalinhamento,
esticamentos de correias, análise de polias e tensão correta às correias. Para complementar o devido estudo de caso, serão utilizados alguns sensores
que trabalharão em conjunto com dispositivos de telecomunicação. Além de demonstrar variações, que podem ser da ordem mecânica ou de
segurança como, por exemplo, se o peso for excedido, velocidade do equipamento acima do esperado, parte física do material como polias com
encaixe irregular, dentre outras, a análise dos dados provenientes dos sensores em conjunto com os sistemas de telecomunicação, visam reduzir o
risco de perda da produção em diversos ambientes de trabalho, aumentando, portanto a produtividade e consequentemente reduzindo o tempo de
máquina parada. Sendo assim, a presença de uma esteira em um ambiente industrial é diretamente proporcional a melhoria da qualidade de vida dos
funcionários, trazendo uma maior segurança ao ambiente de trabalho, fazendo com que o risco de acidentes de trabalho com funcionários fique
reduzido e ocorram menos perdas com equipamentos. Como também pode se observar em estudos, a redução da fadiga, já que à medida que o
homem emprega a máquina para realizar o serviço pesado e de risco, seu esforço braçal é praticamente eliminado.
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RESUMO
Projetos eletromagnéticos ótimos de geradores síncronos com imãs permanentes para diversas aplicações, têm crescido em popularidade, tornandose competitivos em comparação com geradores síncronos convencionais. O desafio é a oportunidade na melhoria da geração com desenvolvimento de
novos projetos, visando atender dois importantes aspectos: boa qualidade da energia gerada e custos de fabricação reduzidos. As aplicações são
inúmeras como voltada para sistemas de tração veicular do tipo direct-drive, sem sistemas de redução, com uma eficiência global superior aos
sistemas de tração convencionais. Na otimização de maximizar a potência transferida no entreferro, redimensionando a geometria do estator da
máquina síncrona e com isso, diminuir a massa de aço elétrico utilizado, reduzindo assim o custo do gerador. Com a geometria e os materiais definidos
realiza-se a modelagem do gerador para verificar se as grandezas como induções magnéticas, força eletromotriz induzida (em vazio), tensões elétricas
(com carga) e torque eletromagnético, atendem as especificações do projeto. O projeto tem como objetivo a análise de uma máquina girante,
modificado o seu rotor, inserindo imãs de neodímio fixados na sua área externa, com essa modificação a máquina girante se comportará como um
gerador auxiliar, produzindo um aumento do campo devido à ação dos imãs naturais, não necessitando modificação da excitatriz, para o aumento da
corrente de campo, usando assim, somente os atuais componentes do grupo, máquina primária e alternador elétrico, para a obtenção de uma
máquina síncrona ótima, tendo como enfoque a qualidade de energia gerada. O projeto será realizado inicialmente fazendo as modificações
necessárias no rotor, ajustado também a carcaça da máquina para se adaptar ao novo componente, por se tratar de um imã muito sensível a altas
temperaturas e choques mecânicos. Após as modificações a máquina será sujeita a ensaios realizados em laboratório, as análises desses resultados
nos darão parâmetros para determinar sua aplicação, se em escala doméstica ou industrial. Como resultado esperamos um alto rendimento da
máquina em conversão eletromecânica de energia cinética em energia elétrica, para uso doméstico ou até mesmo industrial, concluindo que as
induções da máquina estão em faixas de operação aceitáveis e que não há saturação magnética no gerador na condição nominal, não usando
equipamentos auxiliares de redução no projeto, que o torna mais rentável economicamente.
Aluno: Emerson Lucas Maciel Rodes

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/Voluntário

Título TÉCNICAS DE CONTROLES DE TENSÃO E POTÊNCIA REATIVA EM INVERSORES FOTOVOLTAICOS
E-mail: guedesaccioly@gmail.com
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RESUMO
Com o avanço da tecnologia e a necessidade de ficar mais independente de fontes de energia menos sustentáveis, a geração de energia fotovoltaica
tende a crescer no país. Porém, com esse crescimento, fica difícil assegurar a qualidade de energia que será distribuída para os consumidores, ainda
mais sabendo que sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR), tendem a causar distúrbios na mesma, e vendo que a cada dia que passa esse tipo
de sistema é mais comumente usado nas mais diversas residências do país. Então, começa a surgir a necessidade de pesquisa e estudo na aplicação
das técnicas de controle de tensão, principalmente por conta da injeção de potência ativa, provocada pela geração fotovoltaica na rede de Baixa
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Tensão, que é sensível às variações de carga. Com o passar dos anos, a energia solar vem se difundindo no Brasil. Desde 2012 até hoje em dia, milhares
de sistemas fotovoltaicos foram instalados nas mais diversas casas em torno do nosso território. Com esse crescimento, surge a necessidade de
estudar técnicas de controle de tensão visando manter um padrão de qualidade da energia, já que grande parte desses sistemas fotovoltaicos estão
conectados à rede, e consequentemente, poderão causar algum distúrbio que precise ser controlado a curto prazo para que não haja problemas ao
longo do tempo. Sabendo que a energia proveniente de painéis solares está crescendo cada vez mais, é de extrema importância ter em mente que
quanto mais inversores conectados à rede, mais distúrbios e ruídos essa rede poderá ter. As técnicas de controle de tensão são de extrema
importância para a mitigação de problemas gerados por injeção de potência ativa no sistema de distribuição de energia, em especial em rede de
distribuição de baixa tensão. A pesquisa visa as principais técnicas de controle de tensão para a prevenção de uma demanda crescente de geração
fotovoltaica, garantindo a manutenção de níveis de tensão dentro dos padrões exigidos por norma. Será realizada uma análise das técnicas de controle
de tensão, dentre elas o Volt/Var e o Volt/Watt, dentre outras técnicas já existentes para o controle de tensão devido à entrada da geração
fotovoltaica no sistema.
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RESUMO
A exploração de ambientes confinados e desconhecidos é quase sempre uma tarefa difícil e de alto risco. Profissionais da área da segurança ou mesmo
exploradores da natureza, quase sempre se deparam com a necessidade de penetrar neste tipo de ambiente. Quando se deseja adentrar a ambientes
desconhecidos que podem vir a trazer riscos à saúde humana, é fundamental tomar medidas de segurança obtendo-se informações como
temperatura, presença de gases tóxicos, inflamáveis, etc. Dessa forma, ressalta-se a importância do desenvolvimento de soluções que visem diminuir o
avanço e presença do ser humano em ambientes que possam oferecer riscos à saúde como contaminação por inalação de gases tóxicos, como por
exemplo, o monóxido de carbono, amônia, etc. Do mesmo modo, lugares com temperatura elevada e atmosfera corrosiva, como muitas vezes pode-se
encontrar em diversas indústrias, também são de grande risco para vidas humanas. Ou até mesmo lugares onde se encontram altos níveis de
radioatividade, justificam ainda mais a importância do desenvolvimento de soluções para exploração desses ambientes sem oferecer riscos às pessoas.
Pensando nisso, este projeto tem como proposta se utilizar da tecnologia para se obter estas informações a respeito desses tipos de ambiente. E, a
partir do conhecimento maior dos locais que se deseja explorar, fornecer informações suficientes para que estes locais possam ser explorados e
conhecidos, resguardando assim a integridade física dos seres humanos. Dessa forma, a tecnologia proposta baseia-se um veículo explorador operado
remotamente, o qual é dotado de vários sensores com o objetivo de se obter informações sobre este ambiente e assim tomar medidas preventivas de
segurança. O projeto pode ser aplicado em espaços confinados, dutos, galerias de inspeção, túneis de manutenção, etc. O veículo será equipado com
diversos sensores para aquisição de dados como: umidade, oxigênio, temperatura e gases inflamáveis nocivos à saúde humana, onde se deseja obter
informações do ambiente a ser analisado pelo protótipo, contando também com a exploração visual através de fotos ou vídeo onde será enviado ao
operador em tempo real. O componente principal será um microcomputador de arquitetura ARM e sensores MQ, como por exemplo MQ-2(gases
inflamáveis e fumaça), MQ-4 (gás metano), MQ-135(gases tóxicos), etc. Para a medição da temperatura e umidade será utilizado o sensor DHT22 ou
AM2301. A comunicação, a princípio será feita via Wi-Fi, porém pretende-se explorar as comunicações Lora ou FM. Ao final do projeto, pretende-se
chegar a um protótipo (carro explorador de ambientes) para obter significativos resultados ao qual venha contribuir com a segurança e com a área na
qual o projeto está destinado. Assim deseja-se obter resultados que venham influenciar direta ou indiretamente na confiabilidade e segurança dos
colaboradores envolvidos em espaços com possíveis riscos à saúde.
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RESUMO
O sistema de direção e impacto de uma aeronave radio controlada, assim como em uma aeronave de uso comercial, faz parte do sistema de
aterrissagem e tem um papel fundamental no desenvolvimento de um projeto aeronáutico. Define-se o conceito do trem de pouso, como o
responsável por absorver as cargas de impacto atuantes em pouso e no taxiamento da aeronave em solo (ANTAS, 1979). Podendo serem classificadas
basicamente em triciclo e convencional. O sistema convencional é composto por um trem principal e uma bequilha, que suporta o peso da parte
traseira do avião em solo geralmente ao final da cauda (BRASIL, 2004). O sistema triciclo é o que proporciona as melhores condições de taxiamento e
composto pela bequilha frontal em conjunto com servos motores. Visando o melhor rendimento da bequilha no sistema triciclo, esse projeto tem
como objetivo estudar e construir um sistema de direção e impacto que suporte o taxiamento, decolagem e também a aterrissagem de uma aeronave
rádio controlada. A pesquisa será realizada através de elaboração de um projeto conceitual, preliminar e detalhado, de forma a acompanhar o estudo
dos demais componentes integrantes da aeronave e suas necessidades. A determinação das cargas atuantes na estrutura e do material a ser utilizado
no trem de pouso e suas dimensões adequadas com a estrutura da aeronave são os primeiros parâmetros do sistema. Dentre os mais convencionais
estão: Alumínio, Aço, Fibra de Carbono e madeira; nas rodas os mais usuais são: alumínio, Nylon e Borracha (ABELING, 2016) esta variação de materiais
muda de acordo como a estrutura da aeronave foi pensada. Definida estas condições iniciais, uma análise em software de simulação numérica
utilizando Método de elementos finitos (MEF) que estimam principalmente tensões de Von mises (SHIGLEY E MISCHKE, 2005), e deslocamento na
estrutura são levadas em consideração anterior a construção do protótipo. Ensaios de tração, em corpos de prova de acordo com a norma ASTM
D3039, dos materiais são requeridos para dar confiabilidade no material a ser utilizado na construção do protótipo para que sejam realizados testes e
validar o modelo proposto. Os resultados finais devem confirmar a configuração selecionada, bem como garantir a plena funcionalidade de acordo
com os esforços máximos aplicados, o amortecimento e deformação mínima, satisfazendo assim as necessidades do projeto e o pleno taxiamento e
pouso da aeronave.
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RESUMO
Os constantes estudos na área automobilística buscam cada vez mais desenvolver modelos com maior autonomia e desempenho para que possam ser
introduzidos no mercado. Além disso, a competitividade do mercado industrial exige constantemente uma redução de custo de obtenção de matéria
prima, fabricação e manutenção de equipamentos. Um fator crítico na viabilidade de uma dada tecnologia é o processo de fabricação, sendo este um
importante recurso no aspecto econômico, a partir do qual os países produzem riqueza material (GROOVER 2016, p1). Nesse cenário competitivo, o
projeto Jambu Racing consiste em um laboratório para novas ideias e busca de soluções para necessidades da indústria automobilística. Dito isto, o
presente trabalho tem por objetivo minuciar as etapas de um projeto de engenharia para um veículo off-road, tais como os projetos conceituais,
básicos e detalhados para a fabricação de um sistema estrutural veicular de um chassi de um veículo, tipo Baja, economicamente viável para a
realidade do projeto e participar da competição Baja SAE Brasil, que ocorre anualmente no Brasil. Para alcançar os objetivos da pesquisa, este projeto
será desenvolvido em duas frentes de trabalho: desenvolvimento de modelos analíticos e de modelos numéricos. Neste caso, dando ênfase às
análises estruturais estáticas e dinâmicas para avaliação da resistência estrutural aos possíveis impactos na estrutura. Serão feitas pesquisas
bibliográficas e de campo, bem como serão consultados fornecedores de matéria-prima centros de usinagem que manufaturam materiais
semelhantes. Em face dos resultados, será feito um fluxograma com as informações obtidas, buscando desenvolver um planejamento estratégico para
o início da modelagem tanto analítica quanto numérica. Em seguida, serão elaboradas as análises teóricas e numéricas, contemplando os cálculos dos
esforços máximos e mínimos e, após o desenvolvimento do modelo numérico adequado, serão realizadas as validações destes resultados com os
modelos analíticos desenvolvidos. Para finalizar o projeto, serão realizadas as análises dos resultados obtidos e a viabilidade financeira de implantação,
bem como se esta proposição de modelo possibilita que o projeto estrutural seja eficiente e adequado às necessidades da proposta de projeto inicial,
bem como atenda aos requisitos mínimos de um carro off-road participante da competição Baja e que após tais análises seja possível aprovar os
cálculos para que o projeto seja desenvolvido, bem como possa ser participante da competição.
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RESUMO
Sabe-se que as propriedades finais de um produto fundido dependerão da estrutura solidificada, por consequência dos diversos fatores de processo
que a controlam, como o fluxo de calor do metal líquido, propriedades termofísicas do metal em estudo, condições de vazamento e propriedades do
sistema de solidificação. Por exemplo, a macroestrutura de um fundido pode se apresentar na forma de grãos colunares ou equiaxiais, dependendo da
composição química da liga e das condições de solidificação. A microestrutura está fortemente relacionada com a modificação da interface sólidolíquido durante o processo de solidificação, que pode alterar da forma plana à celular e, desta, à forma de dendritas. Para o caso de ligas metálicas,
que apresentam quase sempre estrutura dendrítica, as propriedades dos produtos fundidos dependem dos espaçamentos dendríticos primários (l1),
secundários (l2) e terciário (l3), bem como do tamanho e morfologia dos grãos e defeitos presentes. Espaçamentos dendríticos menores apresentam
maiores resistência mecânica, e a dissolução de solutos e de segundas fases pode acontecer com tempos menores na etapa de solubilização durante o
tratamento térmico de endurecimento por precipitação. A influência dos efeitos convectivos induzidos por soluto/solvente segregado, diferenças de
temperatura e sentido da solidificação em relação à força gravitacional na formação das estruturas de solidificação, é muito pouco investigada para
situações de solidificação transitória. Por exemplo, os principais modelos teóricos de crescimento dendrítico publicados na literatura não consideram a
presença de movimentos convectivos. No caso das ligas AlSiMg, a combinação dos solutos (Mg e Si) são mais leves do que o solvente, suas rejeições
provocam um líquido interdendrítico também mais leve próximos às interfaces de solidificação. Apesar do grande número de estudos de solidificação
existentes na literatura, há ainda uma grande lacuna nas investigações sobre a influência da convecção termosolutal nos parâmetros térmicos e
microestruturais de solidificação e, sobretudo, nos tratamentos térmicos. Nesse sentido, pretende-se investigar neste trabalho os efeitos dos
parâmetros térmicos transientes da solidificação horizontal, tais como a velocidade de solidificação da isoterma liquidus (VL) e a taxa de resfriamento
(TR), nos espaçamentos dendríticos (l1, l2, l3) e na microdureza (HV) da liga Al-7%Si-0,3%Mg, assim como avaliar os efeitos do tratamento térmico T6
em amostras da liga solidificada horizontalmente. Ainda, como estratégia de formação de recursos humanos, o presente projeto visa preparar alunos
para o desenvolvendo de pesquisa aplicada para inserção em programas de pós-graduação e/ou nas indústrias automobilísticas.
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RESUMO
A manutenção de correias transportadoras tem grande importância no fluxo produtivo de uma planta industrial, principalmente nas plantas de
mineração, muito presentes em nossa região. As ocorrências de manutenção corretiva devem ser analisadas para que possam ser evitadas
futuramente, pois podem desencadear paradas não previstas ou prolongamento de paradas programadas, atingindo o fluxo de produção da planta. As
manutenções preventivas devem ser acompanhadas criteriosamente, pois a utilização de componentes de uma correia transportadora pode ter
características peculiares de utilização que podem criar um desvio de vida útil prevista pelo fabricante, o que pode ser decisivo em relação ao custo de
manutenção do equipamento. É importante conhecer o estado da arte das correias transportadoras e saber quais os principais tipos são utilizados
atualmente nas indústrias locais. Será então essencial identificar as partes de uma correia transportadora que tem papel mais relevante no tempo de
parada e custo de manutenção, e para cada uma destas partes, verificar que tipo de monitoramento comportamental pode ser feito para utilizar como
parâmetro para efetuar manutenção preditiva. Neste estudo serão vistas técnicas preditivas para monitorar o comportamento de roletes, tambor,
correia, motor elétrico e caixa de redução, além de um estudo sobre a influência do chute de alimentação na correia transportadora. Para as partes
citadas, várias técnicas clássicas, como análises de vibração, corrente, temperatura já são utilizadas, mas podem ser aprimoradas se vistas em uma
aplicação especifica da correia transportadora, aumentando assim o nível de confiabilidade. Quanto ao chute de alimentação, este deve entregar à
correia transportadora o material em uma velocidade próxima à da alimentação de forma direcionada ao sentido de fluxo do transportador para que o
carregamento devido a transferência de material não traga problemas à correia transportadora. A manutenção de correias transportadoras tem
grande importância no fluxo produtivo de uma planta industrial, principalmente nas plantas de mineração, muito presentes em nossa região. As
ocorrências de manutenção corretiva devem ser analisadas para que possam ser evitadas futuramente, pois estas podem desencadear paradas não
previstas ou prolongamento de paradas programadas, atingindo significativamente o fluxo de produção da planta. As manutenções preventivas devem
ser acompanhadas criteriosamente, pois a utilização de componentes de uma correia transportadora pode ter características peculiares de utilização
que podem criar um desvio de vida útil prevista pelo fabricante para mais ou para menos, o que pode ser decisivo em relação ao custo de manutenção
do equipamento. É importante conhecer o estado da arte das correias transportadoras e saber quais os principais tipos são utilizados atualmente nas
indústrias locais. Será então essencial identificar as partes de uma correia transportadora que tem papel mais relevante no tempo de parada e custo
de manutenção, e para cada uma destas partes, verificar que tipo de monitoramento comportamental pode ser feito para utilizar como parâmetro
para efetuar manutenção preditiva. Neste estudo serão vistas técnicas preditivas para monitorar o comportamento de roletes, tambor, correia, motor
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elétrico e caixa de redução, além de um estudo sobre a influência do chute de alimentação na correia transportadora. Para as partes citadas, várias
técnicas clássicas, como análises de vibração, corrente, temperatura já são utilizadas, mas podem ser aprimoradas se vistas em uma aplicação
especifica da correia transportadora, aumentando assim o nível de confiabilidade. Quanto ao chute de alimentação, este deve entregar à correia
transportadora o material em uma velocidade próxima à da alimentação de forma direcionada ao sentido de fluxo do transportador para que o
carregamento devido a transferência de material não traga problemas à correia transportadora.
Aluno: Rafael da Silva Almeida
Aluno: Lygia de Melo Lourenço

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUÇÃO DE UMA BARREIRA IMPERMEABILIZANTE A PARTIR DE REJEITOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E-mail: sheila.silva@estacio.br
Docente orientador: Sheila Silva dos Santos

RESUMO
O desenvolvimento industrial, crescimento de áreas urbanas, avanços econômicos e modificação do sistema de consumo, favoreceu o aumento na
geração de resíduos por todo o mundo, repercutindo em uma série de problemas de ordem ambiental, econômica e social. Uma das iniciativas
adotadas e que vem sendo bem aceita em diversos países são as instalações nos aterros sanitários, de sistemas planejados e construídos com o intuito
de preservar a segurança local e dispor de forma adequada os resíduos. Para atender aos critérios de segurança e garantir a eficiência destes sistemas
foram criadas ao longo dos anos diversas estruturas que compõem os aterros, denominadas como elementos de proteção. Dentre os muitos
elementos de proteção existentes destacam-se os responsáveis pela impermeabilização do material e contenção de contaminantes dentro dos aterros.
Este projeto tem por objetivo sugerir a utilização resíduos poliméricos, mais especificamente o polietileno, e rejeitos da construção civil para
fabricação de barreira impermeabilizantes. Para esta pesquisa, deve-se analisar propriedades físicas e químicas dos materiais envolvidos, promover
ensaios químicos e pesquisas de campo, tendo como referência as geomembranas, que são mantas produzidas a partir de liga plástica, elástica e
flexível. Os tipos mais encontrados são fabricadas com polietileno de alta densidade – PEAD ou policloreto de vinila – PVC. Apresentam excelente
performance quando utilizada como revestimento impermeabilizante podendo ter diversas aplicações em impermeabilização. A proposta da pesquisa
será a utilização de argila proveniente dos rejeitos de construção civil e materiais poliméricos, observando a viabilidade da fabricação de uma barreira
impermeável com o objetivo de impedir a passagem de fluidos contaminados para o solo e subsolo, e com isso contribuir com o meio ambiente
fornecendo mais uma utilização de rejeitos da construção civil, dependendo dos resultados, buscar novas utilidades para o material produzido.
Aluno: Neydson Monteiro da Cunha
Aluno: Matheus Marques Assis
Aluno: João Vítor Parente Costa

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

Título PROJETO DE CORREIAS INDUSTRIAIS
Docente orientador: Sérgio Luiz Matos da Cruz

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

E-mail: sergio.cruz@live.estacio.br

RESUMO
O projeto de correias transportadoras (do dimensionamento ao detalhamento para fabricação e montagem) abrange etapas que se particularizam
conforme o emprego do equipamento. Em nossa região, boa parte das correias transportadoras são utilizadas na mineração ou em transporte de
grãos. Esses equipamentos têm seu projeto desenvolvido por empresas de fora do estado ou mesmo do país, pois as empresas de projeto de
engenharia locais possuem grande dificuldade de desenvolver projetos de equipamentos desse porte, e quando se propõe, costumam praticar um
preço elevado com as concorrentes de fora. É comum também encontrar equipamentos que foram dimensionados de forma incorreta ou estão sendo
utilizados atualmente em situações diferentes para o qual foram projetadas, seja por mau uso ou mesmo por novas necessidades da planta industrial,
exigindo uma otimização ou repotenciamento do mesmo. Em relação ao dimensionamento, neste estudo, inicialmente serão estudadas as
metodologias FAÇO e CEMA, para em seguida montar um fluxograma que ilustre cada metodologia, com suas entradas e saídas de cada etapa. Em
cima desses fluxogramas, será desenvolvido rotinas para dimensionamento, otimização e repotenciamento de correias transportadoras, elaborando
também uma interface amigável e intuitiva. Em paralelo será desenvolvido estudos de modelagem em três dimensões de uma correia transportadora
utilizando desenho parametrizado para modelagem das partes e montagem das mesmas. Pretende-se utilizar os dados fornecidos pelas próprias
rotinas de dimensionamento e de parâmetros complementares para que se tenha um modelo em três dimensões que seja utilizado para extrair os
desenhos de detalhamento para compra, fabricação e montagem do equipamento. Espera-se que através do desenvolvimento das rotinas de
dimensionamento, otimização e repotenciamento e da modelagem do equipamento através de parâmetros, agilizar de forma decisiva o projeto de
uma correia transportadora, diminuindo sensivelmente o tempo de execução e custo desse tipo de projeto.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Ramon Silva da Costa
Matheus Oliveira Andrade Fernandes
Rafael Ipinoza Raimundo
Milla Najla Moura Lee

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

Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Jogos Digitais
Título JORNADA - MITOS E LENDAS
Docente orientador: Michel Pinheiro Montenegro

E-mail: michel.montenegro@gmail.com

RESUMO
Manter viva nossa cultura e repassar isso as novas gerações é um problema moderno, com tantas fontes de informação como manter o interesse
social sem perder os traços originais da cultura em foco? Utilizando tecnologias atuais e os mesmos meios de informação para disseminar, temos como
resgatar este acervo para o meio social de forma lúdica e por meios que aumentem a imersão do indivíduo durante o aprendizado. Temos diversas
formas de chegar a este fim, por exemplo, Realidade Virtual(RV), Realidade Aumentada(RA) ou ambiente virtual mais focado no lúdico, como são os
casos do jogos digitais, ao qual possuem o foco na imersão pelo interesse do indivíduo, este interesse pode vir por uma curiosidade, pelo enredo, pela
mecânica (Tatics, Ação, RPG, Plataforma, etc.), pelo estilo visual (3D, 2.5D ou 2D), pela música, pelo estilo de arte (Pixel Art, Vetorial, Realista, etc.), etc.
Para tal fim utilizaremos as tecnologias de simulação, utilizadas em jogos digitais por meio de ferramentas gratuitas e com código fonte aberto,
chamadas de tecnologias comunitárias ou ‘open-source’, como consequência tendo um baixo custo para seu desenvolvimento e teste, além da
facilidade em adquirir o mesmo, e independência, já que as ferramentas pagas nos tornam reféns do modelo de contrato da mesma, enquanto no
‘open-source’ temos a liberdade plena tanto na utilização dos ‘softwares’ como no produto ou serviço gerado pelo mesmo. O apoio bibliográfico como
fonte de pesquisa valida os dados do projeto, garantindo dentro do possível a informação cultural original com o mínimo ou nenhuma perda, uma vez
que a literatura com o tempo adiciona ou perde detalhes o que é natural na sociedade, principalmente quando falamos de informações que tem como
fonte primaria histórias contadas por nossos antepassados e que podiam sofrer alteração, para se readaptar a nova realidade, uma vez que os mitos e
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lendas em muitas culturas serviam como meio de ensino, seja para alertar sobre certos perigos, como para dar sentido ao desconhecido. Neste
contexto o retorno será no resgate cultural e facilidade de repassar as gerações seguintes o que vem se perdendo, além do fortalecimento de
tecnologias colaborativas (comunitárias), através de um modelo, ao qual é a base de estudo deste projeto.
Aluno: Davi Baia Melo
Aluno: Caio Margalho Guerra
Aluno: Jorge Wendel Araújo Campos
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DIREITOS TRABALHISTAS EM TEMPOS DE CRISE: A VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SOBRE
A REFORMA TRABALHISTA REALIZADA PELA LEI 13.467/2017
E-mail: alexandresoaresadv@yahoo.com.br
Docente orientador: Alexandre Oliveira Soares

RESUMO
O objetivo da pesquisa é investigar o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho sobre a reforma trabalhista
realizada pela Lei 13.467, de 13.07.2017. Para se alcançar este objetivo, será empregada uma metodologia exploratória, bibliográfica e documental,
iniciando seu itinerário investigativo pela leitura e análise crítica das dezoito ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo
Tribunal Federal relativas à reforma trabalhista, bem como das decisões proferidas no bojo destas ações constitucionais. Posteriormente, serão
analisadas as instruções normativas editadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e selecionados os principais acórdãos deste tribunal que digam
respeito às alterações impostas pela Lei 13.467, de 13.07.2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, reformando-a. Depois, será realizada
uma síntese das principais teses jurídicas acerca da reforma trabalhista decorrentes do entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
Superior do Trabalho. Esta investigação jurisprudencial terá também como suporte a doutrina, por meio da leitura de obras jurídicas especializadas. A
justificativa central da importância da pesquisa repousa no fato incontestável de que o advento da reforma trabalhista, contrariamente ao que se
pretendia, trouxe grande celeuma e insegurança jurídica, ocasionando reflexos negativos para o mundo do trabalho e seus atores sociais, bem assim
para a sociedade civil, governo e poder judiciário. Portanto, conhecer o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do
Trabalho sobre a reforma é fator essencial à estabilização das relações jurídicas trabalhistas, ao arrefecimento das incertezas geradas por ela, e,
sobretudo, para criar um ambiente de estabilidade e segurança jurídica, os quais são fundamentais para um desenvolvimento econômico e social
sustentáveis da sociedade brasileira. Com efeito, a reforma trabalhista causou um abalo sísmico nas estruturas do Direito do Trabalho. O grau do
impacto, ou dizendo de outro modo, a amplitude dos efeitos das alterações impostas pela lei reformadora na Consolidação das Leis do Trabalho é
ainda pouco conhecida. Contudo, eles podem ser inferidos de forma mais segura, pelo menos em parte, a partir da investigação do entendimento
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho. Os direitos sociais fundamentais trabalhistas estão positivados na
Constituição da República de 1988, especialmente em seu artigo sétimo, o qual encerra um amplo rol exemplificativo de trinta e quatro direitos dos
trabalhadores subordinados brasileiros. Por sua vez, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, em centenas de dispositivos consubstancia uma
lista extensa de direitos e deveres aplicáveis aos atores sociais da relação de emprego. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho
são, respectivamente, os guardiões da Constituição da República e da Legislação Social Trabalhista e são eles os intérpretes finais em matéria
trabalhista. São estes tribunais que tem a responsabilidade e missão constitucional de uniformizar e pacificar a jurisprudência, fator decisivo,
determinante e estabilizador numa sociedade democrática de direito. Portanto, conhecer o entendimento jurisprudencial destes tribunais superiores
acerca da reforma trabalhista torna-se justificadamente essencial no contexto atual para se poder avaliar os seus reflexos, balizar a decidibilidade dos
conflitos trabalhistas pelo poder judiciário e, finalmente, se buscar concretizar o ideal da segurança jurídica nas relações jurídicas de trabalho
subordinado.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Felipe Duarte de Sá
Maria Helena de Miranda
Iris Stephanie Garcia Gonçalves
Elder Lúcio da Silveira

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

Direito
Direito
Direito
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título OS TRIBUNAIS E A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – MERO ABORRECIMENTO OU DANO MORAL EFETIVO CAPAZ DE SER
INDENIZÁVEL?
E-mail: alan.matos@ig.com.br
Docente orientador: Alan de Matos Jorge

RESUMO
A proteção ao consumidor, no ordenamento jurídico brasileiro, foi uma novidade trazida pela Constituição da República de 1988, que em seu rol de
direitos fundamentais elencados no art. 5º enuncia que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (inciso XXXII). Na seara da
responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) trouxe regulamentação direta visando a
ampla proteção do consumidor, sendo consagrado, no art. 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90, o princípio da reparação integral dos danos, pelo qual tem
direito o consumidor ao ressarcimento integral pelos prejuízos materiais, morais e estéticos causados pelo fornecimento de produtos, prestação de
serviços ou má informação a eles relacionados (responsabilidade por oferta ou publicidade). A seu turno, essa também é a lógica interpretativa dos
arts. 12, 14, 18, 19 e 20 do CDC, que, reunidos, consagram a previsão das perdas e danos nos casos de mau fornecimento, má prestação ou deficiência
de informações relacionadas com os produtos ou serviços. Mesmo diante de tal conjunto protetivo, os Tribunais pátrios vinham entendendo que o
esforço e o tempo despendidos pelo consumidor para a resolução de um problema causado pelos fornecedores são considerados mero
aborrecimentos que fazem parte da vida moderna, não sendo considerados, portanto, dano moral passível de indenização/reparação. Tal
entendimento começou a mudar com a divulgação, em 2011, da moderna “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, desenvolvida pelo advogado
brasileiro Marcos Dessaune. Conforme tal teoria, o tempo perdido pelo consumidor na tentativa de solucionar um problema que não deu causa lhe
acarreta dano indenizável, podendo o consumidor acionar o Poder Judiciário em busca da reparação do dano que resulta na injusta perda de tempo,
com embaraços, dificuldades, protelações, demora no atendimento, consertos sabidamente falhos e outras práticas comerciais abusivas de
fornecedores de produtos e serviços. No ano corrente (2018) já temos notícias de que alguns Tribunais (notadamente o Tribunal de Justiça de São
Paulo) começam a ter decisões condenatórias de empresas com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Esta rápida adesão dos tribunais
ao uso desta teoria suscita interesse e demanda estudos zetéticos aprofundados, tanto a fim de se compreender os motivos que levaram os tribunais a
adotarem, em tão pouco espaço de tempo, uma teoria recente e ainda em consolidação, quanto para se investigar a repercussão desta nova dimensão
do dano moral no direito do consumidor e sobre os consumidores. Fato é que, na esteira do exposto acima, a presente pesquisa se justifica e se
mostra extremamente relevante, pois há a necessidade do estudo mais aprofundado de uma teoria extremamente nova e que pode realmente
modificar a forma como os Tribunais entendem a diferenciação entre mero aborrecimento e dano moral indenizável. Investigar este comportamento
dos tribunais, através do levantamento jurisprudencial e da análise dos impactos deste novo comportamento sobre os consumidores mostra-se de
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suma importância e inova no campo do direito consumidor. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo analisar os contornos teóricos (através de
pesquisa bibliográfica) da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pesquisando-se a sua acolhida pelos Tribunais pátrios e em quais tipos de casos
concretos. No que diz respeito à metodologia, será realizada pesquisa bibliográfica de autores que já abordaram, até o momento, o tema. Juntamente
com o estudo zetético da bibliografia, desenvolver-se-á um levantamento jurisprudencial relacionado ao tema.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Camila Mendes Simão
Paloma Siqueira Ribeiro
Renato Jose Soares Lopes
Lais Darphne Assis da Cunha

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

Direito
Direito
Direito
Direito

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DA ENGENHARIA ELÉTRICA
Docente orientador: Michelle Barbosa Guimaraes

E-mail: michellebgmg@gmail.com

RESUMO
No atual processo de ensino e aprendizagem têm sido discutidas formas de ensino ativo que envolva os alunos ao conteúdo ensinado e que o mesmo
tenha uma maior participação no desenvolvimento e assimilação do conteúdo. O uso da tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano e pode
facilitar a interação entre o ensino, aprendizado e o desenvolvimento do conhecimento dos alunos por tornar o ensino mais atraente e assim
motivando-os cada vez mais. Essas tecnologias podem ser empregadas como suporte para atividades presenciais do curso de Engenharia Elétrica
tornando-o mais interessante e mais compatível com a nova realidade de estudo, de pesquisa e de contato com os conhecimentos produzidos. Dessa
forma, a utilização das ferramentas computacionais no processo de ensino e aprendizagem pode acarretar um maior interesse e participação dos
alunos nos processos de aprendizagem e por isso deve ser discutida nos diversos âmbitos educacionais. Nesse sentido, o presente trabalho possui
como principal objetivo apresentar o estudo de caso referente à adequação de ferramentas computacionais inseridas em algumas disciplinas do curso
de Engenharia Elétrica. No trabalho serão produzidas diversas simulações e gráficos para que os alunos consigam avaliar os conceitos teóricos de
forma mais ampla e investigativa. Dessa forma, os softwares proporcionaram uma maior assimilação do conteúdo visto previamente. Uma vez
produzidas essas simulações em softwares específicos para cada disciplina esse material será organizado e difundido entre os alunos do curso para que
todos tenham acesso e desfrutem das análises e resultados obtidos nos softwares o que irá proporcionar um enorme ganho no processo de
aprendizagem. As disciplinas a serem implementadas simulações em softwares serão: Circuitos elétricos I e II, Circuitos digitais, eletrônica analógica e
Controle e servomecanismo I e II. Essas disciplinas foram escolhidas devido à grande quantidade de softwares educacionais gratuitos disponíveis.
Assim, uma das etapas do projeto será avaliar qual software possui interface mais amigável e melhor desempenho para ser utilizado pelos alunos do
curso. O trabalho também pesquisará aplicativos disponíveis para celulares com plataforma IOS e Android de forma a facilitar a adesão e a utilização
dos alunos a essas ferramentas que promoverão uma melhor absorção do conhecimento por parte deles.
Aluno: Eduardo da Silva Santos
Aluno: Wederson de Carvalho Souza
Aluno: Jeferson Luiz Salazar

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

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

Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE E PRECISÃO DA DIGITAÇÃO DEINDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON PARA ADAPTAÇÃO NOTECLADO DE
COMPUTADOR
E-mail: carlajeaneaguiar@yahoo.com.br
Docente orientador: Carla Jeane Aguiar

RESUMO
A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada neurodegenerativa devido à morte de células nigroestriatais da substância negra compacta levando a
déficit do neurotransmissor dopamina. A doença gera uma série de sinais e sintomas muitas vezes incapacitantes que englobam a bradicinesia, tremor,
rigidez e fraqueza muscular. A DP é uma doença neurológica, degenerativa e progressiva com impacto motor e na qualidade de vida. Indivíduos com
DP apresentam dificuldades durante a utilização do computador, principalmente durante o manuseio do teclado convencional. Eles realizam
compensações e adaptações corporais como tentativa de continuar utilizando o computador de forma independente. Ainda não se sabe ao certo quais
são os fatores motores envolvidos diretamente na dificuldade em manusear o teclado nos indivíduos com DP. Diante disso faz-se necessário um
estudo para detectar esses fatores e a partir desse conhecimento estimular profissionais na elaboração e criação de dispositivos que facilitem o
manuseio do teclado por essa população. Objetivo: Avaliar a velocidade e precisão da digitação em um teclado convencional de indivíduos com
Doença de Parkinson (DP). Metodologia: A amostra será de conveniência de indivíduos diagnosticados com DP, integrantes da Associação dos
Parkinsonianos de Minas Gerais e da Casa do Parkinsoniano de Minas Gerais. Indivíduos sem a DP serão recrutados alunos, funcionários e pacientes do
Programa da Maturidade do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Todos os indivíduos serão de ambos os sexos, na faixa etária entre 40 a 80
anos de idade, divididos em dois grupos, grupo controle com 13 indivíduos sem DP e grupo DP com 13 indivíduos com DP. O estudo será realizado no
Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Serão realizados testes de força de preensão palmar, medida de independência funcional, mini exame
do estado mental, Escala Unificada da Avaliação da Doença de Parkinson, Escala de Estágios de Incapacidade de Hoehn e Yahr e teste de digitação.
Utilizamos um programa de digitação básica, Curso HJ datilografia versão 1.02, em modo teclado brasileiro, programa da HJ software, com um teclado
convencional usbslim preto TC193 Multilaser. Teste na programação teclado brasileiro revisão de sentença completa, com duração modo tempo
médio de 5 minutos. Este teste será realizado em ambos os grupos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

João Augusto Lacerda Santos
Michelle Aparecida Silva
Talita Lorrany Viggiano Silva
Daniene da Silva Xavier

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

Educação Física - Bacharelado
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:
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Título PERFIL CLÍNICO E FÍSICO-FUNCIONAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA
CLÍNICA ESCOLA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE
E-mail: danielacruzanjos@gmail.com
Docente orientador: Daniela Maria da Cruz dos Anjos

RESUMO
A Fisioterapia, como profissão, avança continuamente e é cada vez mais requisitada pela equipe de saúde para que o paciente possa se reabilitar e ter
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uma qualidade de vida cada vez melhor. O setor Ortopédico vem se destacando principalmente na área da Fisioterapia que tem por objetivo prevenir
distúrbios osteomusculares e também preservar sistemas e funções. Para garantir a eficiência dos programas de reabilitação, é necessário que as
equipes multidisciplinares estejam cientes do perfil clinico e de saúde dos pacientes atendidos, pois assim terão o conhecimento da prevalência das
doenças relacionadas, média de idade de acometimento, entre outros fatores. Por meio deste recurso pode-se, ainda, planejar e desenvolver uma
assistência adequada e específica que atenda às necessidades dos pacientes, garantindo um melhor atendimento ofertado por professores e
acadêmicos da instituição. OBJETIVOS: Identificar o perfil epidemiológico, sociodemográfico, clínico e físico-funcional dos pacientes atendidos no setor
de fisioterapia em ortopedia e traumatologia da Clínica Escola do Centro Universitário Estácio Belo Horizonte. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa será
realizada no setor de ortopedia e traumatologia da Clínica Escola por meio de uma abordagem observacional, descritiva, retrospectiva e quantitativa
dos prontuários de todos os pacientes, entre os anos de 2013 a 2017. As informações obtidas por meio dos prontuários serão condensadas com o
auxílio do Software Microsoft Excel 2016 e apresentadas por meio de porcentagem, médias, desvio padrão e análise estatística. Os dados serão
analisados após aprovação do Comitê de Ética e pesquisa. Em comprimento da Resolução nº 466, 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, será respeitado o anonimato e privacidade de todos os pacientes. Toda coleta dos prontuários será realizada pelos alunos do PIBIC que
participarão também de reuniões cientificas semanais com o objetivo de fomentar a pesquisa cientifica, viabilizar a produção do conhecimento e do
desenvolvimento de habilidades que permitam a iniciação dos alunos no campo da pesquisa.
Aluno: Bárbara Adrian Fernandes Soares
Aluno: Dominique Gabriela Reis Silva
Aluno: Ana Cláudia Moura Batista

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

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

Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título “OS FILHOS DA MÃE”: UM ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL E CONTROLE SOCIAL INFORMAL NOS CASOS DE
ADOLESCENTES PROVENIENTES DE FAMÍLIAS MONOPARENTAIS FEMININAS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG
E-mail: camilameireles2011@gmail.com
Docente orientador: Camila Gabriel Meireles Amorim

RESUMO
Esse projeto de pesquisa tem como proposta analisar informações relativas ao papel da figura da mãe em casos de adolescentes com trajetória
infracional no município de Belo Horizonte - MG. Sendo assim, o objetivo desse projeto de pesquisa é compreender o papel da mãe no exercício da
proteção social, com vistas a contribuir na atualização das teorias sociais acerca da incidência do crime nos casos de adolescentes inseridos em famílias
chefiadas somente por mulheres. Trata-se de uma pesquisa de caráter documental, sendo que os dados secundários serão coletados através da
estratégia documental, restringindo-se apenas a utilização de banco de dados de acesso público, dentre eles, destaca-se: Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública – CRISP; Banco
de Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais e por fim, banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS
(SAGI- Relatório de Informações Sociais). A partir das informações coletadas nesses bancos de dados espera-se conhecer a realidade social das famílias
desses adolescentes e suas vulnerabilidades sociais, além de disso, pretende-se identificar através das variáveis analisadas as possiblidades do
exercício de proteção social exercida pelas mães. Para tanto, serão observados os seguintes aspectos: território de origem; organização familiar;
tempo de estudo; número de flagrantes registrados; crimes cometidos; influência para atividades ilícitas, acesso das famílias a educação, assistência
social, trabalho, de modo que serão analisados como essas variáveis podem funcionar como mecanismos de proteção social. No que tange a análise
quantitativa dos dados, a partir de informações coletadas nos bancos de dados do CRISP e da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas
Gerais, espera-se levantar o perfil dos adolescentes e posteriormente cruzar informações com o banco de dados do IPEA (Retrato das Desigualdades
de Gênero e Raça) onde serão coletadas informações relativas a famílias, a partir dos indicadores sobre “Chefia de Família, Previdência e Assistência
Social, Mercado de Trabalho, Habitação e Saneamento e Pobreza, distribuição e desigualdade de renda”. Finalmente, os dados levantados serão
analisados a partir de teorias sociais que possibilitem a discussão com o objetivo proposto, e organizado para subsidiar artigo acadêmico.
Aluno: Jussara Fraga Magalhães
Aluno: Roselane Aparecida Gonzaga Silveira

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

Título A INVISIBILIBADE DA MULHER VIOLENTADA: SUA VEZ E VOZ
Docente orientador: Adriana Ferreira Furtado

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

E-mail: adriana.furtado@estacio.br

RESUMO
A mulher vítima de violência doméstica é estigmatizada pela sociedade e acaba se sujeitando as violências, como se fosse opção da mesma, como se
merecesse tal situação. Todo este estigma vem de uma cultura patriarcal, machista que permeia a sociedade brasileira, apesar da luta feminista em
torno da questão, a violência contra a mulher continua sendo um grave problema social. Sabe-se que está mulher é muitas vezes desprezada aos olhos
da sociedade que a marginaliza. Além de vivenciar o sofrimento físico e psíquico a mulher vivencia uma violação dos direitos humanos. Afinal quem é
esta mulher, onde ela está, porque sofre com esta violência?! Percebe-se muitas vezes que estas mulheres se tornam vítimas de uma situação que
coloca em risco sua vida. A proposta deste projeto é entender quem são estas mulheres e a que vulnerabilidades elas estão sujeitas. Estas mulheres
que como todas tem direitos básicos que não são respeitados. A situação destas mulheres precisa deixar de ser invisível. Por todos estes pontos o
tema mulheres vítimas de violência doméstica instiga o profissional do serviço social, pois é algo ao mesmo tempo de muita proximidade, mas ainda
conduzido com estranheza, pois a vítima vive sob as odes da culpabilização e vergonha. Afinal quem são estas mulheres e porque muitas permanecem
no mesmo espaço físico de seu agressor? Está inquietação fez surgir o desejo das pesquisadoras conhecerem o perfil desta mulher, o universo que a
mesma se insere. A pesquisa trabalha com a seguinte pergunta “Quem são as mulheres vítimas de violência doméstica”. A que classes sociais elas
pertencem, o grau de escolaridade e nível de esclarecimento. Considerando a riqueza de informações que os documentos públicos oferecem, deve-se
apreciar e valorizar os mesmos, pois é possível extrair e ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica
e sociocultural, que é o caso desta pesquisa. Portanto este trabalho será desenvolvido por meio de pesquisas documental, com uso de dados
primários, em banco de dados tais como: Banco de dados da ONU, Banco de dados do Banco Mundial, Observatório Judicial da Violência contra a
Mulher, e sites, a saber: saude.gov.br; compromissoeatitude.org.br; cepia.org.br, dentre outros. A análise documental favorece a observação do
processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros
(CELLARD, 2008). Os dados levantados serão debatidos com a orientadora e as acadêmicas pesquisadoras do Laboratório de Pesquisa e Extensão em
Serviço Social (LAPES), referendados pelos estudos bibliográficos na perspectiva de melhor entendimento do fenômeno. Após análise de dados, os
mesmos serão organizados para subsidiar o artigo a ser escrito.
Aluno: Francyelle Aparecida de Assis Dias
Aluno: Gislene Michele Oliveira
Aluno: Lucimar Antônia da Silva Romanhol

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

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

Título RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR ENTRE OS CURSOS DE PEDAGOGIA E SERVIÇO SOCIAL
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E-mail: renatagcd@yahoo.com.br

Docente orientador: Renata Garcia Campos Duarte

RESUMO
O presente projeto de pesquisa busca investigar nas escolas de que modo, atualmente, são construídas e ocorrem as relações e conexões entre família
e escola, desde a participação em questões referentes à gestão democrática das instituições até a cooperação nos processos pedagógicos que
contribuem para o sucesso ou insucesso escolar de crianças e adolescentes. Apresenta como objetivos: fazer um levantamento do conteúdo da
legislação social e educacional, municipal, estadual e nacional, verificando a sua execução nos grupos escolares belo-horizontinos; investigar as
relações (aproximações, tensões e dificuldades) entre família e escola em alguns processos escolares de escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte;
verificar se a interação entre família e escola, ou sua ausência, contribui ou não para o sucesso escolar dos estudantes; analisar a participação da
família nos diferentes processos das escolas (na gestão, envolvimento em processos e desempenhos escolares dos filhos, parcerias em projetos, etc.);
possibilitar aos alunos de graduação em Pedagogia e Serviço Social, a partir da experiência com a pesquisa, um olhar crítico sobre suas profissões,
relacionando teorias e práticas; e constituir grupos de pesquisa e estudo sobre a ação pedagógica em escolas, possibilitando aos alunos dos cursos de
Pedagogia e Serviço Social o envolvimento e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Ocorre uma aproximação, cada vez maior, das
instituições família e escola, no que diz respeito aos aspectos pedagógicos e as trocas possíveis entre ambas. A intensificação dos contatos entre
família e escola foi acompanhada de uma redefinição dos papéis das duas instituições, bem como de uma nova ideologia e discurso que defende a
positiva parceria e intercâmbios entre elas, além do aumento geral do nível de escolarização da população e a publicização de questões referentes ao
campo pedagógico. Diante deste contexto, deve-se destacar a relevância de algumas ações de profissionais, como aqueles provenientes do campo
pedagógico e da assistência social, a fim de melhor compreender as relações família-escola, elaborando ações construtivas deste profícuo processo. A
metodologia consistirá na pesquisa e discussão de leis e bibliografia sobre o tema. Desse modo, será possível verificar o sucesso ou fracasso escolar
dos estudantes. A temática de pesquisa é relevante na medida em que possibilita aos estudantes dos cursos envolvidos – Pedagogia e Serviço Social,
principalmente – o comprometimento prático e profissional, a partir da relação entre teoria e prática. Historicamente, desde a Idade Moderna, escola
e família passaram (e ainda passam na contemporaneidade) por profundas e significativas mudanças em suas estruturas e funções. Tendo-se em vista
esse quadro, o presente projeto de pesquisa torna-se importante na medida em que busca, fundamentado em estudos e análises legislativas, verificar
como atualmente são construídas e ocorrem as relações e conexões entre família e escola, desde a participação em questões referentes à gestão
democrática das instituições até a cooperação nos processos pedagógicos que contribuem para o sucesso ou insucesso escolar de crianças e
adolescentes. Ademais, o tema a ser pesquisado é relevante ao possibilitar aos estudantes dos cursos envolvidos o comprometimento prático e
profissional, para que vislumbrem algumas questões teóricas discutidas em sala de aula, os incentivando não somente à pesquisa, mas também
contribuindo para sua formação crítica e consciente enquanto futuros pedagogos e assistentes sociais.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Luiza Felix Pereira
Olidiane Regina Elias
Deivid Mateus Miranda Silva Dias
Thaís Gonçalves Nascimento
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Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Pedagogia
Serviço Social
Serviço Social
Serviço Social

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ESTADO E JUSTIÇAMENTO: RESPOSTAS POPULARES À VIOLÊNCIAS
Docente orientador: Odair José Torres de Araújo

E-mail: odairsociologo@gmail.com

RESUMO
Os altos índices de violência que atualmente se fazem presentes no Brasil têm desafiado as instituições quanto aos meios mais eficazes para solução
do problema. Ao mesmo tempo em que a resposta dessas instituições à violência não parece atender às expectativas da sociedade, observa-se o
aumento de medidas tomadas diretamente pelos particulares na “realização da justiça”. A resposta popular à violência se dá, dentre outros meios,
através de linchamentos, medida violenta contra a violência sofrida, trata-se de uma forma de justiçamento operada pela própria sociedade. Os
estudos tradicionais sobre linchamentos apontam para alguns padrões, tais como o das vítimas preferenciais, normalmente ligadas a grupos
socialmente segregados. Diante do aumento da violência no país, busca-se observar o quanto a prática dos linchamentos está também vinculada a
uma descrença por parte da sociedade em relação às suas instituições responsáveis pela realização da justiça. Ou seja, por um lado temos o paradigma
que mostra as vítimas preferenciais dos linchamentos, por outro, busca-se perceber o quanto a percepção negativa em relação à capacidade das
instituições de conter a violência, e responder a contento aos anseios por justiça, contribui para o aumento dos linchamentos. A sensação de que o
Estado não está cumprindo o seu papel, a resposta morosa por parte das instituições responsáveis pela realização da justiça, sobretudo o Judiciário,
faz com que a sociedade tome medidas desesperadas. Ante o exposto, o presente projeto busca responder a seguinte questão: Quanto da percepção
negativa da sociedade em relação às instituições estatais responsáveis pela realização da justiça e manutenção da segurança pública pode contribuir
para práticas de justiçamento, tais como os linchamentos? Os objetivos da pesquisa são: compreender e analisar a percepção social acerca das
instituições estatais responsáveis pela manutenção da segurança pública e realização da justiça e compreender como essa percepção impacta nas
medidas de justiçamento operadas pela própria sociedade. Para realização da pesquisa, as atividades serão desdobradas em três etapas distintas:
revisão da literatura que trata do tema a fim de se estabelecer os marcos conceituais e teóricos que nortearão a pesquisa; coleta de dados sobre
violência e segurança pública disponíveis nos sítios oficiais dos governos distrital e federal; tratamento e análise dos dados à luz do referencial teórico
inicialmente escolhido. Com os resultados se pretende contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno da violência e dos fatores que levam a
sociedade a desacreditar nas instituições públicas.
Aluno: Maria Aline Rodrigues Santos
Aluno: Antonia Hemylly Vieira Carreiro
Aluno: Maria das Dores Duarte de Sá de Amorim

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

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

Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título A INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO NO MICROCLIMA URBANO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA III DO DISTRITO FEDERAL, TAGUATINGA
E-mail: barbara.gomes@live.estacio.br
Docente orientador: Bárbara Gomes Silva

RESUMO
Grande parte das cidades brasileiras estão em processo de urbanização e a falta de planejamento reflete diretamente na paisagem urbana por
desconsiderar, muitas vezes, os elementos naturais. O descaso com o espaço público contribui para a degradação do meio, interfere diretamente na
fauna e na flora da região, bem como na saúde da população, sendo que em áreas urbanas a cobertura vegetal é considerada um indicador de
qualidade de vida. A vegetação urbana contribui com o bem-estar da população propiciando espaços de lazer e práticas esportivas, melhorando a
saúde física e mental dos habitantes promovendo aos moradores da região um local adequado ao lazer, aos eventos culturais e à interação social,
além de objetivar a preservação, restauração e recuperação dos bens naturais como a fauna e a flora nativa da região, o que consequentemente torna
o microclima urbano mais confortável e melhora a qualidade do ar. Essas áreas também tornam a cidade visualmente agradável e amenizam as
consequências do processo de urbanização acelerado. O Distrito Federal possui pouco mais de 3 milhões de habitantes, sendo que a projeção
populacional para 2030 indica que esse número chegará a 3.773 milhões. Observa-se a consequência disso nas áreas urbanas de Regiões
Administrativas localizadas no entorno de Brasília, já que muitas vezes a expansão urbana não obedece ao Plano Diretor, bem como ignora o projeto
original local, assim sendo, é comum encontramos invasões, loteamentos irregulares e áreas verdes urbanas degradadas. Esta pesquisa pretende
estudar a Região Administrativa III do Distrito Federal, Taguatinga, sendo uma das regiões mais antigas do DF consolidada principalmente entre os
anos 60 e 70, com áreas de expansão em seu perímetro sobretudo a partir de 2004, analisando as alterações microclimáticas consequentes da
deterioração do espaço verde urbano considerando o efeito disso no conforto do usuário. Em um primeiro momento será feita a revisão bibliográfica
sobre vegetação urbana, sua influência no bem-estar da população e no microclima, bem como o estudo teórico a respeito de simulação
computacional aplicada em estudos de conforto térmico urbano. Posteriormente, serão selecionadas as áreas urbanas que serão utilizadas nas
simulações computacionais. Para isto, serão seguidos os seguintes critérios: a área deverá apresentar vegetação urbana degradada e/ou edifícios
residenciais, institucionais ou comerciais em seu entorno; não ultrapassar o perímetro de 400x400m; estar localizada na Região Administrativa III.
Serão analisadas 4 tipologias de espaço público, sendo uma praça, um parque, uma área residencial e uma área comercial. Para isso, serão criados dois
cenários para cada espaço, totalizando 8 cenários, sendo o Cenário Atual: como o espaço encontra-se hoje; e o Cenário Hipotético: com a vegetação
restaurada. Será realizado o levantamento de dados por meio de imagens de satélites, além de medições in loco quando necessário. Com o auxílio do
software ENVI-met 4.0 será possível verificar valores de temperatura do ar e umidade relativa do ar, dessa forma, será feita a comparação dos dados
obtidos nos cenários atuais e hipotéticos, verificando as alterações climáticas proporcionadas pela vegetação a partir de dados extraídos do plugin do
ENVI-met: Leonardo. Espera-se verificar as alterações nos valores de temperatura do ar e umidade relativa do ar para as áreas estudadas,
demonstrando os benefícios das áreas verdes urbanas para o conforto do usuário e assim, incentivando a reabilitação ambiental da vegetação
degradada.
Aluno: Cassiano Cássio De Moura Moitinho
Aluno: Maria Eduarda Nogueira da Silva
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Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS COGNITIVOS E NÍVEL DE MOTIVAÇÃO NA QUALIDADE DA TOMADA DE DECISÃO DE ATLETAS DE VOLEIBOL DE
DIFERENTES NÍVEIS COMPETITIVOS
E-mail: henrique.castro@estacio.br
Docente orientador: Henrique de Oliveira Castro

RESUMO
A qualidade da tomada de decisão (TD) em esportes é fundamental para solucionar situações específicas impostas pelo jogo, constantemente variadas.
Alguns fatores influenciam na TD de atletas, como o conhecimento tático (declarativo – CTD e processual – CTP) e o nível de motivação. Para se chegar
a uma TD eficaz no voleibol, devido a solicitação de velocidade na solução de problemas, aumenta consideravelmente a exigência no processamento
cognitivo das informações do ambiente. O conhecimento tático, a TD, a execução motora (técnica) e a motivação, são fatores relevantes no
desenvolvimento da expertise neste tipo de esporte. Com isso, o presente estudo objetiva relacionar os processos cognitivos (especificamente o CTD e
CTP) e o nível motivacional com a qualidade da TD de atletas de voleibol de diferentes níveis competitivos. A amostra será composta por atletas de
voleibol de ambos os sexos e diferentes categorias e níveis competitivos. Para análise do CTD e TD, os voluntários realizarão o Teste de Conhecimento
Tático Declarativo no Voleibol – TCTD:VB. Para análise do CTP, serão filmados jogos 6x6 desses atletas e analisados utilizando-se do Instrumento de
Avaliação do Desempenho Técnico-Tático do Voleibol - IAD-VB. Para análise da motivação destes atletas, será utilizado o questionário de Escala de
Motivação no Esporte – SMS. As coletas dos dados ocorrerão nos próprios clubes e escolas ou no Centro Universitário Estácio de Brasília. Em todos os
locais será reservada uma sala propícia para a realização dos procedimentos da pesquisa. Todos os testes serão agendados previamente com cada
voluntário. Em todas as coletas, estarão presentes na sala apenas o voluntário e o pesquisador responsável. Os voluntários serão conduzidos até uma
sala onde preencherão o questionário de dados demográficos e o SMS. Em seguida os voluntários sentarão confortavelmente em uma cadeira de
frente para o computador no qual serão passadas as cenas de vídeo TCTD:VB para a avaliação da qualidade da TD e CTD. Nesse momento será
realizado de forma padronizada o processo de instruções relativas à realização do teste. Após realizado o teste, os voluntários serão conduzidos até a
quadra onde realizarão um jogo de voleibol de 6x6 que será filmado para posterior análise do CTP utilizando-se o IAD-VB. Após coletados, os dados
serão analisados para posterior apresentação dos resultados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisas com Seres Humanos da
Universidade Federal de Minas Gerais (CEP-UFMG) sob o parecer 971.037. Pretende-se, com este estudo, analisar a relação entre as variáveis
cognitivas e motivacionais na tomada de decisão de atletas de voleibol de diferentes níveis competitivos.
Aluno: Renata Chavier da Silva
Aluno: Richard Xavier da Fonseca

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título CULTURA SURDA: UMA REFLEXÃO QUANTO À SUA COMUNICAÇÃO E SUA LÍNGUA NO ENSINO SUPERIOR
E-mail: josyane.souza@estacio.br
Docente orientador: Josyane Lannes Florenzano de Souza

RESUMO
O portador de necessidade educativa especial (PNEE) possui dificuldade em realizar um curso superior. E neste contexto, ao se matricular numa IES
(Instituição de Ensino Superior), enfrenta diversas barreiras, inclusive de se geolocalizar no espaço interno da instituição. Portanto, este projeto
pretende estudar o objeto Surdo, sua cultura e identidade, para propor o desenvolvimento de um aplicativo para celular, que, o levará, via QRCode, a
compreensão das placas de orientação da IES, e os orientará através de vídeos realizados por intérpretes de Libras para a sala desejada. Como
justificativa para esse tema, um nicho de pessoas, querendo ser aceita no ensino superior, precisando de uma formação complementar, necessitando
pertencer ao mercado de trabalho, porém, encontram barreiras, desde físicas a barreiras com a língua falada, pois os conteúdos são lecionados em
uma língua que não é sua língua pátria, e ainda, precisam realizar disciplinas online, num ambiente limitado para atender suas necessidades, portanto,
o SURDO, necessita de espaço. Acredita-se que o Surdo se sentirá acolhido. Será utilizado nessa pesquisa o termo “Surdo” (com letra maiúscula) por
compreender o sujeito Surdo como parte de uma comunidade linguística e cultural. O termo é definido por Oliver Sacks, neurologista que entre
inúmeros trabalhos dedica-se da mesma maneira a surdez. Como objetivo geral busca-se levantar variáveis dentro do Centro Universitário Estácio de
Brasília que facilite a intercomunicação para receber o aluno Surdo calouro. E como objetivos específicos pretende-se levantar o estado da arte quanto
à comunicação, cultura surda e língua de sinais; identificar e analisar ferramentas (programas computacionais), em plataformas diversas (proprietárias
e gratuitas) que auxiliem o Surdo a se comunicar; levantar variáveis físicas e lógicas quanto as percepções do aluno Surdo e desenvolver um aplicativo
para celular (Leitor QRCode) que o oriente quanto a localização dentro do ambiente da IES. A metodologia está classificada quanto à natureza como
pesquisa aplicada, pois terá uma aplicação imediata de resultados. Quanto ao tipo como pesquisa descritiva, pois será detalhada a experiência após a
criação do aplicativo. Quanto aos procedimentos técnicos como pesquisa bibliográfica. O trabalho está dividido em 4 fases. A primeira, será o
levantamento bibliográfico quanto aos conceitos de comunicação, cultura surda e língua de sinais (LIBRAS). Na segunda será levantada a quantidade
de alunos Surdos do Centro Universitário Estácio de Brasília. Na terceira fase, será levantada e analisada ferramentas tecnológicas de Libras. E na
quarta fase, será registrada as placas através de fotos, traduzidas para Libras e inseridas no aplicativo para celular, que via Leitor de QRCode, mostrará
o vídeo para o ALUNO-SURDO, auxiliando-o no processo de geolocalização dentro do ambiente da IES. O projeto requer tempo, alunos dedicados e
com conhecimento em linguagem de programação para o desenvolvimento em dispositivos móveis, como o celular.
Aluno: Ubiratan Leitão Mourão
Aluno: Maicon Luis Sampaio de Morais
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título O ACESSO À JUSTIÇA E A CONCRETIZAÇAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO BRASILEIRO: UMA QUESTÃO GERACIONAL
E-mail: oliveiraferes@uol.com.br
Docente orientador: Ricardo Feres Ribeiro

RESUMO
As revoluções francesas e americanas do final do século XVIII, no mundo central ocidental, identificaram o Estado com seus elementos fundamentais, a
soberania, o território e os cidadãos, produzindo dois documentos inéditos na história, a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” e a
“Declaração de Independência Americana”, que de forma pioneira caracterizaram os “direitos naturais” como os “direitos do homem”, e
posteriormente escritos na “Constituição dos Estados Unidos”, e na “Constituição Francesa”. Em meados do século XX, a Organização da Nações
Unidas compilou estes dois documentos, proclamando como direitos humanos a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, que integraram no
todo ou em parte as Constituições dos países em todo o mundo até os presentes dias. É por esta via, que até 1948, pode se conferir as gerações dos
direitos humanos pelo sistema histórico e gradual, e a partir de então, o termo mais adequado é dimensão dos direitos fundamentais, uma vez que, o
reconhecimento destes direitos pelas nações é integrado de uma só vez em suas constituições. Portanto, o Estado de Direito, passa a ser analisado do
ponto de vista material, a medida em que os países democráticos que receberam os direitos fundamentais, sequencialmente devem concretizá-los. O
Estado brasileiro por seu turno reconheceu uma das maiores listas de direitos fundamentais do mundo, em destaque os direitos e deveres individuais
e coletivos, descritos no núcleo básico do título II, e os direitos destinados a ordem social, no título VIII, ambos da carta constitucional brasileira, o que
justifica um amplo estudo acerca da afirmação de alguns destes direitos, desde o seu reconhecimento até os dias atuais, ou seja, a recepção dos
direitos fundamentais no Brasil adveio de forma dimensional, mas a sua concretização, a verdadeira efetivação é feita pelo sistema histórico e gradual
ou com cautela, pela afirmação geracional. O problema que se coloca é a investigação sobre os direitos fundamentais implementados pela
Constituição Brasileira de 1988 se foram efetivamente concretizados ao longo dos últimos 30 anos. Dentre tantos temas de direitos humanos, passíveis
de estudo, a presente pesquisa, tem como objetivo o estudo aprofundado de alguns direitos fundamentais contidos no artigo 5° do texto
constitucional, o princípio constitucional do devido processo legal no âmbito penal e a justiça restaurativa, o princípio do estado de inocência e o
transito em julgado em segunda instância, o princípio constitucional da não intervenção estatal na família e o acesso à justiça e por fim, o direito
fundamental à moradia e o direito de laje, todos com o objetivo de demonstrar, a partir da recepção destes direitos na Constituição de 1988 e a
concretização dos direitos fundamentais referidos dentro do Estado brasileiro a partir do princípio de acesso à justiça em uma análise histórico
gradual. Sendo uma pesquisa científica, em que o estudo é de caráter social, a abordagem para demonstrar o trabalho é qualitativa com técnicas de
argumentação dedutiva de leitura, análise, estudo de documentos internacionais, da doutrina, da jurisprudência, da legislação constitucional e
infraconstitucional brasileiras.
Aluno:
Aluno:
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Josiane Freitas Vilariço da Silva
Karoline Martins de Barros
Cinthia Chaine Lourenço de Carvalho
Iago da Silva Belo
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Título OS REFLEXOS DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO BIODIREITO: TRANSPLANTE A PARTIR DE CÉLULASTRONCO E ORTOTANÁSIA
E-mail: deboraferes@uol.com.br
Docente orientador: Debora Queiroz Oliveira Feres Ribeiro

RESUMO
É notório que, o Direito deve se ajustar as necessidades humanas, ao mesmo tempo, a medicina moderna tem se atentado a melhor qualidade de vida
do paciente acometido por graves enfermidades. Nesse lance, o denominado Biodireito tem exigido de todos os domínios referentes às ciências
antropológicas, religiosas, jurídicas, entre outros, uma exclusiva dedicação ao estabelecer um rumo imprescindível entre a dignidade da pessoa
humana, a autodeterminação individual, a autonomia da vontade, o direito a personalidade e liberdade e as biotecnologias, a saber, a Bioética e o
Biodireito. Objetiva-se a pesquisa à percepção do lapso existente entre o avanço da medicina e as normas legais quando se tratam da vida humana,
trazendo-se à baila duas das situações que tem suscitado maior empenho cognitivo do operador de direito: a primeira expõe sobre as pesquisas e
tratamentos a partir células‐tronco embrionárias transplantadas em favor da restauração física da pessoa baseados na dignidade da pessoa humana
do paciente; o segundo tópico, a ser elucidado com ampla acuidade, versa da Ortotanásia, pois que, não se há mais chance de viver dignamente
questionando-se qual o influxo de escolha do paciente ou de seus familiares quando este se encontrar numa circunstância de vida terminal, isto é, não
há expectativas de cura ou recuperação. Justificam-se os temas sob o aspecto de que, dentre os contextos da atualidade estão os novos tratamentos
terapêuticos que proporcionam melhores condições ao indivíduo em prestigio a sua autonomia da vontade: o transplante a partir de células tronco ou
a ortotanásia. O Constituinte de 1988 elucidou o Estado Democrático de Direito que instituía como fundamento, a dignidade da pessoa humana (artigo
1º, III). Delineada nessa noção, volta-se a abordagem à identificação de maior relevo que resultem do seu reconhecimento na Lei Maior quando se
tratar da liberdade em seus mais polêmicos aspectos. Considera-se como problema, o obstáculo desta interface em consignar questões de, como
ajustar a ascensão dos novos métodos científicos as quais, trazem melhores condições de vida (ou de morte) para o indivíduo acometido por grave
enfermidade com a adequação ao ordenamento jurídico sem que viole outros direitos fundamentais. Os referenciais de outrora que motivaram a
reflexão quanto a escolha entre viver ou morrer; a integridade física ou a deficiência, não servem mais como sustentáculo para decisões sociais ou
judiciais pois, àquele que necessita de uma resposta, deseja que a resposta seja concisa. A metodologia aproveitada no decorrer da pesquisa será o
estudo de leading cases com utilização de documentários nacionais e estrangeiros (BBC.KEO North. United Kingdom); analisando as teorias que
abordam este tema, legislações, decisões judiciais pertinentes e organizadas em torno de questões referentes a casos científicos determinantes para
concepção da ortotanásia no Brasil e suas Leis no enfoque do direito penal, Direito Civil Brasileiro, Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional
de Medicina. Por fim, exames do convencionado no Direito estrangeiro prestigiando que a Carta da Organização das Nações Unidas, sobre o tema,
Dworkin (2009) em sua análise sobre o morrer e viver, a partir da análise de alguns casos judiciais no contexto norte-america, doutrina, jurisprudência
e pesquisas históricas a fim de direcionar a fundamentação jurídica e ao mesmo tempo reforçar a argumentação e atingir compreensão do leitor.
Aluno: Rosemberg Aparecido da Silva Estevam
Aluno: Simone Queiroz dos Santos Luchi
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título OBSERVAÇÃO DO ESPAÇO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS PROJETOS DO SESI CARAPICUÍBA E SESI SANTANA DE PARNAÍBA
E-mail: patimk@hotmail.com
Docente orientador: Patricia Marcucci Kulaif

RESUMO
A presente pesquisa refere-se a uma investigação sobre os espaços construídos das escolas de ensino fundamental do Serviço Social da Industria - SESI,
localizadas nas cidades de Carapicuíba e em Santana de Parnaíba, regiões metropolitanas a Oeste de São Paulo. A partir dos parâmetros dados através
da FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, criado em 1987, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, deverá ser realizado
um levantamento sobre os dados das instituições de maneira comparativa e análise do projeto arquitetônico de ambos, a fim de compreender seus
planos de massa, fluxogramas, suas atividades bem como seus usos nos ambientes. Deverá ser analisado os pensamentos de Paulo Freire (1996) sobre
como deveria ser um espaço escolar para que se possa observar se há uma verdadeira integração sobre o que está implantado e o que deve ser
necessário para um local pedagógico. Seu levantamento deverá ser por meio de pesquisas de campo, desenvolvendo entrevistas com membros de
importância a sua comunidade, funcionários e usuários do espaço, afim de relacionar quais são os comportamentos e fundamentos de suas edificações
uma vez que se destoam uma da outra significativamente, mesmo se tratando de uma mesma finalidade e se adequando aos padrões citados.
Questiona-se quais os elementos internos que se repetem e quais se contrapõem, como funcionam seus acessos e principalmente como sua
volumetria pode impactar no espaço educacional. Segundo os pensamentos de Doris Kowaltowiski (2011), como crítica e estudiosa de espaços
escolares, quais são os diálogos que a arquitetura pode ter sobre o espaço escolar. Toma-se como base para o estudo da espacialidade os autores
Herman Hertzberger (1999), Francis Ching (2008) e Carlos Zibel da Costa (2010), a fim de discutir a construção destes dois pontos de estudo e como
suas formas conversam com o que é proposto, compreender sua plasticidade e discutir seus sistemas nestes projetos, para que se conclua se as
formas projetadas geram impactos positivos ou negativos para seus estudantes em questão.
Aluno: Alanis Ferraz de Andrade
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Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título ANÁLISE QUANTITATIVA POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS DE FERRO E OUTROS MICRONUTRIENTES INORGÂNICOS PRESENTES NA FARINHA
DE MILHO COMERCIALIZADA NA GRANDE SP
E-mail: daltongiovanni@gmail.com
Docente orientador: Dalton Giovanni Nogueira da Silva

RESUMO
Anemia no Brasil é um problema de saúde pública devido à deficiência de Ferro (Fe). Na última década, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) várias estratégias foram adotadas para prevenir essa deficiência de ferro na população brasileira, como por exemplo, a fortificação
de alimentos. No entanto, esta disfunção ainda é um problema de saúde pública: a prevalência entre crianças com menos de 5 anos de idade e
mulheres grávidas está em uma faixa de 20-40%. Estudos recentes têm demonstrado que a suplementação de Fe ainda é inadequadamente utilizada:
muitos alimentos fortificados com ferro não atingem o valor mínimo ou excedem o limite recomendado. Entre os alimentos altamente consumidos
pela população brasileira, a farinha de milho é um alvo de interesse nutricional (alimento fortificado com Fe). Anteriormente, foi realizado um
Trabalho de Conclusão de Curso onde avaliou se a quantidade de Ferro na farinha de milho cumpria a resolução vigente, entretanto, notamos que
algumas marcas de farinhas a granel apresentavam traços de outros elementos inorgânicos que a técnica de fluorescência de Raio X por dispersão de
energia (ED-XRF) não conseguia avaliar com eficiência. Para o presente projeto, foram adquiridas até o momento 22 amostras de farinha de milho no
comercio da grande São Paulo tendo como objetivo conhecer os microelementos inorgânicos presentes nas amostras e eventuais elementos traços
que podem ser contaminantes em amostras específicas. Para obtenção dos objetivos será empregado duas técnicas analíticas multielementares não
destrutivas que se complementam. Primeiramente as amostras serão avaliadas quanto a Fósforo (P), Enxofre (S), Cloro (Cl), Potássio (K) e Cálcio (Ca)
por ED-XRF, essa técnica analítica atômica permite a identificação por dispersão de energia característica dos elementos na amostra indicando qual
elemento está presente e a sua quantidade. Para complementar essa análise as amostras serão avaliadas pela técnica de Análise por Ativação de
Nêutrons (AAN), essa técnica nuclear analítica e absoluta onde é possível avaliar os mesmos elementos da técnica anterior acrescido de Sódio (Na),
Bromo (Br) e Rubídio (Rb). Utilizando o Reator Nuclear IEA-R1 do IPEN, induz-se a radioatividade artificial na amostra, através da irradiação com
nêutrons e identifica-se os elementos pela energia gama característica. Essa metodologia possui sensibilidade e limites de detecção elevadas (ordem
de ppm ou ppb). Ainda fazendo uso da técnica de AAN será pesquisado traços de compostos inorgânicos incomuns nas amostras.
Aluno: Simone Maria de Lima Silva
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Título O USO INDISCRIMINADO DE FITOTERÁPICOS PARA EMAGRECIMENTO
Docente orientador: Ludmila Nakamura Rapado
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E-mail: ludmilabio@yahoo.com.br

RESUMO
Na sociedade moderna se nota uma recente proliferação do uso de medicamentos fitoterápicos para o tratamento da obesidade ou em dietas
destinadas à perda de peso, muitas vezes feitas sem o devido acompanhamento médico. Estas dietas comumente envolvem a prática de
automedicação e partem da crença geral de que fitoterápicos não fazem mal à saúde. No entanto, estudos mostram que, como todo medicamento, os
fitoterápicos são compostos que, em determinadas circunstâncias, podem gerar efeitos colaterais nocivos ao organismo. Seu uso deve ser feito de
forma criteriosa, levando em conta a composição, a dosagem diária, o período de uso e os demais cuidados técnicos destinados a evitar a
potencialização dos efeitos, em função da interação com outros compostos, ou alimentos. O presente projeto tem como objetivo avaliar o uso
indiscriminado de fitoterápicos para o emagrecimento, bem como: a) identificar quais são os principais fitoterápicos utilizados para o emagrecimento;
b) identificar os potenciais riscos que os fitoterápicos usados para o emagrecimento causam à saúde dos usuários; c) avaliar o grau de conhecimento
de uma população acerca de tais riscos; d) elaborar um material de divulgação sobre a importância de evitar o uso indiscriminado de fitoterápicos para
fins de emagrecimento. A metodologia de pesquisa a ser empregada abarcará a leitura de artigos científicos existentes sobre o tema e uma pesquisa
de campo que será realizada nas dependências da Faculdade Estácio-FNC, em Carapicuíba, por meio de um questionário com perguntas objetivas.
Participarão da pesquisa, no mínimo, 100 indivíduos (homens e mulheres), alunos dos cursos de saúde, de diferentes faixas etárias, que residem na
cidade de Carapicuíba. O indivíduo que aceitar participar da pesquisa responderá o questionário (anônimo) e depositará o mesmo em uma caixa de
coleta instalada na Faculdade Estácio-FNC. Dessa forma, o sigilo poderá ser mantido, bem como a liberdade de participar ou não do estudo. A pesquisa
é de grande interesse, diante da necessidade de conhecer e esclarecer os efeitos nocivos decorrentes do uso indiscriminado de fitoterápicos para
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emagrecimento.
Aluno: Marcia Cordeiro de Oliveira Schmidt
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Licenciaturas
Projeto(s) do curso: História - Licenciatura
Título A ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE AMERICANO E SUA CONSTITUIÇÃO COMO MONUMENTO REPRESENTANTE DE UMA IMPORTANTE
MEMÓRIA LOCAL
E-mail: erikacpm_8@hotmail.com
Docente orientador: Érika Cristiane Pinheiro de Melo

RESUMO
O projeto de pesquisa que ora se apresenta, tem como objetivo a proposta de investigação a história da antiga estação ferroviária da vila de
Americano. E visa salientar a importância da preservação da memória deste patrimônio histórico que é pertencente ao município de Santa Izabel do
Pará, destacando a sua contribuição para o processo de formação da comunidade local. Esta proposta aponta para a sugestão de fatores que podem
influenciar a população local a enxergar a importância de se preservar este monumento com o intuito de resgatar tal patrimônio memorial apontando
para soluções que valorizem e retirem este monumento do silenciamento como representação memorial da antiga estação ferroviária. A estação
ferroviária referente a pesquisa, foi construída no ano de 1885 exercendo suas atividades de locomoção até o ano de 1964. Destaca-se, que no ano
1982 o referido prédio, que até então estava fechado é cedido ao município de santa Izabel, para que fosse possível a reativação do ambiente, sendo
que agora a atividade está voltada para o âmbito educacional, com a abertura de uma creche. Com esta nova atividade sendo desenvolvida no
monumento, questionamos de forma encontra-se a preservação dessa memória? Qual o nível de conhecimento acerca da importância histórica deste
patrimônio? Este trabalho trata de relacionar o monumento ao ambiente que representa a memória local, ligando o advento da estação ao processo
de desenvolvimento econômico e social da localidade, visto que, a fundação e criação do núcleo agrícola Araripe (Americano) se deu por volta do ano
de 1885 mesma data da criação da antiga estação ferroviária. Este projeto tem a ambição de despertar a comunidade para a valorização do
monumento como instrumento de manutenção da memória local e de sua relevância para a afirmação da identidade cultural da comunidade.
Portanto, pretendemos apresentar uma ampla discussão com temáticas voltadas para o âmbito memória histórica. Nos valeremos de documentos e
fontes para analisar e embasar a pesquisa que concerne a memória histórica da comunidade local. Além de nos debruçarmos sobre o maior número
de documentação possível para embasar nossas análise e produções textuais referentes ao tema aqui proposto. Nos empenharemos em trazer à tona
os efeitos e consequências que a estrada de ferro trouxe para o desenvolvimento da localidade de Americano, tendo em vista que alguns relatórios
pertencentes a (EFB) demonstram o fluxo de pessoas e mercadorias ao longo da Vila em destaque na pesquisa.
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Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título TRAJETÓRIA DA PESQUISA CIENTÍFICA NA FACULDADE ESTÁCIO CASTANHAL: UMA ANÁLISE DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
PRODUZIDOS NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NOS ANOS DE 2015 A 2017
E-mail: carolpedagoga@yahoo.com.br
Docente orientador: Carolline Limeira Septimio

RESUMO
A antiga Faculdade de Castanhal- FCAT, atual Faculdade Estácio Castanhal, está localizada na cidade de Castanhal-PA desde 2007. Em onze anos a
faculdade acumula inúmeros avanços e mudanças em termos de institucionalização de cursos e formação de profissionais em diversas áreas. Um dos
cursos implementados é o de licenciatura em Pedagogia, no ano de 2010, através da portaria nº 18.120 de 29 de outubro de 2010, que adota em seu
projeto político pedagógico diretrizes que respeitam a formação deste profissional (FCAT, 2018). Ao longo do tempo a produção científica vem
ganhando espaço no âmbito acadêmico e contribui para a formação de educadores, bem como estimula o olhar crítico e desperta a curiosidade para a
busca de respostas acerca de um determinado assunto, uma vez que é através desta que o discente desenvolve e apreende conhecimentos
significativos para vida profissional. Envolvidos com o projeto de iniciação cientifica ofertado pela Faculdade Estácio Castanhal no ano de 2018, os
discentes da turma de Pedagogia direcionaram-se às pesquisas dos alunos em período de defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso- (TCC) com
objetivo de realizar um estudo acerca das produções científicas das turmas de Licenciatura em Pedagogia dos anos de 2015 a 2017, analisando suas
contribuições para o meio acadêmico e social, bem como investigando se as problemáticas levantadas nos TCCs são consoantes aos resultados
alcançados em cada pesquisa. Diante dos dados desejamos refletir sobre a relevância das pesquisas realizadas por meio do TCCs no contexto
acadêmico, científico e social no município de Castanhal. Para isso, usar-se-á como aporte teórico autores que tratam esse tema de pesquisa, tais
como: TEIXEIRA (2012), DEMO (2011) e CORDEIRO (2015). A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica de enfoque quali-quantitativo. A
pesquisa está dividida em duas etapas: na primeira etapa, investigaremos os principais autores que discutem a importância dos TCCs para a vida
acadêmica e científica do ensino superior, bem como os a contribuição desse tipo de trabalho para o contexto social. Numa segunda fase, faremos o
levantamento dos TCCs realizados no período de 2015 a 2017 na Faculdade Estácio Castanhal, especificamente do curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia. Em diferentes momentos da pesquisa serão apresentados, conforme cronograma de atividades, relatórios parciais e o relatório final, além
da publicação de artigos com o fito de divulgarmos o que temos produzido na iniciação científica com a pesquisa ora apresentada.
Aluno: Raquel Lameira Xavier
Aluno: Arthur Rodrigues Souza
Aluno: Giordana Tainá Borges Farias
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título CONDIÇÕES DE VIDA E SAÚDE DE IDOSOS ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM CASTANHAL, PA
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RESUMO
A velhice, uma etapa da vida do ser humano, tem características tão peculiares que exige atenção especial por parte dos profissionais da saúde e da
sociedade em geral. Deve ser entendida do ponto de vista cultural e social, e não apenas do biológico. Esta última etapa, é hoje vivenciada por milhões
de pessoas no mundo todo, graças ao desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico da sociedade. Segundo dados do IBGE a população
idosa triplicará no Brasil no ano de 2050, totalizando 66,5 milhões de pessoas, 29,3% da população brasileira. Estima-se que o ápice do crescimento
acontecerá no ano de 2030, quando o número de idosos de 60 anos ou mais de idade, ultrapassaram o de crianças entre zero e quatorze anos (LEAL,
2016). A população idosa do Pará é de 534.461 habitantes, tendo uma expectativa de vida de mais 20,6 anos de vida para aqueles que atingiram 60
anos de idade no ano 2010 (IBGE, 2010). O envelhecimento das pessoas provoca mudanças de foco, mormente no setor da saúde, dado o predomínio
de doenças crônicas e condições de cronicidade. Em menos de trinta anos, o Brasil passou de um perfil de morbimortalidade característico de
população jovem, para um perfil de enfermidades complexas e onerosas, características das idades mais avançadas (IBGE, 2010; CALDAS, 2012).
Segundo Veras (2012), é necessário que a organização do SUS, no que tange à população idosa, seja (re)pensada com base nos seus perfis
demográficos e epidemiológicos. OBJETIVO: Descrever a situação de vida e saúde de idosos atendidos na Estratégia Saúde da Família no município de
Castanhal, PA, com vistas à produção de tecnologia educativa. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, caracterizada como
exploratória, pois é preciso traduzir os números em opiniões e informações, para assim, classificar e analisar os dados dos entrevistados. O lócus da
pesquisa serão duas Estratégias Saúde da Família (ESF) em Castanha-PA, sendo escolhidas pelos pesquisadores à posteriori, o qual é responsável pela
organização e oferta de serviços de Saúde nas Unidades de Saúde e domicílios dos usuários, realizando trabalho interdisciplinar de caráter contínuo
com famílias, prevenindo e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida. Os participantes da pesquisa serão os idosos usuários da ESF escolhida
pelos pesquisadores, que estiverem de acordo com os critérios de inclusão. O método do levantamento por meio da técnica de questionamento será
seguido, usando-se vários instrumentos para obtenção de dados relativos às condições de vida e saúde dos idosos. Os dados serão coletados no
período de novembro/2018 a janeiro/2019 sendo prevista para ser desenvolvida em três etapas. Os dados serão analisados através da estatística
descritiva, sendo a etapa inicial da análise, onde permite resumir, descrever e compreender os dados e as principais características fazendo o uso de
tabela e gráficos, aplicando-se testes estatísticos como media, frequência, frequência absoluta e desvio padrão. RESULTADOS ESPERADOS: A realização
desta pesquisa permitirá que se tenha um estudo mais abrangente das condições de vida e saúde dos idosos no município de Castanhal – PA, visando
a construção de tecnologias educacionais, a fim de melhorar a qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa.
Aluno: Bárbara Rodrigues Lima
Aluno: Eduarda Lorena Alves da Cunha
Aluno: Felipe Souza Nascimento
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Projeto(s) do curso: Farmácia
Título LEVANTAMENTO ETNOFARMACOLÓGICO E CONSTRUÇÃO DO MEMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS EM CASTANHAL, PARÁ, BRASIL
E-mail: joao_paulloo@hotmail.com
Docente orientador: João Paulo Bastos Silva

RESUMO
O uso de plantas com finalidades curativas e paliativas remonta a história da humanidade e, as potencialidades de uso das plantas como agentes
terapêuticos encontram-se longe de estarem esgotadas. Mesmo com o crescente avanço farmacológico e desenvolvimento de novos medicamentos,
as plantas medicinais são vastamente utilizadas e, em algumas regiões, sobretudo as mais carentes, são as únicas formas de tratamento. O vasto
bioma que a região Amazônica apresenta, associado a fatores como dificuldades de acesso a medicamentos sintéticos por parte da população, bem
como a falta de confiança nestes produtos e a crença da inocuidade de plantas medicinais, têm evidenciado uma medicina tradicional alternativa e
complementar enraizada na cultura amazônica. Neste sentido é fundamental o conhecimento do uso de plantas medicinais, uma vez que é uma
prática difundida a ideia que estes insumos não apresentam malefícios a saúde por serem ditos “naturais”, o que dissemina erroneamente a
inocuidade quanto a problemas e reações adversas desta prática. O objetivo deste projeto é realizar um levantamento etnofarmacológico
observacional de plantas empregadas como medicinais no município de Castanhal e construir o memento fitoterápico das plantas utilizadas como
medicinais para os principais problemas de saúde. Para o desenvolvimento do projeto, será realizado levantamento em acervo bibliográfico disponível
no município e levantamento de perguntas não identificadas em formulários, sobre o uso tradicional de plantas como medicamentos. Após a o
levantamento destas espécies seu uso será avaliado por metodologias quantitativas de etnofarmacologia, incluindo frequência de citação, importância
relativa e nível de fidelidade das informações. Em seguida os dados serão organizados banco de dados sobre as espécies utilizadas acerca de
informações farmacológicas, fitoquímicas e toxicológicas para do memento fitoterápico. Como produto final, o projeto tem por intuito fornecer o
memento fitoterápico das plantas mais utilizadas para os principais problemas de saúde da população. Dessa forma, a comunidade irá dispor de
informações básicas sobre saúde e uso de plantas medicinais, que serão registrados em forma de cartilhas e folders possibilitando utilizá-las no
tratamento das doenças mais comuns além de contribuir para o resgate e repasse do conhecimento do uso tradicional de plantas medicinais.
Aluno: Lorena Brasil Fernandes
Aluno: Bruna Yumi Watanabe de Amorim
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A VALORAÇÃO DA CRIAÇÃO DA CONSCIENCIA AMBIENTAL NO UNIVERSO PROFISSIONAL
E-mail: cristiane.castro@estacio.br
Docente orientador: Cristiane Leamari Castro

RESUMO
A educação ambiental está intimamente ligada à formação de valores e atitudes relacionadas não apenas à natureza em si, como o termo sugere, mas
ao ambiente de uma forma geral. Envolve toda a complexidade do mundo e ainda o sentimento de solidariedade ante a natureza, mas também ante
aos indivíduos que nos cercam no ambiente profissional e pessoal. Podemos, diante disso, entender que frente à discussão em torno da educação
ambiental, vivemos também um momento de nos envolvermos em um novo projeto pedagógico que visa construir entre os indivíduos mudanças de
valores e de posturas. Nos ambientes universitários, por exemplo, a temática socioambiental é de suma importância, assumindo, como patrimônio
público, a responsabilidade de desenvolver no futuro indivíduo profissional um pensamento crítico que possibilite não apenas o enfrentamento das
causas da degradação ambiental, mas também o enfrentamento da vida em sociedade e da empatia. As dificuldades começam, portanto, na
universidade, em que o predomínio da prática pedagógica autoritária acaba fazendo com que haja apatia por parte de professores e alunos, formando
profissionais desidiosos e desinteressados no que fazem e com relação ao próximo, mas também com relação ao ambiente. Neste mesmo sentido, as
universidades influenciam na formação de profissionais de forma bastante direta e intensa, sendo centros de produção de conhecimento, bem como
de oportunidades para que surjam profissionais que objetivam melhorias na qualidade de vida em sociedade. A educação ambiental tem, portanto,
dentre seus objetivos, o de desenvolver indivíduos com caráter social com relação à natureza e aos outros seres humanos, abordando uma relação
entre o trabalho, o consumo, a produção, a natureza e a sociocultural. Ainda abordando essa relação entre o indivíduo e a educação, é preciso que seja
abordada a educação dos afetos, que auxilia na formação de pessoas sensíveis à natureza e ao próximo, apresentando o sentimento de cidadania e
atenção aos problemas socioambientais que interferem de forma direta nas decisões da sociedade. É essencial, portanto, que haja uma preocupação
diante da transformação das relações da sociedade com a natureza. Torna-se bastante complicado pensar em um ideal de convívio solidário com a
natureza sem relacionar a temática diretamente com a transformação das relações sociais e culturais que constroem dentro de cada indivíduo e da
coletividade de uma forma geral, os seus modos de estar no mundo. A temática desta pesquisa versa sobre ambientalização e sua relação com a
Educação Ambiental no Curso de Direito, seu objeto consistirá na relevância da Educação ambiental na formação do profissional de Direito por meio
da ambientalização do ensino superior, figurará como sujeito de pesquisa o docente e o discente do curso de direito de nossa instituição, para tal a
questão norteadora da presente pesquisa versará sobre como a educação ambiental poderá contribuir na formação dos futuros profissionais do
direito para que sua atuação no âmbito profissional e social possa estar comprometida com a sustentabilidade ambiental. A proposta é extremamente
complexa, e o caminho a ser percorrido árduo, entretanto nada se concretizará de fato se não caminharmos rumo ao desvelamento dos meandros da
pesquisa por meio de uma abordagem qualitativa. O objetivo geral a ser considerado nesse estudo exploratório consistirá em analisar a educação
ambiental como estratégia de ambientalização do ensino superior e os objetivos específicos em conhecer e observar o perfil do professor e do
acadêmico do curso de direito e suas posturas diante do estudo da educação ambiental.
Aluno: Natália Beatriz Petrin
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING EM OBRAS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO NA REGIOA DE SANTA FELICIDADE EM
CURITIBA, PARANÁ
E-mail: poitevin.michelle@estacio.br
Docente orientador: Michele Kosiak Poitevin

RESUMO
A utilização de novos sistemas construtivos pode representar reduções significativas no uso de insumos e do tempo de obra. No cenário brasileiro,
entretanto, a cultura do setor de construção civil prioriza a utilização dos processos tradicionais em detrimento às novas tecnologias (GOMES; SOUZA;
TRIBESS, 2013). O sistema construtivo Light Steel Framing (LSF) é um sistema caracterizado pelo uso de perfis leves de aço zincado formados a frio,
compondo estruturas esbeltas vedadas com painéis ou chapas industrializadas (MEDEIROS et al., 2014), e vem sendo empregado em larga escala em
países desenvolvidos, em obras residenciais e comerciais. A inclusão do Light, traduzida para o português significa leve, que serve para expressar a
estrutura de aço “Steel” que permite à edificação possuir o peso reduzido. A designação em inglês “Framing” é usada para definir o esqueleto
estrutural composto pelo aço e outros elementos que ligados entre si funcionam para suportar a obra. Este sistema faz parte do CES – Construção
Energitérmica Sustentável. No Brasil ainda predominam as tradicionais alvenarias em blocos de concreto ou cerâmicos e revestimentos em argamassa,
com lançamento manual ou mecânico (ZANELATTO; BARROS; SABBATINI, 2013; ROCHA, 2017). Além disso, profissionais e empresas que se propõem a
implementar o LSF no mercado nacional têm encontrado dificuldades como: o custo direto mais alto do sistema construtivo LSF em relação ao sistema
tradicional, devido à baixa demanda do mercado para a tecnologia, que utiliza diversos componentes importados; para a instalação do LSF com
montagem in loco, os fornecedores disponíveis no mercado não oferecerem o sistema construtivo em sua totalidade (fornecimento e montagem), mas
sim um “sistema de produto” em que os componentes são comercializados separadamente e para o qual se deve contratar mão de obra de um
terceiro especializado na montagem do sistema no canteiro; e
incertezas quanto à ocorrência de patologias, assim como a baixa especialização dos
profissionais em projetar e planejar a produção da tecnologia, adequando-a aos demais subsistemas da edificação (ROCHA, 2017). Sendo assim, o
presente projeto tem como principal objetivo o de diagnosticar a utilização do sistema Light Steel Framing em residencias de alto padrão na região de
Santa Felicidade em Curitiba. E justifica-se a necessidade por trabalhos que discutam o LSF, visando ampliar a sua utilização que promove maior
produtividade da mão de obra, redução do prazo da obra, menor geração de resíduos e reduzido consumo de água.
Aluno: Roberto Carlos de Queiroz Junior
Aluno: Maria Larissa Pereira Modesto Macedo
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RESUMO
A sustentabilidade ambiental é uma necessidade e prever o uso consciente dos recursos naturais é o desafio dos profissionais de arquitetura na
atualidade. Inovação em projetar significa, não somente a utilização das ferramentas tecnológicas, mas propor a interação dos diversos atores entre
eles os sócio-econômicos, refletindo sobre os meios de produção e as escolhas do consumidor. Como metas buscar o aproveitamento regional dos
materiais, provenientes de fontes renováveis, primando pelo baixo consumo energético e a minimização dos resíduos. O objetivo do projeto de
iniciação científica é pesquisar estratégias em desenvolvimento sustentável como base ao projeto de arquitetura aplicando a metodologia de Avaliação
do Ciclo de Vida (ACV) para estudos de caso da região de Curitiba-PR. O desenvolvimento de projetos de arquitetura se fundamentou historicamente
na disponibilidade do material e na execução segundo a capacidade técnica e de recursos de uma determinada região. A industrialização permitiu a
produção em série, a facilidade de obtenção dos mais diferentes tipos de materiais, além disso, e associado a tecnologia viabilizou produtos
adequados à condições climáticas específicas. Proporcionou também a rapidez construtiva, aliando conforto e estética aos produtos standartizados. A
construção civil vem apresentando nas últimas décadas alto índice degradante e os impactos ambientais causados podem ser observados em todas as
etapas da cadeia produtiva. Logo no início do processo na extração da matéria-prima, na utilização de florestas sem o manejo correto para a geração
de energia e na emissão de gases tóxicos durante a produção de materiais, como o cimento, por exemplo (LARUCCIA, 2014). No Brasil, a geração de
resíduos provenientes da construção e demolição é considerada alta e de grande risco ambiental, correspondendo de 41 a 70% da massa de lixo
urbano do país (PINTO, 2005). Nas últimas décadas a preocupação com escassez dos recursos naturais e a poluição do meio ambiente tem feito com
que os profissionais busquem novas alternativas tanto de produtos como de soluções de projeto. Disponibilizar uma metodologia eficiente, realizar
pesquisa sobre o ciclo de vida dos materias, visando estratégias em desenvolvimento sustentável para projetos de arquitetura beneficiará estudantes
e profissionais do setor.
Aluno: Luciane Regina Meira Bastos
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Título DIAGNÓSTICO E PROPOSTA DE SUSTENTABILIDADE PARA O PRÉDIO SEDE DA FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA
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Docente orientador: Aline de Oliveira Silva

RESUMO
A sustentabilidade é uma das preocupações mais presentes na atualidade. As práticas tradicionais adotadas no setor da construção civil contribuem,
consideravelmente, para a insustentabilidade do desenvolvimento, visto que faz uso intensivo de recursos e emite grande volume de poluentes. Ao
adotar uma estratégia de modernização de uma edificação, mesmo com medidas simples, tais como substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas
mais eficientes, implica em uma contribuição substancial na redução dos impactos ambientais e em redução de custos para o beneficiário do imóvel.
Essas iniciativas locais, quando somadas, reduzem os problemas ambientais locais, principalmente no que se refere a emissão de gases poluentes.
Além disso, um projeto dessa natureza constitui uma referência relevante para a sociedade; servirá como inspiração para a comunidade adotar
práticas semelhantes. Em razão disso, pesquisas e inovações tecnológicas dissertam estratégias para minimizar os impactos ambientais associados a
cada fase do ciclo de vida das edificações. O conceito de edificações sustentáveis implica na adoção de um conjunto de práticas baseado em princípios
ambientais e no uso eficiente dos recursos disponíveis. Essas técnicas podem ser implementadas na fase de projeto ou em edificações preexistentes,
onde o objetivo é modernizar a edificação, inserir novas tecnologias sem perder as características essenciais do projeto original. Este estudo tem como
objetivo realizar um levantamento arquitetônico do prédio sede da Faculdade Estácio de Curitiba, a fim de obter o diagnóstico da edificação e propor
soluções mais sustentáveis para a modernização do campus. A análise abrange tópicos referentes a qualidade do ar interno, eficiência energética,
qualidade e conservação da água, especificação de materiais e recursos naturais e gestão de resíduos. O desenvolvimento do estudo é subdivido nas
seguintes etapas: revisão de literatura; levantamento arquitetônico; determinação do fluxo de materiais e recursos; tabulação e classificação dos
dados; processamento do diagnóstico; busca de soluções viáveis; cálculo do tempo de retorno; estimativa de minimização de impactos e custos; e
conclusão da proposta de sustentabilidade. Essas iniciativas locais, quando somadas, reduzem os problemas ambientais locais, principalmente no que
se refere a emissão de gases poluentes. Além disso, um projeto dessa natureza constitui uma referência relevante para a sociedade; servirá como
inspiração para a comunidade adotar práticas semelhantes.
Aluno: Victor José Trindade Lafraia
Aluno: Giulia Carvalho Marques
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título GREEN BUILDING E CERTIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE. PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA FACULDADE ESTÁCIO EUROPAN
E-mail: pedro.debiazi@estacio.br
Docente orientador: Pedro Renan Debiazi

RESUMO
De acordo com dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2015 a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas
urbanas. A intensa ocupação do solo e os usos intensivos de recursos naturais e humanos geraram a atual crise sócio ambiental, estabelecendo um
paradigma entre desenvolvimento e vida sustentável, por outro lado há estímulos para pesquisas sobre construções verdes e de baixo impacto, tal
cenário impõe importantes desafios a arquitetos, urbanistas, engenheiros e planejadores públicos. Surgiram nas últimas décadas sistemas de
certificação e acreditação ambiental, que tem por finalidade acompanhar, premiar e certificar construções que adotam sistemas mais sustentáveis em
seus projetos, execução e operação, esta pesquisa abordará dois destes mecanismos internacionais, que começaram a ser fortemente difundidos no
país, o Selo LEED e também o Selo AQUA, e que aliados a recém-publicada norma de desempenho das edificações brasileira (NBR 15.575/2015),
oferecem um excelente aparato para incentivo de adoção aos programas de certificação ambiental. Esta pesquisa também coloca em pauta temáticas
relacionadas ao a influência do espaço arquitetônico escolar voltado para sustentabilidade no desempenho acadêmico durante os processos de ensino
e aprendizado. Partindo destes princípios o presente projeto de pesquisa trata dos aspectos teóricos sobre a certificação ambiental e a
sustentabilidade na construção civil, com propósito de desenvolver um projeto arquitetônico para um bloco de expansão da Faculdade
Europanamericana de Humanidades e Tecnologias – Estácio Europan. A pesquisa será baseada em levantamentos bibliográficos e metodologias de
projeto arquitetônico. Como resultado se espera compreender o atual estado das políticas de certificações ambientais atualmente praticadas no Brasil
e no restante do globo. Espera-se ainda a elaboração de um relatório final de Iniciação Científica e a publicação de um artigo em congresso ou evento
nacional, e submissão de um artigo em periódico científico indexado. Os apontamentos deste projeto nortearão o desenvolvimento da pesquisa, e,
servirão de bases para elaboração de projeto arquitetônico baseado em normas e legislações pertinentes ao tema, bem como, em metodologias
específicas do projeto arquitetônico sustentável e seus pressupostos conceituais.
Aluno: Ana Cláudia Fernandes
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Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
Na atualidade, as cidades ao redor do mundo parecem enfrentar cada vez desafios maiores, seja em termos de mobilidade, de zoneamento, controle
de poluição, segurança, justiça econômica, entre tantos outros. Em parte, esses problemas são intensificados pelo crescimento populacional humano e
o subsequente crescimento, geralmente desordenado, das cidades que resulta em inúmeros impactos negativos, tanto ambientais como sociais. Em
função disso, o conceito de desenvolvimento sustentável se torna cada vez mais relevante, já que ele conecta a integridade social, ambiental e
econômica por meio de um processo de estabelecimento de metas democráticas e inclusivas. Nos últimos anos, especialmente após a crise econômica
mundial de 2008, muito vem sendo discutido a respeito da iniciativa das Cidades Inteligentes, e a principal razão para isso é estimular a criação de um
modelo sustentável para cidades que preserve a qualidade de vida dos seus cidadãos. Obviamente, por isso diferentes dimensões estão incluídas na
discussão sobre as Cidades Inteligentes, como os aspectos humanitários, econômicos, legais e ambientais apresentando destaque. As Cidades
Inteligentes são compostas por unidades menores, e que para os objetivos de sustentabilidade urbana e qualidade de vida serem alcançados, estes
precisam ser realidade também em menor escala espacial. Portanto, aspectos de qualidade e de sustentabilidade precisam se fazer presentes em
diferentes empreendimentos, como nas indústrias, nas residências e edificações, instituições públicas, áreas de lazer, etc. Em função disso, vem
despontando na literatura a discussão sobre as indústrias 4.0 e as residências e prédios inteligentes. Sabe-se hoje, que é por meio da melhoria das
dimensões em menor escala e pela interconexão destas unidades, que serão promovidas mudanças nos mais diversos setores, com estas conexões
podendo mesmo criar empreendimentos orientados para demandas que sejam muito mais eficientes e produtivos, e que também conduzirão ao
desenvolvimento sustentável da sociedade. Sendo assim, o presente projeto visa avaliar as diversas dimensões que devem ser modificadas para a
transformação de uma cidade em uma cidade inteligente, focando principalmente nas questões relacionadas direta ou indiretamente a
sustentabilidade. E considerando, que as cidades são unidades resultantes das interações entre seus componentes, isto será realizado para alguns
destes principais componentes, especificamente as residências, edifícios e industrias. Mais especificamente o presente projeto tem como objetivo: (1)
caracterizar as residências, indústrias e edifícios inteligentes, apontando seus atributos distintivos, principalmente voltados à sustentabilidade; (2)
identificar os principais indicadores que distinguem estes componentes inteligentes, dos atuais; (3) determinar as consequências destas distinções em
termos de cenário ambiental atual, identificando seus benefícios ou custos a população, e sua aplicabilidade na realidade brasileira atual. Para que seja
realizada a caracterização de residências, edificações e indústrias inteligentes será realizado um levantamento bibliográfico amplo em bases de dados
científicas. As informações complicadas serão organizadas e sistematizadas de modo a responder as perguntas norteadoras do presente estudo.
Diversos indicadores serão avaliados, principalmente aqueles relacionados ao atendimento de normas específicas, às características dos materiais
utilizados para a construção ou produção, manutenção de conforto térmico, tecnologias aplicadas, estratégias relacionadas ao gerenciamento de
resíduos/efluentes, assim como para geração de energia. A partir destas informações, será realizada uma comparação, tendo como base a
caracterização de uma cidade/edificação/indústria típica brasileira, visando a avaliação das transformação e investimento necessário para um cenário
de melhor qualidade urbana.
Aluno: Cristiano de Jesus Silva
Aluno: Leonardo Jacintho Lavrador
Aluno: Robert Fernando Pinheiro
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título CONSUMO DE DROGAS LICITAS CONTROLADAS E DE LIVRE COMERCIALIZAÇAO: RISCOS DA AUTOMEDICAÇAO E SENSIBILIZAÇAO
E-mail: alessandra.majer@estacio.br
Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde recomenda uma série de cuidados em relação ao consumo de fármacos, incluindo a prescrição destes por um
profissional de saúde habilitado. Apesar disso, a frequência e qualidade das propagandas de medicamentos nas várias mídias, assim como a facilidade
para sua compra, somada às dificuldades para atendimento médico especializado, estimulam a população à manutenção de um estoque pessoal ou
familiar de fármacos e seu consumo de acordo com a sintomatologia experimentada, ou mesmo indicação de conhecidos. Essa prática, conhecida
como automedicação, acarreta uma série de riscos associados, não só pelo desconhecimento dos efeitos adversos existentes na utilização de qualquer
substância ativa e risco de interações medicamentosas, mas também porque estes fármacos podem mascarar problemas mais sérios que seriam
detectáveis pela avaliação dos sintomas e exames adicionais solicitados por um profissional de saúde. Então, tendo em vista a disseminação do uso de
fármacos sem prescrição prévia, o presente projeto tem como objetivo avaliar indiretamente os riscos associados a esta prática, visando também
sensibilizar a população das Faculdades Estácio de Cotia / Estácio Europan em relação a este tema. Para isso será elaborada uma campanha de
comunicação presencial e virtual, com o intuito de informar e sensibilizar, quanto aos efeitos colaterais e consequências do uso inadequado de drogas
lícitas controladas e drogas de livre comercialização, orientando também quanto ao armazenamento correto de medicamentos e os possíveis cuidados
necessários para a manutenção de uma “farmácia caseira”, assim como sobre o descarte destes itens. A campanha será elaborada durante toda a
duração do projeto. A abordagem presencial contará com a elaboração e exposição de banners, cartazes e folhetos de caráter informativo e reflexivo,
explicações teóricas e práticas, onde será apresentada uma visão realista dos problemas que o consumo inadequado, ou até abusivo de diversos
fármacos amplamente consumidos, podem resultar. Desta maneira, serão também discutidos concepções e conceitos errôneos que transitam no
senso comum, levando essa população a refletir sobre os danos que tais condutas podem lhes trazer e aconselhá-los a buscar sempre a orientação de
um profissional de saúde. Essa campanha terá continuidade em redes sócias (abordagem virtual), e para tanto será criada uma página nas redes sociais
Facebook e Instagram, onde serão divulgados conteúdos informativos e reflexivos em forma de imagem, texto ou vídeo, com fundamentação
científica, e essa divulgação se dará de forma contínua. Por intermédio desta página, será avaliado o número de pessoas que a campanha está
atingindo, através do monitoramento dos acessos, que serão computados periodicamente a cada mês, assim como a eficiência da campanha, pela
interação com os seguidores. A eficiência das diferentes estratégias (tanto presencial como virtual) também serão avaliadas indiretamente por meio
do descarte de medicamentos na instituição. A faculdade já conta com um Ecoponto para descarte de medicamentos na unidade, e o monitoramento
contínuo deste já demonstrou que este descarte é diretamente afetado pelas campanhas e ações realizadas no campus. Assim, será realizado
mensalmente a quantificação e qualificação dos fármacos descartados no ecoponto, sendo determinada a classe terapêutica, percentual de fármacos
vencidos e percentual de Drogas Lícitas Controladas X Drogas Lícitas de Livre Comercialização. Estes dados serão correlacionados com as ações de
conscientização e sensibilização realizadas, identificando assim as estratégias que surtirem melhor resultado. Será também realizada uma comparação
entre as proporções que se destacarem após cada campanha, identificando possíveis efeitos, por meio do teste de Qui-quadrado e/ou teste de
metanálise PW combinado, ambos por meio do software Bioestat 5.3.
Aluno: Rosa Maria de Oliveira
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS AMBIENTAIS NO ÂMBITO DO MERCOSUL
E-mail: andradevirgil@gmail.com
Docente orientador: Virgílio Andrade Neto

RESUMO
O presente projeto de pesquisa busca investigar a forma de cooperação judiciária internacional envolvendo os Estados Soberanos membros do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) nas questões atinentes a efetiva proteção do Meio Ambiente no contexto dos países participantes da Organização
Internacional. Bem como, fazer uma análise da eficiência dos atuais instrumentos utilizados na cooperação jurídica internacional do Mercosul em
matéria ambiental e tentar demonstrar até que ponto tais instrumentos protegem e o grua de sua eficácia. Metodologia: A pesquisa será do tipo
qualitativa, cuja origem dos dados será levantada a partir do levantamento de autores especializados nas questões que envolvem o Mercosul, bem
como na pesquisa por meio de artigos científicos e revistas especializadas, nas Convenções Internacionais, Pactos e Acordos firmados no âmbito do
Mercosul e Protocolos como espécies, tendo como exemplo a Convenção de Estocolmo, entre outras fontes. Com isso, esperamos atingir uma
investigação mais completa e complexa nas questões ambientais que irão nortear futuros estudos e pesquisas que servirá de suporte e será
disponibilizado aos estudantes do curso de direito e áreas afins no aprimoramento de seus estudos e nos trabalhos de conclusões de curso da Estácio.
O trabalho se realizará em três etapas, iniciando pela coleta e seleção de material, seguido da realização de fichamentos do material coletado, depois
na elaboração das ideias e construção dos relatórios que se desdobrarão em artigo e por último uma revisão e entrega de um artigo científico.
Relevância da pesquisa: Torna-se claro a necessidade de instituição de instrumentos de cooperação mais eficazes entre os Estados-membros do
Mercosul, visto que é evidente que os problemas relacionados ao meio ambiente é responsabilidade dos Estados em esfera global, sendo estritamente
necessária e urgente a inclusão deste tema na agenda internacional. Além da doutrina em relação à temática da cooperação e da complexidade
socioambiental da proteção do Meio Ambiente em âmbito global, serão analisadas e estudadas as disposições nos tratados, termo genérico que inclui
as Convenções, Pactos, Acordos e Protocolos como espécies, tendo como exemplo a Convenção de Estocolmo. Como também, as legislações e estudos
jurídicos internacionais pertinentes, que tratam sobre a proteção do Direito do Meio Ambiente e artigos científicos publicados em revistas
especializadas em Direito Ambiental Internacional. É notório que este tema necessita de investigações mais detalhadas, já que o assunto, muitas vezes,
é encontrado como subtítulo ou referência doutrinária em temas abrangentes. Assim, investigar a transitoriedade da Cooperação Jurídica
Internacional vigente no Mercosul, tendo como referência o objetivo comum proposto em observância da proteção do Meio Ambiente, fica evidente
que os problemas relacionados ao meio ambiente é responsabilidade dos Estados em esfera global, sendo estritamente necessária e urgente a
inclusão deste tema, de forma mais eficaz, na agenda dos países integrantes do Mercado Comum do Sul.
Aluno: João Mariano da Silva Neto
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Título O PERFIL DO PERSONAL TRAINER NA VISÃO DOS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ
E-mail: braulio.mendonca@estacio.br
Docente orientador: Braulio Cesar de Alcantara Mendonça

RESUMO
O sedentarismo é entendido, na perspectiva da Saúde Pública, um dos principais determinantes para os problemas de saúde nos dias atuais, tal
afirmação resultou em estudos que levaram, nas últimas décadas, a sociedade reconhecer os benefícios da prática regular de atividade física,
principalmente, pelo fato dela ser considerada um fator de proteção à saúde. Neste contexto além de diversas políticas públicas de saúde destinadas a
adoção de um estilo de vida mais ativo, percebeu-se um crescimento acelerado no número de academias, com isso, uma elevação no número de
praticantes de musculação. Como reflexo deste movimento, identifica-se também o aumento na busca pelo serviço de Personal Trainer, logo, diante
deste cenário, os clientes estão se tornando mais exigentes na hora de contratar este serviço, ou seja, tem buscado uma maior e melhor qualidade por
parte do atendimento destes profissionais. Dessa forma conhecer quais características é de suma importância para toda a sociedade. Objetivo: este
estudo tem como objetivo, identificar o perfil do Personal Trainer na visão dos praticantes de musculação na cidade de Maceió. Além disso, buscar-seá caracterizar socioeconomicamente os praticantes de musculação na cidade de Maceió e caracterizar a experiência dos praticantes de musculação na
cidade de Maceió. Metodologia: será realizada uma investigação descritiva quantitativa, verificando as características observadas por 400 praticantes
de musculação, que irão responder a questionários composto por dois blocos de perguntas, sendo o primeiro tratando de informações
socioeconômicas e o segundo sobre as características do perfil do Personal Trainer. Serão aplicados teste estatísticos descritivos (médias, desvio
padrão e proporções) e inferenciais (Correlação com nível de significância p<0,05). Relevância do estudo e qual a contribuição científica esperada: Os
principais resultados contribuirão para a percepção de competências idealizadas aos profissionais, oportunizando aos clientes maior conhecimento dos
serviços no momento da escolha. Com isso resultará o surgimento de novas evidências científicas acerca do perfil profissional do Personal Trainer sob
a visão dos usuários do serviço, contribuindo para o desenvolvimento de novas pesquisas acerca da temática formação profissional e mercado de
trabalho.
Aluno: Aline Gomes Cavalcante
Aluno: Filipe Alves de Oliveira
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A DINÂMICA DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL NA LEI Nº 11.101/05: ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS NA PERSPECTIVA DA MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM
E-mail: pesquisador2039@hotmail.com
Docente orientador: Rinaldo Ribeiro Moraes

RESUMO
A finalidade dessa pesquisa é descrever, no contexto da Recuperação Extrajudicial de Empresas, o fenômeno Mediação tanto no âmbito do NCPC
quanto da lei de 11.101/2005. Para tanto, deveremos expor suas principais características, peculiaridades e diferenciações quanto às outras formas de
autocomposições, analisando, assim, casos concretos que possibilitem melhor entendimento de como ocorreram os desdobramentos procedimentais
no alcance dos melhores e mais justos resultados, para ambas as partes litigantes, que necessitavam e se utilizaram dessa ferramenta no cenário
empresarial. Quanto aos meios empregados para sua concretização, o ponto de partida é a pesquisa bibliográfica, depois, estudos doutrinários,
legislações e atos jurídicos concretos, reunindo assim dados que melhor descreverão de forma precisa e científica o assunto, nas relações
empresariais, dentro do contexto social brasileiro. O objetivo geral do trabalho é descrever o fenômeno da mediação no âmbito da Recuperação
Extrajudicial à luz de doutrinas, legislações e casos concretos na realidade brasileira. Os objetivos específicos são: i) Levantar referenciais doutrinários
na seara jurídica que melhor descrevem e se utilizam do fenômeno da Mediação como foco de estudo; ii) Analisar as legislações (NCPC e a
Lei .101/2005) para melhor compreensão do aspecto legal do fenômeno Mediação; iii) Identificar os motivos, critérios, procedimentos utilizados e
resultados alcançados das partes, numa relação empresarial, que se utilizaram da Mediação como melhor ferramenta na resolução de seus conflitos. A
metodologia utilizada no trabalho é a pesquisa doutrinário-bibliográfica. Pode-se considerar a grande relevância do referido trabalho na medida que se
almeja demonstrar as possíveis vantagens, nas relações empresariais, de práticas de Mediação no âmbito extrajudicial, como melhor alternativa para
resoluções mais equânime e célere de seus conflitos. E o que é de essencial importância, contribuir para conservação de sua natureza garantidora da
conservação das relações humanas saudáveis, refletidas também no meio econômico e profissional. Ainda, o referido estudo pretende contribuir para
consolidação de ideias referentes à Mediação como instrumento de pacificação, reconstrução e avanço na melhoria das relações humanas
consolidadas, na primazia do diálogo horizontal entre as partes, onde se consegue, de forma autônoma, resolver conflitos da melhor forma racional
possível. Dessa forma, o papel do mediador tem extrema importância para garantia de tal ambientação, livrando as pessoas de práticas e
procedimentos um tanto burocráticos e desgastantes em todo sentido. O que refletirá benefícios sociais, tanto em âmbito extrajudicial como judicial,
na medida que se contribuirá para diminuição de lides que necessariamente precisariam ser resolvidas com a presença de um terceiro imparcial, ou
seja, a arbitragem ou a jurisdição.
Aluno: Ana Maria Figueiredo Lobato
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Título A RELATIVIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE E DA IRRENUCIABILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM FACE DO
TRABALHADOR HIPERSUFICIENTE
E-mail: acf10@me.com
Docente orientador: Augusto Cesar Ferreira

RESUMO
Este projeto de pesquisa visa analisar a reforma trabalhista, promovida pela Lei n. 13.467/2017, quanto aos princípios da indisponibilidade e da
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas em face do trabalhador hipersuficiente. Antes dessa reforma havia a figura do trabalhador hipossuficiente,
traduzido no empregado comum, que se mantem de seu salário, com parcos recursos, não reúne recursos financeiros para uma existência digna, nesse
contexto, o empregado é objeto da tutela dos institutos protetivos juslaborais, calcados nos princípios específicos do Direito do Trabalho, que ao
cumprirem suas funções, acabam por estabelecer, um anteparo contrário as alterações contratuais que venha redundar em prejuízo ao trabalhador. A
projeção que se faz é esta nova realidade pois ao disporem dos direitos, antes indisponíveis e irrenunciáveis, o hipersuficiente poderá ficar vulnerável.
Assim, propõe-se, analisar os critérios legais e como eles se relacionam com estrutura principiológica laboral, estratificada no entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho, e, por analogia, outras normas legais. A pesquisa justifica-se pelo fato de que historicamente o Direito do Trabalho
sempre se afigurou como o ramo das Ciências Jurídicas que têm por escopo proteger o trabalhador, devido à inferioridade que se encontra no
contrato de trabalho e, pela sua posição econômica de dependência e de subordinação ao empregador. Sabendo-se que os princípios da
indisponibilidade e o da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas são aqueles que sofrem influência direta através dessa alteração, faz-se necessário
perquirir de que modo essa relativização pode impactar aos contratos de trabalho envolvendo o empregado hipersuficiente. De todo modo, o ponto
fulcral da pesquisa não é aleatório, pois afeta milhares de brasileiros que se inserem na caracterização de empregado hipersuficiente, revelando aqui o
seu caráter de interesse social. Como objetivo geral, buscar-se-á analisar de que modo a relativização desses princípios, podem impactar aos contratos
de trabalho envolvendo o empregado hipersuficiente. Pelo qual, buscar-se-á definir se o permissivo para negociar diretamente com o empregador, os
direitos listados no art. 611-A da CLT é potencialmente capaz de impingir a esta nova espécie de empregado apenas sacrifícios ou privações. E como
objetivos específicos, Identificar as possíveis consequências da relativização dos direitos trabalhistas assim como o previsto no art. 444, parágrafo
único da CLT; bem como, discutir a possibilidade de abertura de precedente legal às futuras relativizações de outros princípios, em efeito cascata,
reduzindo direitos adquiridos; ainda buscar-se-á estudar os impactos da relativização de direitos trabalhistas na relação emprego em seus aspectos
psicossocial e econômicos; em seguida, pretende-se verificar a possibilidade dos empregados que se enquadram nas características de hipersuficiência
e que estavam trabalhando formalmente antes da reforma, possam ter seus contratos de trabalho modificados, caso venham aderir voluntariamente a
esta modalidade contratual. A metodologia a ser empregada será através de revisão de literatura, de legislação, jurisprudência, estabelecendo um
quadro de comparativo, podendo ainda, caso se faça pertinente, proceder pesquisa de acampo mediante análise qualitativas através do estudo
comportamental dos grupos sociais que se insiram no bojo da espécie de empregado objeto da pesquisa, nos termos da temática abordada, mediante
o procedimento descritivo.
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RESUMO
Considerando a regulamentação do trabalho intermitente pela reforma trabalhista, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar o
trabalho intermitente nas empresas da região metropolitana de Belém PA. A justificativa do trabalho é pela atualização do tema tendo em vista a
reforma trabalhista feita recentemente em que afeta todos os trabalhadores brasileiros. O impacto da pesquisa é de verificar as dimensões e
tendências do trabalho intermitente para produzir estudos analíticos sobre questões pertinentes ao desenvolvimento do respectivo mercado do
trabalho intermitente local. O debate vai além, analisando os aspectos legais entre outras nuances jurídicas, com o intuito de verificar os dados das
profissões e dos setores que estão aderindo essa nova modalidade, e prospectar um cenário do trabalho intermitente na região metropolitana de
Belém PA, para disseminar esse conhecimento aos discentes e a comunidade acadêmica com palestras, artigos, com possibilidade de criação de um
observatório do trabalho intermitente na instituição. A presente pesquisa tem como justificativa elucidar pelo menos em parte a questão dos
trabalhadores que só fazem “bicos”, ou seja, trabalham esporadicamente, e não possuem nenhuma regularização. O tema, completo, já é abordado
em sala de aula a partir de autores de doutrinas atuais, por isso a inquietação de pesquisá-lo com mais profundidade, desta feita o projeto está
alinhado com proposta de pesquisa e com missão da instituição que é educar para transformar. O projeto justifica-se também devido a sua
importância para a ciência, pela possibilidade de contribuir com a produção e disseminação de dados sobre o campo de estudo sobre o trabalho
intermitente na nossa região. É importante para sociedade, que terá disponível informações e dados estatísticos sobre o tema. É importante para os
discentes, ao apontar um direcionamento de uma nova oportunidade de estudo e de trabalho, com a possibilidade de fomentar estratégias de
desenvolvimento profissional, é de suma importância para a instituição, que estará contribuindo para formar profissionais mais capacitados com
ensino de qualidade e responsabilidade social.
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Título ANÁLISE DA PERFORMANCE DA SUSTENTAÇÃO ORAL DOS OPERADORES DE DIREITO
E-mail: alexandre_ranieri@hotmail.com
Docente orientador: Alexandre Ranieri Ferreira

RESUMO
A performance oral dos operadores do Direito ainda é pouco estudada. Os estudos até hoje desenvolvidos apegam-se ao texto escrito previamente e
ignoram quase totalmente que a fala é expressão tanto do oral quanto da gestualidade e da expressão facial (MARCUSCHI, 2007) num conjunto
inseparável de elementos. Nesse sentido, recorre-se às poéticas orais para dar outra perspectiva a esses estudos. Dessa forma, alguns autores
renomados nessa área como Paul Zumthor (2005 e 2010) e Walter Ong (1998) serão de grande valia para este projeto de pesquisa. Além disso, alguns
autores da área da oratória e da retórica jurídica serão usados como ponto de partida para entender o que é feito atualmente e de que forma os
operadores do direito são instruídos para a realização das suas atividades orais, alguns desses autores são: Reinaldo Polito (2010) e José Augusto
Felippo (2015). Assim, partindo-se de uma poética do cotidiano que rege desde as manifestações mais informais até as de maior formalidade como as
jurídicas é que se pretende entender o processo persuasivo, inerente à atividade dos juristas e sua faceta oral como dependente dessa integração.
Para tanto, este projeto parte de algumas frentes: a) a sustentação oral dos operadores do direito em sua atividade profissional acompanhada de
forma presencial; b) a sustentação oral dos operadores do direito em sua atividade professional intermediada por mídias audiovisuais e c) a
apresentação oral dos acadêmicos de direito no exercício do júri simulado. Pretende-se com isso abarcar as mais variadas formas de performance oral
no meio jurídico e analisar a sua eficiência como fator preponderante no processo persuasivo. Todos os recursos gestuais e tonais serão analisados
quadro a quadro com vista a entender melhor esse processo e, com isso, gerar importante referencial teórico sobre como proceder de forma eficiente
em situações em que se precise da voz em performance no exercício da atividade jurídica e/ou acadêmico-jurídica simulada. O método cartográfico
será adotado neste projeto de pesquisa, pois pressupõe o percurso da pesquisa como um mapa em constante construção que parte, nesse caso, das
diversas formas da performance oral no meio jurídico até a percepção do próprio pesquisador sobre o mesmo fato. Outros métodos de análise como a
pesquisa bibliográfica serão usados.
Aluno: Danyllo Luiz Moraes da Silva
Aluno: Bruna Bailosa da Silveira
Aluno: Evanildo Ferreira Martins

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título CRIMINALIDADE URBANA: CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA EM 2017
E-mail: kelly.fonseca@estacio.br
Docente orientador: Kelly Serejo Fonseca

RESUMO
No Brasil, conforme demonstram as estatísticas oficiais, a violência tem experimentado um crescimento acelerado, tornando-a um dos fenômenos
sociais mais tensos nas últimas décadas. E este quadro revela-se mais alarmante quando se verifica que um dos crimes que vem apresentando altos
índices de ocorrência é o crime de homicídio. Nesse cenário, para além da preocupação justificada da população, a violência passou a despertar o
interesse de pesquisadores na área da saúde pública e de outros campos disciplinares, para que melhor se compreenda o comportamento criminal.
Muitas são as causas atribuídas ao crescimento do crime, mas são poucas as referências na literatura brasileira sobre os padrões e as características
dos homicídios cometidos, particularmente, na capital paraense. Objetivo: Nesta linha, este projeto de iniciação científica propõe uma investigação do
perfil dos autores e vítimas do crime de homicídio por cor, raça, faixa etária e escolaridade; as características do crime, e, ainda, os motivos
determinantes da prática de homicídio cometidos no Município de Belém, no ano de 2017. Com esta proposta, será possível a construção de um
conhecimento que sirva à formulação de políticas públicas, a fim de fazer um diagnóstico pormenorizado e sistemático, por meio de uma incursão
analítica detalhada sobre os fatores determinantes para a prática dos homicídios, com estabelecimento de metas sociais a serem perseguidas pelos
governos e acompanhadas pela sociedade. Metodologia: Para concretização desta pesquisa, primeiramente, será realizada uma revisão bibliográfica
sobre o crime de homicídio, a fim de delimitar os contornos do crime selecionado (simples, privilegiado e qualificado), conforme o Código Penal. Após
levantamento doutrinário dos padrões e características do crime, serão levantados dados sobre os homicídios ocorridos junto ao portal do Ministério
da Saúde – DATASUS, do mapa da violência e, ainda, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, devido ao caráter quantitativo das
informações a serem utilizadas, os dados serão tratados por meio da estatística descritiva, com emprego de tabelas e gráficos.
Aluno: Thuane do Socorro Evangelista Oliveira
Aluno: Herberth Sousa Barbosa
Aluno: Byron de Azevedo Nogueira Neto

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

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

Título FATORES INSTRUMENTAIS NA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO: A EFICÁCIA DA NORMA JURÍDICA E SEUS EFEITOS SOCIAIS
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E-mail: gneraks23@outlook.com

Docente orientador: Karen Gabriely S. Santos

RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo “identificar a eficácia da norma jurídica a partir do nível de relacionamento entre os instrumentos de produção
do direito e o contexto social de sua aplicação” Compreender o direito como valor a ser buscado requer um entendimento do “complexo de escolhas”
que é o ser humano, medir isso do ponto de vistas individual é difícil, contudo a perspectiva dos instrumentos de elaboração e aplicação do direito –
legislativo e judiciário – oferece um lugar possível de observação da previsibilidade da eficácia, a longo prazo. O mote da pesquisa se dá na produção
do direito, primeiro no processo legislativa de elaboração da norma e na relação dessa com o contexto social; e em um segundo momento na
preparação dos profissionais do direito responsáveis pela aplicação da norma. A partir disso elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: “A eficácia
da norma jurídica depende de um relacionamento mais próximo entre os instrumentos de produção e aplicação do direito e o contexto social?”. O
benefício social da pesquisa está na busca por informações em profundidade que equacionem o problema do acesso a justiça; e da aproximação
necessária entre instituições políticas e seus cidadãos. É possível compreender como eficácia a perspectiva de adequação interna da norma que é a
capacidade de ela atingir a finalidade social elaborada pelo “legislador”. A pesquisa se aterá aos “fatores de eficácia da norma no direito moderno”
salientando os fatores instrumentais, que depende da atuação dos órgãos de elaboração e de aplicação do direito: legislativo e judiciário,
respectivamente. No legislativo será analisado: a) os estudos preparatórios sobre determinado tema (a existência de anteprojetos e dados de
institutos); b) processo legislativo de constituição de uma lei; (comissões de mérito) c) a institucionalização das audiências públicas no regimento
interno. Em relação ao poder judiciário a analise focará na: a) preparação dos profissionais do direito responsável pela aplicação da norma. O enfoque
é o perfil de formação dos futuros aplicadores do direito: o ensino do direito como via de acesso à atividade profissional do direito e como meio de
incorporação do habitus profissional. O limite da pesquisa e de sua capacidade de resposta vai até as variáveis descritas, o que significa que existe
inúmeras agendas de pesquisa possíveis sobre eficácia da norma. Será focado na interdisciplinaridade entre: ciência política, sociologia e direito. É um
estudo exploratório e longitudinal, de duas esferas legislativas: a Assembleia Legislativa do Estado do Pará e a Câmara de vereadores de Belém.
Quanto ao tipo de abordagem, a pesquisa será quantitativa e qualitativa, pois trabalhará com survey ao passo que também utilizará analises mais
profundas sobre determinadas matérias que podem vir a surgir no decorrer da pesquisa. Em relação à pesquisa documental dos relatórios oficiais
sobre as audiências públicas arquivados nas duas instituições, haverá uma matriz de análise previamente elaborada.
Aluno: Victor Hugo Souza de Melo
Aluno: Luna Lizabeth Reis da Graça Cohen

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Título UMA ANÁLISE DO MERCADO DO TELETRABALHO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
E-mail: nilsonbarros10@yahoo.com.br
Docente orientador: Nilson José Gomes Barros

RESUMO
Considerando a regulamentação da modalidade teletrabalho pela reforma trabalhista, o projeto tem como objetivo a análise do mercado do
teletrabalho nas empresas da região metropolitana de Belém-PA, para produzir informações e conhecimentos sobre o teletrabalho, disponibilizando
aos discentes e a comunidade acadêmica, com o intuito de subsidiar a tomada de decisão quanto as habilidades e competências necessárias para
formação profissional para inserção no mercado de trabalho. Tal inquietação advém da necessidade de elucidar as seguintes questões: Como
despertar nos discentes a importância do aperfeiçoamento profissional para atender às demandas do mercado de trabalho altamente competitivo?
Quais os conhecimentos jurídicos e as competências técnicas e comportamentais que os discentes devem ter para serem inseridos no “mercado de
teletrabalho”? A presente pesquisa tem como justificativa elucidar pelo menos em parte tais situações problemas, relacionando sempre os temas
abordados em sala, com o escopo do projeto que é promover o alinhamento da pesquisa com a missão da instituição que é educar para transformar. O
projeto justifica-se também devido a sua importância para a ciência, pela possibilidade de contribuir com a produção e disseminação de dados sobre o
campo de estudo sobre teletrabalho na nossa região. É importante para sociedade, que terá disponível informações e dados estatísticos sobre o tema.
É importante para os discentes, ao apontar um direcionamento de uma nova oportunidade de estudo e de trabalho, com a possibilidade de fomentar
estratégias de desenvolvimento profissional com reflexos na sua futura inclusão no mercado de trabalho, e por fim, é de suma importância para a
instituição, que estará contribuindo para formar profissionais mais capacitados com ensino de qualidade e responsabilidade social. A metodologia
utilizada quanto aos fins será exploratória e descritiva e quanto aos meios de investigação será de revisão bibliográfica de livros, artigos, e documentos
sobre a modalidade teletrabalho, elencando os aspectos históricos e suas implicações jurídicas. Posteriormente, será realizada a pesquisa de campo
com o objetivo exploratório, com o escopo de investigar e analisar dados estatísticos quantitativos e qualitativos dos órgãos de pesquisa e de
empresas que já possuem em seus quadros, colaboradores com a modalidade teletrabalho, analisando os aspectos legais de tal modalidade, como é
realizado o controle da subordinação virtual, o acidente no teletrabalho, entre outras nuances jurídicas. Na segunda fase, o objetivo é realizar uma
pesquisa de campo com investigação empírica com visitas técnicas às empresas locais, que trabalham com teletrabalho, organizada a partir de
questionários, entrevistas semiestruturadas. Na terceira fase da pesquisa o método utilizado será o tratamento dos dados estatísticos do
levantamento, e sua posterior interpretação de acordo com os objetivos do projeto, elencando o perfil das profissões traçando as competências
técnicas necessárias dos profissionais que atuam no mercado do teletrabalho, verificando qual a capacitação necessária, quais os cursos tecnológicos
necessários para atuar no teletrabalho. A última fase da pesquisa tem como objetivo prospectar um cenário da modalidade teletrabalho, com a
apresentação de um relatório final com os resultados da análise e tratamento dos dados, para compreender o comportamento do mercado de
trabalho, mapear as habilidades e competências técnicas e comportamentais necessárias para formação dos futuros gestores e indicar as
potencialidades de crescimento das profissões no “mercado de teletrabalho”. Trata-se de um modelo aberto de pesquisa, em permanente construção,
mas que a prática e a pesquisa bibliográfica e de campo apontarão as potencialidades e limitações para trabalhos futuros.
Aluno: Clysman Lucena Chaves
Aluno: Patricia da Costa E Silva
Aluno: Bruno Martins de Azevedo

Curso do aluno: Administração
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Curso do aluno: Ciências Contábeis
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título OS JOVENS E A ESCOLA: O FUTURO NÃO É MAIS COMO ERA ANTIGAMENTE - INTERFACE ENTRE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
E-mail: anapaula.vilhena@gmail.com
Docente orientador: Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena

RESUMO
A proposta deste projeto é construir um diálogo multidisciplinar que permita compreender de que forma os meios de comunicação e as outras
instâncias de mediação atuam na construção das realidades e dinâmicas sociais do jovem que hoje está na escola, mais especificamente na etapa do
ensino médio das escolas públicas de Belém. Nesta fase, as instituições recebem jovens com trajetórias singulares pouco ou nada identificadas com as
categorizações lineares que a sociedade pretende lhes atribuir. Suas especificidades são frequentemente negligenciadas pela escola, que por vezes
trata este aluno de forma padronizada, ignorando seu papel como ativo participante de uma produção social de sentido, envolvido em uma teia social
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e cultural de significações, a partir das múltiplas mediações e experiências juvenis. Este aluno, muitas vezes, deixa de atribuir valor à escola,
propagando uma espécie de contracultura escolar. O tema é atual, complexo e faz parte da linha de pesquisa do Curso de Comunicação. Envolve dois
sujeitos orgânicos e de grande impacto na vida individual, coletiva bem como em toda a sociedade. O fato que está posto é que a escolha e o jovem
fazem parte de uma mesma realidade orgânica e complexa – e um não vive sem o outro. Vive-se um tempo complexo que tudo parece ser percebido
pela fragmentação – e não uma construção sistêmica, integrada e relacionada. A inquietação científica está posta da seguinte maneira: como os meios
de comunicação e as outras instâncias de mediação atuam na construção das realidades e dinâmicas sociais do jovem que hoje está na escola, mais
especificamente na etapa do ensino médio das escolas públicas de Belém? A temporalidade é dos últimos dois anos. O estudo será baseado em uma
pesquisa etnográfica, com técnicas de observação participante e entrevistas semiestruturadas, buscando contextualizar as representações sociais que
os jovens elaboram sobre seu futuro e sobre a própria escola, a partir das mediações culturais, sociais e midiáticas vividas.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Lígia Rodrigues de Almeida
Marcus Gabriel Magalhães Machado
Ygor Weligton da Silva Cavalcante
Jéssika Cristhyne da Silva Damasceno
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Comunicação Social
Comunicação Social
Comunicação Social
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Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título ANÁLISE DE DISCURSO DE PRODUÇÃO AUDIVISUAIS EM BELÉM E ANANINDEUA NOS DISPOSTIVOS ANALÓGICOS E DIGITAIS
E-mail: arcangela.sena@estacio.br
Docente orientador: Arcângela Sena

RESUMO
A produção da materialidade audiovisual no Brasil, disposta em diferentes formatos e com diversidade de conteúdo é povoado por redes de memórias
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, evidenciando velhas e novas formas discursivas de
visualidades sociais. As sociedades amazônicas são parte integrante desse cenário, inseridas nessa globalização. Não estão a parte do processo e
também, ao mesmo tempo, parecem distanciar determinados aspectos, muito mais presentes no eixo sul e sudeste do País. Pretende-se desenvolver
uma análise discursiva de produções audiovisuais em Belém e Ananindeua nos dispositivos analógicos e digitais 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, a partir da metodologia arquegenealógica, cunha pelo teórico, onde analisa-se nos discursos, as possibilidades de saber e poder.
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: Jonathan Coimbra de Melo
Aluno: Rafaela Pamplona Soares
Aluno: Thayná Cristina Lima Pantoja
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Título PASSADO SEMPRE PRESENTE: MEMÓRIA, NOSTALGIA, REPRESENTAÇÕES E CONSUMO MUSICAL EM BELÉM DO PARÁ
E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com
Docente orientador: Enderson Oliveira

RESUMO
O hino do Estado do Pará já afirma à região que “Teu destino é viver entre festas/ Do progresso, da paz e do amor!”. Indo além, devemos notar que há
várias festas atualmente na cidade que fazem referências a décadas passadas, em especial na década de 1980 e 1990, algo que já foi observado em
minha dissertação de mestrado “Insólitos sons da Amazônia? Experiência e espírito de época na cena e no circuito rock de Belém do Pará entre 1982 e
1993”, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará em 2013. Inserida na Linha de pesquisa “Comunicação,
Cibercultura e Antropologia: a relação entre consumo, cultura e produção de sentidos na contemporaneidade”, que coordeno no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Estácio do Pará, busco analisar a recorrência de manifestações musicais e culturais que remetam a
décadas passadas, em especial através das festas “Bregaço” e “Hot Classics”, na capital paraense. Mais que isto: o quanto este tipo de consumo
musical carrega certa saudade ou mesmo “nostalgia” por um passado que se viveu ou não, mas que pode ser “experienciado” na contemporaneidade
na capital paraense. A escolha inicial de tais festas e mesmo discursos como “pontos de partida” para a pesquisa, não é aleatória: com grande alcance,
atraem cada vez mais pessoas. Elas geram grande produção de conteúdo na web. Cada vez mais presentes na sociedade, as redes vêm adquirindo
grande importância como objeto de estudo em Comunicação, porém acredito que seja necessário observá-las principalmente pelo que comunicam a
respeito de uma realidade social e não somente como aparatos tecnológicos e novos modos de interação. Assim, realizando um diálogo entre
Comunicação e Antropologia e destacando o processo colaborativo de conteúdos, seja pelas páginas oficiais das festas, busco interpretar como tal
produção de conteúdo se relaciona aos sujeitos e os significados que carrega e mesmo incita aos mesmos, envolvendo processos de identificação,
anseios e percepções da realidade amazônica da cidade, que vão além do caráter on line de tais mídias. Tais pressupostos se relacionam à metodologia
da netnografia, que leva em conta, além das formas de consumo dos conteúdos compartilhados, os processos de sociabilidade e os fenômenos
comunicacionais que envolvem as práticas dos sujeitos dentro de comunidades virtuais. Indo além de simples coleta de dados, a utilização da
netnografia deve ser problematizada e possibilitar a interpretação, a compreensão dos conteúdos observados e discutidos. Tal perspectiva se alia, por
fim, à antropologia de Clifford Geertz, em que se busca associar determinados produtos “a grandes temas”, isto é, a processos e contextos
socioculturais mais amplos. Nesta pesquisa, especificamente nos referimos a observação de determinadas práticas festivas e suas citações nas redes
sociais, observando práticas e (res)significações que apontam para uma retomada do passado e sua recorrência no presente. Assim, é possível
observar então uma cadeia em que ambas as “realidades” – passado e presente –, apresentações e representações dialogam através dos conteúdos
compartilhados, comunicam diversas experiências e especificidades do período contemporâneo, como processos de identificação. Isto mostra que a
recepção não é mais somente uma etapa passiva no processo de comunicação; pelo contrário: é um grande ponto de partida para novos modos de
compreensão e produção de conteúdos. É por isto que creio (s)urgir a necessidade de analisar, discutir e compreender como ocorre a produção e
recepção e consumo destes conteúdos na contemporaneidade, relação propiciadora, em última instância, de novos processos e mediações
socioculturais na Amazônia.
Aluno: Adriano Teixeira Cardoso
Aluno: Ana Cássia Sousa da Silva
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Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título IDENTIDADE CULTURAL E A CONSCIÊNCIA DO COLETIVO MUSICAL PARAENSE: O MAPEAMENTO DO AUDIOVISUAL PRODUZIDO PELA
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INTERNET EM BELÉM
Docente orientador: Érika Siqueira Barbosa

E-mail: erika.barbosa@estacio.br

RESUMO
A proposta deste trabalho é problematizar acerca dos formatos da produção audiovisual feita exclusivamente para a internet, em Belém, no Pará. A
justificativa no aspecto acadêmico é a contribuição na construção de um acervo sobre um dos itens culturais mais intensos da Amazônia. É uma
pesquisa que tem o amparo e alinhamento com o Curso de Comunicação e trata do aspecto cultura e da consciência musical coletiva dos parentes.
Com essa finalidade, será realizado um mapeamento afim de perceber os formatos de apresentação do audiovisual ficcional que classificamos como:
webseries, unitários de curta-duração e esquetes cômicas, de curtíssima duração. A detecção nesse mapeamento deve gerar sentido da produção em
si pela relação estabelecida entre a música brega e o estado do Pará. Esse gênero musical, o gênero brega, é algo que percebemos como fator de uma
identidade cultural que ajuda a construir o imaginário em torno de práticas ligadas à música popular junto a outras expressões como o carimbó e a
guitarrada. São ritmos enraizados no Estado do Pará que ainda precisam ser muito estudados – e daqui advém da nossa contribuição científica na
respectiva causa. Daí, também, a necessidade de se tencionar essa produção audiovisual a partir do formato, analisando suas durações e as
características de apresentação. Essa produção de conteúdo deve ser mapeada para fins de acervo e memória de nossa regionalização, além da
exaltação da cultura musical local relacionada aos sujeitos, seus significados e os processos de identificação e percepções da realidade amazônica da
cidade, exibidas na websérie Sampleados. A pesquisa é exploratória e a abordagem é qualitativa. Exploratória pelo fato do ineditismo –e aqui se
percebe uma dificuldade (pela disponibilidade de pouco material para a discussão teórica) e uma oportunidade de se tentar conhecer cientificamente
de algo que muito se fala – a cultura musical paraense. Os resultados que se objetiva alcançar é um mapeamento do audiovisual produzido para a
internet –e para todas as outras redes sociais.
Aluno: Cláudio Rogério da Silva Corrêa
Aluno: Thiago Costa
Aluno: Diordan Ramon Pinheiro Santos

Curso do aluno: Comunicação Social
Curso do aluno: Comunicação Social
Curso do aluno: Comunicação Social

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

Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
Título EFETIVIDADE E DESEMPENHO DE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS EM EMPRESAS FAMILIARES NA CIDADE DE BELÉM (PA): UM ESTUDO DE CASO
NO SEGMENTO DE ALIMENTOS/SORVETERIA
E-mail: pesquisador2039@hotmail.com
Docente orientador: Rinaldo Ribeiro Moraes

RESUMO
A pesquisa trata da questão da administração estratégica nas organizações de pequeno porte – segmento de alimentos (sorveteria regional). Diretrizes
estratégicas é um tema central no universo da gestão e muito pode contribuir para o desenvolvimento de qualquer negócio – principalmente no
Estado do Pará, estado brasileiro ainda necessitado de questões de mercado, ainda. O que se nota, na Cidade de Belém, capital do estado do Pará, é
que o mercado de sorvete vive uma experiência de mercado muito alinhado ao quadro de duopólio (tipo de oligopólio). De um lado se tem a
Sorveteria Cairu e de outro, a Ice Body. São empresas familiares, empregadoras, médios negócios e que desenvolvem suas atividades dentro de uma
perspectiva de estratégia que contém missão, visão, valores e objetivos estratégicos. O objetivo principal desta pesquisa é, portanto, analisar as
diretrizes estratégicas das empresas citadas acima tendo em vista que a realidade local de empresas familiares. Metodologicamente, a pesquisa é,
quantos aos fins, descritiva. Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, estudo de campo e pesquisa de campo. Os instrumentos para a coleta de
dados que serão utilizados são dois – entrevista (para os gestores das duas empresas) e questionário que será aplicado para os colaboradores. A
relevância do trabalho ganha ancoragem pelo fato de que o setor de fruticultura regional é um dos mais alinhados à marca Amazônia. Por esta marca
trafega muitos negócios empregadores – e o setor de sorveteria é um dos destaques tanto pelo clima de trópico úmido quanto pelas diversidades de
frutas. No ano de 2014 a Sorveteria Cairu teve, entre seus sorvetes, o melhor do mundo. Isto não é insignificante quando se percebe que se trata de
um negócio familiar que tem um sentido de direcionamento. O que se espera alcançar com esta pesquisa é um diagnóstico de um setor que se alinha a
um quadro de duopólio/oligopólio e, mais, ainda, verificar o quanto relevante uma empresa é a partir do seu sentido de direção para o presente e
futuro.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Letícia Moraes Ferreira
Joise Naiane Santos Ferreira
Hellena Di Paula Brito Marques
Raylana Lima Pinheiro

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

Administração
Administração
Administração
Administração

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título UTILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE COLABORAÇÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO PARA SUPORTE AO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM
E-mail: alexmmelo@gmail.com
Docente orientador: Alexandre M. Melo da Silva

RESUMO
A proposta da pesquisa, em questão, tem a intenção concreta de apresentar uma análise dos sistemas colaborativos e ferramentas tecnológicas que
auxiliem no processo de ensino aprendizagem e propor um sistema que integre estas ferramentas, agregando-lhes significado e integrando-as de uma
forma sensível ao contexto de educação na faculdade Estacio-Fap. A rápida evolução da tecnologia tem ocasionado uma mudança expressiva no
ambiente urbano e acadêmico. Ha uma crescente instrumentação de áreas urbanas com equipamentos interconectados por redes sem fio que
fornecem um conjunto de aplicações e arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas deste ambiente, armazenados de
maneira estruturada e com a menor redundância possível. O desenvolvimento de sistemas capazes de tirar proveito das novas tecnologias de
informação e comunicação (TIC) e que façam uso da massa de dados disponível, agregando-lhes significado e integrando-as de uma forma sensível ao
contexto de educação será capaz de prover novos níveis de “inteligência Institucional”, viabilizando a concepção de sistemas colaborativos na IES FAP.
A relevância deste trabalho, no plano acadêmico, é de contribuir para a pesquisa relacionada à oferta de serviços de informação e comunicação usados
no contexto de Ensino Superior com uso de ferramentas computacionais, assim como garantir uma melhor gestão neste processo. Quanto a
metodologia utilizada, o ponto de partida é uma revisão sistemática da literatura a respeito da aplicação destas tecnologias no contexto do ensino.
Como linhas de pesquisa estudadas temos a Informática na Educação e Sistemas Inteligentes, sendo esses específicos para problemáticas relacionadas
ao uso na educação, tais como: uso de Realidade Aumentada para o ensino, Software de Acessibilidade Inclusiva, Virtualização para gerenciamento de
material acadêmico, bem como permitirá uma maior eficiência e transparência na gestão envolvida. Para suportar essas soluções os diversos dados
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precisam ser coletados e disseminados através de infraestruturas de comunicação, que por sua vez exigem formas integradas, heterogêneas, e
inteligentes de comunicação. O tipo de pesquisa desenvolvido aqui, e fundamentada em técnicas existentes de usabilidade e práticas de projeto
centradas em especialistas (Docentes), baseado no processo de desenvolvimento de ferramentas, sendo a metodologia classificada como pesquisa
bibliográfica com revisão sistemática da literatura quanto ao procedimento técnico, é exploratória quanto aos objetivos e quanto aos métodos de
procedimento é estruturalista e comparativo. O que se busca com este estudo é apresentar contribuição cientifica relevante, pois soluções inovadoras
e necessárias serão propostas e validadas, bem como, contribuem para o desenvolvimento de serviços com suporte ao processo EnsinoAprendizagem. Além disso, este projeto proporcionara, estreitamento nas relações e sinergia entre professores pesquisadores e alunos de outras
unidades da ESTACIO, bem como o resultado deste projeto pode ser a criação de novos grupos de investigação.
Aluno: Márcio Johnatan Lopes Sales

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/IES

Título UTILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E REALIDADE AUMENTADA PARA SUPORTE AO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM
E-mail: alexmmelo@gmail.com
Docente orientador: Alexandre M. Melo da Silva

RESUMO
O avanço da tecnologia e a velocidade da comunicação tem viabilizado uma grande quantidade de dados complexos em inúmeros cenários,
permitindo a coleta, o tratamento e análise, para categorizar e agrupar em uma base de dados, o que levanta a hipótese desta pesquisa de que:
Técnicas de visualização da informação usadas como metodologias ativas ajudam no processo ensino-aprendizagem. Neste contexto o presente
projeto, apresenta uma proposta com a visualização de informação e a exploração visual de dados que permita que o usuário formule rapidamente
hipóteses sobre as informações. Desta forma, este trabalho se justifica pela necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o desenvolvimento de
ferramentas de visualização de informação que traz como desafios nas áreas de desenvolvimento web, colaboração, otimização de algoritmos,
usabilidade, segurança, escalabilidade e outras. O projeto proposto tem como objetivo principal desenvolver uma aplicação em ambiente web para
visualização de grande quantidade de informação utilizando múltiplas visões coordenadas. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivos
específicos: desenvolver uma solução colaborativa para uso de metodologias ativas para o ensino; aperfeiçoar uma ferramenta computacional para
análise de bases de dados em ambientes de realidade virtual ou aumentada; aplicar uma metodologia ativa para o ensino de informática e prover
suporte à cenários de colaboração. Para atingir o objetivo, será necessária a construção de uma arquitetura para a camada servidora da ferramenta, de
modo a dar suporte a metodologias ativas de ensino. A ferramenta será baseada em plataforma Java com uso também da linguagem python. Para
suporte a grandes quantidades de dados, serão desenvolvidos algoritmos para manipulação dinâmica e interativa com base na seleção de amostras
significativas e uso de técnicas e princípios de mineração de dados. A metodologia utilizada neste projeto e fundamentada em técnicas existentes de
usabilidade e práticas de projeto centradas no usuário, baseado no processo de desenvolvimento de um produto, sendo classificada quanto ao
objetivo exploratória; quanto ao procedimento pesquisa bibliográfica; revisão sistemática da literatura, survey; a natureza das variáveis é qualitativa; o
método de abordagem Indutiva e métodos de procedimento estruturalista e comparativo.
Aluno: Lee Ferreira Aguiar
Aluno: Jean Roger Bioche Beleza
Aluno: Aleksander Yuri da Silva Pinheiro
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DIREITO EDUCACIONAL NA PROMOÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, O AMBIENTE LABORAL E O DANO
EXISTENCIAL
E-mail: pfmarcal@gmail.com
Docente orientador: Patrícia Fontes Marçal

RESUMO
O Tema Direito Educacional na Promoção do Sujeito de Direitos para a Qualificação Profissional, o Ambiente Laboral e o Dano Existencial se faz
necessário uma pesquisa aprofundada devido ao fato de se tratar de um estudo novo tendo em vista que a academia pouco tem se manifestado sobre
o artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e, desta forma a falta deste conhecimento e estudo sobre os preceitos citados tem causado (des)
informação sobre o real significado do pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Com isso o ambiente laboral tem sido em alguns momentos nocivo ao trabalhador e prejudicial às empresas, causando doenças como o dano
existencial que obstaculiza todos os pilares apregoados constitucionalmente. A primeira vez que se discutiu o direito educacional no país foi em 1977,
no 1º Seminário do Direito Educacional, realizado em Campinas, São Paulo. Muitos teóricos chamam de direito a educação, ou direito educacional ou
direito educativo. O Direito educacional é uma disciplina nova e não deve ser estudada apenas sob a luz da legislação. O Direito educacional tem
natureza híbrida e interdisciplinar. O artigo 205 da Constituição Federal apregoa que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”. O Direito educacional é um direito subjetivo público e um direito de todos. Por estas razões é que o direito
educacional transforma as relações sociais e, por conseguinte se (re) constrói e modifica as relações de trabalho. Objetivos: Estudar o Direito
Educacional; analisar o artigo 205 e demais da Constituição Federal; pesquisar jurisprudências sobre o tema; Verificar acerca da aplicabilidade do
preceito constitucional pátrio e das normas internacionais; levantar dados sobre o que é o dano existencial; definir direito educacional e dano
existencial e ambiente nocivo laboral; interpretar o que seja o pleno desenvolvimento humano e a qualificação para o trabalho; analisar as doenças
laborais e sua quantificação. Verificar quais os danos causados ao trabalhador com o dano existencial. Método: O tipo de pesquisa a ser abordada será
de forma bibliográfica, documental. Serão utilizados os estudos da legislação, doutrinas, jurisprudência, teorias interdisciplinares. Para a pesquisa
bibliográfica serão feitas leituras seletivas, critica e reflexiva sobre o tema. Utilizaremos o método da legisjurisprudência, proposto por Wintgens que
nos permitirá uma avaliação do sistema normativo brasileiro de garantia do direito à educação e o impacto no ambiente do trabalho. A
legisjurisprudência é uma ciência que introduz a racionalidade da legislação, de modo a aferir a sua qualidade. Ela é multidisciplinar, uma vez que
abarca tanto uma análise formal quanto material da legislação. Relaciona o Direito com outros ramos da ciência, como a sociologia, educação, entre
outros. Também será utilizada a metodologia adotada por Sthephen Ball que sugere uma análise crítica sobre os fenômenos, a qual aduz que a tarefa
do pesquisador é a do analista que deve recuperar memórias excluídas e interromper a auto evidência dos discursos dominantes e encontrar formas
de falar a respeito do ato de ensinar fora desses discursos. Resultado: Ampliação dos estudos sobre Direito Educacional na promoção do sujeito de
direito para a qualificação profissional, o ambiente laboral e o dano existencial, proporcionando ao bolsista o aspecto de interpretação e compreensão
do assunto; ampliação dos estudos sobre a área de estudo; 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: Yasmin Nizar Farah Mahmud

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ANÁLISES ÓPTICAS DE MATERIAIS DE ENGENHARIA
Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

E-mail: andre.guedes@estacio.br

RESUMO
A Utilização de diferentes classes de materiais poliméricos na indústria de eletroeletrônicos tem aumentado o interesse na pesquisa e
desenvolvimento de novos materiais aplicados neste campo de pesquisa. Usualmente os materiais poliméricos são empregados na fabricação de
diversos tipos de materiais plásticos, entretanto suas aplicações não se restringem somente a esta área de estudo. Há um amplo campo de pesquisa
sobre os materiais poliméricos dopados com elementos condutores, que ao se modificarem transformam-se em materiais orgânicos semicondutores.
Estes novos materiais orgânicos semicondutores começam a ser amplamente aplicados em diferentes áreas tecnológicas e serão alvo deste projeto de
pesquisa. Encontram-se no mercado, atualmente, os primeiros produtos eletrônicos plásticos, conhecidos comercialmente como baterias orgânicas,
janelas inteligentes, OLED’s, OPLED’s, display’s, entre outros. Para a concepção destes dispositivos faz-se necessário um estudo do comportamento
microestrutural desses materiais quando submetidos a diferentes tipos de dopagem química. Neste projeto propõe-se a análise ótica de superfície e
espectroscópica de filmes finos poliméricos preparados e modificados por dopagem química. Área de Pesquisa de Materiais Inovadores e Sustentáveis,
objeto de estudo no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, tem sido amplamente
debatida atualmente em diversas áreas do conhecimento humano, sendo promissoras futuramente para o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras. Usualmente esses materiais poliméricos são aplicados ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos orgânicos com o objetivo de
substituir a tecnologia planar de silício e são atualmente alvo de ampla pesquisa investigatória de seus parâmetros elétricos e ópticos. 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. A partir dos resultados obtidos com esta pesquisa serão formados recursos humanos qualificados em áreas
multidisciplinares que envolvam a aplicação de técnicas de caracterização espectroscópica de baixo custo. Objetivos: Revisão Bibliográfica dos
diferentes materiais poliméricos aplicados na elaboração das amostras; identificar os componentes e entender as funcionalidades do
Espectrofotômetro UV-Vis do Laboratório de Pesquisa; instalar e testar o software do Espectrofotômetro UV-Vis no computador; Testes dos
microscópios ópticos; explorar e desenvolver ensaios experimentais utilizando do Espectrofotômetro UV-Vis e Microscópios ópticos. Preparar e expor
amostras de materiais poliméricos a dopagem química; efetuar análise crítica dos resultados obtidos; 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.
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Método: Identificação dos diferentes itens que compõe o processo de análise óptica; Identificação dos diferentes componentes da amostra polimérica
selecionada; Instalação do software de análise óptica no computador; Preparo de amostras a serem submetidas a carga elétrica; Caracterização das
amostras de filmes finos submetidas a carga elétrica. Resultado: Ampliação dos estudos sobre a Polímeros de Engenharia, proporcionando aos
estudantes o treinamento e capacitação para a instalação, teste do software e desenvolvimento de ensaios ópticos; ampliação dos estudos sobre a
utilização do espectrofotômetro na engenharia; 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:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Daniel Soares Furtado
Marlon Vieira dos Santos
Rodrigo Moisinho Krischke
Bruna Lorenz Lemes da Silva

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

Engenharia de Produção
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/CNPq
PIBIC/IES
PIBITI/CNPq
PIBITI/CNPq

Título PLATAFORMA EDUCACIONAL E VISÃO COMPUTACIONAL APLICADA EM ENGENHARIA
E-mail: andre.guedes@estacio.br
Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

RESUMO
A grande quantidade de dados, aliada à rapidez exigida para que as novas informações sejam geradas e distribuídas, abre caminho para o
processamento automático desses dados. As informações extraídas da seqüência de vídeos são utilizadas das mais variadas formas. A geração de
estatísticas, classificação, reconhecimento de pessoas ou objetos são alguns exemplos de aplicações representadas pelos algoritmos dedicados
inseridos em sistemas embarcados. Dentre os fatores motivadores para o desenvolvimento desse Projeto de Iniciação Científica. 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
debatida 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. Entretanto, há um aumento na pesquisa de monitoramento de
regiões remotas para a verificação de irregularidades, seja devido ao desmatamento ou simplesmente para o mapeamento de áreas de reserva. Cresce
também a utilização dos Drones para o monitoramento e vigilância áreas específicas. Nesse sentido, as 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 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. Neste projeto propõe-se a utilização de
Câmera PIXY-CMUcam5, DRONE Educacional e Plataforma Arduino para implementar diferentes ensaios experimentais de inspeção e controle de
qualidade. Objetivos: Revisão Bibliográfica; Identificar os componentes e entender as funcionalidades da plataforma (PIXY-CMUcam5), câmera HD
acoplada ao DRONE e Arduino; Instalar e testar o softwares no computador; Explorar e desenvolver ensaios experimentais; Estudar e desenvolver
Algoritmos utilizando a Linguagem de Programação adequada para o processamento de imagens e identificação de objetos; Estabelecer a correta
comunicação entre os periféricos desenvolvidos; Efetuar análise crítica dos resultados obtidos; Participar de Salões de Iniciação Científica; Elaborar
relatório final documentando os resultados. Método: Identificação dos diferentes itens que compõe a PIXY, Drone e Ardunio selecionado; Identificação
do processo de comunicação; Seleção da programação que realizará o processamento de imagens; Aplicação dos Fundamentos de Linguagem de
programação para o processamento das imagens; Seleção de ensaios experimentais específicos para assegurar repetibilidade e reprodutibilidade dos
resultados; Implementação de diferentes ensaios experimentais. Resultado: Ampliação dos estudos sobre visão computacional aplicada a engenharia,
proporcionando aos estudantes o treinamento e capacitação para a instalação, teste do software e desenvolvimento de Algoritmos; ampliação dos
estudos sobre a utilização de câmeras; 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
Aluno: Patrick de Almeida Freitas
Aluno: Fabiane Elias da Silva
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Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título COMPARAÇÃO DE DUAS DIFERENTES TÉCNICAS PARA MENSURAÇÃO DE MEDIDA DA PRESSÃO DE CUFF
E-mail: saint.neto@estacio.br
Docente orientador: Saint-Clair Gomes Bernardes Neto

RESUMO
Com a abordagem de diferentes técnicas no ambiente hospitalar, houve a necessidade de um aprimoramento acerca dos recursos e dispositivos para o
bem-estar e melhora dos pacientes em uso de cânulas endotraqueais (tubo ortraqueal (TOT) ou traqueostomia (TQT). A medição da pressão de cuff
em pacientes intubados ou traqueostomizados tem bastante relevância na rotina das unidades de terapia intensiva. Muitas das complicações
respiratórias são decorrentes da medida de pressão do cuff irregular, tais como isquemia da traqueia ou risco elevado de broncoaspiração. Este valor
pode ser mensurado diretamente através de um aparelho chamado cuffômetro, utilizado dentro de diversas unidades com o intuito de chegar a
parâmetros preconizados para segurança do paciente. Atualmente a recomendação é que a pressão do balonete se mantenha entre 25 e 35 mmHg.
Também é possível a mensuração indireta da pressão do cuff por meio da técnica de oclusão mínima do volume, que identifica pela ausculta traqueal a
cessação da passagem de ar na região após insuflação do balonete, ou pela técnica de alívio da pressão, caracterizada por esvaziamento espontâneo
do balonete com uma seringa após sua insuflação excessiva. Justificativa: nem todos os hospitais possuem esse aparelho, levando profissionais que
prestam assistência ao paciente em uso de cânula, utilizarem de duas técnicas indiretas para verificação de pressões no interior dos balonetes,
possibilitando maior risco de ajuste em valores inadequados. Objetivo: comparar a concordância de duas técnicas de mensuração da pressão de cuff:
técnica de alívio de pressão e técnica de oclusão mínima do volume, no alcance da pressão ideal recomendada para pacientes em uso de vias aéreas
artificiais. Metodologia: estudo transversal prospectivo, realizado na UTI do Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN. Serão incluídos indivíduos adultos
com via aérea artificial > 24 horas, e serão excluídos indivíduos com hipersecretividade, diagnósticos clínicos de afecções de cabeça e pescoço, tempo
de via aérea artificial > 30 dias e agitação (Ramsay: 1). A amostra será de conveniência composta por 30 indivíduos. Será utilizado um cuffômetro
analógico para mensuração da pressão de cuff por medida direta pelo balonete-guia, após a realização da medida pelo método de oclusão mínima do
volume e após a técnica de alívio de pressão. Os resultados serão expressos em média e desvio padrão e comparados pelo teste t de Student para
comparação das médias entre as técnicas. Espera-se encontrar resultados semelhantes entre as duas técnicas para propiciar aos profissionais de UTI a
possibilidade de chegar a parâmetros mínimos adequados, evitando complicações aos pacientes.
Aluno: Allan Madruga Dantas
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Título EFEITOS DA TERAPIA COMBINADA (US + ELETROTERAPIA) NA ADIPOSIDADE ABDOMINAL EM MULHERES JOVENS
E-mail: rodrigomarcelvalentim@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim da Silva

RESUMO
Apesar das inúmeras modalidades de tratamento, os usos do ultrassom e das correntes elétricas terapêuticas destacam-se na área da saúde por se
tratar de técnicas não invasivas no tratamento da gordura localizada. A justificativa principal para a utilização da terapia combinada é que seus efeitos
são benéficos nas duas modalidades, as quais podem ser alcançadas ao mesmo tempo. Esses recursos usados de forma isolada têm apresentado bons
resultados diante de testes clínicos, porém, o uso combinado dessas terapias no tratamento da gordura localizada é recente e necessita de maiores
estudos para esclarecer sua real efetividade. Diante desse contexto, a presente pesquisa pretende avaliar os efeitos da terapia combinada (us +
eletroterapia) na adiposidade abdominal em mulheres jovens. Para tanto, a metodologia adotada será constituída de uma amostra composta por 40
mulheres jovens, com faixa etária de 20 a 30, com adiposidade abdominal, as quais serão divididas em dois grupos de análise: GRUPO A (20n) e GRUPO
B (20n). Este primeiro será um grupo placebo que receberá o HECCUS apenas com US sem a corrente de alta frequência. O GRUPO B (20n) será o de
intervenção com a utilização da terapia combinada através do HECCUS. Para medição da adiposidade será realizada a análise com a plicometria,
perimetria, fotogrametria, além da aplicação do questionário PAFAL (Protocolo de Avaliação Fisioterapêutica em Adiposidade Localizada). Essas
medidas serão avaliadas antes e depois da intervenção. Para realização do presente estudo, houve submissão à Plataforma Brasil e aprovação deste
pelo comitê de ética da Liga Norte Riograndense contra o câncer, Natal/RN, com o parecer 1.896.218. Ao realizarmos a pesquisa com a aplicação da
terapia combinada utilizando o HECCUS, esperamos comprovar cientificamente a sua eficácia para a redução da adiposidade localizada, contribuindo
assim, cientificamente para a fisioterapia dermatofuncional. Além disso, também espera-se contribuir para a melhoria da qualidade de vida e
satisfação pessoal das pacientes beneficiadas.
Aluno: Anne Eluiza Barros Gonçalves
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Título EFEITOS MICROELECTRÓLISISPERCUTÂNEA - MEP® NA DOR MIOFASCIAL
Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim da Silva

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: rodrigomarcelvalentim@gmail.com

RESUMO
Os pontos-gatilhos miofasciais (PGM’s) são pequenas áreas hipersensíveis localizadas nas bandas musculares tensas palpáveis do músculo esquelético.
Dentre as causas estão a sobrecarga muscular, atividades repetitivas e traumas que causam estresse anormal em grupos musculares específicos.
Dentre as propostas terapêuticas para a dor miofascial encontram-se liberação miofascial, liberação dos PGM’s e alongamentos, além da
Microelectrólisis Percutânea - MEP® que consiste na aplicação de corrente galvânica de baixa intensidade através da agulha de acupuntura. Este
trabalho busca compreender quais alterações e efeitos negativos os PGM’s trazem aos universitários e como isso interfere em sua qualidade de vida,
propondo uma conduta terapêutica para alívio destes sintomas. O presente estudo tem como objetivo investigar e analisar a atividade
eletromiográfica após a aplicação da MEP®. Trata-se de um ensaio clínico randomizado e cego, constituído por universitários de ambos os sexos, com a
faixa etária entre 18 e 35 anos, que devem estar presentes no momento da aplicação dos questionários, não estarem gestantes, que não tenham feito
uso de medicamentos ou relaxante muscular em menos de 24 horas antes da intervenção e não apresentarem hipersensibilidade. Os voluntários serão
avaliados através dos questionários SF-36, após a seleção acontecerá à avaliação da dor, dos PGM’s e eletromiografia. A randomização constituirá em
3 grupos, após a intervenção será feita a reavaliação imediata e a aplicação da percepção de melhora e após 48 horas uma nova intervenção e
reavaliação. Será realizada a estatística descritiva e inferencial dos dados através programa SPSS 20.0. A normalidade dos dados será observada pelo
teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Para a comparação entre os grupos cujos níveis de significância de 5% (p<0,05). Acredita-se que a utilização da
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MEP® promoverá alterações na atividade eletromiográfica dos PGM’s, minimizando a sintomatologia dos indivíduos acometidos pelos mesmos. Esse
estudo foi submetido a plataforma brasil e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade federal do Rio grande do Norte-UFRN, Natal, RN, sendo
aprovado como o protocolo 2.883.604.
Aluno: Bianca Suellen Silva de Andrade
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Título EFICÁCIA DE MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS SOBRE A DOR E QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS COM CEFALEIA DO TIPO TENSIONAL
E-mail: ilpandolphi@hotmail.com
Docente orientador: João Luís de Alencar Pandolphi

RESUMO
A cefaleia é a desordem mais comum e aquela que prevalece durante a vida de grande parte da população. Dentre as causas estão o estresse e os
espasmos da musculatura pericraniana, presença de sensibilidade dolorosa na região, diminuição do limiar de dor, e a presença de pontos-gatilho
(PGs) que também podem ocasionar as dores de cabeça. As propostas terapêuticas para a dor miofascial encontram-se liberação miofascial, liberação
de PGs e alongamentos, além do Biofeedback por eletromiografia que consiste em fornecer aos pacientes um feedback de processos fisiológicos,
ajudando-os a ganhar controle voluntário sobre as funções do corpo como por exemplo para reduzir a tensão muscular disfuncional e para auto
eficácia em lidar com episódios de dor. Apesar de ser uma patologia muito comum, é ainda pouco estudada e a falta de informações faz com que não
sejam procurados os profissionais para atendimentos especializados, a fim de solucionar as possíveis crises. Este trabalho justifica compreender os
efeitos negativos da cefaleia tipo tensional, como isso repercute na qualidade de vida, além de propor uma conduta terapêutica para diminuir a
sintomatologia. O presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia de métodos não farmacológicos (biofeedback por eletromiografia e liberação
miofascial) sobre a dor e qualidade de vida em indivíduos com cefaleia do tipo tensional. Trata-se de um estudo experimental do tipo ensaio clínico
randomizado, a ser realizado na Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – Unidade Ponta Negra, Natal- RN, no período de julho de 2018 a junho de
2019. Farão parte desse estudo 45 indivíduos, que possuem Cefaleia Tipo Tensional. Estes serão distribuídos homogeneamente em três grupos, onde
cada grupo conterá 15 integrantes, sendo um grupo controlado (GC), um grupo com liberação miofascial (GTLMF), e por último, um grupo de
tratamento com Biofeedback por eletromiografia (NeuroUP). Os voluntários serão avaliados através dos questionários HIT-6 e SF-36, além da escala
visual analógica. Os grupos de intervenção realizarão 8 sessões de terapia, sendo duas por semana, totalizando 4 semanas. O presente estudo foi
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP – UFRN), sendo aprovado através do parecer de
número 2.883.008. Será realizada a estatística descritiva e inferencial dos dados através do programa SPSS 20.0. A normalidade dos dados será
observada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Para a comparação entre os grupos cujos dados paramétricos serão aplicados o teste de anova com
post hoc de tukey com nível de significância de 5% (p<0,05). Acredita-se que ambas as técnicas promovam alívio na dor e melhora da qualidade de vida
em pacientes com CTT, sendo o biofeddback por eletromiografia mais eficaz.
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DIREITO A EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA NO BRASIL: AVANÇOS E RETROCESSOS NA BUSCA PELA EFETIVAÇÃO DE UM DIREITO
CONSTITUCIONAL SONEGADO
E-mail: janaina.muniz@ufba.br
Docente orientador: Janaína Muniz da Silva

RESUMO
O debate sobre Educação para Cidadania no Brasil é objeto desta pesquisa, que visa investigar os avanços legislativos e iniciativas da sociedade civil em
prol da reorientação do currículo escolar e práticas pedagógicas à luz deste paradigma – o que será feito a partir de um estudo dos princípios
orientadores do Direito à Educação no Brasil e da análise do papel da Educação escolar na construção da cidadania democrática. O discurso sobre a
importância de uma Educação capaz de capacitar o indivíduo em formação para o exercício pleno de sua cidadania vem sendo recogitado ao longo dos
últimos anos, especialmente desde que as tensões político-sociais colocaram em evidência, no Brasil, a vulnerabilidade do cidadão-eleitor e seu pouco
domínio ao lidar com um “saber político”, que durante anos esteve legado ao seleto grupo dos que ascendiam às universidades e às altas carreiras do
funcionalismo público. Com base na premissa de que é dever do Estado promover uma educação capaz de garantir o desenvolvimento da pessoa,
capacitá-la para o trabalho e possibilitar-lhe o exercício pleno da sua cidadania, este projeto tem por escopo investigar a extensão e aplicabilidade do
mandamento constitucional contido no artigo 205, a partir da análise dos pressupostos de uma “Educação voltada ao Exercício da cidadania” no
Estado Democrático de Direito e da investigação dos avanços que vêm sendo empreendidos, neste sentido, pelo Poder Público e setores da Sociedade
Civil. São objetivos desta pesquisa: analisar o arcabouço normativo que define os princípios e objetivos da Educação Básica no Brasil, para
compreender o real alcance de seus pressupostos; investigar quais avanços legislativos e iniciativas da sociedade civil em prol da promoção de uma
Educação para Cidadania vêm sendo tecidos ao longo dos últimos anos; e verificar de que maneira o Estado e a sociedade civil têm favorecido a
materialização deste direito e a construção de uma sociedade mais afinada com os valores do Estado Democrático. Levantamento realizado na base de
dados do Congresso Nacional constata que, atualmente, já são mais de 70 o número de projetos de lei apresentados às casas legislativas com o intuito
de garantir a inclusão de novas disciplinas no currículo da Educação Básica. Desde noções básicas de Direito e Cidadania até o ensino do Direito
Constitucional e Organização do Estado, várias foram as propostas levadas à apreciação, apesar da imensa maioria delas não ter sido, sequer,
submetida à votação bicameral. Paralelamente a tais propostas, entretanto, setores da sociedade civil vêm ganhando destaque na discussão da
problemática da cidadania na Escola e até mesmo na promoção de ações em prol da capacitação de professores da educação básica interessados em
lecionar temas ligados à cidadania. É o que se vê em trabalhos realizados pela Mobis, plataforma on-line que disponibiliza gratuitamente conteúdos
para professores da educação básica interessados em lecionar temas ligados a cidadania e pelo GEEDH, Grupo de estudos que atua na capacitação de
estudantes, educadores, técnicos, gestores da educação, lideranças comunitárias e profissionais. Serão utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica
e documental na revisão de literatura e levantamento dos dados; e aplicara o método dedutivo na catalogação das informações, descrição das
variáveis e análise dos resultados encontrados. A partir dos achados decorrentes desta análise, identificada a presença de “projetos-embrioes” em
instituições de ensino da região metropolitana de Salvador, serão coletados dados a partir do exame do formato, alcance, público-alvo, e ferramentas
de ação utilizadas pelos projetos identificados, até o limite de três projetos-pilotos.
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título A REPRESENTAÇÃO DA MULHER E O DISCURSO DO EMPODERAMENTO FEMININO NA PUBLICIDADE BRASILEIRA
E-mail: monicapazz@gmail.com
Docente orientador: Mônica de Sá Dantas Paz

RESUMO
As agências e os profissionais da área de Publicidade e Propaganda têm tentado, de várias maneiras, cumprir o seu papel de publicizar, além de
fornecer novas experiências, entreter, comover, conscientizar, etc. Um tema recorrente nas mídias é a representatividade da mulher brasileira em
peças publicitárias, tanto no que se refere à crítica à representação delas via estereótipos negativos de gênero, quanto no que se trata do emergente
fenômeno de empregar um discurso feminista para o empoderamento feminino nas campanhas comerciais (femversiting). Neste contexto, as mídias
digitais, além de estar à disposição da comunicação da atividade publicitária, também servem para a construção da crítica popular, através de debates,
moções de repúdio, boicotes, mensagens de apoio e identificação com estas campanhas. Mesmo com o debate de gênero ganhando espaço na esfera
pública, ainda se faz necessário questionar como a publicidade vem trabalhando a representação da mulher e o feminismo e quais são os casos de
sucesso e os casos rechaçados pelo público no quesito gênero e publicidade? Sendo assim, este projeto de pesquisa tem como objetivo compreender
como a representação das mulheres e como o emprego do discurso do empoderamento feminino vem sendo utilizados em campanhas publicitárias
brasileiras, observando a reação social nas mídias digitais. Para tanto, serão observadas as campanhas de Natal e do Dia Internacional das Mulheres da
Avon e da O Boticário e as de Verão e Carnaval da Devassa, Itaipava e Skol, marcas selecionadas por já terem se destacado anteriormente no quesito
femversiting ou por terem sido alvo de polêmicas em decorrência da representação negativa das mulheres. Também serão realizados o
monitoramento e o mapeamento de outras campanhas que repercutiram nos Trend Topics do Twitter em decorrência de questões de gênero. Por fim,
será pesquisada a interação do público nas redes sociais com esses conteúdos e discursos para se entender a recepção das diferentes estratégias,
utilizando-se da plataforma Facebook. Dessa maneira, este projeto se justifica por aproximar os estudantes não apenas dos debates acerca de gênero
na publicidade, mas também de metodologias para a observação e análises das campanhas propagandísticas e suas interações com o público
consumidor via mídias digitais.
Aluno: Tiane Vasconcelos as Silva Dias
ESTÁCIO FIB

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário
Página 46 de 189

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título CONHECIMENTO DOS DISCENTES DE ENFERMAGEM ACERCA DOS CUIDADOS NO PROCESSO DE MORTE
E-mail: kalimar37@outlook.com
Docente orientador: Patrícia Mara de Pinho Andrade

RESUMO
Na área de saúde, o avanço tecnológico trouxe a possibilidade de prolongamento da vida, descobertas importantes vêm acelerando e modificando os
cuidados à saúde e a terminalidade tem sido velada. Hoje já não há espaço para velar os mortos em casa, este papel passou para o ambiente
hospitalar, onde existem profissionais pouco preparados para o cuidar no processo da morte. Os enfermeiros precisam ter conhecimento do seu papel
diante do cuidado às pessoas envolvidas nesse processo. No entanto, os currículos de graduação mantêm a tendência de priorizar apenas os cuidados
com a cura. Os eventos que envolvem o processo de morte, incluindo o luto, vêm acompanhados de reações emocionais e comportamentais
consideradas normais e que produzem impacto sobre o indivíduo e a família. Podendo desenvolver complicações diversas na vivência do luto, esse
impacto necessita ser adequadamente avaliado, para que sejam identificadas e implementadas as medidas de intervenção. Este projeto tem como
objetivo geral analisar o conhecimento dos discentes da graduação de enfermagem sobre os cuidados no processo de morte. Para tanto, foram
elaborados os seguintes objetivos específicos: identificar o conhecimento teórico sobre processo de luto; descrever, segundo a perspectiva dos
discentes, o papel da (o) enfermeira (o) no cuidado diante do processo de morte. Esta pesquisa se justifica pela necessidade de se compreender
aspectos que envolvem a morte e as implicações do conhecimento do profissional de enfermagem no cuidado com as pessoas que estão vivenciando o
luto pela ocorrência de morte na família. Este estudo será desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo, descritiva com abordagem qualitativa,
com a aplicação de entrevista semiestruturada e com análise de conteúdo de Bardin. Os sujeitos da pesquisa serão discentes do curso de Bacharel em
Enfermagem do primeiro ao último semestre (décimo). A quantidade de participantes será definida a partir do processo de aproximação com os
sujeitos da pesquisa, não afetando assim a rotina acadêmica, tendo no mínimo um sujeito de cada semestre curricular. A pesquisa será realizada no
Centro Universitário Estácio da Bahia, Campos Gilberto Gil, situado na cidade de Salvador, Bahia. A coleta de dados será feita a partir de entrevistas
semiestruturadas e realizadas individualmente, sendo que a participação das pessoas será voluntária e selecionada aleatoriamente até a saturação das
informações. O roteiro semiestruturado será aplicado aos discentes, norteando a entrevista que será gravada. Para tanto, serão devidamente
treinados os bolsistas e voluntários do PIBIC, para realização das entrevistas. O roteiro contém aspectos relacionados à caracterização do sujeito, com
as variáveis independentes (gênero, idade, tempo de graduação) e questões abertas norteadoras que abordam a temática proposta ou o objeto do
estudo. Para assegurar uma análise criteriosa dos dados as entrevistas serão transcritas na íntegra, em seguida submetidas às etapas da análise
temática ou por categoria preconizada por Bardin, que são: pré-análise, a exploração do material transcrito e o tratamento dos resultados, inferências
e interpretações, de onde deverão emergir as categorias de análise. Neste sentido, será analisado o conhecimento dos discentes sobre o processo de
luto e os cuidados de enfermagem no processo de morte. Este é um projeto integrado, do tipo “guarda-chuva”, um dos desdobramentos de uma
dissertação de mestrado. Foi submetido ao CEP na ocasião do trabalho inicial, tendo CAAE 41271115.5.0000.5284. Resultados esperados: os
estudantes apresentarão níveis de conhecimento diferentes, vinculados ao semestre que estarão cursando, à disciplina Tanatologia e as experiências
pessoas sobre a morte. O conhecimento sobre luto e sobre o processo de morte estará vinculado a frequência na disciplina Tanatologia.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Taiane Fontes Cardoso
Eli Cássia Galvão Vieira
Carla Neri dos Santos Santana
Rodrigo Jesus da Conceição

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

Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES RECÉM-DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE E SUA ASSOCIAÇÃO COM AS RELAÇÕES FAMILIARES
E-mail: ritaterezinha@gmail.com
Docente orientador: Rita Terezinha de Oliveira Carneiro

RESUMO
Anualmente ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da tuberculose e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), somente em 2017 foram
registrados 10,4 milhões de novos casos em todo o mundo. Portanto, a tuberculose representa um sério problema de saúde pública mundial com
profundas raízes sociais, sendo expressiva nos locais descritos como “bolsões de pobreza”. O Brasil está entre os 22 países responsáveis por 80% do
total de casos da doença no mundo, e a Bahia se configura como a 3ª capital brasileira em carga da doença. Historicamente o diagnóstico de
tuberculose oferece um estigma de isolamento e tristeza ao paciente, influenciando em sua decisão de não aderir ao tratamento anti-tuberculose, o
que por sua vez impacta econômica e emocionalmente às suas famílias. Na atenção à esta enfermidade, a inclusão do núcleo familiar tem ocorrido de
forma gradual e diferenciada entre os países, variando de acordo com o grau de organização e da centralidade das políticas de saúde voltada à família.
Entende-se que a família desempenha papel importante como suporte no enfrentamento da doença e conclusão do seu tratamento. Fica evidente que
é na família que os indivíduos encontram valores, interpretações, percepções, modelos de conduta, orientações e proteção que auxiliam no
enfrentamento dos desafios diários da vida e de processos relacionados com a saúde, o bem-estar e a doença. No entanto, o medo de discriminação
ou dificuldades econômicas pode afastar a família do seu papel de apoiadora dos doentes. Sem uma boa relação familiar, o paciente apresenta
maiores dificuldades de aderir ao tratamento, pois é dessa relação que surgem aspectos inerentes à boa qualidade de vida, tais como: os sentimentos
de confiança, apoio e segurança. Portanto, avaliar a concepção de qualidade de vida dos pacientes, relacionada às suas relações familiares, ajuda na
compreensão de comportamentos, além de ser favorável à sensibilização quanto ao sofrimento dos pacientes e seus familiares, justificando sua
realização. O questionamento suscitado nesse trabalho é como as percepções do paciente, referentes ao seu contexto familiar e à sua qualidade de
vida, o direciona para o desfecho clínico do seu tratamento. Nosso objetivo é avaliar quantitativamente a influência das relações familiares e da
percepção quanto a qualidade de vida dos pacientes no processo de adesão ou abandono do tratamento anti-tuberculose. A metodologia consiste na
realização de entrevistas nas unidades de referência para o tratamento adequado, em Salvador, Bahia, Brasil com indivíduos recém diagnosticados
com a doença ativa em dois momentos: 1º no momento do diagnóstico e, 2º após seis meses de tratamento. Serão utilizados os questionários
elaborados pela OMS, validados em língua portuguesa, com perguntas referentes à concepção de qualidade de vida (WHOQOL-bref.) e ao contexto
familiar (APGAR). Vale ressaltar que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CEPCqGM/FIOCRUZ) com número 16293713.9.0000.0040 de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE). Os dados coletados serão
tabulados e analisados em programas estatísticos (EpiData Analysis e Prism (GraphPad Inc., San Diego, CA), utilizando frequência, porcentagem,
desvios e médias. Além disso serão aplicados testes de comparação pareados (t de Student caso a distribuição dos dados seja paramétrica, ou
Wilcoxon caso a distribuição dos dados não seja paramétrica) para comparar as diferenças entre os valores obtidos para os 4 pontos. Será assumido
um erro alfa de 5%. Os resultados esperados são: o conhecimento da correlação entre o desfecho clínico e as concepções de qualidade de vida e
contexto familiar dos pacientes, e proporcionar o diálogo sobre a importância da família para o desfecho favorável da doença.
Aluno: Gilbert Marcone Bonfim de Souza
Aluno: Floriane Silva de Jesus
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PRODUTOS PANIFICÁVEIS VISANDO OS HIPERSENSÍVEIS AO GLUTEN
E-mail: larissaascosta@gmail.com
Docente orientador: Larissa Alves de Sousa Costa

RESUMO
A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, que leva a lesão na mucosa do intestino delgado, causando atrofia das microvilosidades e
deficiência na absorção de nutrientes. O tratamento para a doença celíaca consiste em uma dieta isenta de glúten, levando em consideração que a
ingestão insistente dessa proteína pode desencadear comorbidades severas. A maior queixa entre os celíacos é referente ao que comer, pois os
principais alimentos consumidos pela população contem glúten, isso dificulta seguir a dieta que lhes é proposta. Sendo assim, o presente trabalho tem
como objetivo geral, verificar a qualidade de produtos isentos de glúten elaborados com ingredientes alternativos e adicionados de hidrocoloides. E
como objetivos específicos: determinar a melhor formulação de cada produto elaborado (pão, biscoito e bolo) em relação à parâmetros como volume,
cor e textura do produto final; elaborar produtos controle (100% de farinha de trigo); determinar a composição físico-química dos produtos;
determinar a informação nutricional dos produtos com as melhores características tecnológicas; realizar o teste de aceitabilidade e intenção de
compra dos produtos sem glúten. Este será um estudo exploratório de caráter experimental e serão realizados ensaios preliminares no qual a equipe
envolvida neste estudo realizara testes sensoriais e observações quanto a qualidade dos produtos, mensurando parâmetros como: características
externas, internas, o aroma e o sabor. E válido ressaltar que estas características serão avaliadas por uma equipe constituída por três professores com
experiência na área e as formulações que mais se destacarem serão utilizadas para dar continuidade à pesquisa. Utilização de matérias primas
majoritárias como: farinha de arroz, farinha de soja, farinha de trigo sarraceno, amido de milho, fécula de mandioca adquiridos no mercado local de
Salvador-BA, goma xantana da Sigma-Aldrich, de grau alimentício para uso como estabilizante, espessante ou emulsificante. Os demais ingredientes,
tais como sal iodado, açúcar demerara, fermento biológico liofilizado, fermento químico em pó, óleo de coco, manteiga sem sal serão adquiridos
comercialmente. E válido ressaltar que os lipídios utilizados nas formulações dos pães sem glúten serão isentos de ácidos graxos trans. Nas
determinações físico-químicas, serão empregados reagentes com pureza analítica. Para a formulação de resultados serão determinadas em triplicata
as características físico-químicas e tecnológicas dos produtos elaborados. Será realizada também a análise sensorial e de intenção de compra, onde
provadores não treinados assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido a fim de consentir a sua participação na pesquisa. A aceitabilidade
dos produtos será determinada através da frequência relativa das notas atribuídas pelos provadores na avaliação sensorial e no teste de intenção de
compra das amostras. Os dados coletados serão submetidos ao teste de Tukey, em nível de 5% de significância, com o propósito de que sejam
procedidas as publicações dos dados e o retorno à comunidade.
Aluno: Marilene de Jesus Silva
Aluno: Natali da Conceição
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Título INDICADORES NUTRICIONAIS DE PACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICA
Docente orientador: Ramona Souza da Silva Baqueiro Boulhosa

Situação: PIBIC/IES
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E-mail: ramonabaqueiro@hotmail.com

RESUMO
O fígado é um órgão de relevância central no metabolismo de nutrientes. Logo, o dano hepatocelular pode comprometer a capacidade funcional dos
hepatócitos e, independentes da etiologia e duração, pode acarretar danos de grau variável sobre a homeostasia orgânica. Em seu estágio mais
avançado, na cirrose hepática, a reserva funcional residual do fígado não é capaz de manter suas funções mínimas, como a produção de fatores de
coagulação e de proteínas plasmáticas, levando a alterações metabólicas e funcionais. A avaliação nutricional de pacientes com cirrose hepática é
considerada difícil, pois os indicadores nutricionais tradicionais, tais como índice de massa corporal (IMC), cálculo de perda de peso e índice de
creatinina por altura são geralmente afetadas pela doença hepática ou de seus sintomas subjacentes. Objetivo: diagnosticar o estado nutricional desta
população por diferentes métodos em pacientes com cirrose hepática nos diferentes estágios da doença. A desnutrição é altamente prevalente e deve
ser triada precocemente, de forma a favorecer a intervenção nutricional breve e a melhora dos desfechos clínicos. Uma das causas da desnutrição
nesses pacientes é o consumo alimentar diminuído, causado por sintomas da doença como, anorexia, náuseas e saciedade precoce, além das
restrições alimentares prescritas. A perda de reserva e da força muscular assim como a redução do consumo alimentar estão associados a piora do
estado clínico de pacientes com insuficiência hepática. Serão avaliados pacientes com cirrose hepática em diferentes graus e de diferentes etiologias
assistidos em ambulatório de referência. A avaliação nutricional consistirá da avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência do braço, dobra
cutânea triciptal), dinamometria e investigação do consumo alimentar. A reserva muscular será avaliada pela circunferência muscular do braço e
comparada com os padrões de referência. As necessidades energéticas dos pacientes serão estimadas pelas equações de Harris-Benedict. Serão
coletados ainda dados sociodemográficos, clínicos e bioquímicos dos pacientes. A análise estatística consistirá em análise descritiva das variáveis,
utilizando a média, desvio padrão e frequência relativa. Para análise das variáveis categóricas, será utilizado o teste de qui-quadrado e para análise das
variáveis contínuas, será realizado ANOVA para verificação da diferença de médias. Para avaliar a correlação entre as variáveis contínuas, será utilizada
correlação de Pearson. O presente trabalho encontra-se aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgar Santos
sob número de protocolo 2.181.762. Resultados esperados: a partir dos resultados obtidos, será possível verificar, segundo a gravidade da doença
hepática, as inadequações alimentares bem como a prevalência do déficit da reserva e força muscular destes pacientes além de identificar grupos mais
vulneráveis a alterações nutricionais dentro do universo de pacientes com cirrose hepática.
Aluno: Kamilla de Souza Figueredo
Aluno: Jessica Andrusyszyn Andrade
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título MONITORAPP: UM APLICATIVO MÓVEL PARAMONITORAMENTO AMBIENTAL COM IMAGENS CAPTURADAS POR DRONE
E-mail: helderaragao@gmail.com
Docente orientador: Helder Guimarães Aragão

RESUMO
Atualmente, as ações do homem sobre a natureza têm preocupado ambientalistas de todo o mundo. Isto porque estas ações provocam desequilíbrios
nos ecossistemas e no meio ambiente, comprometendo fortemente a qualidade de vida da sociedade. Por ser uma preocupação presente, os Estados
e Munícipios, no geral, possuem em sua estrutura órgãos responsáveis pela fiscalização constante dos crimes ambientais. Entretanto, em função da
dimensão geográfica do Brasil e dos poucos recursos financeiros disponíveis, nota-se uma ineficiência nesta fiscalização. Existem inúmeros casos de
desmatamento que os órgãos fiscalizadores não conseguem evitar ou combater. Hoje, estes órgãos, em sua maioria, utilizam veículos e funcionários
para a realização de visita em campo, objetivando minimizar os crimes ambientais. Esta forma de fiscalização, no entanto, tem várias limitações, pois
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não há recursos humanos suficientes para o monitoramento de grandes extensões de área. Uma alternativa à visita de campo, seria o uso de
tecnologia da informação, visando tornar mais eficiente estas fiscalizações. Dentre as tecnologias, uma que se destaca é o sensoriamento remoto. Por
meio desta tecnologia, extensões de área podem ser monitoradas de forma remota através de imagens aéreas. Porém, este tipo de tecnologia possui
um custo muito alto, o que inviabiliza a sua adoção por Estados e Municípios com recursos financeiros insuficientes. Neste contexto, o presente
trabalho visa a construção de um aplicativo móvel, com software livre e sem custo, que deverá capturar imagens de monitoramento ambiental com
drones, a partir dos objetivos: estudar plataformas de aplicativo móvel; analisar a modelagem de desenvolvimento de aplicativos móveis voltados para
monitoramento ambiental; estudar tecnologias de drones; desenvolver um aplicativo móvel para a disponibilização de mapas com imagens obtidas a
partir de drones. A pesquisa será do tipo bibliográfica e aplicada – uma pesquisa intervenção. Será dividida em fases. Na primeira fase, será feita uma
revisão da literatura da área de aplicativos móveis. Após esta revisão, deverá ser realizada uma pesquisa a respeito de aplicativos que auxiliam na
fiscalização de crimes ambientais. Na segunda fase, serão estudadas a arquitetura de implementação de aplicativos móveis. Finalizada a segunda fase,
serão realizados voos com drones para captura de imagens de áreas de monitoramento ambiental com o aplicativo desenvolvido neste trabalho. Após
estes voos e mapeamento, um protótipo será desenvolvido e testado em um dispositivo móvel real. Os funcionários dos órgãos fiscalizadores poderão
visualizar as imagens de forma remota utilizando um aplicativo móvel desenvolvido em plataforma gratuita. Isto confere uma inovação ao projeto,
uma vez que as plataformas disponíveis, em sua maioria, são baseadas em soluções proprietárias e de alto custo. Portanto, a expectativa com a
realização deste projeto é a adoção das tecnologias de aplicativo móvel e de sensoriamento remoto por parte de Estados e Municípios com
orçamentos menores.
Aluno: José Carlos Junior
Aluno: Gilvan Oliveira
Aluno: Lucas de Souza Mata
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO (ACD) NO GÊNERO JURÍDICO ACÓRDÃO: UM OLHAR SOBRE A ABORDAGEM DA OFENSA AOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE E AS RELAÇÕES IDEOLÓGICAS E DE PODER DELA DECORRENTES
E-mail: eveline.lima@estacio.br
Docente orientador: Eveline Lima de Castro

RESUMO
O estudo do discurso é fator preponderante para a análise das relações de poder dele oriundas. Por isso, os analistas críticos do discurso preocupamse em observar como ocorre essa relação de poder. Nesta pesquisa, adota-se a concepção que considera o discurso uma prática social. A análise nesta
pesquisa recairá sobre o gênero jurídico acórdão que tenha, em seu bojo, a abordagem dos direitos da personalidade. O discurso jurídico apresenta
especificidades que o torna diferente dos demais discursos, seja pelo público singular ao qual se destina ou pela linguagem sui generis de seus
enunciadores. Em se tratando do gênero jurídico acórdão, os enunciadores são Desembargadores ou Ministros que, a partir de suas decisões, tem o
poder de interferir na esfera jurídica das pessoas, modificando-as, o que evidencia a força enunciativa destes textos jurídicos. A legislação pátria
protege os direitos da personalidade do ser humano, portanto, é necessário analisar as relações de poder subjacentes às decisões que põem fim aos
conflitos decorrentes de ofensa aos direitos da personalidade, reunindo subsídios para se verificar como se constrói a realidade social através desta
interferência judicial na esfera jurídica da subjetividade do ser humano. A análise crítica dos discursos utilizados em acórdãos que julgam casos
relacionados à afronta aos direitos da personalidade é uma forma de investigar o teor ideológico e a relação de poder inserta nestes textos jurídicos,
buscando uma visão reflexiva de como os direitos da personalidade do indivíduo tem sido abordado, estabelecendo a relação entre linguagem, poder
e ideologia. A ACD se aplica na medida em que se apresenta relevante verificar como a relação ideológica e de poder subjacente a este texto jurídico,
manifestada através da decisão do julgador, é capaz de contribuir para a recomposição da dignidade deste indivíduo. Estas decisões sofrem influência
direta da relação de hierarquia e dominação imposta pela legislação, sendo relevante estudar se, em algum momento, ocorre a quebra desta
hegemonia, em casos nos quais o julgador, por exemplo, decide de forma contrária ao que está disposto na norma, através de métodos interpretativos
da hermenêutica jurídica. Esta pesquisa objetiva analisar a abordagem da ofensa aos direitos da personalidade e as relações ideológicas e de poder
dela decorrentes no gênero jurídico acórdão, sob o viés da ACD. O corpus utilizado na pesquisa será constituído de acórdãos do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que abordem assuntos relacionados à ofensa aos direitos da personalidade, no período de 2015 a 2018. A escolha da Corte se deu por ser
o Superior Tribunal de Justiça responsável pela uniformização da interpretação da lei federal em todo o Brasil. O recorte temporal teve por objetivo
dar consistência à pesquisa, abrangendo lapso de tempo hábil à coleta dos dados necessários à ACD nos referidos textos jurídicos. Obtido o corpus,
passar-se-á para a fase da análise dos dados, buscando identificar como se estabelece a relação de poder nos acórdãos proferidos em casos de ofensa
aos direitos da personalidade. Para a análise dessa relação, será adotada a metodologia de Fairclough, que consiste numa análise tridimensional
composta por uma combinação das três tradições analíticas indispensáveis para a Análise do Discurso: a análise linguística e textual da linguística, a
análise da prática discursiva e a análise da prática social. Tendo em vista que a análise do discurso objetiva interpretar a realidade social, revelando as
relações de poder subjacentes ao processo de construção da realidade, espera-se identificar como as relações ideológicas e de poder inerentes ao
conteúdo do gênero jurídico acórdão interferem na recomposição da dignidade humana, bem como se há, em algum momento, quebra de hegemonia,
em casos nos quais o julgador, através de métodos interpretativos da hermenêutica jurídica, decide de forma contrária à Lei.
Aluno: Daiany Sousa Vieira
Aluno: Marília Pereira da Costa Rodrigues
Aluno: Danúbia Silva Almeida Mota Lima
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Título A DEMOCRACIA DIRETA E AS IMPLICAÇÕES DA PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NAS REDES SOCIAIS: FAKE NEWS E SUAS IMPLICAÇÕES NA
DEMOCRACIA
E-mail: gabpessoa@hotmail.com
Docente orientador: Gabriela Pimentel Pessoa

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo averiguar as implicações práticas da criação e propagação de notícias falsas por meios digitais, o que,
popularmente, ficou conhecidas como “fake news”. Intenta-se, primordialmente, detectar como essa difusão pode afetar e influenciar os resultados
do exercício da democracia, tais como resultados de eleições para cargos eletivos e pesquisas de opiniões sobre os mais diversos assuntos. Sua
relevância demonstra-se clara, quando se percebe que boa parte da população parece não verificar a veracidade das informações propagadas pela
internet, o que compromete o exercício democrático livre. Desta forma, percebe-se que existe um empecilho para a formação da opinião dos cidadãos
que parecem não estar livres para fazer suas escolhas democráticas, uma vez que tomam decisões baseados nessas notícias falsas. A prática,
claramente atentatória ao exercício da cidadania, compromete o direito de livre escolha. Busca-se esclarecer, também, que tipo de interesses estão
por trás de tal prática e que tipo de benefício determinados setores da sociedade podem alcançar com esse tipo de ação. A metodologia empregada
para tanto terá caráter exploratório e investigativo, a fim de se estabelecer o conceito do que vem a ser “fake News”, bem como, buscar-se-á fazer um
levantamento dos documentos legislativos e decisões judiciais que possam demonstrar como o tema tem sido tratado pelos poderes instituídos. Além
disso, utilizar-se-á um levantamento bibliográfico que seja capaz de cotejar, do ponto de vista teórico, que requisitos e marcos são necessários para
um exercício democrático saudável e capaz de expressar a vontade popular. A internet e as redes sociais serão a principal fonte de dados. Com isso,
espera-se concluir que a propagação e difusão de notícias falsas tem o poder de afetar negativamente o exercício da democracia livre, uma vez que
inibe, logo de início, um dos requisitos mais essenciais para a participação democrática livre, qual seja, a informação.
Aluno: Ismaella Alves Ribeiro
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Título A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NOS CONFLITOS ARMADOS: O PAPEL DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO
E-mail: arserpa@terra.com.br
Docente orientador: Antônio Augusto Rodrigues Serpa

RESUMO
O presente trabalho enfoca a questão da proteção do meio ambiente face aos conflitos armados, dando destaque à forma como o assunto encontrase inserido no Direito Internacional Humanitário (DIH). A guerra tem causado enormes custos humanos e econômicos, além de graves prejuízos ao
meio ambiente. Muitas vezes a destruição deliberada dos recursos naturais faz parte de uma tática de guerra. Por séculos, comandantes militares
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deliberadamente focaram o meio ambiente, no intuito de obter qualquer vantagem possível sobre seus adversários. Contudo, na maioria dos casos, o
meio ambiente é apenas mais uma vítima do fogo cruzado das partes envolvidas no conflito. Depois da guerra na ex-Iugoslávia, o Programa das Nações
Unidas para o Ambiente (PNUMA) empreendeu a limpeza de quatro sítios quimicamente contaminados na Sérvia e no Montenegro. Em 2006, uma das
consequências do conflito armados entre Israel e o Hezbollah foi o derramamento de 15 mil toneladas de combustível da central elétrica de Jiyyeh, ao
sul de Beirute, o qual afetou a costa libanesa e síria, ao longo de 150 quilômetros, poluindo as praias e as águas costeiras e prejudicando a pesca e as
atividades turísticas. Não são poucos os relatos científicos sobre os danos ao meio ambiente causados pelos conflitos armados. As armas são
naturalmente devastadoras quando utilizada no campo de batalha. Assim, a vegetação pode ser mudada para sempre, e a vida selvagem pode ser
permanentemente prejudicada. Pode ser igualmente, ou talvez, mais devastador para o meio ambiente o dano colateral resultante da destruição de
instalações industriais, civis ou militares, que contêm materiais perigosos. Além disso, os materiais remanescentes de guerra (minas e engenhos
explosivos não detonados) também provocam efeitos prejudiciais para as pessoas e ecossistemas, por muito tempo, após a guerra ter terminado. Em
suma, os custos dos impactos maciços dos conflitos armados são pagos tanto pela população civil, quanto pelo meio ambiente. Contudo, a proteção
das pessoas tem precedência sobre a proteção do meio ambiente. Como o Direito Internacional e o Direito Internacional Humanitário têm de se
preocupar primeiro com os prejuízos aos seres humanos, as preocupações ambientais têm sempre recebido menos atenção. Entretanto, hoje como os
Estados estão mais conscientes acerca da importância do meio ambiente, torna-se claro que a destruição desenfreada dos ecossistemas tem tido um
impacto grave sobre a humanidade. Assim muitas das substâncias utilizadas durante os conflitos armados afetam não só as atuais gerações, mas
também as futuras. Esse projeto científico procura responder as seguintes questões: Existem normas do DIH que podem ser utilizadas para a proteção
do meio ambiente diante dos conflitos armados? As previsões contidas nessas normas estão bem articuladas? O que poderá ser feito para aumentar a
proteção do meio ambiente na guerra? Dessa forma buscar-se-á identificar na legislação internacional que compõe o Direito Internacional Humanitário
as previsões legais de proteção direta ou indireta do meio ambiente e analisar essas previsões, para em seguida apresentar sugestões para o
aperfeiçoamento do arcabouço e da sistemática jurídica de proteção ao meio ambiente no plano internacional, face aos conflitos armados. A
metodologia a ser utilizada será a pesquisa bibliográfica, com acesso fontes diretas, através da consulta da legislação em vigor, composta dos diversos
tratados que integram o DIH. Também, será realizada uma pesquisa bibliográfica, a fontes indiretas, através de consultas a livros e artigos
especializados, que tratam sobre o assunto.
Aluno: Luciano Matos Viana
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Título AS VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E O REFLEXO NOS DIREITOS DA SUA PERSONALIDADE: PROPOSTA DE
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA E RESSIGNIFICAÇÃO DA DIGNIDADE A PARTIR DE UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
E-mail: eveline.lima@estacio.br
Docente orientador: Eveline Lima de Castro

RESUMO
A violência, em suas diversas modalidades, tem se tornado um fato persistente na vida social, como resultado das relações de conflito e poder. É
preciso desmitificar a ideia inveterada de que a violência é tão somente física, pois outras formas de violência são tão ou mais graves, trazendo efeitos
danosos que podem se enraizar por toda uma vida no íntimo da mulher. Daí a importância de se estudar as violências impingidas à mulher, em seu
contexto plural, extirpando a noção de que violência grave é apenas a que deixa marcas físicas, perceptíveis ao olhar da sociedade. As agressões à
mulher podem ser de ordem física, psicológica, sexual e patrimonial, sendo o foco desta pesquisa a violência contra a mulher no ambiente doméstico,
dada a sua vulnerabilidade em relações sociais conflituosas ditas como de poder, fruto de uma sociedade que ainda tem arraigado um suposto
predomínio do masculino sobre o feminino, tal como se observa nas relações pais/filha, esposo/esposa. Dada a perspectiva jusnaturalista dos direitos
da personalidade, tornam-se ainda mais abusivas tais agressões, pois estes direitos são inerentes ao homem. É necessário identificar as dimensões das
violências contra a mulher, suas causas e consequências e produzir indicadores que permitam avaliar se a legislação vem sendo aplicada no sentido de
prevenir e coibir a violência e proteger a mulher. O objetivo da pesquisa é analisar o reflexo das violências aos direitos da personalidade da mulher no
ambiente doméstico, estabelecendo uma proposta de enfrentamento da violência e ressignificação da dignidade, a partir de uma análise no Município
de Fortaleza. Para tanto, será utilizado o método fenomenológico, que busca o significado da experiência, partindo do pressuposto de que a realidade
é construída socialmente, existindo diversas interpretações e compreensões. A pesquisa será desenvolvida nas seguintes etapas: a) pesquisa
bibliográfica e análise da legislação; 2) análise e tabulação dos dados obtidos junto ao Censo e Mapa de Risco Pessoal e Social (CEMARIS) e nos Boletins
de Ocorrência junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), buscando identificar as formas de violência sofridas por mulheres de 18 (dezoito) a 45
(quarenta e cinco) anos, no período de 2015 a abril de 2018, no Município de Fortaleza; c) análise dos laudos de psicólogos que acompanham
mulheres vítimas de violência, bem como entrevista com estes profissionais, a fim de identificar a influência das violências sobre a personalidade da
mulher; d) entrevista com mulheres vítimas de agressão, a fim de compreender os impactos das violências aos direitos de sua personalidade,
identificando o que ocorreu após a denúncia, como passaram a se portar, que mudanças se operaram em sua vida, ou até mesmo se o medo as
impediu de denunciar; e e) elaboração de proposta de enfrentamento das violências e ressignificação da dignidade destas mulheres, com o fito de dar
efetividade aos mecanismos de prevenção e coibição das violências no âmbito doméstico. O trabalho tem por fim, a partir do levantamento dos dados
e estudos comparativos de registro das ocorrências de violências contra a mulher, determinar e identificar as principais formas de intervenção,
cuidados ofertados nas redes de acolhimento, acompanhamento social, de saúde e jurídico e melhoramentos nas ações de prevenção à violência
contra a mulher. Pretende-se identificar as situações de violência de natureza doméstica, avaliando se há fidedignidade nos dados que evidenciam
estatísticas. Esta análise será possível, por ser realizada em conjunto com as entrevistas às mulheres vítimas de violências e aos psicólogos que as
acompanham. A atenção às violências domésticas, que tem incidido em grau cada vez maior, é uma forma de identificar as fragilidades de prevenção e
coibição, propondo medidas de enfrentamento do problema e ressignificação da dignidade, para o fortalecimento intersetorial das redes de apoio
jurídico-psíquico às mulheres vítimas das violências.
Aluno: Tárcia de Lima Meneses
Aluno: Eça da Silva Canto Junior
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Título OS REFUGIADOS AMBIENTAIS: A QUESTÃO DOS PAÍSES INSULARES
Docente orientador: Antônio Augusto Rodrigues Serpa

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: arserpa@terra.com.br

RESUMO
O problema dos refugiados constitui uma das questões mais complexas com que a sociedade internacional hoje se defronta. O tema é objeto de
intensos debates nas Nações Unidas, que continuam a procurar meios mais eficazes para proteger e prestar assistência a esse grupo particularmente
vulnerável. Enquanto uns propõem uma maior cooperação e coordenação entre organizações humanitárias, outros destacam a existência de lacunas
na legislação internacional e exigem uma maior definição de regras neste domínio. Partindo-se das premissas que o número de refugiados no mundo
está aumentando em decorrência das alterações ambientais e climáticas, além de outros fatores como os conflitos armados; que não existe um
arcabouço jurídico internacional capaz de proteger os refugiados ambientais; que os deslocamentos humanos relacionados a alterações ambientais e
climáticas podem impactar as relações entre os Estados, por representarem uma ameaça à paz e a segurança internacional e que tal fato exigem uma
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resposta da sociedade internacional para esse problema, o projeto tem como marco teórico o processo histórico de generalização e expansão da
proteção internacional dos direitos humanos, em especial, dos refugiados, diante da multiplicidade e diversidade de mecanismos de proteção das
pessoas humanas. O presente trabalho propôs-se a discutir o problema sobre a melhor forma para tratar os refugiados ambientais, a partir de uma
visão crítica e multifacetada do problema, no intuito de contribuir para o preenchimento da lacuna normativa internacional que envolve a proteção
dessa categoria de refugiado. Em relação à metodologia, será utilizada principalmente a pesquisa bibliográfica, sendo a doutrina estrangeira a mais
compulsada, em razão da escassa bibliografia nacional específica sobre o tema. A análise interdisciplinar do tema envolvendo as relações
internacionais e o direito internacional será fundamental para uma adequada abordagem das múltiplas dimensões do tema, proporcionado um
diálogo entre diferentes olhares e perspectivas. Busca-se como resultado do presente projeto de pesquisa apresentar, ainda de maneira sucinta, face a
complexidade do problema, soluções para o enfrentamento das dificuldades a que são submetidos os refugiados ambientais, particularmente os
originários dos países insulares.
Aluno: Ana Thaís Silva Matos
Aluno: Octavio Costa Neto
Aluno: Sthael Uchoa Sampaio
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO E PROCESSO DE PROJETO PARTICIPATIVO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
E-mail: arthurfortaleza.arq@gmail.com
Docente orientador: Antonio Arthur Fortaleza Neves

RESUMO
O tema desta pesquisa é a avaliação pós-ocupação de um empreendimento de habitação de interesse social e a participação popular no contexto do
processo de empreendimentos desta natureza. Esse é um tema interdisciplinar, pertencente a grande área das ciências sociais aplicadas, mais
especificamente a área da arquitetura e do urbanismo, mas também, é um tema abordado por outras áreas do conhecimento, como a geografia e a
sociologia. A despeito das políticas públicas que já foram implementadas ao longo dos anos, a questão da moradia ainda continua sendo um problema
atual, que perpassa as décadas e cresce ao longo do tempo. A não participação da população, desde a criação da política habitacional até o processo
de projeto das unidades habitacionais resulta em um afastamento do que é proposto pelos técnicos do que de fato a população necessita. Quando os
diversos aspectos que estão relacionados ao conceito de moradia digna são levados em consideração, diminuem-se os problemas ligados a evasão da
população. Por essa razão, a participação popular torna-se extremamente relevante na elaboração de projetos de habitação de interesse social (HIS). A
análise buscará na APO os recursos metodológicos necessários para uma melhor e mais ampla compreensão do objeto de estudo, sua dinâmica social,
comercial e de mobilidade, arquitetônica e urbana, enfocando os seus aspectos físicos, funcionais e comportamentais. Para isso centrou sua análise
em três aspectos básicos do objeto de estudo: (i) análise física-técnica do espaço, (ii) análise do ponto de vista do cliente e (iii) análise do ponto de
vista urbanístico. A participação popular no processo de projeto, principalmente no que se refere à descoberta das necessidades dos indivíduos e/ou
dos grupos que irão residir em HIS, facilita a compreensão de como é possível melhorar as condições de habitabilidade de famílias de baixa renda e
também diminuir a sua evasão. É preciso procurar projetar habitações que estejam de acordo com os modos de vida dos grupos sociais que irão
utiliza-las, buscando superar as contradições entre o espaço idealizado pelo arquiteto e o vivenciado pelos moradores. Com este trabalho espera-se:
verificar o panorama da avaliação pós-ocupação por parte dos usuários em empreendimento de habitação de interesse social em Fortaleza; e propor
diretrizes para implementação de processos participativos em empreendimentos de habitação de interesse social tomando como base os processos
participativos de projetos de HIS em São Paulo, Chile e Portugal e comparar com o processo em Fortaleza.
Aluno:
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Título PESQUISA SOBRE EFICIÊNCIA LUMINOTÉCNICA DO CENTRO DE FORTALEZA
E-mail: arthurfortaleza.arq@gmail.com
Docente orientador: Antonio Arthur Fortaleza Neves

RESUMO
Projeto de pesquisa sobre eficiência luminotécnica das praças do Centro de Fortaleza de duração inicial de 06 meses, junto aos usuários das praças, e
comunidades circunvizinhas, nos seguintes locais: Praça Coração de Jesus; Praça do Carmo; e Praça José Bonifácio. Sendo estas situadas no Bairro
Centro, no município de Fortaleza (Ceará). Busca realizar levantamento da iluminação do local e pesquisa qualitativa junto aos usuários e comunidades
circunvizinhas. Ainda, busca incentivar os alunos a realizarem pesquisas sobre a norma técnica NBR 5101, sobre iluminação pública, assim como
realizarem pesquisas sobre metodologias de investigação científica. Este projeto propõe-se a realizar diretrizes de melhorias de iluminação pública em
praças. Como objetivo geral, o presente trabalho propõe elaborar diretrizes sobre melhorias de iluminação pública em praças do Centro de Fortaleza, e
como objetivos específicos, investigar a sensação percebida pela iluminação local, junto aos usuários e comunidade local, realizar a coleta de dados
por meio de instrumento de coleta semiestruturado, bem como, realizar análise dos dados. A abordagem de estudo será subdividida em três etapas: a
primeira etapa constituída de elaboração de instrumento de coleta de dados através de referencial teórico; a segunda etapa será composta pela
aplicação do instrumento de coleta de dados e levantamento técnico sobre a iluminação do local; e a terceira etapa será composta pela análise dos
dados qualitativos e técnicos, assim possibilitando e finalizando a etapa com a elaboração das diretrizes sobre melhorias de iluminação pública. Para
formulação deste projeto, a pesquisa contou com uma coleta prévia de dados por meio de diversas visitas nas praças. O meio usado para avaliação do
conforto foi pela iluminância, que é a relação entre o fluxo luminoso incidente em uma superfície com a área. As medições foram realizadas com o uso
do luxímetro, na altura dos olhos à aproximadamente 1,60m de altura do piso e com horário de coleta dos dados sempre a partir de 18:00h, conforme
procedimento recomendado pela NBR 5101, 2012. Com os dados coletados o objetivo é verificar e comparar as iluminâncias médias, valor dado pela
média aritmética dos pontos coletados, e o fator de iluminância, razão entre a iluminância mínima e a iluminância média, com a NBR 5101 - Iluminação
Pública. Como resultados, espera-se a elaboração de um conjunto de diretrizes sobre melhorias de iluminação pública em praças do Centro de
Fortaleza.
Aluno: Tobias Ferreira da Silva
Aluno: Isac Costa de Sousa
Aluno: Lucas Cunha dos Santos
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Projeto(s) do curso: Design de Interiores
Título POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO PÓS-MODERNISMO PARA A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NO DESIGN DE MOBILIÁRIO DO CEARÁ
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RESUMO
Ao manufaturar um produto a indústria elabora ao mesmo tempo um objeto e uma mensagem. O objeto atenderá às funções de uso e estética, a
mensagem atenderá principalmente a função simbólica do produto. O design deve ser a ferramenta através da qual as diversas demandas do
usuário/consumidor e do produtor serão transformadas em produto. Neste processo, o design contribui para a construção da identidade corporativa,
diferenciando a organização e seus produtos no mercado doméstico e/ou internacional. Em uma época de internacionalização dos mercados, o
consumidor pós-moderno busca novas formas de identificação com as empresas/marcas, e muitas vezes, busca também sua própria identidade na
escolha dos produtos que consome. Assim, a construção da identidade de uma marca pode buscar suas bases na cultura local, que se refletirá no
consumo de produtos onde o consumidor possa encontrar um pouco de si mesmo, ou possa relacionar este produto com os valores que deseja adotar.
Este cenário, e a atual complexidade do mercado onde as organizações estão inseridas, justifica o interesse em pesquisar sobre a construção da
identidade de produtos, tendo o design como ferramenta de construção dessa identidade.No movimento estético pós-moderno, o design de produtos
considera tanto a funcionalidade como a qualidade comunicativa no projeto. A mensagem comunicada pelo produto passa a ter maior carga de
humor, ironia e sensualidade, além do uso de elementos do gosto popular. No Brasil, essa nova abordagem começou a favorecer o desenvolvimento
de produtos onde nossa diversidade é aceita em todas suas nuances, apesar das dificuldades impostas pelo pluralismo das influências que moldaram
nossas referências culturais. Trazendo o foco desta pesquisa para a cultura cearense, podemos identificar que esta resulta de influências ibéricas,
indígenas e africanas, apresentando, no entanto, particularidades que a distinguem das outras regiões brasileiras. Uma dessas características é o
humor. O humor cearense é debochado, irreverente e exagerado, tornando-se conhecido em todo Brasil através de seus humoristas. Dessa forma, o
humor passou a fazer parte do patrimônio imaterial da cultura cearense, o que reforçou a percepção deste como uma importante forma de expressão
da cultura dessa região. Assim, ao perceber que a cultura cearense e a proposta do movimento estético pós-moderno possuem diversos pontos em
comum, foi definido o seguinte Objetivo Geral para este trabalho: Compreender como o movimento pós-modernista pode contribuir para a construção
de identidade no design de mobiliário cearense. Em decorrência, os Objetivos Específico são: a) compreender o movimento pós-modernista no design,
suas características e consequências para o projeto de mobiliário; b) relacionar as características do movimento Pós-moderno com aspectos da cultura
cearense; c) identificar como os pontos de interseção entre o movimento estético Pós-moderno e a cultura do Ceará podem contribuir na elaboração
de uma identidade própria para o design de mobiliário cearense e; d) desenvolver anteprojeto de mobiliário inspirado na intercessão das
características do movimento Pós-moderno e da cultura cearense.Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, esta será uma pesquisa
qualitativa, aplicada, com características de um estudo exploratório, que utilizará como abordagem metodológica uma pesquisa bibliográfica e um
levantamento imagético. O resultado desta investigação fundamentará a elaboração de um anteprojeto de mobiliário resultando na confecção de um
modelo. Desta forma, espera-se que os resultados dessa investigação possam contribuir com a indústria de móveis do Ceará, apresentando exemplos
de projetos que ilustrem como as características do movimento Pós-moderno podem contribuir para construção de identidade em produtos de
mobiliário da indústria cearense. No âmbito acadêmico, este trabalho pretende estimular a pesquisa na área do Design, ainda pouco desenvolvida no
estado.
Aluno: Ítalo Bernardo da Silva
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RESUMO
A moda é uma forte indutora de consumo, tendo a estampa, que é uma das possibilidades de design de superfície no segmento têxtil, como um dos
maiores aparatos de persuasão. Através dela o consumidor se identifica com o produto, criando relações afetivas e sinaliza preferências. A base da
estamparia é o elevado consumo de água, energia elétrica e produtos químicos. Assim, a geração de resíduos e a consequente poluição ambiental –
com impacto na saúde de operários e, em menor grau, do consumidor final – são constantes. Sendo o Ceará o 5º maior estado na produção têxtil
nacional e o primeiro em produção de denim e fios é notória sua relevância como executor de interferências na superfície têxtil e usuário de
pigmentos e químicos. Entender esse cenário e seus efeitos, analisando os processos de estampagem mais utilizados, localmente, sob o enfoque do
ecodesign é o intuito deste estudo. Os achados contribuirão para que designers e empresários possam projetar e aplicar métodos de interferências
têxteis mais alinhados com as bases do desenvolvimento sustentável, otimizando o uso de matéria-prima, recursos naturais e o trato de efluentes.
Para a realização desta pesquisa parte-se de uma abordagem qualitativa aplicada de caráter exploratório, com levantamentos bibliográficos e
documental, utilizando de instrumentos de coleta de dados semiestruturados e observação não participante com registros em notas de campo por
meio de visitas técnicas. A análise dos dados emergidos deverá ocorrer de forma orgânica e interpretativa, cruzando-se as categorias analíticas a
serem estipuladas para se averiguar as práticas atuais e as melhorias possíveis para que se alcance índices de design verde. Desta forma, espera-se não
apenas ampliar a compreensão dos conceitos e princípios do desenvolvimento sustentável e do ecodesign, mas sobretudo, sua efetiva aplicação no
âmbito da indústria de beneficiamento têxtil, em especial, no segmento de estamparia. O que acabará por fomentar o desenvolvimento, a produção, a
comercialização e o consumo de artigos pensados de maneira ecologicamente correta. Uma outra possível consequência é o valor agregado à imagem
e aos produtos destas indústrias. O designer de superfície/moda será o fio condutor na propagação desta consciência ecológica ao consumidor,
elegendo têxteis, insumos e processos ecofriendly, propondo soluções alinhadas com o desenvolvimento sustentável.
Aluno: Vanessa Mayra Pinheiro Cláudio
Aluno: Carolina Nobre de Almeida
Aluno: Rebeca Maxsuana Mesquita Duarte
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título CORROSÃO NO CONCRETO EM PRÉDIOS TOMBADOS: FATORES INFLUENCIAM NA DETERIORAÇÃO, PREVENÇÃO E REPAROS
E-mail: debissales@gmail.com
Docente orientador: Antonia Debora Sales

RESUMO
O elemento estrutural é um material primordial na construção civil, daí surge à necessidade de avaliar sua durabilidade, pois a corrosão que provoca
sua deterioração pode afetar a estabilidade da armadura, que está diretamente ligada a durabilidade das estruturas. As patologias ou defeitos podem
ser definidos como degradações inesperadas no desempenho das edificações devido à falta de qualidade do material empregado. Pode-se definir
corrosão como a interação destrutiva de um material com o ambiente, seja por reação química, ou eletroquímica. Basicamente, são dois os processos
principais de corrosão que podem sofrer as armaduras de aço para concreto armado: a oxidação e a corrosão propriamente dita. Por oxidação
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entende-se o ataque provocado por uma reação gás-metal, com formação de uma película de óxido. Este tipo de corrosão é extremamente lento à
temperatura ambiente e não provoca deterioração substancial das superfícies metálicas, salvo se existirem gases extremamente agressivos na
atmosfera. Verificada a ocorrência de processo corrosivo com a deterioração do concreto, deve-se dar início aos reparos para corrigir estes problemas,
que poderiam ser reduzidos com a manutenção preventiva. Temos ainda diversos meios para a proteção que evita a corrosão, algumas já são
implantadas logo na formulação do cimento, e outras logo após a montagem das estruturas. Para isso é necessário que tenhamos um concreto de boa
qualidade, que a estrutura seja projetada corretamente para o ambiente em que essa será utilizada, análise dos meios agressivos do ambientes e boas
condições operacionais. Neste trabalho faz-se uma análise das deteriorações e dos problemas patológicos encontrados no estudo de caso
desenvolvido nos prédios pertencentes ao Centro Universitário Estácio do Ceará localizado em Fortaleza – Ceará / Unidade Centro. Procura-se verificar
o que têm em comum as edificações que apresentaram mais problemas patológicos e maior deterioração relativa, demonstrando, assim, maior
potencial para patologia/deterioração, ou seja, procura-se identificar os fatores que possam ter contribuído para essa potencialização.
Aluno: Amanda Ellen Soares Vieira
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RESUMO
O elemento estrutural é um material primordial na construção civil, daí surge à necessidade de avaliar sua durabilidade, pois a corrosão que provoca
sua deterioração pode afetar a estabilidade da armadura, que está diretamente ligada na durabilidade das estruturas. As patologias ou defeitos
podem ser definidos como degradações inesperadas no desempenho das edificações devido à falta de qualidade do material empregado. Pode-se
definir corrosão como a interação destrutiva de um material com o ambiente, seja por reação química, ou eletroquímica. Basicamente, são dois os
processos principais de corrosão que podem sofrer as armaduras de aço para concreto armado: a oxidação e a corrosão propriamente dita. Por
oxidação entende-se o ataque provocado por uma reação gás-metal, com formação de uma película de óxido. Este tipo de corrosão é extremamente
lento à temperatura ambiente e não provoca deterioração substancial das superfícies metálicas, salvo se existirem gases extremamente agressivos na
atmosfera. Verificada a ocorrência de processo corrosivo com a deterioração do concreto, deve-se dar início aos reparos para corrigir estes problemas,
que poderiam ser reduzidos com a manutenção preventiva. Temos ainda diversos meios para a proteção que evita a corrosão, algumas já são
implantadas logo na formulação do cimento, e outras logo após a montagem das estruturas. Para isso é necessário que tenhamos um concreto de boa
qualidade, que a estrutura seja projetada corretamente para o ambiente em que essa será utilizada, análise dos meios agressivos do ambientes e boas
condições operacionais. Neste trabalho faz-se uma análise das deteriorações e dos problemas patológicos encontrados no estudo de caso
desenvolvido nos prédios pertencentes ao Centro Universitário Estácio do Ceará localizado em Fortaleza – Ceará / Unidade Centro. Procura-se verificar
o que têm em comum as edificações que apresentaram mais problemas patológicos e maior deterioração relativa, demonstrando, assim, maior
potencial para patologia/deterioração, ou seja, procura-se identificar os fatores que possam ter contribuído para essa potencialização.
Aluno: Willamy Rocha Castro da Cruz
Aluno: João Antônio Gonçalves e Silva
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Docente orientador: David Correia dos Anjos

RESUMO
A região nordeste do Brasil nos últimos anos vem sofrendo com a baixa quantidade de chuvas o que causa a redução dos níveis dos corpos de água
como rios, lagos e lençóis freáticos. A aquicultura, é uma atividade que possui grande importância, pois tem papel fundamental na segurança
alimentar e na geração de renda da população. Porém, essa atividade necessita do uso de grandes volumes de água, sendo esse um grande problema,
devido a escassez da água em algumas regiões. A aquicultura é realizada em viveiros ou tanques de criação, esses podem ser construídos de diversos
tamanhos, materiais de construção e sobre a superfície dos solos com técnicas criadas pela engenharia. Entretanto, boa parte dos tanques são
construídos sobre solos que possuem alta condutividade hidráulica, o que permite a rápida infiltração da água, de maneira que se torna necessário a
reposição diária de grandes volumes de água. Essa reposição além de causar o aumento exagerado do uso da água, também proporciona o aumento
do gasto de energia elétrica, devido a necessidade diária do bombeamento de água da fonte para os tanques. Esse projeto tem como objeto relacionar
as propriedades físicas e químicas dos solos utilizados na construção dos tanques, a infiltração da água no mesmo, como também avaliar o uso de
produtos comerciais utilizados para reduzir a condutividade hidráulica do solo de maneira que proporcione a redução da perda e o uso da água. A
condução desse projeto será realizada em 2 experimentos. No primeiro experimento deveram ser escolhidos reservatórios com diferentes capacidades
de armazenamento de água, tempo de uso pela atividade da aquicultura, construídos com diferentes materiais e graus de compactação. Para serem
analisadas as características físicas e químicas dos materiais utilizados na construção dos tanques ou reservatórios. Já no segundo experimento será
testado o produto comercial em reservatórios que possuam diferentes taxas de infiltração. A condução do presente projeto trará como consequência
impacto econômico, ecológico e social, pois, a possibilidade de sua implementação poderá auxiliar na preservação/conservação do meio ambiente,
permitindo a utilização adequada do solo na construção dos reservatórios utilizados para armazenar água para o desenvolvimento da aquicultura. O
projeto também poderá com seus resultados encontrados determinar quais as principais características dos solos devem ser levadas em consideração
para a escolha da construção de novos reservatórios e levar a opção aos produtores do uso de produtos comerciais que podem reduzir a perda e o
consumo de água em reservatórios já existentes. Além de poder propiciar o treinamento aos estudantes participantes do projeto que podem colocar
em prática todo o conhecimento teórico/prático que adquiriram no Centro Universitário Estácio do Ceará.
Aluno: Lucas Matheus Alves Martins
Aluno: Dayane Amaro Moreira
Aluno: Lucas Oliveira da Silva
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Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
Título TRABALHO MASCULINO EM TRADICIONAIS ESPAÇOS FEMININOS: "TUDO MUDA E NADA MUDA",
E-mail: ilnars1313@gmail.com
Docente orientador: Francisca Ilnar de Sousa

RESUMO
Iniciamos justificando os motivos que nos levaram a optar pelo tema do trabalho masculino em tradicionais espaços femininos, no setor de confecção,
no Ceará. Primeiro, o fato de pesquisador@s mostrarem interesse em discutir as atividades de produção em uma perspectiva de gênero em que o
olhar se direciona, geralmente, para a mão-de-obra feminina; e, ainda, não observam a ocupação de espaços pelo sexo masculino em atividades
outrora consideradas femininas. Em segundo, muitas destas discussões têm apontado para a confirmação e denúncia acerca das desigualdades entre
gêneros. Poucas destas discussões, entretanto, não consideram os motivos que levam às mudanças e permanências, no mundo do trabalho, assim
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como não refletem acerca de estereótipos naquilo que identificamos como “trabalho para homem e trabalho para mulher”; principalmente em
atividades cuja mão-de-obra é extremamente desqualificada, barata e despolitizada, como a que encontramos na área da confecção. Portanto, temos
como objetivo geral analisar o trabalho masculino, em uma perspectiva de gênero, na atividade de confecção de roupas, na Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF). Outros específicos são: entender a utilização de mão-de-obra desqualificada e depreciada de seu potencial de criatividade no setor de
confecção de roupas; compreender a divisão sexual do trabalho no setor de confecção de roupas, a partir de marcadores sociais de dominação; e,
discutir permanências e mudanças na relação entre especialização da divisão sexual do trabalho e tecnologias da inovação. No que diz respeito aos
caminhos metodológicos, pretendemos realizar pesquisa de campo em fábricas de confecção, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por ser
área em que há a maior concentração de fábricas deste setor. Para coleta de dados e informações recorreremos aos proprietários ou gestores para
aquisição de dados primários e entrevistas; realizaremos também entrevistas com trabalhadores para entendermos as motivações, expectativas e
desafios que esta área profissional instiga; por fim, trabalharemos com dados secundários, fartamente publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e pelo Relatório de Informações Socioeconômicas (RAIS). Para analisar os dados, optamos por trabalhar com a técnica de análise de
conteúdo, cujas categorias que emergem da fala dos sujeitos entrevistados, seguirão como norte sistematizador da discussão. Para obtermos uma
leitura panorâmica e quantitativa de dados qualitativos, utilizaremos o programa Atlas T.I., de forma que possamos destacar os aspectos socioculturais
predominantes ou mutantes, naquilo que identificaremos como práticas ou marcas de dominação social. Entendendo como marcas de dominação
social os valores, crenças, comportamentos e uma cultura arraigada nas definições de masculino e feminino e, notadamente, nas relações cotidianas.
Esperamos como resultados contribuir para o debate acadêmico; mas, principalmente, lançar luzes acerca da divisão sexual do trabalho, em atividades
consideradas setores fortes da economia brasileira, como é o caso da confecção, em que a procura por mão-de-obra barata, desqualificada e
despolitizada tem sido a regra. E, destacar o desinteresse do Estado por melhoria das condições do trabalho realizado por est@s trabalhador@s, de tal
forma que não se torna tema de debates e de políticas públicas, talvez pela grande oferta desta mão-de-obra; visão reforçadora da ideológica divisão
do mundo do trabalho em atividade manual e intelectual e, em trabalho para homens e trabalho para mulheres. Assim também, pretendemos
conhecer melhor a dinâmica deste setor, pois observamos que com a entrada da mulher, no mercado de trabalho, seja em que área for, muitas
mudanças significativas são implementadas e, de tal maneira que poderiam beneficiar trabalhador@s, empresas e a sociedade, rompendo este ciclo
de valorização do trabalho masculino em detrimento do trabalho feminino, mas também de minimização da exploração d@ trabalhador@. Por fim,
destacamos que esta proposta de investigação seguirá os preceitos da ética na pesquisa, cujo projeto foi devidamente cadastrado na Plataforma Brasil
e encaminhado para o Conselho de Ética de Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará.
Aluno: Emanuela dann silva mota
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título A INOVAÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA DO INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA - INESC
E-mail: joelmacastelo@hotmail.com
Docente orientador: Joelma Leite Castelo

RESUMO
O objetivo deste estudo é de identificar as cinco dimensões de inovação social no Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária do Instituto
Nordeste Cidadania - INEC, fundamentando-se no quadro de dimensões de análise da inovação social elaborado por Tardif e Harrisson (2005).
Especificamente identificar e descrever as ações de inovação social do Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária; verificar a importância
destas ações, na percepção dos atores envolvidos, para a comunidade na qual o programa está inserido; e analisar se houve transformações e
melhorias na qualidade de vida da comunidade de Sussuí no interior do Ceará. Utilizou-se da abordagem qualitativa e o estudo se caracterizou como
descritivo. Optou-se pela escolha do quadro síntese de Tardif e Harrison (2005) para investigação de dimensões da inovação social, devido à
abrangência da análise de diversos trabalhos feitos pelos pesquisadores oriundos do Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES),
importante instituição canadense, reconhecida mundialmente pelos trabalhos no campo da inovação social. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e
de campo, realizada por meio de um estudo de caso. Pretende-se utilizar como dados primários as entrevistas semiestruturadas e aplicações de
questionários com os atores institucionais e beneficiários da unidade de análise do INEC conduzido por Mauer (2011). A amostra da pesquisa
envolverá 29 atores dos quais, 26 são beneficiários do programa e 3 representantes do corpo administrativo do INEC. Realizada a investigação, esperase aplicar o quadro de síntese das dimensões de inovações sociais proposto por Tardif e Harrisson (2005), identificando-se cada uma das cinco
dimensões de análise no Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária do INEC, como também, visualizar possíveis dimensões emergentes
no contexto da unidade de análise. Acredita-se que as ações de inovação social promovidas pelo Programa executado pelo INEC estão presentes desde
a implantação do projeto e estas ações têm alcançado relevância social e econômica na vida das pessoas envolvidas no processo.
Aluno: Rodrigo Lacerda Paz

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE COMPARATIVA DO VALOR ADICIONADO E DISTRIBUÍDO PELAS COMPANHIAAS BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 2014 A 2017
E-mail: mgcarlo@globo.com
Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
O Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos
de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade. A Demonstração
desse valor está lastreada em fundamentos macroeconômicos, e visa apresentar, o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de
terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período (CPC 09). Este estudo faz uma análise comparativa da riqueza criada nos
setores de Materiais Básicos, Petróleo. Gás e Biocombustíveis e o setor de Financeiro e tem o objetivo de analisar o valor adicionado por essas
companhias listadas na MF&BOVESPA verificando a destinação dada à riqueza criada por esse setor e como evoluíram no período de 2013 a 2017. Para
tanto apresenta o perfil das empresas, descreve o contexto operacional das companhias por segmento, e analisa indicadores de geração e distribuição
de riqueza de forma comparativa ao longo período. O estudo é descritivo, quantitativo e longitudinal retrospectivo, com base nos fundamentos da
análise financeira e uso de indicadores contábeis aplicadas a Demonstração do Valor Adicionado segundo o CPC 09 e FIPECAFI (2013). Do ponto de
vista da abrangência é um levantamento setorial em 63 empresas listadas na BOVESPA. O setor de Materiais Básicos, que se compõe de 26 empresas
nos segmentos de Embalagens, Madeira e Papel, Materiais Diversos, Mineração, Químicos, Siderurgia e Metalurgia. Já o setor de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis se constitui de 12 empresas nos segmentos de exploração refino e distribuição, além de equipamentos e serviços. Por fim, o
segmento de Bancos se compõe de 25 instituições diversificadas em porte e atuação. Os setores selecionados exploram recursos não renováveis ou
mesmo de difícil reposição para as próximas gerações, com diferenciados níveis de impacto socioambiental, ao tempo em que um dos setores atua
precipuamente com recursos econômico-financeiros. Desse modo, este estudo pretende evidenciar diagnóstico setorial no período concernente a
grandes companhias. Os resultados esperados visam identificar a contribuição de tais setores, a riqueza criada e distribuída pelos segmentos
estudados e as possíveis convergências e divergências associadas ao contexto operacional das companhias no período e um levantamento de sua
capacidade de gerar riqueza, a partir da produção de serviços e da própria força de trabalho sua contribuição para a riqueza de terceiros, repasses de
tributos ao governo, remuneração a empregados, investidores e a retenção para o próprio negócio.
Aluno: Felipe Derick Souza Lima
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Aluno: Marlene Oliveira Paula
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título AUDITORIA SOCIAL, GOVERNANÇA CORPORATIVA E DESEMPENHO DE MERCADO EM COMPANHIAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO: UMA
ANÁLISE CORRELACIONAL.
E-mail: mgcarlo@globo.com
Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
A auditoria social funciona como uma forma de accountability e compliance, pois ao prestar contas mostra um determinado grau de transparência ao
permitir que seja verificada a conformidade de suas operações, produtos, serviços e/ou práticas com destaque para o desempenho social, salientando
a medida em que é capaz de cumprir os objetivos socioambientais com os quais se compromete. Ao longo dos anos as empresas têm desenvolvido os
seus próprios códigos de conduta e eles têm gradualmente recolhido e lançado relatórios de RSE voluntariamente, a fim de responder à crescente
pressão de stakeholders, melhoria de padrões sociais, ambientais e éticos. A pesquisa analisa os mecanismos formais de auditoria social adotados
pelas companhias abertas passíveis de verificar suas ações de RSE e sua relação com a governança corporativa. Para alcançar esse objetivo apresenta o
perfil das companhias estudadas e sua classificação dentro dos segmentos de governança; identifica as Diretrizes de Garantia da RSE utilizadas pelas
companhias; descreve os mecanismos formais de auditoria social adotados e correlaciona os mecanismos de auditoria social e segmento de
governança corporativa das companhias. A pesquisa é um levantamento descritivo, quantitativo, longitudinal e retrospectivo no período de 2008 a
2017 e visa avaliar o comportamento das firmas quanto a sua disposição voluntária para apresentar seus processos e práticas que constituem a
conduta empresarial. A coleta de dados é feita com base em dados documentais seguindo as Diretrizes de garantias da RSE. Tais diretrizes apontam no
sentido de verificar as práticas de RSE das companhias quanto ao cumprimento de normas e orientações aceitas e que preconizam as práticas
voluntárias das firmas quanto a RSE envolvendo a norma de responsabilidade social (ISO 26000) de transparência de procedimentos contábeis e de
auditoria, do engajamento de seus públicos interessados, do grau de divulgação voluntária das suas informações, Normas de cidadania corporativa,
respeito ao trabalho e direitos humanos aceitos por nações em âmbito global. Os resultados esperados envolvem expectativa de que, maior parte das
companhias brasileiras estejam envolvidas em atividades de RSE e que se mobilizem para garantir o cumprimento dessas ações, especialmente pela
adoção de mecanismos de auditoria social.
Aluno: Laise dos Santos Lopes
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Título FATORES DETERMINANTES DA DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA NO MODELO GRI: UMA ANÁLISE DAS \CIAS DE CAPITAL ABERTO DO CONTINENTE
AMERICANO
E-mail: gomes.paulo@estacio.br
Docente orientador: Paulo Henrique Vieira Gomes

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem por objetivo investigar a relação entre as características das empresas e os respectivos níveis de divulgação
voluntária de informações, sob o enfoque da sustentabilidade, em conformidade com as diretrizes do relatório da Global Reporting Initiative (GRI).
Para tanto, o projeto pretende analisar as empresas de capital aberto do continente americano que publicaram seus relatórios de sustentabilidade de
2016 no modelo GRI e elaboraram as demonstrações contábeis daquele exercício segundo as normas internacionais de contabilidade. Considerando-se
os objetivos da pesquisa, pode-se classificá-la como exploratória e descritiva, visto que busca proporcionar uma ampla conceituação e análise da
influência de benefícios econômicos a partir das características econômico-financeiras no nível de disclosure voluntário das empresas. Para tratamento
dos dados, será utilizada a Regressão Linear Múltipla. O referido projeto pretende analisar a discricionariedade de empresas em divulgar informações
voluntárias voltadas para a sustentabilidade está associada a suas próprias características, analisando o efeito causal de hipóteses. Assim, pretende-se
trabalhar com as hipóteses da presente pesquisa levando em conta as características das empresas, consideradas fatores potenciais que explicam os
níveis de disclosure voluntário sob o enfoque da sustentabilidade, de acordo com os relatórios GRI-G3 das empresas em análise. De forma geral, os
cinco modelos indicarão os níveis de divulgação voluntária de informações voltadas para a sustentabilidade estão, de alguma forma, associados a
incentivos econômicos, o que permite a não-rejeição da hipótese geral deste estudo. Justifica-se a escolha do presente tema tendo em vista sua
relevância tanto no que respeito sua abordagem teórica, no qual será analisado o papel da informação contábil, bem como sua importância no meio
profissional e acadêmico, devido, principalmente, ao amadurecimento do mercado de capitais dos países em desenvolvimento e a exigência cada vez
maior por partes dos stakeholders em informações para tomada de decisão.
Aluno: Pedro Matias Crispim da Silva
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Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título INVESTIGAÇÃO DO EFEITO DA LECTINA ISOLADA DE SEMENTES DE LONCHOCARPUS ARARIPENSIS NA DISFUNÇÃO RESPIRATÓRIA DE RATOS
SÉPTICOS
E-mail: alanapires@hotmail.com
Docente orientador: Alana de Freitas Pires

RESUMO
A lesão pulmonar aguda (LPA) e a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) na sepse são eventos comuns, afetando aproximadamente 43%
de todos os pacientes e está associada a um aumento significante na mortalidade, superior a 80% quando associada à falência de outros órgãos
(OLIVEIRA et al., 2009), não possuindo tratamento específico eficaz. Os produtos naturais estão cada vez mais sendo utilizados como nova abordagem
terapêutica. Nesse sentido, o estudo do papel de lectinas exógenas, provenientes de plantas, na disfunção endotelial pulmonar induzida por sepse,
torna a presente proposta atraente em função da sua elevada viabilidade, dada a facilidade de obtenção do material e da fundamentação científica.
De fato, a lectina de Lonchocarpus arariripensis (LAL), foco do presente estudo, previne as alterações inflamatórias, a disfunção endotelial, e o risco de
sangramento, aumentando a sobrevida de animais sépticos. Assim, o presente estudo visa avaliar o pós-tratamento com LAL sobre a disfunção
pulmonar em modelo experimental de sepse induzida por ligação e perfuração de ceco (CLP). Para isso serão utilizados ratos Wistar machos (280 a 330
g) para indução da sepse por ligadura e punção cecal (CEUA: N° 46808261/2015). No grupo controle (Sham), os animais serão submetidos apenas a
laparotomia, sem a realização da técnica de CLP. Os animais serão tratados com salina ou LAL (1 mg/Kg), previamente dissolvida em solução de NaCl
0,9% (salina, por via endovenosa após 6 horas da indução da sepse. In vivo, será avaliada a mecânica pulmonar destes animais através de ventilador
mecânico. Será também coletado sangue e o lavado bronquialveolar para dosagem da carga bacteriana e estresse oxidativo (malonildialdeido, nitrito e
mieloperoxidase). Após eutanásia, as artérias pulmonares serão coletadas para análise da reatividade vascular in vitro em setup de contratilidade.
Espera-se elucidar parte do mecanismo de ação da LAL sobre a disfunção pulmonar na sepse, bem como treinamento e formação de recursos
humanos.
Aluno: Alice Brito Martins
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Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES APÓS O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA
E-mail: vanessabastosmenezes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vanessa Barreto Bastos Menezes

RESUMO
A neoplasia mamária é um acontecimento inesperado, na qual pode proporcionar experiências traumáticas às mulheres, como a incerteza quanto ao
tratamento e prognóstico, alteração corporal e o medo de morrer. Todas essas modificações relacionadas ao aparecimento do câncer podem
desenvolver alterações no seu humor, autoestima e sexualidade. Esta pesquisa tem por objetivo analisar a qualidade de vida de mulheres após o
diagnóstico de câncer de mama. Pretende-se fornecer um maior conhecimento dos fatores que interferem na qualidade de vida das mulheres
acometidas por essa patologia. Assim, contribui-se para uma melhor compreensão desse momento da vida da cliente sendo possível agir na promoção
da saúde a fim de reduzir os efeitos causados pela doença. Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa com delineamento
transversal. Os dados serão coletados no segundo semestre de 2018 em um Centro Regional Integrado de Oncologia que atua desde a prevenção até o
tratamento do Câncer de Mama no município de Fortaleza. A população do estudo será composta de mulheres que tiveram diagnóstico de câncer de
mama há pelo menos 4 meses e que estão em tratamento no referido centro oncológico. Para coleta de dados, será realizado um Cadastro Prévio das
mulheres através da Ficha de Cadastro e em seguida a aplicação da escala WHOQOL-Bref a fim de avaliar a qualidade de vida de mulheres que estão
em tratamento do Câncer de Mama no Centro. Acredita-se que, assim como estudos anteriormente realizados, o diagnóstico de câncer de mama
influencie negativamente na qualidade de vida dessas mulheres. Através do conhecimento dos principais fatores que são impactados à qualidade de
vida dessas mulheres, é possível contribuir para um desenho de assistência à saúde mais direcionado às necessidades reais dessas mulheres. A
enfermagem terá papel imprescindível nesse processo através do envolvimento de práticas profissionais holísticas e que contemplem a singularidade
do público assistido. O enfermeiro é o profissional que caminha lado a lado com esta mulher, passando-lhe orientações, informações e motivações,
com foco nos melhores resultados, e estratégias baseadas na humanização.
Aluno: Emanoel David Alves Freire
Aluno: Ana Karla Da Silva Sousa
Aluno: Adriana de Souza Silva
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Título BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO: CONHECIMENTO E ATITUDE DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: szp.aline@gmail.com
Docente orientador: Aline de Souza Pereira

RESUMO
A humanização do parto está diretamente relacionada com a sistematização da assistência de enfermagem, ao qual deverá proporcionar atendimento
de qualidade onde profissional enfermeiro vai assistir auxiliar e prestar todos os cuidados no ciclo gravídico-puerperal; respeitando todos os direitos de
autonomia da mulher e deixando-a livre, pois a mesma é a protagonista de todo o processo, a enfermagem tem por objetivo atuar com todos os
preceitos que são preconizados ao parto humanizado. O estudo tem como objetivo geral analisar o conhecimento e a atitude dos acadêmicos de
enfermagem de uma instituição de ensino superior sobre as boas práticas em relação ao parto e nascimento. Essa pesquisa possui uma abordagem
quantitativa, de caráter exploratório, sistematizado e com instrumento específico realizada no campo da universidade. Será realizado numa Instituição
de Ensino Superior Centro Universitário Estácio do Ceará/FIC especificamente no curso superior de bacharelado em Enfermagem, no período de
setembro a dezembro de 2018. A população será composta por acadêmicos do curso de enfermagem que estão cursando o último semestre,
matriculados no período da manhã, tarde e noite da referida instituição. Inicialmente, na sala de aula, após autorização da professora, os
pesquisadores apresentarão o objetivo do estudo, solicitando a participação dos alunos e distribuição dos questionários juntamente com os termos de
consentimento livre e esclarecido (TCLE). O questionário será específico, composto de 20 itens que serão assinalados de acordo com o conhecimento
do acadêmico sobre a assistência de enfermagem ao parto humanizado. De acordo com as respostas marcadas, o valor do número correspondente à
opção feita é computado como ponto para a questão. O total de pontos obtidos no instrumento é a soma total das respostas marcadas reflete o nível
de conhecimento da assistência à saúde ao parto humanizado. Após a identificação do conhecimento e atitude dos alunos sobre as boas práticas em
relação ao parto e nascimento, será elaborado um álbum seriado que facilite o conhecimento e atitude de acadêmicos de enfermagem para uma
assistência humanizada em relação ao parto e nascimento. Será realizada uma revisão exaustiva na literatura sobre essa temática, a qual
fundamentará os conteúdos que serão abordados no álbum seriado. Os dados dos questionários e os dados dos instrumentos respondidos pelos juízes
para validação do álbum seriado serão organizados e processados no programa Statistical Package for Social Science Versão 18.0 (SPSS Versão 18.0). A
pesquisa se apoiará nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde
(CNS) conforme a Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012). A coleta de dados será iniciada somente após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética e
Pesquisa Do Centro Universitário Estácio do Ceará onde o estudo será realizado.
Aluno: Bruna Shirley Lima Dantas
Aluno: Maria Rosangela Teixeira Barreto
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Título CÍRCULO DE CULTURA NA ATENÇÃO À SAÚDE DAS GESTANTES PARA PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE
E-mail: francisco.mendonca@estacio.br
Docente orientador: Francisco Antonio da Cruz Mendonça

RESUMO
As ações educativas são uma forma de incentivar as mulheres a conhecer melhor a importância do pré-natal, aderindo às consultas e os cuidados
necessários desde os primeiros meses de gestação. Considerando a transmissão vertical da sífilis permanece um grande problema de saúde pública no
Brasil. Das várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo grávido puerperal, a sífilis é a que tem as maiores taxas de transmissão. A síﬁlis
congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da gestante infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para
o seu concepto, por via transplacentária. As consequências da sífilis materna sem tratamento incluem abortamento, natimortalidade, nascimento
prematuro, recém-nascido com sinais clínicos de Sífilis Congênita ou, mais frequentemente, bebê aparentemente saudável que desenvolve sinais
clínicos posteriormente. Diante do exposto, objetivou-se realizar o círculo de cultura na atenção à saúde das gestantes para prevenção da Sífilis
Congênita no Município de Caucaia-CE como estratégia de educação em saúde. O presente estudo seguirá o referencial de uma pesquisa-ação com
abordagem qualitativa. A coleta de dados acontecerá nos meses de março a abril de 2019. Os atores sociais que irão fazer parte dos sujeitos da
pesquisa serão as gestantes que são acompanhadas no Hospital e Maternidade do Município de Caucaia-Ceará. Como critério de exclusão:
adolescentes, gravidez superior há 34 semanas de gestação por estarem muito próximo ao parto e impedir a finalização da coleta. Na busca do
entendimento de um grupo de gestantes a respeito das questões que envolvem a própria gravidez e o processo da transmissão da sífilis, ou seja, a
compreensão dessas experiências Os círculos serão gravados em gravadores digitais, para posterior transcrição, como também serão utilizados diários
de campo para o registro das impressões sentidas pela pesquisadora acerca da integração dos participantes entre si e com o grupo, a participação dos
integrantes no grupo e a comunicação não-verbal manifestada nos momentos dos Círculos de Cultura. Os dados serão ordenados mediante narração,
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discussão, segundo a sequência dos Círculos de Cultura realizados e analisados concomitantemente aos resultados mais significativos do estudo. A
supracitada pesquisa será realizada conforme as diretrizes e normas regulamentadas para pesquisa envolvendo seres humanos. O(s) procedimento(s)
utilizado(s) para o círculo de cultura poderá(ão) trazer algum desconforto para a gestante, tais como constrangimento em responder algumas
perguntas. Não há riscos diretos à saúde física. Os riscos serão mínimos, e se referem a possibilidade de constrangimento e/ou desconforto com algum
questionamento. Para deixar a entrevistada mais à vontade, o círculo de cultura será realizado em local reservado no Hospital e Maternidade do
Município de Caucaia-Ceará de forma reservada.
Aluno: Isadora de Paula Silva
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Título DIFICULDADES DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS E DE SAÚDE POR HOMOSSEXUAIS
E-mail: francisco.mendonca@estacio.br
Docente orientador: Francisco Antônio da Cruz Mendonça

RESUMO
A população LGBT e vem crescendo a cada ano no Brasil, que de acordo com dados é estimada em 20 milhões de pessoas, esse número representa
cerca de 10% da população Nacional. Pouco se conhece sobre o que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece à população LGBT tendo em vista os seus
direitos que segundos muitos não saem do papel são apenas coisas teóricas, mas que pouco se veem na prática e dentro disso falaremos do direito ao
padrão mais alto alcançado de saúde que é o princípio de Yogyakarta de nº17 no qual deixa bem claro que toda pessoa tem direito ao padrão mais alto
alcançado de saúde física e mental sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero a saúde sexual e reprodutiva é um
aspecto fundamental esse direito isso aborda tanto à população LGBT como a sociedade num todo. Diante do exposto, objetivou-se analisar as
dificuldades de acesso aos direitos humanos e de saúde por homossexuais masculinos. O presente estudo terá caráter descritivo, com abordagem
qualitativa. A coleta de dados acontecerá nos meses de março a abril de 2019. Será realizado no abrigo Thadeu Nascimento, nome dado em
homenagem ao vendedor trans que foi brutalmente espancado até a morte, após ter sua casa invadida em maio de 2017, em Salvador. A escolha do
local deve-se ao fato de ser a primeira casa de acolhimento e moradia para homens trans do Ceará. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o
número de participantes será estimado na dependência da saturação dos dados. O instrumento escolhido para a coleta de dados será à entrevista do
tipo semiestruturada, contendo questões guias, tais como: sociodemográficas (idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, profissão/ocupação,
tempo de diagnóstico); dificuldades enfrentadas como homossexual nos direitos humanos e direitos à saúde. Para a interpretação e análise dos dados
as respostas serão codificadas em seguida lidas, sucessivamente, para a observação e percepção das convergências contidas, sendo posteriormente
analisadas e elencadas por categorias, de acordo com a similaridade de ideias contidas nos mesmos, a partir de uma análise de conteúdo. A pesquisa
obedecerá aos aspectos éticos da pesquisa que envolve os seres humanos. O(s) procedimento(s) utilizado(s) na entrevista poderá(ao) trazer algum
desconforto para os sujeitos, tais como constrangimento em responder algumas perguntas. Não há riscos diretos à saúde física. Os riscos serão
mínimos, e se referem a possibilidade de constrangimento e/ou desconforto com algum questionamento. Para deixar o entrevistado mais à vontade,
essa entrevista será realizada de forma individualizada e em uma sala reservada. Os resultados esperados estão relacionados com a análise das
dificuldades de acesso aos direitos humanos e de saúde por homossexuais masculinos, buscar intervenções que possam fornecer subsídios para uma
assistência direcionada aos direitos humanos e de saúde em parceria com os profissionais da saúde de forma interdisciplinar. Assim, destaca-se a
importância da necessidade de estudos que visem identificar o perfil dessa população e os principais problemas a que estão sujeitos, para que assim
sejam traçadas medidas educacionais e promotoras da saúde.
Aluno: Naara Samai Cordeiro da Silva Pereira Lima

Curso do aluno: Enfermagem
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Título EFICÁCIA DE CARTILHA EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO
E-mail: anacarolinamaccl@gmail.com
Docente orientador: Ana Carolina Maria Araújo Chagas Costa Lima

RESUMO
As cartilhas educativas podem ser consideradas como meios de comunicação para promover a saúde, pois vão além do simples lançar de informações,
visando principalmente o compartilhamento de conhecimentos, auxiliando na prática educativa. As cartilhas são feitas na intenção de que sejam de
fácil leitura e autoexplicativas, de forma que a mulher possa sozinha ler e compreender o conteúdo do material. Nesse contexto, vários instrumentos
educativos foram criados para o apoio ao aleitamento materno, mas de forma específica voltada para a sala de apoio a amamentação foi a cartilha
desenvolvida pela pesquisadora em estudo prévio, o que torna este estudo único e de grande relevância. Destarte, este estudo baseia-se na hipótese
de que por meio da construção de um material educativo confiável e eficaz possibilitará o apoio a mulher que frequenta a sala de apoio a
amamentação, empoderando-a das informações necessárias para que ela mantenha a amamentação, mesmo diante do cenário adverso de retorno ao
trabalho ou estudo. OBJETIVO: Testar a eficácia de cartilha educativa para promoção do aleitamento materno em sala de apoio a amamentação.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quase experimental de intervenção, devido a aplicação dos instrumentos antes e depois submetidos à
implementação da intervenção, o estudo propõe aplicar uma cartilha educativa para sala de apoio a amamentação intitulada “Voltei a trabalhar, como
vou amamentar?” entre as mulheres que a utilizam, visando elevar o conhecimento das mesmas acerca da amamentação, ordenha, armazenamento e
oferta do leite material. O estudo será desenvolvido na Sala de Apoio ao Aleitamento Materno do Centro Universitário Estácio. A coleta de dados
ocorrerá no período de agosto a dezembro de 2018. A população do estudo será constituída por mulheres que utilizam a Sala de Apoio ao Aleitamento
Materno da instituição citada anteriormente, os critérios de inclusão e exclusão, os critérios adotados para inclusão da mãe no estudo serão: Mulheres
com idade acima de 18 anos; Mulheres que estejam amamentando; Mulheres que tenham pelo menos um contato telefônico. Os critérios de exclusão:
Mulheres com problemas cognitivos ou mentais que a impossibilitem de responder ao formulário; Mulheres com patologias que contraindicam a
amamentação (aids, dependência química, dentre outras); Mulheres cujos filhos nasceram com alguma deficiência que impede a amamentação (fenda
palatina, atresia de esôfago, dentre outras). Utilizará amostra não-probabilística de conveniência. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se verificar a
eficácia de um material educativo que seja capaz de direcionar, padronizar e dinamizar as ações de educação em saúde realizadas pelos enfermeiros e
profissionais que atenderem na sala de apoio a amamentação. A cartilha tem a intenção de ser autoexplicativa e de leitura fácil e atrativa, estimulando
as mulheres a lerem-na durante o desmame na sala ou em casa, incentivando, assim, o apoio ao aleitamento materno. Acredita-se que o uso da
cartilha educativa em estudo pode contribuir para melhorar a adesão da amamentação das mães que voltam a trabalhar ou a estudar e utilizam a sala
de apoio, reduzindo as taxas de desmame precoce.
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Elessandra Oliveira Rodrigues
Giselle Maria Araruna De Vasconcelos
Ana Gabriela de Carvalho
Jaklinne Castro Conde Rocha
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Título INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO
E-mail: marianagdoliveira@hotmail.com
Docente orientador: Mariana Gonçalves de Oliveira

RESUMO
As intervenções de saúde em nível de redes sociais podem resultar em efeitos positivos, pois a mesma proporciona via de apoio social, troca de
experiências e de informações, porém as mídias sociais também podem se caracterizar como algo preocupante quando as informações não são
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repassadas corretamente, o que pode influenciar negativamente na prática do AM. Poucos estudos têm retratado a influência das mídias sociais no
contexto da amamentação, sendo visto uma lacuna quanto a essa temática. Diante desse contexto, o presente estudo visa elucidar o seguinte
questionamento: Qual a influência das mídias sociais na prática do AM? A relevância da pesquisa ora apresentada fundamenta-se no fato que a partir
do conhecimento da influência das redes sociais para a prática do AM irá subsidiar os profissionais de saúde para que possam vislumbrar e utilizar essa
nova tecnologia por meio de embasamento científico para buscar a promoção do AM. OBJETIVO: Avaliar a influência das mídias sociais na prática do
aleitamento materno. METODOLOGIA: Trata-se de um tipo de estudo com natureza exploratória, com abordagem qualitativa e será desenvolvido no
período de agosto de 2018 a julho de 2019 na Sala de Apoio à Amamentação do Centro Universitário Estácio do Ceará. A população do estudo será
composta por mulheres atendidas na Sala de Apoio à Amamentação que serão abordadas nas salas após seu uso. A seleção obedecerá ao seguinte
critério de inclusão: idade acima de 18 anos, e como critérios de exclusão: restrições mentais que impossibilitassem a compreensão do instrumento e
mulheres portadoras de deficiência auditiva. A coleta de dados será realizada por meio de entrevista sendo utilizado um formulário criado pelos
próprios pesquisadores. A pesquisa respeitará os aspectos éticos do Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução Nº 466/12 do Ministério da
Saúde, referentes às normas éticas de pesquisas envolvendo seres humanos. RESULTADOS ESPERADOS: A partir desse estudo, espera-se que a
influência das mídias sociais seja identificada para embasar as intervenções diante da prática do aleitamento materno. Nesse contexto, o profissional
de saúde precisa conhecer e analisar a interferência das mídias sociais no sucesso da amamentação para assim replicar essa estratégia educativa em
diferentes cenários. Por fim, busca-se conhecer as redes sociais mais utilizadas pelas mulheres sobre a temática do aleitamento materno.
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Título INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO CLIENTE DIABÉTICO NA ATENÇÃO BÁSICA
E-mail: vanessabastosmenezes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vanessa Barreto Bastos Menezes

RESUMO
O Diabetes Mellitus abrange um grupo de doenças caracterizado por níveis aumentados de glicose no sangue. As dificuldades para o controle do índice
glicêmico podem levar ao desenvolvimento de agravos como retinopatia, nefropatia e neuropatia. Porém o controle não acontece de forma eficaz
devido à falta de acesso aos monitores de glicemia e a pouca orientação a pacientes crônicos. Nesse sentido, as consultas de enfermagem preconizam
a orientação de medidas que comprovadamente melhorem a qualidade de vida: hábitos alimentares saudáveis, estímulo à atividade física regular,
redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo. É importante que o enfermeiro estimule e auxilie a pessoa e a sua família com
relação a disposição para desenvolver seu plano de autocuidado em relação aos fatores de risco identificados durante o acompanhamento. Também é
importante que orientações com relação a medicação utilizada informando o seu modo de uso, sua relevância e possíveis efeitos que venham a
acontecer. Este estudo tem por objetivo analisar as intervenções de enfermagem ao cliente diabético na atenção básica. Trata-se de um estudo
descritivo com abordagem quantitativa que será realizado em unidades de atenção primária a saúde, pertencentes à Regional V, na cidade de
Fortaleza. A população será composta por profissionais de enfermagem que prestam ou já prestaram à assistência ao cliente com diabetes. Os dados
serão coletados entre outubro e dezembro de 2018 por meio da aplicação de um questionário estruturado, com os profissionais que atendem ao
critério de inclusão da pesquisa para o levantamento de informações relevantes, através de perguntas voltadas a temática. Sendo assim obter dados
relevantes de como os profissionais estão se portando a respeito das orientações para clientes com Diabetes em termos de orientação, técnica e
manejo. Após a coleta, os dados serão analisados através de gráficos, quadros e tabelas com base na literatura pertinente ao tema. O projeto foi
submetido para avaliação ao comitê de ética seguindo os preceitos da Resolução 466/2012 que versa sobre a pesquisa com seres humanos do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e obteve sua aprovação.
Aluno: Caroline Botelho Da Silva Holanda
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Título MODELO HIERARQUIZADO PARA IDENTIFICAR AS COMPLICAÇÕES NO PERÍODO NEONATAL PRECOCE: AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO PRÉNATAL, PARTO E NASCIMENTO
E-mail: bellesombra@gmail.com
Docente orientador: Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra

RESUMO
A mortalidade neonatal está relacionada às condições de gestação, do parto e da própria integridade física da criança, e os fatores de risco associados
à morte neonatal precoce, relacionados aos nascimentos prematuros, baixo peso ao nascer e presença de intercorrências na gestação e no parto.
Além disso, existem ainda os fatores relacionados ao acesso aos serviços de saúde e qualidade do atendimento do pré-natal, com questões referentes
ao número de consultas, a realização ou não do pré-natal, além do conhecimento e habilidade do profissional que o realizou. A qualidade da
assistência ao parto e nascimento que se relaciona com as características do parto e nascimento como o local onde estes ocorreram e a própria
qualidade da assistência prestada, capacitação dos profissionais, estrutura do local, e atendimento em tempo adequado. Assim, considera-se relevante
um olhar atentivo para os fatores de risco relacionados ao acesso e a qualidade da assistência à mulher e ao recém-nascido, visto que esse é um fator
que depende, principalmente, do Estado e dos profissionais de saúde envolvidos no processo. Nesse contexto, tornasse oportuno traçar o perfil de
morbidade e mortalidade neonatal, pois a identificação de causas perinatais mais frequentes poderá dar subsídios para conscientizar e reforçar a
assistência à gestante no período pré-natal e parto, evitando desfechos negativos para o neonato. Portanto, Justifica-se a realização desse estudo
devido à influência protetora que uma assistência qualificada no pré-natal, parto e nascimento possui em relação à saúde materna e neonatal. Assim,
percebe-se a necessidade de investigar qual a extensão dos riscos relacionados às possíveis falhas na assistência, visto que compreende um conjunto
de ações voltadas à redução do risco e da severidade da morbimortalidade para o binômio mãe-filho. OBJETIVO: analisar as complicações no período
neonatal precoce, relacionadas à assistência ao pré-natal, parto e nascimento, no município de Fortaleza. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
transversal, descritivo e analítico que será realizado nos hospitais de atenção secundária e terciária do município de Fortaleza, que abrangem
atendimento em saúde materno-infantil, no período setembro a novembro de 2018. A população será composta por todas as puérperas, bem como
suas respectivas crianças, que tiveram o parto realizado em algum dos hospitais e a amostra será obtida por conveniência. Participarão da pesquisa
todas as mães residentes em Fortaleza com seus respectivos RN’s, que estiveram devidamente internados nos referidos hospitais, durante o período
de coleta. A coleta de dados será realizada após o nascimento da criança, utilizando dois formulários semiestruturados, sendo o primeiro para coleta
junto às mães e o segundo para coleta das informações relacionadas ao pré-natal, parto e nascimento, contidas no prontuário materno. Inicialmente
será realizada a análise univariada dos dados por meio das medidas frequenciais e paramétricas. Em seguida, será realizada a análise bivariada dos
dados, na qual será verificada, em cada bloco, a existência de associação entre o desfecho e as variáveis explicativas, utilizando-se o teste não
paramétrico, qui-quadrado, ao nível de significância de 5%. A proposta do estudo foi submetida à Plataforma Brasil, obtendo parecer favorável sob
protocolo número 2.888.292, procurando atender os aspectos recomendados na resolução 466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos.
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RESULTADOS ESPERADOS: buscamos descrever as características da assistência no pré-natal, parto e nascimento; o perfil das puérperas do estudo e de
seus recém-nascidos; identificar as principais complicações ocorridas no período neonatal precoce; e testar a existência de associação entre a
qualidade da assistência no pré-natal, parto e nascimento, e as complicações ocorridas no período neonatal precoce, através da aplicação do modelo
hierarquizado.
Aluno: Juliana Rodrigues Pinto
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Título QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 USUÁRIOS DO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA
E-mail: bruna.leite@estacio.br
Docente orientador: Bruna Michelle Belém Leite Brasil

RESUMO
O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas com consequente deficiência de insulina e tendência à
cetoacidose, sendo o uso de insulina imprescindível no tratamento. O tratamento intensivo requer três ou mais doses diárias de insulina de ações
diferentes ou uso do sistema de infusão contínua de insulina (SICI), sendo eficaz para redução da frequência de complicações crônicas. O SICI são
dispositivos mecânicos com comando eletrônico que injetam insulina de forma contínua, a partir de um reservatório, para um cateter inserido no
subcutâneo. É reconhecido que o uso desse dispositivo melhora significativamente o controle glicêmico e resulta “teoricamente” em uma melhor
qualidade de vida (QV). Contudo, sabe-se que existem inúmeras variáveis que estão relacionadas a condição de se ter diabetes, bem como as ligadas
ao tratamento. São questões estas que merecem um melhor aprofundamento e estudo. A avaliação da QV de indivíduos com condições crônicas tem
sido objeto de investigação na área da saúde, porém existem evidências conflitantes relatadas em diversos estudos sobre a QV e benefícios da SICI em
DM1. O estudo tem por objetivo avaliar o nível de qualidade de vida das pessoas com diabetes mellitus tipo 1 usuários do sistema de infusão contínua
de insulina. Trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória de abordagem quantitativa a ser realizada em unidades de saúde referência no
atendimento ao paciente com DM. Tem-se como público alvo adolescentes (a partir de 12 anos de idade) e adultos com diagnóstico de DM1 em uso
do SICI há pelo menos 6 meses ou em uso de múltiplas injeções diárias (MDI). A coleta dos dados ocorrerá durante os meses de setembro a dezembro
de 2018, por meio da aplicação de 4 questionários tendo como base fatores determinantes do uso do SICI que podem influenciar na QV. A pesquisa
seguirá os preceitos éticos presentes na resolução 466/2012. Espera-se a partir dos resultados, identificar possíveis variáveis que prevejam o perfil
adequado de pacientes a serem usuários da terapia com bomba de insulina e assim poder direcionar melhor os esforços para esta clientela,
objetivando melhor adesão ao tratamento e consequentemente melhor qualidade de vida.
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Título USO DE DISPOSITIVOS INVASIVOS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: ANÁLISE DOS RISCOS
E-mail: jennaracandido@yahoo.com.br
Docente orientador: Jennara Candido do Nascimento

RESUMO
As Doenças Cardiovasculares (DCV) são consideradas doenças crônico-degenerativas que atingem o coração e vasos sanguíneos, tendo como
característica a etiologia múltipla. Perante a complexidade da doença, percebe-se a urgência de interromper-lhe o curso, sendo a cirurgia cardíaca uma
opção viável, porém associada a um grande estresse orgânico. Sendo assim, a assistência de enfermagem desempenha papel decisivo na identificação
das condições predisponentes a complicações ao longo do período perioperatório, prevenindo a ocorrência de infecções, uma das principais causas de
mortalidade neste contexto. Isto posto, é objetivo deste trabalho caracterizar pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca a partir do uso de
dispositivos invasivos e gravidade clínica. Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo de natureza documental, que será realizado em um hospital
terciário especializado no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas e pulmonares, localizado em Fortaleza-CE. A população será constituída de
todos os adultos admitidos na referida instituição, que atendam aos seguintes critérios, a saber: ser maior de 18 anos, estar em pós-operatório de
cirurgia cardíaca, com permanência mínima de 24 horas na unidade de terapia intensiva. A coleta de dados será realizada através de um formulário no
período de agosto a novembro de 2018. 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. Serão calculadas as medidas descritivas: média e desvio
padrão. As análises de associação serão feitas por meio dos testes de Qui-Quadrado e as médias serão comparadas pelo teste t de Student. Para todas
as análises será considerada como estatisticamente significantes aquelas com p<0,05. O estudo será realizado conforme a Resolução 466/2012 da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que dispõe acerca das pesquisas envolvendo seres humanos. Essa resolução incorpora, sob a ótica
do indivíduo e das coletividades, os referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça, entre outros, e visa assegurar
os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. Este subprojeto é parte integrante de um
estudo prévio intitulado Características clínicas de adultos admitidos em uma unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca, que se encontra aprovado
sob o parecer nº 2.051.519/17. Ao final da vigência deste projeto espera-se uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na ocorrência das
infecções associadas aos dispositivos de saúde, com o objetivo de identificar as fragilidades que tornam fácil a propagação de patógenos resistentes ao
uso de antimicrobianos, dificultando a implantação de medidas de controle eficazes, aumentando a morbimortalidade desses pacientes.
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Título ANÁLISE DE COMPONENTES DE GLÚTEN PRESENTES EM FÁRMACOS E OS RISCOS PARA A SAÚDE DE PACIENTES CELÍACOS
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RESUMO
A Doença celíaca é uma patologia do intestino delgado, autoimune, caracterizada pela intolerância ao glúten. Glúten é uma mistura de proteínas
encontrada no trigo, cevada, centeio e aveia. A exclusão do glúten na dieta ainda é o único tratamento com eficácia garantida, o qual mesmo em
pequenas quantidades pode ser prejudicial à saúde. Embora pessoas portadoras desta doença estejam geralmente concentradas somente nos
alimentos, qualquer produto que possa conter traços de glúten deve ser evitado, como alguns fármacos, cosméticos, etc. Nesse sentido, a proposta
deste estudo é buscar uma melhoria de vida para pacientes celíacos, visto que, o glúten não está presente somente nos alimentos, mas também
aparece em diversos fármacos. A pesquisa justifica-se pela ausência de informação nos fármacos sobre o glúten e como isto afeta os pacientes
celíacos. Embora, os indivíduos portadores da doença celíaca, geralmente, estejam concentrados somente nos alimentos que irão consumir, é
importante lembrar que o glúten também é encontrado na composição de alguns fármacos. Sendo assim, é importante verificar o rótulo dos produtos
antes de utilizá-los. Ressalta-se o quanto é relevante que as indústrias farmacêuticas identifiquem todos os ingredientes da fórmula em seus rótulos,
para que nenhum celíaco apresente atividade da doença pela falta de informação. Informações sobre o teor de glúten nos alimentos tornaram-se mais
acessíveis após a legislação 10.674/2003. Entretanto, em fármacos e cosméticos esta não é facilmente disponível, além de ainda não existir legislação
própria que regularize como as empresas da área devem declarar a utilização de glúten em seus produtos, o que dificulta a identificação pelos
indivíduos com doença celíaca. Assim, o presente estudo visa à diminuição das reações alérgicas sofridas por pacientes celíacos, tem como intuito de
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avaliar, especificamente, fármacos, através do processo de rotulagem, a fim de identificar quais destes são livres de glúten e assim liberados para
consumo pelo paciente celíaco, caracterizando quais os riscos que a falta de informação sobre o glúten causa e o quanto isto afeta os pacientes
celíacos. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo analisar a composição das formulações de fármacos e os riscos para a saúde de pacientes
celíacos. O presente projeto será um estudo quantitativo, descritivo e transversal, analisar-se-á fármacos no geral. A avaliação dos produtos será
realizada em drogarias, em Fortaleza-CE. E todas as dúvidas, serão investigadas pelos laboratórios de referência dos fármacos. As análises levaram em
consideração os diferentes nomes dado ao glúten e seus derivados, em inglês: “Wheat” (trigo), “Oat” (aveia), “Barley” (cevada), “Rye” (centeio); e
latim: Triticum Vulgare (trigo), Avena Sativa (aveia), Hordeum Vulgare (cevada), Secale Cereale (centeio); como também, substâncias que podem
causar dúvidas quando não especificada: “Hydrolyzed Vegetable Protein”, “Maltodextrin”, “Hydroxypropyl” (quando não especifica qual vegetal),
“Cyclodextrin”, “Dextrin” (pode ser de soja, milho, trigo ou aveia). A análise de dados se dará através da observação simples dos rótulos dos fármacos
da pesquisa, relacionando o assunto abordado com os possíveis riscos visando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes celíacos.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título A ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA ORTOGNATICA
E-mail: itana.dalcastel@estacio.br
Docente orientador: Itana Lisane Spinato

RESUMO
O crescimento desordenado da maxila e mandíbula podem resultar em problemas que afetam a função mastigatória, a fala, a saúde bucal e a
aparência. As causas para esse crescimento atípico incluem trauma bucomaxilofaciais, doenças que promovam alterações no tamanho das estruturas
ósseas e nutrição. Em condições onde a ortodontia não apresenta resultados satisfatórios, a intervenção cirúrgica se faz necessária, como nos casos
micrognatismo, prognatismo, dificuldade de mastigação, problemas de fala, dificuldade em manter os lábios cerrados, respiração bucal crônica,
mordida aberta, injúrias faciais, dificuldade de abertura bucal e desequilíbrio da estética facial. A cirurgia ortognática é o ramo da cirurgia
bucomaxilofacial destinado às correções das deformidades dento-faciais, que tem como objetivo alcançar cinco princípios básicos: harmonia facial,
harmonia dentária, oclusão funcional, saúde das estruturas orofaciais e estabilidade do procedimento. A atuação fisioterapêutica no pós-operatório de
cirurgia ortognática, e tem como objetivo promover o retorno rápido a funcionalidade do paciente, evitar aderências cicatriciais e musculares, de
reduzir o processo inflamatório e acelerar a recuperação da parestesia decorrente do procedimento cirúrgico. Esse estudo tem como objetivo analisar
o tratamento da fisioterapia no pós-operatório de cirurgia ortognática, por intermédio de análise dos prontuários dos pacientes atendidos no projeto
de responsabilidade social e Fisioterapia Bucomaxilofacial que acontece na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará no período
de janeiro a dezembro de 2018. Os critérios de inclusão são os pacientes submetidos à cirurgia ortognática com avanço ou recuo de mandíbula, maxila
e mento. Serão excluídos do estudo pacientes submetidos a outro tipo de cirurgia, ou que tenham outras patologias associadas. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará de acordo com a resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) do Ministério da saúde (MS), relativa à pesquisa envolvendo seres humanos sob o protocolo CAAE: 89566718.6.0000.5038. Os dados
serão tabulados estatisticamente com auxílio do programa SPSS 14.0 e analisados de acordo com a literatura vigente.
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Título A EFETIVIDADE DA REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL EM PACIENTES COM DESEQUÍLIBRIO ANTERIOR NO CENTRO GRAVITACIONAL
E-mail: erikaportox@hotmail.com
Docente orientador: Érika Porto Xavier

RESUMO
Considerando a importância de um bom equilíbrio postural para as cadeias musculares e o complexo de articulações pertencentes ao nosso corpo,
torna-se viável um estudo sobre a aplicação da técnica de Reeducação Postural Global (RPG) buscando a estabilidade corporal, melhorando assim as
condições das alterações físicas que podem ocorrer nesse sistema, assim como o alinhamento corporal de indivíduos com desequilíbrio anterior
confirmados através de uma avaliação completa e integral. O custo benefício torna-se viável para a realização da pesquisa, visto que os valores
investidos serão mínimos e possivelmente os resultados serão significativos relacionados ao benefício da pesquisa. Objetivo: Verificar a efetividade da
Reeducação Postural Global em pacientes com desequilíbrio anterior no centro gravitacional. Metodologia: Trata-se de um trabalho interventivo, de
caráter observacional e descritivo, no qual será desenvolvido no Centro Universitário Estácio do Ceará, contendo acadêmicos de ambos os gêneros
com idade entre 19 a 30 anos. O procedimento iniciará com uma avaliação através do exame de baropodometria estática onde o examinado é
orientado a ficar parado sobre a plataforma, e dinâmica em que o mesmo deambula sobre a plataforma baropodométrica em busca de alterações de
equilíbrio (anteriorização). Serão selecionados 15 estudantes que estarão dentro do perfil estudado, ou seja, aqueles que possuírem alterações acima
de 10%. Em seguida, serão submetidos a uma avaliação postural que será realizada através de uma inspeção visual com a paciente em posição
ortostática nas vistas anterior, posterior, lateral. Após a avaliação será então analisado o resultado para a aplicação da técnica RPG: rã no chão com
braços fechados e abertos. Resultados Esperados: Espera-se que através da aplicação da técnica da RPG haja um reequilíbrio das estruturas, levando o
indivíduo a um padrão de normalidade, de modo que o corpo obtenha uma harmonia. Neste caso, melhorando a distribuição de carga sobre os pés e
consequentemente melhorando o equilíbrio gravitacional.
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Título ANÁLISE COMPARATIVA DO EQUILÍBRIO, SONO E MEMÓRIA EM PRATICANTES DE PILATES ENEO-PILATES: UMENSAIOCLÍNICO RANDOMIZADO
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RESUMO
Existem diversos estudos contemplando o método Pilates no que diz respeito a força muscular, equilíbrio, dentre outros. Entretanto, não dispomos
ainda de estudos que contemplem o método Neopilates, ou que compare os dois métodos em diversos aspectos, como memória, sono e equilíbrio
corporal. O objetivo do presente estudo é analisar o equilíbrio, sono e memória em praticantes de pilates e neopilates por meio de um ensaio clínico
randomizado. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter intervencionista, prospectiva, longitudinal, com análise quantitativa dos dados obtidos.
Esta pesquisa será desenvolvida no Instituto Le Santé, a coleta de dados será no período de 01 de setembro de 2018 a 12 de dezembro de 2018. A
população será composta pelos 270 alunos do oitavo e nono semestre do curso de fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará. A amostra
será composta por 20 alunos, divididos igualmente em 2 grupos, grupo Pilates (n=10) e grupo Neopilates (n=10). Serão analisadas as seguintes
variáveis: Escala de Sonolência de Epworth (ESS-BR), Metamemory in Adulthood Questionnaire (MIA), análise de Equilíbrio por meio de
Baropodometria e Estabilometria serão feitas por meio do equipamento T-Plate (Medicapteurs®, França), no qual serão coletados dados de oscilações
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e o pico de pressão, no tempo de 30 segundos, na posição bípede, e 50 segundos na posição bípede. Serão coletados o maior valor de pressão plantar
e a distribuição de peso entre os pés (direito e esquerdo) em percentual, largura dos deslocamentos (mm) e a velocidade (mm/s) tanto Anteroposterior como latero-lateral, relativos ao controle de tronco (MELO et al, 2017). Inicialmente será feita uma sensibilização dos participantes, que em
seguida assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após aceitação da pesquisa, será preenchida a ficha cadastral, na qual informarão
seus dados pessoais, os quais serão utilizados como critério de inclusão e exclusão. Em seguida serão aplicados os questionários MIA e ESS-BR e
coletados os dados sociodemográficos. Após a resposta dos questionários, os avaliados serão encaminhados para a realização do exame de
baropodometria e estabilometria. Os integrantes da pesquisa serão submetidos a um mês de prática de exercícios físicos em um dos grupos citados
três vezes por semana com duração de quarenta minutos por atendimento. A alocação dos indivíduos nos grupos será por sorteio. Os indivíduos serão
avaliados em três momentos, sendo o primeiro logo após o cadastro inicial, o segundo em 30 dias após a primeira avaliação e o terceiro 15 dias após a
segunda avaliação. Os dados serão analisados estatisticamente por meio do software Graphpad Prism 7.0 através de Média e desvio padrão. Haverá
comparação por estatística inferencial por meio do teste ANOVA TWO-WAY, e Teste de Correlação de Pearson, com nível de significância fixado em
p<0,05. O presente estudo está aprovado no Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio do Ceará sob número 2.559.388 vinculado a um “projeto
guarda-chuva” intitulado (Análise comparativa da qualidade de vida e resposta cardiorrespiratória de praticantes de pilates e neopilates: um ensaio
clínico randomizado), respeitando o previsto na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e do Código de Ética do Fisioterapeuta e
Terapeuta Ocupacional - COFFITO 6 (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) por se tratar de estudo envolvendo seres humanos
(conforme documento enviado em anexo ao presente projeto). Aos sujeitos do estudo estão garantidos o sigilo das informações e o anonimato, de
acordo com as normas éticas da investigação cientifica. Como resultados esperados, acreditamos que o método Neopilates seja mais efetivo que o
método pilates no que diz respeito a sono e equilíbrio, já com relação a memória, acreditamos que os resultados sejam similares.
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Título ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO PILATES NA FLEXIBILIDADE/MOBILIDADE E FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE PRATICANTES DE
CROSSFIT
E-mail: patricia.xavir@estacio.br
Docente orientador: Patrícia Xavier Lima Gomes

RESUMO
Dentre as diversas modalidades esportivas atuais, o Crossfit® vem se destacando com grande aumento no número de academias e praticantes. Apesar
de inúmeros benefícios, como a melhora na condição cardiorrespiratória e na composição corporal dos praticantes há também um alto índice de
lesões associadas à prática do Crossfit®, em torno de 60% dos praticantes apresentam alguma lesão em um período de 12 meses. O Pilates é uma
modalidade de baixo impacto, considerada reabilitadora, cujo foco principal deste método é a musculatura do centro do corpo, o “core” que, ao obterse uma sinergia entre os seus músculos formadores, aumenta-se a performance e diminui-se o risco de lesões do indivíduo. Além disso, foram
evidenciados benefícios na performance das funções respiratórias, no equilíbrio, na resistência muscular, na postura corporal e na composição
corporal de atletas de outras modalidades esportivas, tais como futsal, basquete, voleibol e corrida de rua, bem como, o aumento da variabilidade
cardíaca em indivíduos sedentários, sugerindo adaptações fisiológicas à atividade e redução da probabilidade de doenças, como asma e ansiedade.
Desta forma, faz-se necessário o estudo de modalidades que possam complementar o Crossfit® de forma mais segura, menos lesiva. OBJETIVOS:
Avaliar a influência do método Pilates em parâmetros físicos e fisiológicos em praticantes de Crossfit®. METODOLOGIA: O estudo será realizado no
Crossfit Iracema, com cerca de 96 participantes que serão divididos em grupo de até 6 pessoas. Os participantes passarão por uma avaliação inicial que
consistirá em anamnese, testes de flexibilidade/ mobilidade, testes cardiorrespiratórios e uma avaliação do risco de lesão. Após os testes iniciais
iniciarão um protocolo de 12 semanas de Pilates, com frequência de duas vezes por semana e duração de trinta minutos. Imediatamente após estas
semanas de intervenção, os participantes serão submetidos aos mesmos testes avaliativos. Após duas semanas do fim da intervenção – follow-up,
serão realizados os testes avaliativos. RESULTADOS ESPERADOS: Visa-se aumentar o conhecimento referente à influência do método Pilates em
parâmetros físicos e fisiológicos de praticantes de Crossfit® e avaliar a capacidade de reduzir o risco de lesão dos mesmos.
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Título ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS IDOSOS APÓS A PRÁTICA DE TERAPIAS ALTERNATIVAS
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RESUMO
No Brasil, há evidências que mostram um aumento de 500% no número de idosos, que cresceu de 3 milhões em 1960 para 14 milhões em 2002. Além
disso, presume-se que esse número chegue à casa dos 32 milhões em 2020. Segundo Marques (2011) devido o aumento mundial do número de
pessoas idosas, surgem as medidas preventivas que devem ser adotadas, pois são capazes de melhorar a saúde e a qualidade de vida desses indivíduos
atuando de forma a prevenir doenças e contribuir para o envelhecimento ativo. A alta prevalência de quedas em indivíduos dessa faixa etária tem se
configurado na atual conjuntura como um problema de saúde pública, tendo em vista que está relacionado às principais causas de morte, seja de
forma direta ou indireta, de idosos. As terapias alternativas vêm impulsionando intervenções não apenas com sujeitos saudáveis, mas também como
forma de motivação no tratamento de pacientes idosos, por ser um meio de estímulo ao paciente idoso, que se sente atraído pela dinâmica das
terapias, o que os leva a uma aceitação e adesão mais rápida ao tratamento. Diante do exposto, percebendo o crescente número de idosos, assim
como a necessidade de se estudar as novas tecnologias que surgem para o manejo dos déficits da população idosa, o presente estudo se torna
relevante e justificável, com o interesse em verificar e enfatizar a importância do uso de terapias alternativas, destacando a gameterapia e a
musicoterapia, por contribuírem de forma significativa na manutenção e melhora da qualidade de vida em indivíduos idosos, modificando o conceito
de incapacidade no qual estes indivíduos estão inseridos socialmente. Além de proporcionar indícios para que os profissionais da área da saúde
possam utilizar tais práticas como estratégia de tratamento alternativo. É um estudo prospectivo, exploratório e descritivo no qual o objetivo geral é
analisar a qualidade de vida em indivíduos idosos após a prática de terapias alternativas. A população estudada será formada por indivíduos idosos
acompanhados pelo o Instituto Sênior do Centro Universitário Estácio do Ceará e será realizada nos laboratórios de saúde da instituição. Atualmente,
conta-se com 300 idosos em atendimento no Instituto Sênior. A amostra será consecutiva, não probabilística de conveniência, estimada em 120
indivíduos. Serão incluídos indivíduos a partir de 60 anos que aceitem participar do estudo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido,
que envolvam os elementos a serem avaliados conforme determina a Resolução nº 466/2012 do CNS/ MS (BRASIL, 2012), relativa à pesquisa
envolvendo seres humanos. Serão excluídos aqueles que não comparecerem no dia estipulado para coleta de dados, os que desistirem de participar
por algum desconforto físico e/ou emocional ou mesmo se recusarem a participar da pesquisa. Haverá uma conversa inicial e o preenchimento de uma
ficha com dados pessoais dos indivíduos que serão divididos em dois grupos. G1 Experimental (Grupo 1): Indivíduos que passarão pela intervenção da
gameterapia e musicoterapia, com o quantitativo de 60 idosos. G2 Controle (Grupo 2): com o quantitativo de 60 idosos que não participam das
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práticas alternativas. Será iniciada a coleta de dados no qual iremos aplicar dois questionários: WHOQOL-OLD e "Medical Outcomes Study 36-Item
Short-Form Health Survey” (SF-36) em ambos os grupos. Após um período de 6 meses de intervenção e com uma estimativa de 72 intervenções (3
intervenções semanais), o grupo experimental será reavaliado através da aplicação dos mesmos questionários supracitados e comparados com o
grupo controle. Os resultados esperados são evidenciar os efeitos benéficos das terapias alternativas na população idosa nos seguintes fatores:
cognitivo, capacidade funcional e interação social, consequentemente a melhora e manutenção da qualidade de vida e diminuição dos efeitos
maléficos do processo natural do envelhecimento.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Rayane Campos Diniz
Samara de Souza Marinho.
Maria Gabriela Costa De Freitas
Wescley Franco De Lima

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/IES
PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DO SONO SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES NEUROLÓGICOS
E-mail: ismeniabrasileiro@gmail.com
Docente orientador: Ismênia de Carvalho Brasileiro

RESUMO
O Ministério da Saúde aponta que as patologias neurológicas são de grande influência na vida de quem convive com tais alterações, causando
problemas de saúde pública, devido ao seu alto nível de comprometimentos, há ainda evidências clínicas que essas patologias interferem na qualidade
do sono, proporcionando algumas vezes uma limitação na sua recuperação, pois o sono quando alterado pode ocasionar cansaço físico e mental,
variações de humor, atenção e memória, sendo assim buscou-se considerar qual o impacto disso em sua funcionalidade, para dessa forma possibilitar
a criação de alternativas que melhorem esse agravo e consequentemente se obter melhores resultados no tratamento fisioterapêutico. Objetivo:
Verificar a existência de correlação entre a qualidade do sono e as alterações na funcionalidade e qualidade de vida de pacientes neurológicos.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, exploratório e de caráter quantitativo, será realizado na Clínica Escola de Fisioterapia do
Centro Universitário Estácio do Ceará, mediante a aprovação do comitê de ética do referido local a pesquisa fará uso de um questionário
sociodemográfico, questionário de qualidade de vida (SF-36) e da escala de Pittsburgh, na qual avalia a qualidade subjetiva do sono. Amostra será
composta por 20 pacientes adultos de ambos os gêneros com afecções neurológicas, estes indivíduos serão inclusos na pesquisa caso atendam os
seguintes critérios: possuir bom estado cognitivo para responder os questionários, concordar em participar de forma voluntária na pesquisa, e estar
recebendo tratamento fisioterapêutico; serão excluídos os pacientes com outra comorbidades associada, que não tem boa cognição ou que não
respondam os questionários ou a escala de Pittsburgh de forma completa. Resultados esperados: A Partir dessa pesquisa espera-se ilustrar as
alterações da qualidade do sono em pacientes neurológicos e como isso afeta a sua funcionalidade e consequentemente qualidade de vida, para que
posteriormente, novos estudos possam criar alternativas que melhorem esse agravo.
Aluno: Raquel Sales da Silva
Aluno: Caroline Siqueira da Silva
Aluno: Maria Stefany Moreira de Souza

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

Título ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E QUALIDADE DE VIDA DE SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DE UM HOSPITALTERCIÁRIO NA CIDADE DE
FORTALEZA
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
Fomos levados a questionar qual seria o possível impacto da qualidade de vida no trabalho e no âmbito social, torna-se importante avaliar perfil da
qualidade de vida dos trabalhadores para monitorar o grau de impacto que seu ofício possui em seu bem-estar físico, social, psicológico e clínico de
profissionais no ambiente hospitalar. Desse modo, a relevância do estudo consiste em pode propor estratégias para prevenir ou reduzir possíveis
danos à saúde geral dos servidores/funcionários, bem como reduzir o absenteísmo por doenças no ambiente hospitalar. Objetivo: o presente estudo
tem como objetivo traçar o perfil sociodemográfico dos servidores/funcionários em estudo, identificar o nível de qualidade de vida e relacionar o perfil
sociodemográfico com a qualidade de vida na amostra em estudo. Metodologia: A pesquisa será realizada no Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) no Instituto Dr. José Frota em Fortaleza/CE, no período de outubro de 2018 a março de 2019, mediante
aprovação do Comitê de Ética do Instituto Dr. José Frota. As informações relacionadas às participantes do presente estudo serão incluídas no
protocolo de pesquisa somente após o consentimento por escrito das mesmas. Sendo outorgado aos entrevistados sigilo com relação a sua
identidade, procedimentos, objetivos e tempo de execução, sendo garantido a eles o anonimato. A amostra será construída de 250 prontuários dos
servidores/funcionários atendidos no SESMT durante a coleta de dados. Serão incluídos os prontuários que estejam devidamente preenchidos,
independente da função desempenhada no Hospital e serão excluídos aqueles forem preenchidos após atinge a meta da amostragem. O prontuário
constará de uma ficha de avaliação e de Questionário de Qualidade de Vida SF-36. As variáveis do estudo em questão são: Idade, tempo de atuação na
profissão e carga horária diária de trabalho. Os dados serão catalogados e apurados através do programa SPSS versão 20.1, e posteriormente, serão
submetidos à análise estatística analítica e descritiva, e os resultados apresentados em forma de gráficos, tabelas e/ou quadros. Resultados esperados:
Espera-se com esse estudo poder identificar o nível de qualidade de vida dos servidores/funcionários e relacionar com o perfil por eles apresentados, e
com isso a instituição possa traçar estratégias para atuar na melhoria da assistência prestada aos pacientes e servidores.
Aluno: Nathan Aman Mesquita Do Nascimento
Aluno: Ana Vanessa Araújo Pedrosa

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia
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Título ANÁLISE DOS NÍVEIS DE LESÃO MEDULAR DE PACIENTES EM UM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA
E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A realização deste estudo surgiu pela necessidade de se fazer um levantamento do nível de lesões e dos comprometimentos de pacientes acometidos
por Lesões Raquimedulares, tendo em vista o crescente número de pessoas envolvidas nessa condição, bem como caracterizando as sequelas
apresentadas para que seja possível estabelecer estratégias para o atendimento dessa população pelas instituições de atendimento após a lata
hospitalar. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo traçar o perfil sociodemográfico da amostra em estudo, e analisar os níveis de lesão
medular de pacientes em um Hospital na Cidade de Fortaleza/CE. Metodologia: A pesquisa ocorrerá no Hospital Instituto Doutor José Frota, nas
enfermarias destinadas aos pacientes acometidos por traumas medulares. A coleta de dados será no período de setembro a novembro de 2018,
mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Instituto Doutor José Frota, onde a amostra será composta por todos os pacientes
com lesão raquimedular que estejam internados no Hospital em estudo no período da coleta de dados, que se estima em 50 pacientes. Serão incluídos
os pacientes com idade acima de 18 anos, independe do gênero e que tenham sofrido lesão raquimedular, sendo excluídos da pesquisa os pacientes
que se recusarem a responder o questionário e, por qualquer motivo, se recusar a participar da pesquisa. Para a coleta de dados será utilizado um
instrumento de coleta de dados. As informações para preenchimento do formulário serão colhidas pelos pesquisadores a partir das informações
fornecidas pelo paciente e por seus acompanhantes/responsáveis, bem como informações que se fizerem necessárias no prontuário dos mesmos. A
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avaliação funcional dos pacientes incluídos no estudo, realizada à beira do leito hospitalar, servirá como base para a classificação da funcionalidade. O
paciente será avaliado no período de internação. A avaliação funcional será realizada pelos pesquisadores e será utilizada com a finalidade de
contemplar especificamente uma parte da CIF, que diz respeito à Funcionalidade e Incapacidade, sendo abordadas algumas categorias dos
componentes, como “Funções e Estruturas do Corpo” e “Atividade e Participação”. Seus códigos serão utilizados para classificar diferentes estados de
saúde e estados relacionados com a saúde dos pacientes incluídos no estudo, no sentido de expressar funcionalidade e incapacidade que serão
identificados através dos qualificadores. Resultados esperados: Espera-se que por meio do presente estudo, seja possível relacionar as causas das
lesões com os dados que já foram obtidos em outros estudos, e avaliar a principal causa das lesões raquimedulares na cidade de Fortaleza/CE,
identificar qual foi o nível dessas lesões e como está o quadro motor dos pacientes. Sendo possível observar também em que aspectos sociais esses
indivíduos estão inseridos.
Aluno: Antônia Eduarda da Silva Fernandes
Aluno: Juliana Pires de Castro
Aluno: Kelle Cristina de Almeida Menezes
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Título APLICATIVO MÓVEL PARA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA: UMA TECNOLOGIA NA MÃO
E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O câncer de mama (neoplasia mamária) continua sendo uma das principais causas de morte de mulheres no mundo, consistindo em um tumor
maligno, decorrente da multiplicação desordenada das células da mama. Considerado como o segundo tipo mais frequente entre as mulheres,
respondendo por 28,1% dos casos novos de câncer, nessa população, a cada ano (BRASIL, 2016). O controle do câncer é uma prioridade no plano de
fortalecimento da rede de detecção, diagnóstico e tratamento. No Brasil, a utilização da tecnologia no auxílio à saúde ainda é um desafio. As inovações
tecnológicas da atualidade respondem por uma quantia significativa de empenho em pesquisa. No entanto, há a necessidade de aprofundar os
conhecimentos em saúde, bem como de iniciativas que busquem um modelo de desenvolvimento socialmente inclusivo. Propostas para a construção
de um aplicativo móvel constatou que o aspecto visual, além de promover a motivação, promove o conhecimento intuitivo e permite a captação de
conceitos que, se fossem organizados somente em forma de texto, seriam de mais difícil compreensão. Os benefícios de um aplicativo que possui a
agregação de hipertexto, imagem e influência mútua com o usuário promovem agilidade do método de aprendizagem, oferta de espaços para os
profissionais explorarem, permitindo o resgate de dados relevantes no ato de lembrar, o que por sua vez, facilita a promoção da saúde. Para a
efetivação do controle do câncer de mama, o rastreamento e o diagnóstico precoce continuam sendo as principais estratégias recomendadas, sendo
assim tornam-se importante um meio acessível e informativo de detecção precoce para a população. O presente estudo tem por objetivo elaborar
uma tecnologia m-Health para a detecção precoce do câncer de mama-DETCAM. O percurso metodologia a ser seguido será um estudo do tipo
exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa será desenvolvida de agosto de 2018 a junho de 2019, sendo que a coleta de dados será
realizada nos meses de fevereiro a abril de 2019 a depender da aprovação do comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará.
Seguiremos com a elaboração do projeto da ferramenta para dispositivos móveis, mediantes a definição das tecnologias a serem utilizadas na
construção das ferramentas. E será o desenvolvimento do protótipo e dos testes sobre o protótipo. Para o desenvolvimento do aplicativo também
serão ouvidas mulheres de um projeto que assistem mastectomizadas de uma instituição de ensino superior do Ceará, quanto os fatores de riscos para
o câncer de mama. A Amostra será composta por 60 mulheres para tenham sido assistidos pelo Programa, onde farão teste do aplicativo. Espera-se
com os resultados do estudo identificar os principais e mais significativos fatores de risco de câncer de mama por mulheres atendidas no Programa de
Assistência Mulher Mastectomizada - PROAMMA e desenvolver um aplicativo tecnológico móvel para a detecção precoce do câncer de mama.
Aluno: Rayane Monteiro Ramos
Aluno: Luana Felipe Rabelo

Curso do aluno: Fisioterapia
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Título ASSOCIAÇÃO ENTRE INGESTÃO DE VITAMINA B6 E PRÁTICAS ALIMENTARES RELACIONADAS À ALIMENTAÇÃO EMOCIONAL
E-mail: ticihanaoliveira@hotmail.com
Docente orientador: Ticihana Ribeiro de Oliveira

RESUMO
A alimentação exerce um papel fundamental no desenvolvimento humano em todas as suas fases, sendo que dela provem a principal fonte de
nutrientes para um bom funcionamento do organismo. Estudos demonstram que a vitamina B6 está relacionada a várias reações metabólicas no
organismo, principalmente no que se diz respeito ao metabolismo de aminoácidos, pois ela é parte fundamental na síntese de triptofano. Esse
aminoácido é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela comunicação do sistema nervoso central (SNC) podendo ser
encontrada no sistema digestivo e nas plaquetas sanguíneas, tendo como função a regulação do humor, sono, apetite, ritmo cardíaco e funções
intelectuais. A ingestão adequada de vitamina B6 pode ter influência no comportamento alimentar das pessoas, visto sua importância no metabolismo
de aminoácidos e síntese de serotonina. Assim, o presente estudo tem por objetivo avaliar a relação entre ingestão de vitamina B6 e práticas
alimentares relacionadas com alimentação emocional em estudantes universitários. Para os fins de avaliação da ingestão da vitamina B6 será realizado
o recordatório alimentar 24h em duas ocasiões. Os alimentos relatados em medidas caseiras serão transformados em gramas e a partir daí será
calculada a ingestão de vitamina B6. Será realizada uma análise quantitativa de acordo com as normas da Ingestão Diária de Referência. Para avaliação
das práticas alimentares será aplicado o questionário alimentar dos três fatores, onde serão discutidas as questões referentes a dimensão de
alimentação emocional. A correlação entre duas variáveis contínuas será estimada através do Coeficiente de Correlação de Spearman. A relação entre
variáveis independentes categóricas e variáveis dependentes categóricas será estimada através da comparação de proporções das categorias da
variável dependente, através do Teste do Qui-quadrado ou do Teste Exato de Fisher. Num teste estatístico, a hipótese nula é rejeitada quando o valorp foi menor que 0,05.
Aluno: Ivanila De Sousa Freitas

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE SEXUAL DURANTE A GRAVIDEZ E PUERPÉRIO EM MULHERES USUÁRIAS DE CLÍNICA PRIVADA E SISTEMA PÚBLICO
DE SAÚDE PORMEIO DO QUESTIONÁRIO QS-F
E-mail: jharmonia@gmail.com
Docente orientador: Juliana Lerche Vieira Rocha Pires

RESUMO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade constitui um dos quatro pilares da qualidade de vida humana. Portanto, o tema sexualidade
também deverá ser uma das prioridades no atendimento à mulher. No entanto, em geral a abordagem do profissional de saúde tem como foco o
diagnóstico e tratamento de doenças e disfunções, não sendo capaz de contemplar toda a complexidade que o tema exige. A sexualidade feminina é
carregada de crenças, tabus, mitos, preconceitos e fatores biopsicossocial que podem impedir a mulher de exercer sua plenitude durante o período
gestacional e após o parto. O sexo faz parte do cotidiano das pessoas (não estando limitada à concepção) já que o prazer humano independe da
reprodução e extrapola também os aspectos orgânicos e associa-se aos fatores biopsicossociais. Neste sentido, surge a necessidade da sexualidade ser
englobada no atendimento obstétrico. Sexualidade não designa apenas as atividades e o prazer que dependem do funcionamento do aparelho genital,
mas de toda uma série de excitações e de atividades presentes desde a infância. A gravidez envolve alterações fisiológicas e psicológicas que afetam
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vários aspectos da vivência da mulher, consequentemente a sua sexualidade. Fatores culturais e educacionais podem ter também uma influência
importante na vivência da atividade sexual neste período. O estudo tem o propósito de investigar o perfil e mudança no padrão da atividade sexual na
gestação e puerpério. O questionário de Quociente Sexual – Versão Feminina (QS-F) abrange a avaliação dos vários domínios da atividade sexual da
mulher, (desejo, excitação, orgasmo e seus respectivos correlatos psicofísicos), o mesmo se caracteriza por um instrumento de fácil manuseio para o
profissional de saúde e a paciente, além de se caracterizar por linguagem acessível à população envolvida (já tendo sido validado previamente).
OBJETIVO: Compreender (sob a ótica do QS-F) os domínios que envolvem a atividade sexual feminina no período gestacional e no puerpério em duas
populações distintas do ponto de vista socioeconômico. METODOLOGIA: Estudo longitudinal com 40 mulheres de dois perfis socioeconômicos
diferentes (20 usuárias de clínica privada e 20 usuárias do Sistema Público de Saúde – SUS). Elas serão entrevistadas no 3o trimestre de gestação e
após 60 dias do parto. A coleta de dados se dará por meio de formulário (com dados sociodemográficos, antecedentes pessoais e obstétricos, história
sexual) e aplicação do questionário QS-F, os quais serão preenchidos em plataforma digital eletrônica (Google Forms) e posteriormente analisados
estatisticamente. Participarão do estudo voluntárias com idade entre 20 a 40 anos, atendidas em instituições da Regional II da cidade de Fortaleza/CE.
RESULTADOS ESPERADOS: Compreensão dos 10 domínios abordados pelo QS-F durante a gestação e puerpério e a influência que o nível
socioeconômico tem sobre a atividade sexual feminina. Uma vez demonstrada sua consistência interna e sua capacidade de discriminar a atividade
sexual feminina poderá ser um instrumento importante para que estudos posteriores ampliem a avaliação e intervenções nesse contexto.
Aluno:
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Aluno:
Aluno:

Maria Suzana Pinheiro Gomes
Tiara Aguiar Sousa Melo
Ruthe Caldas Rangel
Nayla Mikaelle Pinheiro Viana
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Título AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS ATIVOS DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA A TERCEIRA IDADE
E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e irreversível que ocorre no ser vivo, esse fato pode ser influenciado por vários fatores como
os biológicos, sociais, psicológicos e ambientais, estilo de vida, doenças crônicas. A força muscular é diretamente afetada durante o processo de
envelhecimento, pois ocorre um declínio de massa óssea e muscular (osteopenia e sarcopenia) que afeta não só a força, mas também a resistência
(BORGES; FERREIRA; RODRIGUES; BONARDI, 2015). Com o envelhecimento a inatividade torna-se evidente fazendo com que haja perda de massa
muscular e assim uma incapacidade física. Mas não só ocorre perda de massa muscular há também perda de conexões nervosas que são relacionadas
a contração muscular, disfunção mitocondrial e diminuição da atividade neuromotora. Segundo Whyhick as perdas de forças musculares graduais
ocorrem até aproximadamente os 60 anos pois ocorre um declínio mais significativo, as perdas de força submáxima não são perceptíveis em músculos
que foram muito utilizados durante as AVDs no decorrer da vida, comprometendo a capacidade funcional, além de ocorrer mais em mulheres por não
serem ativas como os homens. As fibras musculares têm papel fundamental durante a contração muscular, quando ocorre perda dessas fibras há
perda de massa muscular, essas perdas ocorrem mais em fibras de contração rápida do que as de contração lenta (WHYHICK; 2009). Com o passar dos
anos tem sido cada vez mais evidente a importância da pesquisa para a prática clínica, a Fisioterapia vem ganhando espaço na área da pesquisa e
evoluindo no campo científico. A Geriatria vem sendo uma área que vem se destacando com decorrer dos anos, com o aumento significativo da
população idosa, a demanda de pacientes nessa área é positiva. Assim através da pesquisa propor estratégias para melhora na qualidade de vida,
atuando como prevenção e promoção de saúde para os idosos. O objetivo do presente estudo será avaliar a capacidade funcional de idosos
participantes de um programa de um centro de convivência para terceira idade através da escala de Katz. O percurso metodológico seguido será um
estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa dos resultados. A presente pesquisa será desenvolvida no Instituto Sênior (IS), no período de
abril de 2018 a agosto de 2019, onde a coleta de dados será realizada no período de abril a maio de 2019, a depender da aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro Universitário Estácio do Ceará. A População será composta por 80 idosos, que conforme o estatuto
do idoso é o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. As variáveis a serem estudadas serão: dados sociodemográfico, estilo de vida, Atividades
de vida diária. Serão incluídos na pesquisa idosos de ambos os sexos, independente da condição econômica, situação conjugal e religião, devendo ser
matriculado no Instituto sênior praticantes de atividade ofertadas e sem alterações na cognição. Serão excluídos idosos que não frequentam
regularmente as atividades do programa do IS, não comparecerem às avaliações e que apresentam dificuldade de compreensão do questionário.
Espera-se como resultados encontrar uma população idosa ativa com qualidade de vida, de acordo com a escala de Katz e a partir dos resultados do
estudo propor um protocolo fisioterápico que trabalhe as limitações funcionais identificadas.
Aluno: Lindemberg Moura da Silva
Aluno: Maria Isabel Reis Ernesto
Aluno: Dayseanne Ferreira de Freitas

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

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

Título AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM PACIENTES MASTECTOMIZADAS
E-mail: ancnogueira@gmail.com
Docente orientador: Andréa da Nóbrega Cirino Nogueira

RESUMO
O Câncer de mama (CM) vem ocupando lugar de destaque entre as doenças mamárias, as estatísticas mostram um aumento tanto nos países
desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, se tornando um problema de saúde pública. Objetivos: Avaliar a função respiratória de
pacientes após a cirurgia do câncer de mama; traçar o perfil sociodemográfico de pacientes mastectomizadas; avaliar as pressões respiratórias
máximas de pacientes mastectomizadas; avaliar a medida do pico de fluxo expiratório de pacientes mastectomizadas e avaliar a expansibilidade
torácica de pacientes mastectomizadas. Hipótese: A hipótese da presente pesquisa é que as pacientes mastectomizadas apresentam redução da
expansibilidade torácica, do pico de fluxo expiratório e da força muscular respiratória. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e
transversal com estratégia de coleta e análise de dados de forma quantitativa. O estudo será realizado no laboratório de atendimento do Programa de
Assistência à Mulher Mastectomizada – PROAMMA do Centro Universitário Estácio do Ceará. A coleta de dados será realizada no período de outubro a
dezembro de 2018. A população será formada pelas mulheres participantes do PROAMMA. Serão incluídos os pacientes que aceitarem participar da
pesquisa. Serão excluídos os pacientes com outras Pneumopatias e os que não aceitarem participar da pesquisa. Serão suspensos os pacientes que
manifestarem durante a avaliação algum desconforto que prejudique a saúde. Os participantes se beneficiarão desse estudo, pois serão realizados
exames que diagnosticarão parâmetros relacionados à função respiratória. As informações coletadas poderão servir como fonte de pesquisa e apoio
para retirar algumas dúvidas em relação ao assunto abordado para os próprios pacientes chamando atenção para a fisioterapia pós mastectomia. Esta
pesquisa apresenta o risco mínimo, tontura passageira após a aferição do Pico de fluxo expiratório e queixas de dor de cabeça e tontura passageira
após a realização das medidas de Manovacuometria. Para a coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos: Manovacuômetro, Peak Flow e
fita métrica, disponíveis no laboratório de saúde do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os dados do estudo serão digitados pelo Excel for Windows,
versão 2007 da Microsoft e analisados através do Statistical Package for Social Science (SPSS).
Aluno: Sâmia Nayara Barbosa
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Aluno: Alice da Silva Rodrigues
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Título AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ATRAVÉS DO WHODAS 2.0
E-mail: msqfarias@gmail.com
Docente orientador: Maria do Socorro Quintino Farias

RESUMO
A Insuficiência Cardíaca (IC) afeta milhões de pessoas no mundo, sendo a incapacidade funcional afetada pela dispneia e fadiga muscular. Nos últimos
anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem desenvolvido ferramentas para classificar de forma mais eficiente e humanizada cada paciente.
Estas são úteis para avaliar a saúde e funcionalidade de forma uniformizada. O World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS
2.0) é uma proposta da OMS para avaliar a população em geral ou grupos específicos sendo etiologicamente neutro e reflete domínios da Classificação
Internacional de Funcionalidade- CIF. Justificativa: Não encontramos no Brasil nenhuma publicação relacionada ao WHODAS 2.0 em pacientes com
insuficiência cardíaca, o que despertou o interesse, tendo em vista que o WHODAS 2.0 está também atrelado aos domínios da CIF, Incapacidade e
Saúde que tem como princípios melhorar a assistência à população. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o nível de funcionalidade e
incapacidade de pacientes com Insuficiência Cardíaca em um Hospital Público de Fortaleza por meio do WHODAS 2.0, versão 12 itens. Metodologia:
Trata-se de um estudo transversal, a ser realizado no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), após aprovação no Comitê de
Ética do referido hospital no período de agosto de 2018 a julho de 2019. A amostra será não probabilística, por conveniência composta por indivíduos
adultos portadores de IC. Os critérios para inclusão serão: possuir diagnóstico de IC e concordar em participar da pesquisa. Serão exclusos os
participantes que não assinarem o TCLE; que apresentem condições clínicas desfavoráveis e/ou dificuldade cognitiva e da percepção corporal que
inviabiliza a aplicação do questionário. Portanto será aplicado previamente o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Em seguida serão avaliados
através do WHODAS 2.0. Resultados Esperados: Espera-se a compreensão dos 6 domínios do WHODAS 2.0. aplicado aos portadores desta condição de
saúde, além de confirmar ou negar a confiabilidade do instrumento para uso de avaliação em pacientes com insuficiência cardíaca. Os resultados serão
avaliados pelo software SPSS v.24. A análise estatística será descritiva e inferencial, utilizaremos o coeficiente de correlação de Spearman, p será
considerado significativo quando <0.05.
Aluno: Francisco Hamilton Andrade Leite Junior
Aluno: Luan Roberto Miranda Da Silva
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Título AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FATORES DE RISCOS PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
MÉDIO NA CIDAADE DE FORTALEZA-CE
E-mail: adriana.carneiro@estacio.br
Docente orientador: Adriana Ponte Carneiro de Matos

RESUMO
As doenças cardiovasculares afetam em média 30% da população, causando grandes números de mortes e incapacidades em nossa sociedade. Em
2015, 17,7 milhões de óbitos ocorreram em decorrência das doenças cardiovasculares, segundo dados da Organização Pan Americana de Saúde. Fato
se deve ao acometimento pelos fatores de risco como, tabagismo, etilismo, dislipidemias, sedentarismo, hipertensão arterial em nossa população.
Órgãos de saúde e educação vêm criando e ofertando ações, na tentativa de reverter essas estatísticas, que preocupam os órgãos públicos. A atenção
primária à saúde, faz parte de tais ações ofertadas por estes órgãos, na tentativa de diminuir os números de internações, que causam grandes
debilidades aos pacientes e altos gastos aos cofres públicos atualmente em nossa sociedade. As DCV´s se originam pela presença ou junção de fatores
de riscos característicos do próprio indivíduo (gerais, comportamentais e biológicos) e/ou à comunidade onde o mesmo habita (condições
socioeconômicas, ambientais, culturais e de urbanização). Atualmente, com o processo de urbanização há maior incidência, principalmente em jovens,
de hábitos como alimentação inadequada e inatividade física, sendo estes hábitos considerados de risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares. Logo, a escola é o local propício para a criação de políticas, que tragam a reversão deste quadro, visto que, é no período escolar que
ocorre a oferta de ações para o desenvolvimento do cidadão frente aos desafios da sociedade. Metodologia: Será realizada uma pesquisa exploratória,
descritiva de caráter quantitativo, em alunos de uma instituição de ensino médio, através de questionário estruturado, abordando fatores de risco que
estão presentes no cotidiano destes alunos. Os critérios de inclusão para este estudo são: alunos com idade entre 14 e 19 anos e que estejam
matriculados regularmente. E os critérios de exclusão, são: alunos que não estejam dentro da faixa de idade estimada no estudo e que não aceitem a
realização da pesquisa. A pesquisa abordará dois momentos, que será a entrevista através do questionário estruturado e em outro momento, ocorrerá
a avaliação da pressão arterial, peso e níveis de glicose. O questionário estruturado e a avaliação das outras variáveis serão analisados através do
programa Epi info versão 3.5.3 (2011-01-26) para Windows. Objetivos: O Objetivo principal é avaliar a prevalência dos fatores de risco para doenças
cardiovasculares em jovens adolescentes. E os objetivos secundários da pesquisa será traçar um perfil sócio demográfico da população em estudo,
avaliar a presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares, a exemplo do sedentarismo, tabagismo, etilismo, uso de anticoncepcionais por
alunas, hipertensão arterial sistêmica em adolescentes, que estão cursando o ensino médio, de uma escola estadual localizada na cidade de FortalezaCE. Resultados esperados: Esperamos que através deste estudo, possamos definir a prevalência dos fatores de risco, que levam ao desenvolvimento
das doenças cardiovasculares em adolescentes. Se resultados negativos forem obtidos nesta pesquisa, apresentaremos os dados aos gestores da
instituição avaliada, para que os mesmos possam tomar ciência de tais fatores que acometem os alunos, e possam desenvolver ações que visem o
retrocesso destes fatores nos alunos da instituição.
Aluno: Maria Naiara Mesquita de Lima
Aluno: José Alexandre do Nascimento
Aluno: Larise Lobão de Sousa Lima
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Título AVALIAÇÃO DA SAÚDE RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO HOSPITAL SAINT GEORGE NA DOENÇA RESPIRATÓRIA
(SGRQ) EM PNEUMOPATAS
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
Os pacientes que procuram atendimento nas Unidade de Atenção Primária a Saúde (UAPS) no município de Fortaleza, ainda não foram avaliados pelo
SGRQ, no qual o mesmo consiste em um instrumento específico para avaliação de pacientes portadores de DPOC. Dessa forma busca-se avaliar a
qualidade de vida deste público, abrangendo a DPOC e Bronquiectasia, através da aplicação do SGRQ. Esta população poderá contribuir para o
desenvolvimento de instrumentos para melhorar a saúde e reduzir as limitações diárias dos pacientes com doença pulmonar. Com isso objetiva-se
avaliar a qualidade de vida de pacientes com doença pulmonar através do questionário do Hospital Saint George na doença respiratória, bem como
conhecer o perfil sociodemográfico, as atividades físicas realizadas, o consumo de álcool, drogas e fumo, o padrão de sono, presença de outras
doenças crônicas, estadiamento da doença obstrutiva além das medicações em utilização. Será realizada uma pesquisa de campo, de caráter
exploratório, experimental e prospectiva, com análise quantitativa de dados, com pacientes portadores de doença pulmonar que são atendidos nas
UAPS de Fortaleza-CE, onde será aplicado um questionário sociodemográfico e o Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória
(SGRQ), usado para avaliar a qualidade de vida, como instrumentos da pesquisa. Espera-se que este estudo contribua na elaboração de propostas e
medidas de orientação para conscientização dos pneumopatas atendidos, bem como, na melhoria da qualidade de vida permitindo uma redução no
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consumo de medicações, internações e consequentemente na morbimortalidade dessa população em estudo. Espera-se também que esta pesquisa
estabeleça uma rotina de orientações e encaminhamentos aos pneumopatas em todos os serviços de saúde de Fortaleza, podendo estender-se para o
estado do Ceará. Com isso todos os profissionais de saúde das UAPS poderão contribuir para que exista um maior controle dos sintomas e agravos
letais e não letais das patologias respiratórias.
Aluno: Francisco Leandro de Souza
Aluno: Vitória Ádria Gomes Oliveira
Aluno: José Leandro Mota Amorim
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Título AVALIAÇÃO POSTURAL DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR: CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO
E-mail: patytaddeo@gmail.com
Docente orientador: Patricia da Silva Taddeo

RESUMO
A postura pode ser definida como a harmonia dos segmentos corporais em repouso ou em movimento. Para se manter uma boa postura, faz-se
necessário um trabalho em conjunto de estruturas como músculo, ligamento e cápsula articular, que atuando de forma integrada possuem capacidade
de manter o corpo em determinada posição por um maior tempo, sem gerar desconforto. As alterações posturais figuram um problema de saúde
pública. Essencialmente, quando estas atingem a coluna vertebral, pois predispõe a degeneração de estruturas que compõe tal segmento corporal no
adulto. Vale lembrar que dependendo de sua extensão, estas alterações podem levar a uma diminuição da capacidade de realização das atividades de
vida diária (AVDs). Durante a vida humana, o desenvolvimento do corpo e dos seus constituintes, passam por períodos de crescimento acelerados
(compreende a infância e adolescência), até chegar a sua completa maturação na vida adulta. As estruturas do aparelho locomotor, seguem este ritmo
de desenvolvimento e por esta razão, os hábitos adotados pelas crianças e adolescência, influenciam diretamente na progressão destas estruturas,
principalmente entre os sete e doze anos de idade, onde ocorrem as mudanças mais visíveis. A etapa da infância figura como o período onde as
crianças frequentam o ambiente escolar, permanecendo por longos períodos sentadas, muitas vezes de maneira e em mobiliários inadequados. Estes
fatores somados ao estilo de vida sedentário, favorecem o surgimento de hábitos posturais irregulares, que na maioria das vezes não são corrigidos e
acabam refletindo até a vida adulta destes indivíduos. Abordagem fisioterapêutica a essa população, torna-se relevante, à medida que realiza a
avaliação postural para identificação de alterações posturais, e em seguida executa ações preventivas, através de educação em saúde e de intervenção
para reduzir os efeitos da postura incorreta. Objetivo: Investigar as principais alterações posturais em crianças na faixa etária de idade escolar.
Metodologia: Trata-se de um estudo de campo, exploratório de caráter quantitativo de análise de dados. A pesquisa será desenvolvida no Colégio
Pinheirinho, localizado no bairro Mondubim, em Fortaleza CE, compreendendo o período de agosto de 2018 a julho de 2019. Participarão do estudo,
75 alunos das turmas de 3°, 4° e 5º ano do ensino fundamental. Serão inclusos na pesquisa os estudantes com idade entre 8 e 10 anos, e que seus pais
ou responsáveis, concordem e assinem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e o termo de assentimento (TA). Excluiremos os que não
estiverem presentes no dia da avaliação, que contenham alguma patologia que afete diretamente a sua postura, os que não se encontram na faixa
etária já citada, como também aqueles que após a leitura e esclarecimento do TCLE e TA pelos responsáveis, estes não estejam de acordo e não
assinem. A coleta de dados contara com um Software para Avaliação Postural – SAPO, onde serão abordados os seguintes itens: posicionamento da
cabeça, da cintura escapular, dos membros superiores, das colunas cervical, torácica, e lombar, da pelve, do abdômen e dos membros inferiores. Além
disso, serão coletados os dados antropométricos, sociodemográficos e culturais mediante a utilização de um questionário. Após a avaliação postural e
a identificação das principais alterações posturais encontradas, será construído material educativo, afim de desenvolvermos ações de educação em
saúde com os alunos e professores do local, além de uma reunião de devolutiva com os pais. Resultados esperados: Ao final, almeja-se identificar quais
as principais alterações posturais que acometem a população estudada.
Aluno: Talita Carla Barros Noronha
Aluno: Yuri Santos Rodrigues
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Título CONHECIMENTO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE SUICÍDIO ENTRE IDOSOS ASSISTIDOS EM UMA REGIONAL NO MUNICIPIO DE
FORTALEZA
E-mail: jufontelesm@gmail.com
Docente orientador: Juliana Lima Fonteles Magalhães

RESUMO
Dados da OMS informam que o número de suicídio entre pessoas de 75 anos é três vezes maior que pessoas com idade 15 e 24 anos e dados do
Sistema de Informações sobre Mortalidade no ano de 2016, registrou 101 casos de lesões autoprovocadas voluntariamente em indivíduos idosos no
Estado do Ceará. Geralmente, esses números podem estar relacionados à depressão associada a fatores como o aumento de doenças degenerativas e
crônicas, mudanças na qualidade de vida e dependência. Com tudo isso abordado, essas mudanças podem influenciar na capacidade física e na
estrutura familiar levando a quadros depressivos. Consequentemente, essa conjuntura está relacionada ao aumento no número de suicídios em
idosos. O suicídio é um ato voluntário de pôr fim a própria vida em decorrência do sofrimento do indivíduo que passam por estágios de tentativas de
autodestruição antes de concretizar o ato. Os comportamentos podem ser classificados em três grupos: ideação suicida, formulação suicida e tentativa
de suicídio. No Brasil, no ano de 2006 com o intuito de diminuir as idealizações, as tentativas e os danos associados, elaborou a Estratégia Nacional
para Prevenção do Suicídio apresentado pelo Ministério da Saúde. Com ele foi inserido Manual de Prevenção do Suicídio para Profissionais das Equipes
de Saúde Mental, objetivando detectar precocemente os sinais de suicídios e intervir a melhor forma. Dessa forma, chegamos numa hipótese de que a
informação a população sobre suicídio ainda está chegando de forma minuciada e sem oferecer a verdadeira atenção. Por isso, buscamos identificar o
conhecimento das campanhas de prevenção de suicídio na faixa etária mais atingida, ou seja, a idosa em nosso município. O objetivo geral do nosso
trabalho é avaliar o conhecimento de idosos assistidos em uma regional no município de Fortaleza sobre as campanhas de suicídio. A metodologia do
nosso estudo é caráter transversal, de campo e exploratório com abordagem quantitativa dos dados através de um questionário e da aplicação do
Mine Exame de Estado Mental. Serão incluídos idosos no estudo com idade igual ou superior a 60 anos e com grau de escolaridade que permitam a
leitura do questionário e seguindo as normas da resolução de n° 466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde.
Esperamos dentro do estudo identificar por parte dos idosos os fatores de riscos que levam ao suicídio e avaliar o conhecimento dos idosos do estudo
sobre o assunto abordado.
Aluno: Kamyla Barbosa Lima
Aluno: Lara Beatriz Sena de Oliveira
Aluno: Niculas Gomes do Nascimento
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Título CONHECIMENTO DOS DOCENTES E DISCENTES DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA
E-mail: ancnogueira@gmail.com
Docente orientador: Andréa da Nóbrega Cirino Nogueira

RESUMO
A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é um importante problema de saúde pública e causa de mortalidade em todo o mundo. A Ressuscitação
Cardiopulmonar (RCP) quando realizada adequadamente pode aumentar as chances de vida do indivíduo que se encontra em PCR. É muito importante
que os profissionais da área da saúde sejam capacitados e aptos para a manobra de RCP, entretanto estudos evidenciam que há conhecimento
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insuficiente acerca do suporte básico de vida. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos docentes e discentes de graduação na área da saúde sobre suporte
básico de vida; traçar o perfil sociodemográfico dos discentes e docentes; identificar as principais dificuldades relatadas pelos discentes e docentes na
realização da manobra de RCP; identificar se os professores estão aptos a realizar e ensinar a técnica. Metodologia: Trata-se de um estudo
exploratório, descritivo e transversal com estratégia de coleta e análise de dados de forma quantitativa. A presente pesquisa será realizada no Centro
Universitário Estácio do Ceará, localizado na Rua Eliseu Uchôa Beco, 600 - Água Fria, Fortaleza - CE, 60810-270, na cidade de Fortaleza-Ceará. O estudo
será desenvolvido no período de junho de 2018 a junho de 2019, sendo que a coleta de dados será realizada nos meses de setembro a novembro de
2018 a depender do parecer do comitê de ética em pesquisa da Estácio/FIC. A população será formada pelos discentes do 8º semestre e pelos
docentes dos cursos de graduação em Enfermagem e Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará. Para esse estudo serão selecionados os
indivíduos que atendam aos seguintes critérios de inclusão: docentes dos cursos de saúde e discentes do 8º semestre dos cursos de Fisioterapia e
Enfermagem matriculados na IES independente do gênero, raça, condição civil, religiosa e orientação sexual. Serão excluídos os discentes que não
estejam devidamente matriculados ou os discentes e docentes que se neguem a participar da pesquisa. Essa pesquisa oferece riscos mínimos,
podendo os participantes sentirem-se constrangidos com as perguntas que lhes forem aplicadas. No caso de se sentirem constrangidos a pesquisa será
imediatamente suspensa sem que isso acarrete nenhum problema para o participante. As informações coletadas poderão ser utilizadas pelos
pesquisadores como contribuição a comunidade científica quanto a uma melhor compreensão sobre o assunto estudado. As informações obtidas
serão utilizadas somente para fins previstos no estudo, garantindo confidencialidade, e esse trabalho será submetido à Comissão de Ética em Pesquisa
(CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará de acordo com a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, relativa à
pesquisa envolvendo seres humanos e a resolução 510 do CNS/MS quanto a pesquisa das ciências sociais e humanas. Inicialmente será feita uma visita
a gestão do Centro Universitário Estácio do Ceará ao qual serão expostos os objetivos da pesquisa, visando a autorização para realização do estudo. A
coleta de dados ocorrerá mediante a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará e será realizada através da
aplicação de um questionário com perguntas quanto às características pessoais e conhecimentos sobre Suporte Básico de Vida. Utilizaremos como
instrumento de coleta dos dados acerca dos conhecimentos sobre Suporte Básico de Vida. Os dados do estudo serão digitados pelo Excel for Windows,
versão 2007 da Microsoft e analisados através do Statistical Package for Social Science (SPSS). Resultados Esperados: Espera-se identificar as principais
dificuldades apresentadas por alunos e profissionais da área da saúde na realização da manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar, bem como
identificar as principais habilidades. A partir daí traçaremos estratégias para tornar este público mais informado e competente para realizar a manobra
de RCP como é preconizada pela AHA.
Aluno: Charlyane Souza de Oliveira
Aluno: Chakira Torres Lima
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Título DOENÇA CARDIOVASCULAR: ANÁLISE DE FATORES DE RISCO EM ADULTOS JOVENS DO MUNICÍPIO DEACARAPE-CE
E-mail: georgia.barros@estacio.br
Docente orientador: Geórgia Guimarães de Barros Cidrão

RESUMO
No contexto atual, as doenças cardiovasculares, vêm se tornando um problema de saúde pública em todo o mundo, devido a sua grande prevalência, e
ao aumento no seu índice de mortalidade. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em 2017, estatisticamente 17 milhões de
pessoas foram diagnosticadas com doenças coronarianas, como ataques cardíacos e derrames. No Brasil, essas patologias se tornaram responsáveis
pelo principal fator de alocação de recursos públicos na área da saúde, devido ao grande número de hospitalizações e por ser considerada a segunda
maior causa de morte natural no país, ficando atrás apenas do Acidente Vascular Encefálico (AVE). De acordo com o ministério da saúde, no Brasil
cerca de 300 mil pessoas sofrem infartos todos os anos, e em 30% dos casos o ataque cardíaco é fatal. No nordeste do país tem sido mais frequente na
população masculina, devido a maior exposição aos fatores de risco. A elevação nos últimos anos foi de 34% no número de mortes a cada 100 mil
habitantes. OBJETIVO: Identificar os fatores de risco para doenças cardiovasculares presentes em adultos jovens no município de Acarape, Ceará.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, baseado na análise de prontuários. O estudo será
realizado no Centro de Saúde de Acarape, no período compreendido entre 10/08/2018 a 10/11/2018. A população será composta por 558 prontuários
dos pacientes atendidos na unidade de Saúde de Acarape, Ceará e a amostra será de 228 prontuários. Serão incluídos no estudo os prontuários dos
pacientes adultos jovens, com idade média entre 25 a 40 anos, que estão em atendimento. Serão excluídos do estudo os prontuários dos pacientes
que tenham letra ilegível ou que não apresentem folha de evolução contendo o primeiro atendimento realizado. RESULTADOS ESPERADOS: Conhecer
melhor os grupos populacionais e os fatores de risco dessas doenças, para que políticas e programas de saúde sejam implementados, visando a um
maior controle das mesmas e de suas consequências.
Aluno: Anne Nathyelle de Paula Melo
Aluno: Mônica Kelly Gonçalves Nascimento
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Título ESTADOS DE FUNCIONALIDADE E NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
E-mail: ismeniabrasileiro@gmail.com
Docente orientador: Ismênia de Carvalho Brasileiro

RESUMO
A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença grave e progressiva que resulta em função muscular anormal, afetando a mobilidade precoce
e o desenvolvimento geral. Com a progressão da doença, as crianças acometidas apresentam dificuldades crescentes de deambulação resultando em
perda de capacidade de subir do chão, subir escadas, e deambular de forma independente. Além da alteração motora, algumas crianças apresentam
rebaixamento do quociente intelectual (QI), o que agrava a capacidade e desempenho para execução das atividades cotidianas e participação social.
Muitos estudos têm evidenciando as complicações clínicas decorrentes da DMD. No entanto, pouco tem sido dito sobre o quanto, as crianças com
Duchenne apresentam dificuldades e restrições no que diz respeito ao envolvimento em situações de vida. Dessa forma, viu-se a importância em se
desenvolver esse estudo, cujo objetivos são: Analisar o impacto que a Distrofia Muscular de Duchenne pode causar nos estados de funcionalidade e
níveis de participação social em crianças afetadas, caracterizar a população alvo do estudo quanto os estados clínicos e funcionais, classificar à luz da
CIF os quadros de atividade e participação social do grupo em estudo. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e exploratório de caráter
quantitativo que será desenvolvido em uma clínica de desenvolvimento infantil no município de Fortaleza, durante os meses de setembro de 2018 a
julho de 2019. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, com o parecer de número: 2.892.044. Participarão do estudo 10 crianças que
se encontram em tratamento fisioterápico na referida clínica, diagnosticados com Distrofia Muscular de Duchenne, desde que seus pais e/ou
responsáveis autorizem a participação. Serão coletados os dados de identificação, histórico social, demográfico e clínico, bem como serão aplicados os
questionários: Índice de Barthel, que investiga os níveis de funcionalidade, a Medida de função Motora, e posteriormente os dados serão organizados
a luz da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde da CIF para favorecer a elaboração do diagnóstico funcional e exposição
dos resultados. A análise dos dados será realizada pelo SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software e do editor de planilhas Microsoft
Office Excel 2010. Espera-se, por meio desse estudo contribuir para compreensão dos estados de participação social e funcionalidade das crianças com
DMD e despertar na sociedade maior interesse em conhecer os benefícios que a participação e inclusão social podem gerar na melhora da sua
qualidade de vida, assim como um despertar para comunidade acadêmica, no sentido de buscar novas estratégias terapêuticas para crianças com
DMD.
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Aluno: Yuri da Silva Ribeiro
Aluno: Juan Rodrigues de Araújo
Aluno: Karla Hemelly Sousa de Mendonça
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Título PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO CLIMATÉRIO DE DOCENTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ
E-mail: jharmonia@gmail.com
Docente orientador: Juliana Lerche Vieira Rocha Pires

RESUMO
O processo de transição do ciclo reprodutivo da mulher, onde ocorre a passagem do período fértil ao infértil é denominado climatério, que se origina
do grego klimactêr, significa “ponto crítico”. É caracterizado pelo declínio progressivo e gradual dos níveis estrogênicos e da atividade folicular,
resultando no término definitivo dos ciclos menstruais espontâneos. Nas últimas décadas, um aumento expressivo da longevidade pode ser
observado, de modo que, no Brasil, a expectativa de vida feminina já ultrapassa os 75 anos, o que esclarece um crescimento significativo de mulheres
que vivenciam o climatério. Face a isto, torna-se de extrema importância que medidas sejam tomadas para garantir o bem-estar físico e psíquico delas,
visto que o tema é cada vez mais atual, relevante e meritório de atenção por parte das Políticas Púbicas de Atenção à Saúde, bem como, dos
profissionais da área. Além das mulheres viverem mais, também ganharam mais espaço no mercado de trabalho, sendo um tema relevante e atual a
pesquisa em questão. A identificação do quadro clínico poderá ajudar na percepção da síndrome como um processo normal da vida da mulher, tanto
por parte dos profissionais como das próprias mulheres. OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida no climatério de docentes do Centro Universitário
Estácio do Ceará, através da versão brasileira do Questionário de Qualidade de Vida Utian (QQVU). METODOLOGIA: Estudo transversal e analítico, de
natureza quantitativa, o qual abordará a problemática da qualidade de vida das mulheres climatéricas que atuam como docentes em duas unidades do
Centro Universitário Estácio do Ceará. Serão incluídas 80 docentes do Centro Universitário Estácio do Ceará (campi Via Corpvs e Parangaba), com idade
entre 40 e 70 anos. Será aplicada a versão brasileira do QQVU e um formulário semiestruturado para avaliação das características sóciodemográficas,
antecedentes pessoais e relativos à saúde. Posteriormente os dados serão analisados estatisticamente. RESULTADOS ESPERADOS: Mensuração e
compreensão dos domínios abordados pelo QQVU, possibilitando a obtenção de escores que sejam transformados em uma medida quantitativa, que
possa ser usada para conhecer os impactos da síndrome climatérica na qualidade de vida das docentes, além de observar se há divergências entre dois
campi da mesma instituição. Pretendemos caracterizar (clínica, demográfica e socialmente) as amostras e suas interdependências com o período do
climatério.
Aluno: Évelyn Castro Sousa
Aluno: Natália Raniely Pereira da Silva
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Título QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
(UAPS) DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
Diante da precária assistência de saúde na atenção básica a pacientes com patologias pulmonares crônicas nas comunidades da região de Fortaleza-CE,
existe uma queda progressiva da qualidade de vida desses pacientes, principalmente no que diz respeito à independência funcional em suas atividades
de vida diária, a falta de treinamento físico para aumentar a tolerância ao exercício, ausência orientações sobre a forma de gasto de energia de
maneira eficiente, inexistência de sessões educativas sobre os cuidados, ausência de encorajamento à boa postura, forma de prevenção às
complicações musculoesqueléticas e conhecimento da patologia para redução dos sintomas. OBJETIVO: Verificar o nível de qualidade de vida em
pacientes pneumopatas, pois as doenças respiratórias geram vários sintomas nesses pacientes, o que pode interferir no bem-estar, qualidade e
perspectivas de vida destes, além de correlacionar a patologia com os aspectos de qualidade de vida que apresentam maior comprometimento.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, transversal e com abordagem quantiqualitativa dos resultados apresentados. O
estudo será realizado com pacientes das UAPS do município de Fortaleza-CE, no período de agosto de 2018 à junho de 2019, mediante a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará (Protocolo nº 2.333.627). Será aplicado o questionário de qualidade de vida
SF-36 para uma correta e adequada avaliação das condições de vida dos pacientes com patologias pulmonares, bem como os principais aspectos
atingidos em consequência à doença respiratória e a possibilidade de análise da evolução do quadro clínico. Através da coleta de dados nesses
pacientes atendidos pelas UAPS, também será possível verificar a prevalência das patologias pulmonares presentes na comunidade. Isso é possível
através de uma metodologia organizada desde a anamnese, com a avaliação do volume corrente, da capacidade pulmonar, e a aferição das medidas
de PImáx e PEmáx, pico de fluxo expiratório entre outros recursos que demonstrem a funcionalidade e os limites de acordo com o histórico de cada
caso. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que este estudo contribua na elaboração de propostas e medidas de orientação para conscientização dos
pneumopatas atendidos, bem como, na melhoria da qualidade de vida permitindo uma redução no consumo de medicações, internações e
consequentemente na morbimortalidade dessa população em estudo.
Aluno: Jonatan Rocha dos Santos
Aluno: Ana Carolina da Silva Rabelo
Aluno: Maria Gabrielle de Castro Freitas
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Título VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO CARDÍACA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE
E-mail: msqfarias@gmail.com
Docente orientador: Maria do Socorro Quintino Farias

RESUMO
As Doenças Cardiovasculares (DCV) representam na atualidade um desafio para a medicina e serviços de saúde devido ao cenário de
morbimortalidade. O programa de Reabilitação Cardiovascular (RCV) constitui um método de prevenção secundária cardiovascular de gerenciamento
de doenças crônicas que visa promover modificações no estilo de vida, fatores de risco e educação do paciente. A verificação do desempenho de
qualidade de programas de reabilitação cardíaca favorece que os pacientes recebam os benefícios da intervenção dentro de ambientes de reabilitação
complexas e seja determinada a qualidade do serviço. JUSTIFICATIVA: No Brasil ainda não temos indicadores para medir o desempenho deste tipo de
serviço. Os indicadores de qualidade para avaliação de serviços de reabilitação que encontramos nas bases de dados ainda não foram traduzidos
transculturalmente para língua portuguesa e não teríamos tempo para traduzir ou validar um instrumento. OBJETIVOS: elaborar um formulário checklist para verificar o desempenho dos serviços de RC em Fortaleza em três domínios baseados nos indicadores utilizados pela CACPR (Canada
Association of Cardiovascular Preventive Rehabilitation); MÉTODOS: trata-se de uma pesquisa de campo, transversal a ser realizada no período de
agosto de 2018 a julho de 2019, envolvendo a elaboração e posterior aplicação de um questionário (tipo Survey). Os serviços serão identificados em
associações e entidades representativas, redes sociais virtuais (tipo Facebook, Instagram) e outras mídias, e após a identificação serão contactados por
telefone para agendamento de visita para solicitação de autorização ao responsável para a realização da pesquisa na instituição através da assinatura
da Carta de Anuência e serão incluídos no estudo mediante assinatura do TCLE conforme resolução 466/12. A amostra será não probabilística por
conveniência incluindo todos os serviços de Reabilitação Cardíaca existentes em Fortaleza. O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. Apresentaremos análise descritiva e e estatística inferencial. As variáveis serão contínuas e
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intervalares; a depender na normalidade dos dados será aplicado testes paramétricos ou não paramétricos, o Teste T de Student será considerado
significativo quando p<0,05. Espera-se que a aplicação da ferramenta forneça informações sobre atendimento prestado em serviços de Reabilitação
Cardíaca e permita a identificação de fragilidades, facilitando intervenções de saúde da população e iniciativas de melhorias dos serviços de
Reabilitação Cardíaca. Esta pesquisa poderá também despertar interesse desta equipe para validação de uma ferramenta já existentes da literatura.
Aluno: Bruno Cordeiro Magalhães
Aluno: Samily de Sousa Santos
Aluno: Wassula Gaspar Sillva
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título ALTERNATIVAS FUNCIONAIS PARA MOLHOS TRADICIONAIS: CATCHUP, MOSTARDA E MAIONESE
E-mail: Gerusa.santos@estacio.br
Docente orientador: Gerusa Matias dos Santos

RESUMO
Este projeto busca oferecer alternativas funcionais para molhos tradicionais como catchup, maionese e mostarda, a fim de iniciar um processo de
reeducação alimentar da população a partir de pequenas mudanças. Esses alimentos funcionais, quando ingeridos com frequência, são capazes de
proporcionar resultados benéficos à saúde do indivíduo, desempenhado um importante papel na redução de doenças crônicas não transmissíveis,
como infecções intestinais, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Desse modo, essas alternativas de molhos, por serem consumidos em larga
escala pela população, procuram conter em sua constituição elementos nutricionais funcionais a partir do uso de fibras, linhaça, kefir e cúrcuma.
Objetivo: Elaborar molhos tradicionais semelhantes ao Catchup, Mostarda e Maionese, proporcionando melhorias nutricionais com acréscimo de
compostos bioativos e funcionais, a fim de promover maior benefício à saúde. Ademais, objetiva criar fichas técnicas e rotulagem nutricional dos
produtos elaborados comparando a rotulagem nutricional dos molhos elaborados com a dos molhos comercializados. Metodologia: Trata-se de um
estudo experimental, de corte transversal, com abordagem quantitativa onde serão pesquisados na literatura e nas bases de dados Scielo, Medline e
Pubmed sobre os compostos bioativos e funcionais que serão utilizados nas preparações, o que significa trabalhar com fatos. Para elaboração da ficha
técnica dos produtos, serão utilizados todos os ingredientes do produto, em suas quantidades individuais e quantidades para a elaboração de um
frasco comercial de 390g. No que se refere à elaboração da rotulagem nutricional, a mesma seguirá as normas propostas pela RDC 360 de 2003, onde
devem constar informações como: valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras e sódio. Para a
realização dos cálculos, serão consultadas as tabelas de composição dos alimentos TACO (2011) e PHILIPPI (2013). O estudo ocorrerá no Laboratório de
Técnica Dietética do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio do Ceará, no período de agosto a novembro de 2018. Resultados esperados:
Espera-se promover melhorias do aporte nutricional dos molhos tradicionais através da adição de ingredientes funcionais, uma vez que promoverá
impactos positivos à saúde, através das suas propriedades bioativas. Além disso, espera-se trazer novas perspectivas de melhorias sensoriais a serem
desenvolvidas nos produtos alimentícios, a fim de promover uma aceitação e possível mudança de hábito alimentar, que acarretarão em benefícios
fisiológicos aos seus consumidores, incentivando a substituição dos produtos tradicionais pelos funcionais.
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Título ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR RELATIVO A CÁLCIO E CALCIFEROL E AVALAIÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL VERSUS ACHADOS
MAMOGRÁFICOS DE MULHERES ATENDIDAS EM UM SERVIÇO DE MASTOLOGIA
E-mail: aninharez@yahoo.com.br
Docente orientador: Ana Luiza de Rezende Ferreira Mendes

RESUMO
Os estudos mais recentes nos revelam que a ingestão irregular de micronutrientes como Cálcio e Calciferol irregularidades no estado nutricional estão
associadas a alterações nos achados mamográficos de mulheres que realizam o exame de mamografia, sendo assim uma maior probabilidade do
desenvolvimento de câncer de mama influenciando assim na qualidade de vida dessa população. Sabemos das grandes alterações psicofisiológicas que
esse grupo sofre, sendo assim de suma importância uma melhor estratégia de cuidados dietéticos especiais com essa população. Tendo como hipótese
a relação entre a interação desses dois fatores com o surgimento dessa patologia, este estudo tem como objetivo avaliar a relação entre a consumo
alimentar relativo aos micronutrientes Cálcio (Ca) e Calciferol (vitamina D), bem como avaliar o estado nutricional fazendo uma comparação entre os
achados mamográficos de mulheres atendidas em um serviço de mastologia no município de Fortaleza-Ce afim de detectar esses dois fatores como
prováveis responsáveis dietéticos pelo surgimento desta patologia. O questionário foi aplicado em 649 pacientes atendidas pelo SUS e que buscaram o
Serviço de Mamografia no Grupo de Educação e Estudos Oncológicos no município de Fortaleza- Ce, podendo participar da pesquisa mulheres com
Idade ≥ 18 anos que estiveram em atendimento pelo SUS e realizaram a mamografia. A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2016, no
qual foram coletados dados de identificação e laudo da mamografia, bem como, avaliações antropométricas, conforme instrumento de coleta de
dados que conteve perguntas como dados socioculturais e clínicos. O questionário contou com questões objetivas, sendo o mesmo considerado
autoaplicável. O não atendimento a quaisquer dos critérios listados configurou critério de exclusão. Também foi realizada a aplicação de dois
recordatórios 24horas que visam a análise da ingestão alimentar recente daquela população. Foram excluídos da pesquisa, todos aqueles que
recusarem assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Esperamos encontrar como resultado dessa pesquisa um desequilíbrio
nutricional relativo aos micronutrientes citados, em mulheres com alteração nos achados mamográficos (pela classificação de acordo com o BI-RADS,
4ª edição) sendo tais dados cruciais para a compreensão da influência desses fatores alimentares nesta patogênese comprovando esta como doença
inflamatória e crônica, e confirmando assim que a ciência da nutrição pode influenciar e auxiliar na prevenção dessa patologia.
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Título ESTUDO DOS EFEITOS DA QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER EM CRIANÇAS RESIDENTES EM UMA CASA DE APOIO A PACIENTES INFANTIS
ONCOLÓGICOS
E-mail: karolinearagão@gmail.com
Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
Câncer é o termo designado para um conjunto de doenças, que apresentam, como característica comum, o crescimento desordenado e acelerado das
células. A etiolologia do câncer ainda não é claramente definida. Sabe-se que o seu surgimento está relacionado a mutações gênicas sofridas pelo DNA.
Apesar disso, na maioria dos casos, tais mutações não decorrem exclusivamente de fatores hereditários. A exposição a fatores externos (alimentação,
estilo de vida, exposição a agentes nocivos) tem sido o principal responsável pela carcinogênese. O câncer infanto-juvenil atinge a população da faixa
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etária de 0 a 19 anos e tem sido a principal causa de morte entre esses indivíduos. Os tumores mais frequentes em crianças e adolescentes são as
leucemias, os tumores do sistema nervoso central, os linfomas, o neuroblastoma, o tumor de Wilms, o retinoblastoma, o tumor germinativo, o
osteossarcoma e os sarcomas. Os tumores malignos infanto-juvenis possuem etiologia diferente dos que acometem adultos. Normalmente originamse de células embrionárias, têm curto período de latência e apresentam rápido crescimento. A quimioterapia é uma modalidade terapêutica
amplamente utilizada para o tratamento dos tumores que ocorrem na infância, a qual pode estar associada a outras formas de tratamento, conforme
a necessidade do caso específico. Não obstante ser parte fundamental do tratamento, a quimioterapia é responsável pela manifestação de alguns
sintomas indesejáveis, dentre os quais, destacam-se anemia, náusea, vômitos, estomatite, alterações do paladar, diarreia, constipação, sangramentos,
hematomas, anorexia, caquexia, febre, alopécia, urticária, hiperpigmentação da pele, fotossensibilidade, fadiga, depressão e ansiedade. O presente
projeto visa contribuir para que a vida de crianças em tratamento quimioterápico contra o câncer tenha melhor qualidade. Nesse sentido, o objetivo
desse projeto é estudar os efeitos da quimioterapia do câncer em crianças residentes em uma casa de apoio a pacientes infantis oncológicos, a fim de
se promover orientação nutricional, por meio de cartilhas e palestras, intentando a redução dos efeitos colaterais do tratamento quimioterápico. Para
a consecução dos objetivos geral e específicos, far-se-á um estudo bibliográfico, observacional e descritivo, avaliando-se a ocorrência de aspectos
adversos relacionados a quimioterapia. A pesquisa será realizada no lar Amigos de Jesus, casa de apoio a crianças e adolescentes em tratamento
quimioterápico, situada em Fortaleza-CE-Brasil, durante o período de agosto de 2018 a setembro de 2019. Serão incluídos todos os pacientes infantojuvenis que, durante o período do estudo, estiverem em tratamento quimioterápico contra o câncer e aceitarem participar desta pesquisa, sendo
excluídos os pacientes que se opuserem ou cujos responsáveis legais não concordarem. A coleta de dados será realizada através da observação visual,
análise de recordatórios e questionários sobre a qualidade de vida do paciente. A interpretação dos dados se dará através da observação das respostas
de um questionário realizado com voluntários. Esse estudo será realizado de acordo com os aspectos éticos que permitem um trabalho com seres
humanos, respeitando a resolução 466 CNS/MS do Centro Universitário Estácio do Ceará. Ressalta-se que a presente pesquisa já foi aprovada, sobre
número do parecer: 2.745.626.
Aluno: Cristiana Capistramo Teixeira
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Título HÁBITOS ALIMENTARES DOS CEARENSES: O QUE MUDOU NA ATUALIDADE
E-mail: iramaiabruno@gmail.com
Docente orientador: Iramaia Bruno da Silva Lustosa

RESUMO
Os hábitos alimentares são o modo e o costume de como as pessoas se alimentam e com o aumento da globalização e industrialização, práticas
alimentares e preparações de comidas regionais estão sendo esquecidas, gerando um novo padrão alimentar que não oferece uma alimentação
saudável e equilibrada. O objetivo deste trabalho será analisar a mudança do perfil de consumo alimentar das famílias cearenses precisamente da
região litorânea da cidade de Cascavel-CE, região serrana e sertaneja de Beberibe – CE e na cidade de Fortaleza. Estudo de natureza quantitativa,
descritiva, de campo e delineamento transversal, pois o estudo irá descrever particularidades de determinada população ou fenômeno por um
período. A pesquisa será realizada no Centro universitário Estácio do Ceará, com funcionários, estudantes e participantes de grupos de vivência nos
centros comunitários e de saúde do entorno da faculdade. A pesquisa será realizada no período de agosto de 2018 a julho de 2019. A população de
Beberibe e Cascavel será composta por famílias convidadas aleatoriamente pela pesquisadora. Estima-se uma amostra de 100 participantes. As
variáveis socioeconômicas e demográficas são: sexo, idade, cor da pele, estado civil, escolaridade (anos de estudo) e classe econômica. As variáveis de
consumos são os alimentos presentes na dieta dos participantes, suas preparações culinárias (receitas) e técnicas de preparo. As variáveis de consumo
em relação aos nutrientes referem-se à média quantitativa de três recordatórios alimentares de 24 horas (R24h) não consecutivos, identificando
ingestão de energia pelos macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e micronutrientes, fibras e colesterol. Aos dados de consumo serão
investigados por meio do recordatório alimentar de 24 horas que será aplicado em três momentos diferentes não consecutivos, coletando os dados
com o intervalo médio de tempo de 10 dias cada, com um total de 30 dias. O projeto já tem o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário Estácio do Ceará nº 2.566.881. A intenção deste projeto é identificar com os costumes alimentares atuais das famílias cearenses
em comparação ao tradicional apresentado pela literatura.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Debora de Barros Teixeira
Viviane Ribeiro de Sousa
Francisca Patricia Feitosa Soares dos Santos
Juliana Barbosa Nogueira
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Título INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE UNIVERSITÁRIAS
E-mail: ticihanaoliveira@hotmail.com
Docente orientador: Ticihana Ribeiro de Oliveira

RESUMO
Atualmente, o atual padrão de beleza propagado pela mídia gera uma série de repercussões internas nos indivíduos, sobretudo na população
feminina, para se encaixar em estereótipos de mulheres magras e definidas. A alta influência que as redes sociais vêm exercendo para aquisição de tais
corpos é alarmante. Em muitas situações é propagada a pressão por corpos muito distante da realidade, apenas de caráter publicitário, não levando
em consideração os meios levados para se chegar até a eles. Dessa forma, a mídia e as redes sociais acabam exercendo relação direta na satisfação
corporal, principalmente entre o público feminino. Assim, o estudo tem como objetivo avaliar a influência das redes sociais na percepção e satisfação
da imagem corporal de universitárias. Trata-se de um estudo transversal, de natureza quantitativa, sua amostra será constituída por 150 estudantes do
sexo feminino, de ambos os turnos, selecionadas de forma aleatória e por conveniência. Na coleta de dados, será utilizado um formulário
semiestruturado, que contém perguntas relativas aos dados socioeconômicos, antropométricos, aspectos relacionados à influência das redes sociais
nas escolhas alimentares e escala de silhuetas para avaliação da percepção e satisfação da imagem corporal. A influência das redes sociais será
analisada por meio de questões referentes ao número de acesso ao dia, propagandas de alimentos que chamam mais atenção e o conhecimento a
respeito de perfis relacionados com a alimentação e imagem corporal. A imagem corporal será avaliada através da aplicação da escala de silhuetas que
foi desenvolvida e valida por Thompson e Gray, adaptada por Kakeshita, onde a universitária deverá escolher a figura que mais se aproxima com seu
corpo e a que ela gostaria de possuir. Os dados de variação contínua serão apresentados por média e desvio padrão, a correlação entre duas variáveis
contínuas será estimada por meio do coeficiente da correlação de Spearman. O resultado final será disposto de forma descritiva e analítica, através de
gráficos e tabelas.
Aluno: Rafaela Ferreira Paiva

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título RELAÇÃO ENTRE CONSUMO ALIMENTAR E ESTRESSE NO TRABALHO EM FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE
FORTALEZA-CE
E-mail: rafaellasampaio@yahoo.com.br
Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio

RESUMO
Apesar dos grandes avanços das pesquisas na área da saúde do trabalhador, poucas têm dado visibilidade às relações entre consumo alimentar e
estresse no trabalho. Diante disto, esta pesquisa tem o objetivo de investigar as relações entre o consumo alimentar e o estresse do trabalho em
ESTÁCIO FIC

Página 71 de 189

funcionários de uma instituição de Ensino Superior de Fortaleza-Ceará. Trata-se de um estudo transversal e analítico, de natureza quantitativa. Serão
coletados dados de consumo alimentar por meio do recordatório de 24 horas de dois dias não consecutivos. Além disso serão coletados dados
referentes a condições socioeconômicos, demográficas e estresse no trabalho. Os dados obtidos serão digitados no programa Excel e posteriormente
exportados para o SPSS versão 21.0 para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo (demográficas, socioeconômicas,
alimentares e condições de trabalho). As variáveis numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas de dispersão, e as categóricas, em
frequências simples e percentuais. A normalidade das variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Para se investigar possíveis
associações entre as variáveis em estudo serão utilizados os testes do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de Student. Para todos os testes,
será adotado um nível de significância de 5%. Tal estudo se faz importante nessa população, uma vez que ao analisar as relações entre consumo
alimentar e estresse no trabalho, a pesquisa possibilitará identificar as variáveis mais significativas e os grupos de maior vulnerabilidade. Além disso,
espera-se, desta forma, colaborar fornecendo as evidências científicas para subsidiar ações programáticas que levem à efetiva melhora no
comportamento alimentar, estado nutricional e qualidade de vida, visando à implementação de políticas públicas que visem ao planejamento das
ações de saúde do trabalhador na Instituição. Por fim, além de representar um problema sério para as instituições por conta das faltas no trabalho, o
estresse no trabalho tem extrema importância para a saúde pública uma vez que o processo de adoecimento dos trabalhadores repercute na
qualidade de vida e em gastos para o sistema de saúde.
Aluno:
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Aluno:
Aluno:
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A CORTESIA, OS JOGOS DE FACES E DE LINGUAGEM NA CONVERSA DE CRIANÇAS E DE JOVENS AUTISTAS DA CASA DA ESPERANÇA
E-mail: leticia.ferreira@estacio.br
Docente orientador: Letícia Adriana Pires Ferreira dos Santos

RESUMO
Este projeto de pesquisa faz referência principalmente à pragmática cultural, baseando-se em linhas de estudos referentes à Nova Pragmática
(RAJAGOPALAN, 2010) e à Polidez/Cortesia (BROWN; LEVINSON, 1987). Nessa perspectiva, o presente projeto se debruça na análise de práticas
cotidianas, por meio da busca de traços linguísticos, da análise da conversação e de jogos de linguagem (NOGUEIRA DE ALENCAR, 2014), com a
finalidade de trazer à tona a manifestação da linguagem dos autistas por meio de estratégias corteses e de afagos. Tal panorama traz, como princípio,
uma visão e uma abordagem holística do ser humano, pautada em três diferentes e fundamentais esferas psíquicas interrelacionais: o poder, a
espiritualidade, a ecobiodiversidade. Nesse sentido, serão estudadas, mais especificamente, as conversas referentes a distintos jogos de linguagem
(coletivos culturais, movimentos sociais, jogos de faces, práticas artísticas, práticas musicais, práticas educacionais, comunidades identitárias, conflitos
sociais etc.) em que, cada tema, constituir-se-á de uma rota investigativa para a fluidez de um subprojeto - especificando-se na continuidade dessa
pesquisa de Iniciação Científica em diversos outros momentos. Para seguir os traços e as rotas dessas conversas, pretende-se observar continuidades e
descontinuidades entre as concepções pragmáticas de linguagem como ação (AUSTIN, 1962) e de linguagem como forma de vida (WITTGENSTEIN,
1989), além das concepções dos estudos culturais e das faces de Goffman (1980). Para tanto, deve-se repensar, metodologicamente, os
procedimentos de análise semântica/pragmática tradicionais, para seguir, lentamente, as associações e os atores através da significação de suas
formas de vida e de suas conversas. Desse modo, seguiremos reflexões e procedimentos metodológicos da etnometodologia cognitiva e da análise da
conversação para estabelecer as redes associativas significativas entre a pragmática e a etnografia. O projeto investiga, portanto, as conversas e as
formas de vida de autistas, a fim de promover uma reflexão sobre estudos da linguagem fora dos ditames de uma parametrização de normalidade, ou
um estudo sobre a terapêutica da significação como uso linguístico social (WITTGENSTEIN, 1989) - a partir de uma perspectiva situada e crítica para os
estudos da linguagem, levando em conta o autista como um cidadão do mundo, como um ser social capaz de agir e de interagir no mundo.
Aluno: Tiago Pires Xavier

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título COMPUTAÇÃO EM NUVEM: OPORTUNIDADES E DESAFIOS
Docente orientador: Janete Pereira do Amaral

E-mail: janete.amaral@estacio.br

RESUMO
Os princípios tecnológicos da Computação em Nuvem (Cloud Computing) surgiram, basicamente, no século passado. Entretanto, nesta última década
observa-se que a computação em nuvem vem sendo apresentada como um novo modelo de diponibilização de recursos computacionais por permitir
que os consumidores contratem esses recursos na medida da necessidade de sua utilização. Como consequência, pode-se observar o surgimento de
diversas vantagens, dentre elas, a redução dos investimentos na implantação e manutenção de infraestrutura computacional das organizações. Por
outro lado, os modelos tradicionais de segurança e controles já adotados nas organizações não se mostraram ideais para a adoção de tal tecnologia. As
tecnologias de Computação em Nuvem podem ser implementadas em uma ampla variedade de arquiteturas, em diferentes modelos de serviços e de
implantação, e coexistir com outras tecnologias e abordagens. Flexíveis por natureza, os serviços da Computação em Nuvem são adaptáveis aos
diferentes tipos de empresa e as possíveis oscilações no mercado, razão porque se torna uma tecnologia tão atraente para os dias atuais. Este projeto
tem como objetivo principal a identificação dos princípios fundamentais da Computação em Nuvem (Cloud Computing) e a elaboração de uma matriz
de ofertas atuais de serviços em nuvem por meio de uma categorização de tais serviços. Esta matriz deverá identificar as principais características dos
serviços ofertados, os provedores que atendem a tais serviços e as condições de uso destes serviços. Para consecução deste objetivo será realizada
uma pesquisa exploratória com o intuito de identificar as características dos serviços em nuvem ofertados pelas atuais empresas provedoras deste tipo
de tecnologia. Esta sondagem permitirá que se realize a formulação da categorização destes serviços e a indicação dos provedores que disponibilizam
tais serviços e em quais condições técnicas e financeiras. Os resultados a serem alcançados nesta pesquisa permitirá a ampliação da divulgação desta
tecnologia e a disseminação deste entendimento no mundo acadêmico.
Aluno: Melissa da Silva Auperes

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título GESTÃO DE ATIVOS: ESTUDO DE CASO EM UMA IES
Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

E-mail: wellington@tecsist.com

RESUMO
Na sociedade moderna em que vivemos, a tecnologia vem crescendo aceleradamente, trazendo muitos benefícios quando utilizada de forma correta.
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Os profissionais necessitam realizar suas tarefas o mais rápido possível e com maior eficiência, por conseguinte, a tecnologia da informação é quem se
responsabilizará por dar esse apoio, uma vez que ela permite a automação de processos através das inovações tecnológicas. Uma das possibilidades
mais utilizadas recentemente são os aplicativos Mobile (Móveis) que se popularizaram no Brasil e no mundo desde a disponibilidade destes recursos
pelas operadoras de telefonia e viabilidade técnica dos smartphones. O uso de App (aplicativos móveis) possibilita uma comunicação direta entre as
partes envolvidas em um processo, no nosso caso específico, entre professores, alunos e a gestão de uma IES (Instituição de Ensino Superior),
podendo de forma inovadora facilitar e apoiar o processo de gestão dos ativos da IES, como salas, laboratórios, auditórios, projetores, microfones,
caixas de som e etc. A inovação nasce, geralmente, da necessidade do ser humano de facilitar suas tarefas ou para lhe proporcionar um maior conforto
no seu dia-a-dia. Diante disso, é possível visualizar uma problemática comum no cotidiano de uma IES, na qual os professores precisam reservar
equipamentos, salas e laboratórios para suas aulas e os alunos por diversas vezes ficam perdidos nas unidades sem saber em que sala ou laboratório
será sua aula, gerando perda de tempo e baixa qualidade no atendimento as necessidades dos alunos e professores. Este projeto pretende
automatizar processos da rotina diária de professores, alunos e gestão da IES, usando uma ferramenta de uso cotidiano de todos os envolvidos, um
smartphone rodando um App e um ambiente web para gestão das informações, facilitando assim a gestão dos ativos e a comunicação entre os atores
deste complexo e ativo ambiente da educação. Este projeto se justifica pela necessidade de atender com maior qualidade as necessidades dos alunos,
bem como, facilitar a rotina dos professores quanto a execução dos processos burocráticos de uma IES, priorizando o foco deste profissional na
qualidade do ensino e dos conteúdos abordados.
Aluno: Ricardo Lima Brito
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Comunicação Social - Multimídia
Título O USO DO TWITTER NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL POR MEIO DAS HASHTAGS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
E-mail: juliana.losso@estacio.br
Docente orientador: Juliana Cavilha Mendes Losso

RESUMO
A presente pesquisa pretende aprofundar o entendimento referente às interações do início do século XX, quando fomos surpreendidos com o boom
das redes sociais, a qual, claramente alterou nossos padrões de experiência com e no mundo. Estas novas tecnologias da informação, aceleraram
processos de mudança em nossa sociedade, uma vez que forçaram a humanidade a adaptar-se às novas relações no espaço e no tempo. As redes
sociais são estruturas compostas por inúmeras pessoas conectadas entre si, e, no Brasil algumas redes mais famosas atualmente são: Facebook,
Instagram, Twitter e Linkedin, no entanto, para efeitos deste projeto será tratado apenas o Twitter. O propósito inicial de tais redes era o
divertimento, compartilhamento de informações, fotos, conversar com amigos próximos e distantes, além de novas amizades, no entanto, a rede
cresceu de maneira exponencial, a qual, se por um lado, tornou-se um espaço para debates político, econômico, combate a discriminação de raça, de
gênero, por outro lado, também apontou novas questões de violência de gênero como: “Pornografia de vingança” e “cyberbullying”. Por outro lado,
esta experiência digital também ofertou a contrapartida do universo feminino com a possibilidade de, estabelecer um canal de denúncia de violências.
O projeto justifica-se pela relevância em analisar essas novas interações sociais visando compreender de que forma o uso das hashtags pode auxiliá-las
nesse processo de denúncia, observar a importância da utilização de uma rede social acessada por milhares de pessoas para delatar casos como
estupros, agressões físicas e psicológicas advindas de relacionamentos abusivos, assédios, dentre outros. Além de oferecer uma possibilidade de
quantificação destas redes e mesmo da visibilidade. Como metodologia, será adotado o estudo do Twitter por meio de análises bibliográficas,
categorização e análise das hashtags selecionadas. Esta investigação permite a análise de redes sociais enquanto espaços de denúncia de temas
relevantes ao que diz respeito, neste caso, de situações que envolvem o cotidiano das mulheres, oferecendo espaço e visibilidade e discussão. A
presente pesquisa pretende analisar, através do uso de hashtags no Twitter nos últimos cinco anos, denúncias feitas por mulheres referentes a
violência contra mulher, e de que maneira a rede social auxiliou nesse processo.
Aluno: Felipe Braz de Oliveira dos Santos

Curso do aluno: Comunicação Social

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gastronomia
Título “A COMIDA COMO UM PROBLEMA ?”: UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO SOBRE A PUBLICIDADE DIRECIONADA AO UNIVERSO DA ALIMENTAÇÃO
INFANTIL
E-mail: juliana.losso@estacio.br
Docente orientador: Juliana Cavilha Mendes Losso

RESUMO
A alimentação contemporânea, segundo inúmeros pesquisadores e especialistas (TUCHERMANN, 2010; POLLAN, 2016; CARNEIRO, 2005), tornou-se
pouco a pouco não mais uma simples questão de escolha para saciar a fome, ou garantir a sobrevivência. São inúmeras as plataformas midiáticas que
anunciam a comida para além de saciar o apetite, ela representa um lugar específico de consumo. Comida virou um grande negócio, neste aspecto, o
jornalista Michael Pollan (2016) menciona que "Nunca comemos tanto, e nunca tivemos tantas opções", mas, se por um lado, a tal “fartura”'
representa que deixamos a fome de lado, por outro lado, estamos nos alimentando de uma forma ruim, ou seja, especialistas e pesquisadores estão
preocupados com o aumento de peso da população, uma vez que índices apontam no sentido de que estamos comendo mais e estamos comendo
mal. A presente pesquisa pretende analisar a publicidade direcionada ao público infantil, e intenta compreender onde, quando e quais são os
alimentos oferecidos ao público infantil em canais abertos da TV, ainda observação a associação de alimento e universo lúdico. A justificativa para tal
empreitada de pesquisa encontra ressonância na história da alimentação do Ocidente, especialmente em meados da segunda metade do século XX
quando a comida compartimentada, ou o fast food, encontra eco e é assimilado rapidamente pelo mesmo Ocidente. (SANTOS 2006). Nesta esteira
estudiosa como historiadores, antropólogos se dedicam desde então a estudos na seara da alimentação para tentar compreender se, afinal de contas,
somos o que comemos? Comemos o que somos? Apostando que o consumo alimentar é fortemente condicionado por fenômenos de ordem cultural,
social, política e econômica. Neste raciocínio, o alimento tem a capacidade de influenciar a construção da identidade, bem como a natureza daquele
que o ingere, pois a dimensão do gosto é construída no imaginário, e qual o papel da publicidade na escolha das famílias para definir o alimento de sua
prole? E, na perspectiva de compreender razões de escolha para construção de um paladar infantil é onde este projeto se insere. Compreender quais
escolhas alimentares são sugeridas via mídia para famílias (de pais, mães e ou cuidadores) num universo de multiplicidade de propostas e ofertas de
alimentos produzidos pela publicidade despertam um cenário tenso diante da multiplicidade de opções. Tal assertiva aplica-se diante de um cenário
alimentar em que se multiplicam regras, guias e modelos que atentam para demasiadas orientações sobre o que é premente ou não para o pleno
desenvolvimento infantil, ao lado de discursos médicos que validam a importância deste ou daquele alimento da dieta infantil. Como metodologia a
revisão e análise bibliográfica, pesquisa de campo que envolverá a análise das publicidades na TV.
Aluno: Carla Paula Tavares de Azevedo

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título QUAL O SABOR DA ILHA? UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS ALIMENTARES NA ILHA DE SANTA CATARINA
E-mail: elizabeth.neme@estacio.b
Docente orientador: Elizabeth Maria Diamantopoulos Neme

RESUMO
A definição do gosto é uma experiência transmitida culturalmente desde o nascimento, diz respeito ao patrimônio cultural de uma sociedade
(MONTANARI, 2013). Trata-se de uma identidade cultural gastronômica transmitida de geração a geração. A cidade de Florianópolis, antiga Desterro,
inicialmente foi uma região portuária, que operava como um escoadouro para a produção da província, em que os principais artigos alimentícios
comercializados concentravam a farinha de mandioca, o óleo de baleia, o milho, o feijão, o melado, as louças de barro, o peixe salgado, além do
açúcar, alho, cebola, café e o polvilho (CABRAL, 1979; HIPÓLITO, 2017). Dentre tais produtos, no período de maior atividade mercantil que ocorreu na
década de 1860 estava a farinha de mandioca, produto mais exportado da região. Esta produção, e, mesmo a comercialização de gêneros alimentícios
foram um "forte incentivo para a integração entre as diferentes regiões da Ilha de Santa Catarina. Vinham através de canoas, de carroça e muitas das
vezes pessoas levavam horas a pé para o comércio da cidade" (HIPÓLITO, 2017, p. 2), tal comércio ocorria em frente à antiga praça do mercado
público, o qual produziu a expansão de uma culinária nativa da cidade, num amálgama de sabores, desde a farinha de mandioca descoberta pelos
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carijós junto a certas técnicas que resultaram no pirão d'água e pirão de nylon, por exemplo, (EPAGRI, 2013) herança dos carijós assumida pelos
açorianos. Hoje o pirão configura-se, num sabor tradicional que foi incorporado à herança gastronômica cultural da ilha de Santa Catarina. Assim, que
é possível afirmar, que a gastronomia da ilha é baseada na cultura açoriana, que nos anos 50 salgava o peixe para ser consumido no próprio mercado
público, ou seja, produtos do mar como peixe, berbigão, camarão, marisco, carne de siri e ostra, tornam-se os elementos protagonistas do Mercado,
que produzia um tipo de alimento com um sabor assumido como um sabor da ilha. (HIPÓLITO, 2017). A pesquisa pretende como objetivo principal
compreender qual é o sabor da ilha no século XXI e analisar quais eram os pratos elencados como tradicionais, e que ainda são consumidos pelos
nativos da cidade. Metodologicamente a pesquisa vai desenvolver o método de histórias de vida para compreender quais eram os hábitos destes
sujeitos idosos moradores das freguesias da cidade, e, entender as mudanças em suas práticas alimentares ao longo de suas trajetórias de vida. Para
tanto, serão realizados inicialmente, revisão e análise bibliográfica por meio de artigos, e, antigos jornais da ilha.
Aluno: Maira Loureiro Polatto

Curso do aluno: Gastronomia
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Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DO PERFIL DA GESTÃO DA INOVAÇÃO EM EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE FLORIANÓPOLIS
E-mail: cesar.panisson@estacio.br
Docente orientador: César Panisson

RESUMO
O novo modelo econômico, baseado no conhecimento, traz a inovação como principal aspecto de valor para competitividade das empresas. A
inovação amplia a produtividade e a competitividade de organizações, requisitos essenciais para tornar próspera e sustentável a economia de um país.
Os estudos sobre inovação continuam em franco crescimento, mas as empresas ainda se baseiam no método da tentativa e erro como abordagem
para gerenciar seu processo de inovação já que não existe um guia apropriado que os ajude a decidir o caminho a escolher, pois são muitas as
variáveis que envolvem o ambiente da inovação. Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, tem se destacado como uma das cidades que mais
tem se desenvolvido baseada numa economia de inovação tecnológica. Neste contexto, foi realizado o projeto de iniciação científica pela aluna Alini
dos Santos Pereira, sob orientação do Professor César Panisson que buscou na literatura os fatores de sucesso e insucesso na gestão da inovação,
elaborando um questionário de avaliação da maturidade na gestão da inovação de Empresas de Base Tecnológica. O presente projeto de pesquisa
pretende caracterizar o perfil da gestão da inovação de Empresa de Base Tecnológica de Florianópolis como continuidade ao projeto de pesquisa
anterior realizando, por meio da coleta de dados empíricos do questionário elaborado, a pesquisa buscará compreender as características da gestão da
inovação em Empresas de Base Tecnológica de Florianópolis/SC, ampliando a compreensão dos fatores de sucesso e insucesso na gestão da inovação.
Este projeto trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza quantitativa, com base no questionário elaborado no projeto de iniciação científica no
período 2017-2018, a partir dos aspectos de avaliação dos fatores de sucesso e insucesso na gestão da inovação. O questionário será aplicado através
da ferramenta Google Forms e distribuída para os funcionários de Empresas de Base Tecnológica em três diferentes níveis hierárquicos diferentes:
colaborador, gerencial e executivo. De posse dessas informações, será possível caracterizar o perfil da gestão da inovação das Empresas de Base
Tecnológica de Florianópolis.
Aluno: Raquel Arraes Furtado

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Título NOVOS MODELOS ORGANIZACIONAIS NA ERA DO DESENVOLVIMENTO BASEADO NO CONHECIMENTO
E-mail: cesar.panisson@estacio.br
Docente orientador: César Panisson

RESUMO
A Sociedade Industrial dos séculos XIX e XX fundamentava-se na premissa de que o desempenho rentável de uma empresa tem como base a
combinação ótima de fatores de produção e, dessa forma, o bem-estar de uma nação é financiado pelo crescimento do produto agregado. Entretanto,
as atividades socioeconômicas cresceram de modo significativo ao longo dos últimos 200 anos, iniciando com a Revolução Industrial, e hoje essas
atividades baseadas no paradigma industrial tem agravado a condição de sustentabilidade. Uma intensa discussão científica vem ocorrendo ao longo
dos últimos tratando da questão da sustentabilidade ambiental global, buscando alternativas de produção que sejam menos degradantes ao
ambiente, alterando o paradigma industrial para uma nova economia baseada no conhecimento. O contexto atual baseado na economia do
conhecimento apresenta novos desafios em todas as esferas empresariais, exigindo uma constante adaptação do modelo de negócio ao ambiente em
que está inserido, nesse sentido, muito vem se discutindo sobre o conjunto de oportunidades e desafios que se colocam para países, regiões, setores,
instituições e indivíduos a emergência e difusão da ‘era’, ‘sociedade’ ou ‘economia’ do conhecimento. Surge então um novo padrão técnico-econômico
baseado na crescente intensidade e complexidade dos conhecimentos desenvolvidos acompanhado de uma acelerada incorporação desses
conhecimentos nos bens e serviços produzidos e comercializados. Em resposta aos desafios desse novo paradigma no ambiente dos negócios, a ciência
da Administração vem buscando compreender a dinâmica crescente de reconhecimento dos elementos de conhecimento e como estes fatores podem
ter uma importante participação no incremento de valor das operações empresariais e como alternativa, ampliam-se os estudos sobre a Gestão do
Conhecimento e o Desenvolvimento Baseado no Conhecimento. Por meio de uma pesquisa qualitativa, baseada numa revisão sistemática da
literatura, com abordagem exploratória, o objetivo deste projeto de pesquisa é apresentar uma abordagem de como o conhecimento está ensejando
rápidas mudanças no ambiente organizacional, em suas estruturas, nas estratégias de negócios, nas formas de gestão e redes de relacionamento,
fazendo uma contextualização da nova sociedade do conhecimento e identificando os novos modelos organizacionais com estrutura baseada em
conhecimento.
Aluno: Jéssica dos Reis Silva
Aluno: Stefany Soares Teixeira
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Ciência da Computação
Título A INTERNET DAS COISAS NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS
E-mail: maiara.cancian@estacio.br
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
A Internet das coisas, do inglês “Internet of Things” é uma revolução tecnológica que representa o futuro da computação e da comunicação e cujo
desenvolvimento depende da inovação técnica dinâmica em campos tão importantes como os sensores wireless e a nanotecnologia (HURLBURT et al.,
2011). Além do nome em inglês e português, a sigla IoT também é amplamente utilizada e conhecida. Internet das Coisas é um conceito criado para a
revolução tecnológica dos itens interconectados. Todos aqueles itens usados no dia a dia que estão imersos na rede mundial de computadores. Mas,
não se limite aos smartphones e computadores, porque hoje existem incontáveis utensílios que são conectados – eletrodomésticos, tênis e roupas,
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meios de transporte e até mesmo cadeados (PAES, 2014). Ótimos exemplos de aparelhos recentemente lançados com o total conceito de Internet das
Coisas: Google Glass e relógios inteligentes (ZHIYONG et al., 2010).No segmento de dispositivos domésticos, a internet das coisas também caminha a
passos largos. Embora não seja novidade, a LG reforçou, na CES 2015, que praticamente toda a sua nova linha de aparelhos domésticos - que incluem
máquinas de lavar roupa, fogões, geladeiras e aspiradores de pó robóticos - pode ser controlada por comandos dados a partir de smartphones e
smartwatches (HURLBURT et al., 2011). A internet das coisas tem potencial para transformar nossa sociedade, economia e como vivemos nossas vidas.
O tamanho é o poder da internet das coisas que até ferozes concorrentes, como a LG e a Samsung - ambas empresas que usam, pesadamente, chips
da Qualcomm, pensam parecido na hora de defender a internet das coisas e assim garantir um espaço neste novo e bilionário mercado (ZHIYONG et
al., 2010). IoT ainda possui várias questões a serem verificadas, no que tange a aceitação e de uso de fato dessa interligação. Não são poucas as
pessoas que vêm mostrando preocupação com a proteção do grande número de informações pessoais que passará a circular pela rede quando a
internet das coisas se popularizar. Os horários que você entra e sai do trabalho, os códigos para abrir a porta de sua casa, a marca de sua cerveja
preferida e quantas garrafas você tem tomado dela por dia, quanta água você tem desperdiçado com banhos de banheira durante a seca: tudo estará,
mesmo que criptografado, disponível na web. Estima-se que, já no começo de 2015, 25 bilhões de dispositivos eletrônicos estarão conectados à
internet, segundo números da CESWEB.org. O movimento no sentido de adoção maciça da internet das coisas já parece impossível de conter. Se isso é
bom ou ruim, pode-se fazer uma prospecção com pesquisas realizadas com as pessoas. A Internet das Coisas é o novo impulso no setor industrial e
está capacitando a engenharia industrial com sensores, softwares e análise de dados para criar máquinas brilhantes. A filosofia de condução por trás
da IoT é que a transformação digital, com as máquinas inteligentes, é mais precisa e consistente do que os humanos na comunicação por meio de
dados, e esses dados podem ajudar as empresas a detectar ineficiências e problemas mais cedo. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é fazer um
levantamento das disciplinas do curso de Sistemas de Informação da Estácio e analisar em quais delas o tema “Internet das Coisas” poderia ser tratado
para incluir esse assunto no curso. Para desenvolver tal objetivo, será realizado um estudo nas ementas das disciplinas e posteriormente, uma busca
na literatura de possibilidades de aplicação deste tema dentro das disciplinas. Essa busca será realizada via internet, procurando sites de divulgação de
artigos e bibliotecas de universidades. Ao final, espera-se ter uma proposta de inclusão deste tema tão importante para o curso de Sistemas de
Informação da Estácio.
Aluno: Cristian Alexandre de Almeida

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Título O USO DA GAMIFICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: maiara.cancian@estacio.br

RESUMO
Desde o surgimento e disseminação dos sistemas computacionais, as tecnologias disponíveis evoluíram de tal forma que possibilitaram ambientes
digitais cada vez mais dinâmicos e interativos. Portugal (2010) destaca a necessidade de se buscar novos modelos, métodos e abordagens para o
design no contexto da interação a fim de desenvolver novas formas de apresentação, além das tradicionais. Paralelamente à evolução da tecnologia,
surgem novas ferramentas e métodos, para auxiliarem as pessoas a solucionarem problemas como, por exemplo, o engajamento no uso de
aplicativos. Transversalmente a esse avanço, surge o conceito de gamificação, o qual deriva do termo original em inglês, gamification. O mesmo pode
ser aplicado em qualquer ambiente, e corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de
despertar engajamento entre um público específico (VIANNA et al., 2013). Wu (2011) afirma que a gamificação é o uso de atributos de jogo, para
conduzir comportamento de jogo em um contexto não-jogo. Ou seja, é utilizar as teorias, o design, os elementos presentes nos jogos, para auxiliar a
solucionar um problema, em um contexto que não seja um jogo. O atual cenário apresenta como público pessoas mais proativas com necessidade de
responder às experiências de forma mais atuante e participativa, logo, o design de interação deve responder a esta questão oportunizando
experiências agradáveis e significativas. Logo, é preciso acompanhar este momento em que as novas gerações mostram-se cada vez mais atuante,
tanto do ponto de vista consumidor como produtor de artefatos interativos. A necessidade de autonomia na organização de sua própria experiência e
a busca por interações significativas são características marcantes nos usuários atuais. As pessoas agora buscam por significado, exploração, expressão,
conexão social, contexto entre outros atributos que podem ser observados nas atividades relacionadas aos jogos (JENSEN, 2012). A interatividade é
um componente importante do design de produtos tecnológicos destinados à mediação com seres humanos (TORI, 2008). Considerando a
interatividade como qualidade do produto e a interação a relação que ocorre entre o usuário e o ambiente, a utilização de mecânicas e técnicas
adotadas no Design de Games tem por finalidade tornar os ambientes mais interativos e estreitar as relações entre usuário e sistema. A gamificação
parte do princípio de se pensar e agir como em um jogo, entretanto em um contexto fora do jogo. Para isso utiliza as sistemáticas, mecânicas e
dinâmicas do ato de jogar em outras ações e contextos. De acordo com Kapp (2012) a gamificação é formada por quatro princípios – a base nos jogos,
as mecânicas, as estéticas e o pensamento como em jogos – com o foco no engajamento de pessoas, na motivação de ações, na promoção do
aprendizado e na solução de problemas: a. O embasamento em jogos consiste na criação de um ambiente; b.As mecânicas são blocos de regras
cruciais utilizados no processo de gamificação; c.Estética corresponde o olhar e o sentir a experiência; d.Pensamento como em jogo é o atributo mais
importante no processo de gamificação. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento das possibilidades de explorar a Gamificação
no desenvolvimento de aplicativos, com o intuito de torná-los mais atrativos. Para desenvolver tal objetivo, será realizada uma larga busca na
literatura sobre a Gamificação e fazer pesquisas/surveys com experts da área para o levantamento das sugestões. Ao final desta pesquisa espera-se ter
um material com possibilidades de Gamificação para que as empresas possam aplicar em seus projetos.
Aluno: Daniel Silva Morais
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título PERCEPÇÃO DE ESCOLARES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS
Docente orientador: Itamara da Costa Sousa

E-mail: itamaracosta@yahoo.com.br

RESUMO
Crianças possuem características individuais e identidade própria, passam por mudanças físicas, emocionais e cognitivas no decorrer do crescimento e
desenvolvimento. Neste processo de mudanças, elas se deparam com descobertas e desafios, fazendo uso precoce de recursos tecnológicos. Em se
tratando de ambientes, o advento da tecnologia emerge no cenário da criança escolar como algo novo e importante, porém que pode repercutir de
forma positiva ou negativa, podendo favorecer a comunicação e informação, contribuindo para o desenvolvimento educacional ou interferir na
qualidade de vidas crianças, quando não utilizadas adequadamente. Nesse sentido, torna-se importante associar o cuidado e a pesquisa em
enfermagem as crianças em todos os cenários, sendo o ambiente escolar importante local de investigação de condições que possam otimizar ações de
saúde, no seu sentido biopsicossocial. O objetivo deste projeto é investigar a percepção de crianças escolares acerca da utilização de tecnologias,
através da identificação dos recursos que mais utilizam e com que frequência, analisando a influência desses meios na vida das mesmas. Trata-se de
um estudo com abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva, cujos sujeitos serão crianças/ escolares que frequentam o ensino fundamental
de uma escola pública da cidade de Crato (no Estado do Ceará) com idade entre 6 (seis) e 10 (dez) anos. Serão coletados e gravados dados através do
grupo focal, organizados e analisados conforme Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. Acredita-se que compreender a percepção de tecnologia pela
criança pode gerar estratégias de intervenção através da educação em saúde, pois é possível associar a utilização de recursos tecnológicos com o
cuidado em saúde. Além disso, facilitar o uso dessas tecnologias nas escolas, para que sejam utilizadas de forma apropriada, didática e com
monitoração dos professores, os mesmos pode permitir com que os pais apoiem melhor as crianças quando estiverem em casa e podem trazer
benefícios no processo de aprendizagem das crianças.
Aluno: Cícera Leiane Sampaio Rodrigues
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Projeto(s) do curso: Farmácia
Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTINOCICEPTIVA DO DECOCTO DAS CASCAS DO CAULE E DAS FOLHAS DA SCHINOPSIS
BRASILIENSIS (ANACARDIACEAE) EM CAMUNDONGOS MACHOS SWISS
E-mail: aninha_martin@hotmail.com
Docente orientador: Ana Luiza de Aguiar Rocha Martin

RESUMO
A inflamação é uma resposta imunológica do tecido a um agente infeccioso, a um antígeno ou a qualquer estimulo de natureza química, física ou
traumática. Em resposta a isso ocorre a presença de rubor dor, calor edema e até perda da função do tecido ou órgão que tenha sido afetado.
Usualmente essas lesões estimulam o recrutamento dos leucócitos que por sua vez libera mediadores inflamatórios como: cininas, citocinas, aminas e
prostonoides, os quais são responsáveis por estimular e sensibilizar os nociceptores ocasionando a dor. A Schinopsis brasiliensis Engl. é uma árvore
nativa do Brasil, popularmente conhecida como baraúna ou braúna, distribuída em áreas de Caatinga e Cerrado, estando presente nas regiões
Nordeste, Centro Oeste e Sudeste e que apresenta grande importância econômica devido ao seu potencial madeireiro, medicinal e melífero. Objetivo:
estudar o potencial antinociceptivo e anti-inflamatório do decocto da casada do caule e das folhas da Schinopsis brasiliensis. Metodologia: Serão
realizados os testes de nocicepção induzida por ácido acético1 %, de Edema de Pata Induzido por Carragenina 1% para avaliar a atividade
antiedematogênica e de dor induzida por formalina 2% para avaliar a atividade anti-inflamatória e analgésica. Serão utilizados 96 camundongos Swiss
machos, pesando entre 20 a 30 g. Para avaliação da atividade antiedematogênica serão utilizados grupos de 06 camundongos, que serão tratados
intraperitonealmente: o grupo controle (Água destilada) e o controle positivo com Indometacina (10mg/Kg) e os outros grupos tratados com decocto
da casada do caule e das folhas da braúna nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg. Após 30 minutos dos tratamentos, serão injetados na região subplantar
(s.c) das patas traseiras direitas dos animais 0,1ml de carragenina (1%). Imediatamente após a injeção, será medido, em plestismômetro, o volume das
patas a cada hora até completar 5 h da injeção da carragenina. Ao final do experimento, a evolução do edema será representada em função do tempo
e a diferença estatística entre os grupos quantificada. Para a avaliação da atividade anti-inflamatória e analgésica será feito o teste da formalina 2%
onde serão utilizados grupos de 06 camundongos tratados intraperitonealmente, o grupo controle (Água destilada) e o controle positivo com Morfina
(5mg/Kg) e os outros grupos tratados com decocto da casada do caule e das folhas da braúna a 25, 50 e 100 mg/kg. Após 30 minutos dos tratamentos,
será injetada na região subplantar (s.c) das patas direitas traseiras dos animais formalina a 2%. Os animais são colocados em um cilindro de vidro ao
lado de um espelho, para facilitar a observação do comportamento nociceptivo. Logo após a injeção de formalina, o número de vezes que os animais
lambem ou mordem a pata injetada com formalina é quantificado (em segundos), durante 30 minutos após a injeção, sendo esse tempo considerado
como indicativo de dor. Esse modelo permite evidenciar duas fases da sensibilidade dolorosa: a primeira fase aparece nos primeiros 5 minutos após a
ingestão de formalina (Dor neurogênica) e a segunda ocorre entre 15 a 30 minutos após a injeção de formalina, representando a resposta inflamatória
relacionada à liberação de mediadores químicos inflamatórios. Aspectos Éticos: o projeto será submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da
instituição e os protocolos experimentais somente serão iniciados após a sua aprovação pela referida comissão. Resultados Esperados: Uma vez que
alguns estudos já apontam para um potencial efeito anti-inflamatório e antinociceptivo do decocto da casada do caule e das folhas da braúna com
base no uso popular, espera-se que isso seja comprovado neste projeto.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Hannah Dâmaris Ramalho Sampaio
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Filipe Joaquim Gonçalves
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Projeto(s) do curso: Medicina
Título AÇÕES ANTIOXIDANTES DA SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D EM MODELO DE PARKINSIONISMO INDUZIDO POR 6-OHDA
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E-mail: pablo.farias@estacio.br

Docente orientador: Pablo Antônio Maia de Farias

RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa crônica cuja principal característica é a degeneração da via nigroestriatal, com
consequente depleção de dopamina no estriado. A DP apresenta etiologia multifatorial que apesar de não totalmente esclarecida envolve claramente
o estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e neuroinflamação. A vitamina D tem demonstrado efeitos neuroprotetores promissores em diversos
estudos, podendo constituir assim, uma perspectiva de melhoria e/ ou efeitos benéficos no tratamento da DP. Objetivos: Investigar o potencial
antioxidante da suplementação de vitamina D em modelo de hemiparkisonismo induzido por injeção estereotáxica unilateral de 6-OHDA.
Metodologia: Ratos Wistar (250-300g), serão divididos nos grupos: Normal (que não receberão nenhum tipo de intervenção); Falso-Operado
(submetidos à anestesia, imobilização e cirurgia, porém sem a administração de 6-Hidróxidopamina (6-OHDA) e não recebendo nenhum tipo de
tratamento); Controle (receberá, com o uso de estereotáxico12µg/ 2µl de 6-OHDA no estriado do lado direito e também não receberão nenhum outro
tipo de tratamento); Grupo Pré-tratamento com VIT D 0.5 (que receberá 0.5 µg/ kg de VIT D por dia, via oral, durante 7dias, seguido de injeção da 6OHDA no 7º dia e apenas água, via oral, por mais 7dias); Grupo Pré-tratamento com VIT D 1.0 (que receberá 1.0 µg/ kg de VIT D por dia, via oral,
durante 7dias, seguido de injeção da 6-OHDA no 7º dia e apenas água, via oral, por mais 7dias); Grupo Pós-tratamento com VIT D 0.5 (onde a
administração de VIT D 0.5 µg/kg/dia, via oral, ocorrerá somente a partir da indução do parkinsionismo com 6-OHDA e prosseguirá por mais 7 dias); e
Grupo Pós-tratamento com VIT D 1.0 (onde a administração de VIT D 1.0 µg/kg/dia, via oral, também ocorrerá somente a partir da indução do
parkinsionismo com 6-OHDA e prosseguirá por mais 7 dias). Decorrido o protocolo de tratamento os animais serão eutanasiados, terão seus cérebros
removidos, o córtex pré-frontal, o hipocampo e o estriado dissecados para posterior determinação das concentrações de glutationa, de superóxido
desmutase e peroxidação lipídica. Resultados Esperados: Tendo em vista os achados na literatura científica postula-se que a suplementação com
vitamina D seja efetiva e eficaz em promover capacidade antioxidante perante o dano promovido pela neurotoxina 6-OHDA, estimulando assim
pesquisas translacionais com vistas à utilização de VIT D na prevenção ou no tratamento de doenças neurodegenerativas como a DP.
Aluno: Tarsis Zaire Ferreira da Costa
Aluno: Kaiane de Castro Leite
Aluno: Sarah Alves da Silva
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Título AÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEUROQUÍMICAS DA FRAÇÃO METANÓLICA DO DECOCTO DA CASCA DO CAULE DA AROEIRA CULTIVADA
(MYRACRODRUON URUNDEUVA FR. ALLEMÃO.) EM MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE PARKINSON
E-mail: giovanycruz@hotmail.com
Docente orientador: Giovany Michely Pinto da Cruz

RESUMO
A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, sendo caracterizada pela depleção dopaminérgica na via
nigroestriatal. Apesar de extensas pesquisas, ainda não há nenhum tratamento definitivo para a DP levando cada vez mais pesquisadores em todo o
mundo a buscar novas terapias capazes de retardar ou, idealmente, interromper a degeneração de neurônios dopaminérgicos. A aroeira-do-sertão
(Myracrodruon urundeuva Fr. All.) é uma espécie arbórea pertencente à família Anacardiaceae que ocorre naturalmente no Ceará, com alguns estudos
demonstrando sua capacidade anti-inflamatória, antitumoral e antibacteriana. Objetivo: Neste projeto, será avaliado o possível efeito da fração
metanólica do decocto da casca do caule da aroeira cultivada (MUCCCD-M), no modelo experimental de DP induzido pela injeção estriatal unilateral de
6-Hidroxidopamina (6-OHDA) em ratos. Metodologia: Os animais aleatoriamente distribuídos em 4 grupos. Dois deles, o Falso-operado e o 6-OHDA
receberão apenas a administração de solução salina durante 15 dias de tratamento. Outros dois, receberão MUCCCD-M nas doses de 10 e 25mg/ kg,
por 15 dias, via oral. Todos os grupos serão anestesiados com a associação de cetamina e xilazina antes de serem posicionados para a administração
em estereotáxico de 1 µL de solução contendo 6 µg da solução de 6-OHDA no estriado do lado direito de seus telencéfalos (exceto o grupo Falsooperado, que será submetido a todos os procedimentos, inclusive o posicionamento da agulha no estriado, mas não receberá a 6-OHDA). A partir de
então, receberão os tratamentos descritos anteriormente. No 15º dia, após a administração, serão feitos estudos comportamentais para avaliação dos
efeitos na atividade locomotora (teste rotacional induzido por apomorfina), exploratória (campo aberto) e atividade antidepressiva (teste do nado
forçado). Depois desses testes, os animais serão eutanasiados e terão seus estriado e hipocampo removidos para a quantificação de
neurotransmissores centrais (aminoácidos, monoaminas e seus metabólitos). Os resultados serão expressos como média ± erro padrão da média
(E.P.M) e analisados por ANOVA com Student-Newman-Keuls como post-hoc. Em todas as análises, considerar-se-á estatisticamente significante
valores de p< 0,05. Resultados Esperados: Espera-se que a MUCCCD-M represente, portanto uma opção viável e eficiente de neuroptoteção,
apresentando resultados promissores para os estudos clínicos como uma nova estratégia terapêutica, não como mero paliativo, mas como uma
terapia que diminua ou, pelo menos, torne mais lenta a progressão da doença.
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Título AÇÕES COMPORTAMENTAIS E NEUROQUÍMICAS DA FRAÇÃO PROTEICA DA SPIRULINA PLANTENSIS NO MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA
DE PARKINSON INDUZIDA POR 6-HODA EM RATOS
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RESUMO
A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, sendo caracterizada pela depleção dopaminérgica na via
nigroestriatal. Apesar de extensas pesquisas, ainda não há nenhum tratamento definitivo para a DP levando cada vez mais pesquisadores em todo o
mundo a buscar novas terapias capazes de retardar ou, idealmente, interromper a degeneração de neurônios dopaminérgicos. A Spirulina platensis
(Arthrospira) é uma microalga que pode conter mais de 70% de proteínas. Possui também elevado teor de ácido γ-linolênico, vitaminas e minerais,
tendo sido estudada na terapêutica do diabetes, hipertensão, artrite, anemia, doenças cardiovasculares e câncer. Objetivo: Avaliar as possíveis ações
da fração proteica da Spirulina plantensis (FPSP), no modelo experimental de DP induzido pela injeção estriatal unilateral de 6-Hidroxidopamina (6OHDA) em ratos. Metodologia: Os animais aleatoriamente distribuídos em 4 grupos. Dois deles, o Falso-operado e o 6-OHDA receberão apenas a
administração de solução salina durante 15 dias de tratamento. Outros dois, receberão FPSP nas doses de 10 e 25mg/ kg, por 15 dias, via oral. Todos
os grupos serão anestesiados com a associação de cetamina e xilazina antes de serem posicionados para a administração em estereotáxico de 1 µL de
solução contendo 6 µg da solução de 6-OHDA no estriado do lado direito de seus telencéfalos (exceto o grupo Falso-operado, que será submetido a
todos os procedimentos, inclusive o posicionamento da agulha no estriado, mas não receberá a 6-OHDA). A partir de então, receberão os tratamentos
descritos anteriormente. No 15º dia, após a administração, serão feitos estudos comportamentais para avaliação dos efeitos na atividade locomotora
(teste rotacional induzido por apomorfina), exploratória (campo aberto) e atividade antidepressiva (teste do nado forçado). Depois desses testes, os
animais serão eutanasiados e terão seus estriado e hipocampo removidos para a quantificação de neurotransmissores centrais (aminoácidos,
monoaminas e seus metabólitos). Os resultados serão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M) e analisados por ANOVA com StudentNewman-Keuls como post-hoc. Em todas as análises, considerar-se-á estatisticamente significante valores de p< 0,05. Resultados Esperados: Uma vez
que já há relatos da possível atividade neuroprotetora da Spirulina platensis em modelos de doenças neurodegenerativas, espera-se que a FPSP
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demonstre ações neuroprotetoras tano nos parâmetros de avaliação comportamental, quanto neuroquímicos.
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Título AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL E NEUROQUÍMICA DO EXTRATO DA RAIZ DA ENTRECASCA DA MIMOSA TENUIFLORA (WILLD.) POIR EM
CAMUNDONGOS
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RESUMO
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., conhecida como Jurema Preta, é uma espécie pertencente à família Fabaceae, que surpreende por suas utilidades
medicinais: tratamento da depressão, enxaqueca, distúrbios de ansiedade, auxiliar no tratamento de queimaduras e na regeneração da pele, ação
anti-inflamatória, atividade antioxidante, potencial antinociceptivo e vasto caráter antimicrobiano. Além disso, as raspas da casca da raiz deste arbusto
são convertidas, em rituais religiosos, na bebida indígena denominada “Vinho da Jurema”, detentora de atividade psicoativa. Nos estudos fitoquímicos,
são destacados grande quantidade de saponinas, taninos e alcaloides, dentre outras substâncias. Objetivos: Avaliar as possíveis atividades no
comportamento motor e alterações na neuroquímica cerebral do extrato hidroetanólico e de frações obtidas da entrecasca da raiz da Mimosa
tenuiflora (Willd.) Poir. em camundongos. Metodologia: serão utilizados modelos experimentais já padronizados de convulsão, ansiedade e sedação,
que possam dar suporte ao potencial terapêutico dessa espécie. Os animais receberão injeções intraperitoneais do extrato, nas doses de 50, 100 e 200
mg/kg, Diazepam (2 mg/kg) ou do veículo de dissolução dessa droga (água destila - cremofor 0,5%). Após 30 minutos do tratamento com o extrato ou
veículo, serão administrados os agentes convulsivantes. Serão utilizados dois agentes para indução da convulsão, a Pilocarpina e o Pentilenotetrazol,
possibilitando confrontar as vias de indução e tratamento da convulsão. Além disso, outros testes serão realizados, como testes de campo aberto
(permite avaliar a capacidade explorativa e ação ansiolítica), rota-rod (permite avaliar a especificidade da ação nociceptiva), nado forçado (permite
avaliar a ação antidepressiva) e sono induzido por barbitúrico (permite avaliar a ação sedativa). Resultados Esperados: Em vista do que foi proposto,
esperamos obter como resultados, a comprovação da eficácia terapêutica na prevenção e/ou tratamento da epilepsia, ansiedade e depressão, além de
poder contribuir para um melhor conhecimento desses distúrbios neurológicos que afetam um percentual bastante considerável da população
mundial.
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Título EFEITO HIPOGLICEMIANTE DA FRAÇÃO PROTÉICA OBTIDA DO LÁTEX DE HIMATANTHUS DRASTICUS (MART.) PLUMEL (JANAGUBA) SOZINHO
OU ASSOCIADO COM HIPOGLICEMIANTES ORAIS, EM RATOS DIABÉTICOS INDUZIDOS POR ALOXANO
E-mail: samya_neves@hotmail.com
Docente orientador: Samya de Araújo Neves

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 Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel (Janaguba), resolvemos desenvolver essa pesquisa utilizando a fração protéica do látex do
referido vegetal para avaliarmos qual o seu efeito hipoglicemiante em modelos experimentais induzidos por aloxano. Para tal utilizaremos 240 ratos
machos, com peso variando entre 200 gramas e 250 gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, machos, saudáveis, procedentes do biotério da
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ, 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. Os animais serão tratados e os resultados serão colhidos e então comparados, o projeto
de pesquisa será submetido ao comitê de ética da em pesquisa com animais da FMJ antes do início dos experimentos, e que serão observados todos
os aspectos éticos para pesquisa com animais. Animais que alcançarem uma glicemia superior a 250mg/dl serão divididos em 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 da Janaguba na dose de 5 mg/kg Grupo 4 – tratado com a fração da Janaguba na dose de 10 mg/kg; Grupo 5 – tratado com a fração da
Janaguba na dose de 25 mg/kg; Grupo 6 – tratado com a fração da Janaguba na dose de 50 mg/kg Grupo 7 – tratado com a fração da Janaguba da dose
de 100 mg/kg e Grupo 8 – tratado com fração de Janaguba 10 mg/kg + glibenclamida na dose de 5 mg/kg. No quinto dia serão coletadas novamente
amostras de sangue uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em mg/dL). A atividade hipoglicemiante
será determinada pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Os animais serão tratados por cinco e trinta dias e os resultados serão
colhidos e então comparados. Nos procedimentos experimentais, os resultados dos testes realizados, serão acompanhados utilizando o programa
GraphPag Prisma 5, empregando-se análise de variável ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc. Os dados numéricos estarão
expostos como média ± desvio padrão. As diferenças serão consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05. O desenvolvimento de uma
pesquisa com a fração protéica do látex de janaguba, visando testar seu possível efeito hipoglicemiante em ratos diabéticos induzidos pelo aloxano, é
relevante, pois nos mostraria a possível utilização prática desse vegetal presente no nosso estado, assim como estimularia a pesquisa por novos
agentes de origem vegetal, de preferência pertencente à flora estadual, que possam apresentar algum efeito contra determinadas patologias crônicas.
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Título EFEITO HIPOGLICEMIANTE DA VITAMINA D 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. Estudos observacionais e de caso-controle sugerem
que a deficiência de vitamina D possa estar associada ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1 em crianças. Alguns estudos também sugerem
que uma suplementação na infância possa ajudar a prevenir a doença. No entanto, até o momento, não existem estudos robustos confirmando estes
achados preliminares. Diante de experimentos que revelam vários efeitos farmacológicos da Vitamina D, resolvemos desenvolver essa pesquisa
utilizando a mesma para avaliarmos qual o seu efeito hipoglicemiante em modelos experimentais induzidos por aloxano. Para tal utilizaremos 150
ratos machos, com peso variando entre 200 gramas e 250 gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, machos, saudáveis, procedentes do biotério
da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ, 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. Os animais serão tratados e os resultados serão colhidos e então
comparados, o projeto de pesquisa será submetido ao comitê de ética da em pesquisa com animais da FMJ antes do início dos experimentos, e que
serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. Animais que alcançarem uma glicemia superior a 250mg/dL serão divididos em
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
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3 – tratado com a VIT D na dose de 0,5 µg/kg Grupo 4 – tratado com a VIT D na dose de 1 µg/kg. No quinto dia serão coletadas novamente amostras de
sangue uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em mg/dL). A atividade hipoglicemiante será
determinada pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Os animais serão tratados por cinco e trinta dias e os resultados serão
colhidos e então comparados. Verificaremos a viabilidade dos rins, pâncreas e fígado através da técnica histopatológica de Nissl. Nos procedimentos
experimentais, os resultados dos testes realizados, serão acompanhados utilizando o programa GraphPag Prisma 5, empregando-se análise de variável
ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc. Os dados numéricos estarão expostos como média ± desvio padrão. As diferenças serão
consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05. O desenvolvimento de uma pesquisa com a Vitamina D, visando testar seu possível efeito
hipoglicemiante em ratos diabéticos induzidos pelo aloxano, é relevante, pois nos mostraria a possível utilização prática dessa vitamina, onde estudos
epidemiológicos e observacionais demonstram um envolvimento potencial da vitamina D na patogênese do processo inflamatório, na prevenção e no
controle de ambos os tipos de diabetes mellitus tipo 1 e 2 (DM1 e 2).
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Título EFEITO HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO AQUOSO DO DECÓCTO DO CAULE DE SIDEROXYLON OBTUSIFOLIUM ROEM.&SCHULT SOZINHO OU
ASSOCIADO COM HIPOGLICEMIANTES ORAIS, 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 200 ratos machos
com peso variando entre 200 gramas e 250 gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, machos, saudáveis, procedentes do biotério da Faculdade de
Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ, 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. Os animais serão tratados e os resultados serão colhidos e então comparados, o projeto de pesquisa
será submetido ao comitê de ética da em pesquisa com animais da FMJ antes do início dos experimentos, e que serão observados todos os aspectos
éticos para pesquisa com animais. 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. No quinto dia serão coletadas novamente
amostras de sangue uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em mg/dL). A atividade hipoglicemiante
será determinada pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Os animais serão tratados por cinco e trinta dias e os resultados serão
colhidos e então comparados. Nos procedimentos experimentais, os resultados dos testes realizados, serão acompanhados utilizando o programa
GraphPag Prisma 5, empregando-se análise de variável ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc. Os dados numéricos estarão
expostos como média ± desvio padrão. As diferenças serão consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05. O desenvolvimento de uma
pesquisa com a fração rica em polissacarídeos de Sideroxylon obtusifolium é relevante, pois nos mostraria a possível utilização prática desse vegetal
presente no nosso estado, assim como estimularia a pesquisa por novos agentes de origem vegetal, de preferência pertencente à flora estadual, que
possam apresentar algum efeito contra determinadas patologias crônicas.
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RESUMO
O acidente vascular cerebral desempenha um papel importante na patogênese da isquemia cerebral e constitui um alvo importante para a prevenção
e tratamento. O interesse em estudar o lítio em modelo de isquemia global transitória é decorrente de evidências de efeitos anti-inflamatórios e de
possíveis efeitos neuroprotetores deste fármaco, o que nos leva a investigar o mecanismo de ação do lítio como droga neuroprotetora e com potencial
de utilização na clínica com outras atividades além do uso como estabilizador do humor de amplo espectro. Objetivo: O estudo visa mostrar as
propriedades neuroprotetoras e os efeitos benéficos do lítio sobre a isquemia cerebral. Metodologia: Os experimentos serão realizados em ratos
albinos (Rattus norvergicus) variedade Wistar (200-250 g), provenientes do Biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ. O Lítio será
administrado nas doses de 10, 25 e 50 mg/kg, via oral (i.p.) durante 15 dias. Na anestesia serão utilizados Cetamina (75 mg/kg) e Cloridrato de Xilazina
a 2% (10 mg/Kg). 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 imobilizados. Serão realizados cortes verticais na altura da traquéia expondo as carótidas em ambos os lados. Após separação
do nervo vago das artérias, estas serão clampeadas com pinça buldogue durante 30 min. Após este período os buldogues serão removidos, o local da
incisão suturado e os animais colocados em gaiolas para recuperação da cirurgia, com livre acesso a água e comida. Através da indução de uma
isquemia global transitória, com consequente processo neuroinflamatório, serão avaliadas as ações neuroprotetoras e anti-inflamatórias do lítio, por
meio de possíveis alterações comportamentais em testes como: campo aberto, rota rod, esquiva passiva e labirinto aquático de Morris. Além de
avaliar os níveis de estriatais de dopamina e seus metabólitos ácido 3,4- dihidroxifenilacético (DOPAC) e ácido homovanílico (HVA) no terceiro e sétimo
dia após a isquemia. Resultados Esperados: Pretende-se com este estudo contribuir para o melhor conhecimento das propriedades neuroprotetoras
do lítio procurando elucidar os mecanismos pelos quais esta droga pode agir e determinar, assim, o seu potencial terapêutico como tratamento
alternativo em casos de acidente vascular cerebral.
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Título EFEITOS COMPORTAMENTAIS E NEUROQUÍMICOS DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔNICA DE BAIXAS DOSES DOXICICLINA NO MODELO DE
ESQUIZOFRENIA INDUZIDA POR CETAMINA EM RATOS
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Docente orientador: Daniel Luna Lucetti

RESUMO
A esquizofrenia é uma doença crônica irreversível que acomete cerca de 1% da população mundial trazendo gastos públicos não apenas no seu
tratamento, mas também retirando do mercado de trabalho pessoas em idade economicamente ativa. Seu tratamento, portanto, ainda carece de
melhores linhas de conduta que permitam uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Objetivo: avaliar o possível efeito reversor da doxiciclina nas
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alterações comportamentais e neuroquímicas que venham a aparecer nos animais (ratos Wistar ) submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida por
ketamina. Metodologia: Os animais (8 por grupo, separados por sexo) serão submetidos à administração crônica intraperitoneal de Ketamina
(25mg/kg) por 15 dias, segundo o modelo de esquizofrenia proposto para roedores. A partir do oitavo dia de início do tratamento anterior, iniciar-se-á
a administração subcrônica, por via oral, de doxiciclina (25mg/kg) durante os próximos 15 dias, quando serão feitos os testes comportamentais. Serão
estes: o teste do campo aberto, que verifica a capacidade exploratória do animal; o teste de Rota-rod, para avaliar efeitos na locomoção; o de nado
forçado, para verificar efeito antidepressivo; o de catalepsia induzida por haloperidol, para verificar se há ação no efeito cataléptico, e o de esquivapassiva que avalia a memória recente e tardia do animal. O intuito da realização desses testes será, portanto, analisar um possível efeito
neuroprotetor da doxiciclina diante do efeito indutor de sinais similares aos sinais e sintomas da esquizofrenia encontrados em humanos. Para o
estudo neuroquímico serão retirados o corpo estriado, o hipocampo e córtex pré-frontal e analisados no HPLC (High-Performance Liquid
Chromatography - Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) verificando a alteração nas monoaminas, aminoácidos e seus metabólitos. Resultados
Esperados: Espera-se obter um efeito neuroprotetor com a doxiciclina já que esta demonstrou reverter o déficit cognitivo causado pela ketamina em
ratos. Assim, possivelmente tal efeito se reflita também no modelo de esquizofrenia.
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Título EFEITOS DA QUERCETINA E DO ÁCIDO CAFEICO EM ASSOCIAÇÃO A ANTIDEPRESSIVIOS CLÁSSICOS EM MODELOS DE DEPRESSÃO EM
CAMUNDONGOS
E-mail: lunalucetti@yahoo.com
Docente orientador: Daniel Luna Lucetti

RESUMO
A depressão é um transtorno mental comum e uma das principais causas de incapacidade no mundo. O seu tratamento é feito com medicamentos
cujo efeito leva de três a quatro semanas para ocorrer, além de apresentarem importantes efeitos adversos. Justificativa: Por estas razões, a busca por
novas substâncias bioativas com menor latência de ação e efeitos colaterais, vem se consolidando nas últimas décadas. De acordo com dados da
literatura, alguns flavonóides são dotadas de efeito antidepressivo-símile em modelos animais da doença. Objetivo: O presente trabalho tem como
objetivo investigar o efeito de flavonoides (ácido caféico e quercetina) associados a antidepressivos clássicos em animais submetidos ao teste do nado
forçado. Metodologia: Serão utilizados camundongos Swiss albinos (Mus musculus), machos, com peso médio de 25 g, obtidos do Biotério da
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio/FMJ. Os animais serão divididos em grupos contendo 8 camundongos, todos
acondicionados em gaiolas de polipropileno e mantidos em ambiente com temperatura entre 23 ± 2 ºC, com ciclo claro/escuro de 12 h, sem limitação
de água e ração. Os animais serão divididos em grupos contendo oito camundongos, os quais serão tratados por via oral com salina (10 mL/Kg),
quercetina (10 e 40 mg/kg) e ácido caféico (10 e 20 mg/kg) e por via intraperitoneal com os antidepressivos clássicos imipramina (1 e 30 mg/kg),
bupropiona (1 e 20 mg/Kg) e fluoxetina (1 e 10 mg/Kg). Posteriormente aos tratamentos, os camundongos serão submetidos aos testes da acinesia
induzida por reserpina e de potencialização com antidepressivos clássicos. Resultados Esperados: espera-se que o tratamento com ácido caféico e
quercetina reverta a acinesia induzida por reserpina, restaurando, pelo menos em parte, os níveis de neurotransmissores depletados pela reserpina;
espera-se também que o efeito antidepressivo-símile desses compostos seja potencializado na presença dos antidepressivos bupropiona, fluoxetina e
imipramina, o que corroboraria com os resultados obtidos no teste anteriormente descrito.
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Título ESTUDO DE CULTURAS POSITIVAS E AVALIAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA BACTERIANA NO CARIRI CEARENSE
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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 multirresistência 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. Objetivos: Ressaltar 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. Metodologia: Estudo epidemiológico, retrospectivo, documental, a ser
realizado em Hospitais da região do Cariri cearense. O trabalho avaliará as principais topografias; hemocultura, urocultura, ponta de cateter, cateter
urinário e secreção traqueal, computando os resultados das amostras positivas e os resultados dos antibiogramas dos pacientes hospitalizados no
período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. A coleta de dados será realizada de agosto a novembro de 2017 e prosseguirá com o
preenchimento de um instrumento estruturado contendo as variáveis de interesse da pesquisa. Parte da coleta de dados será realizada nos arquivos
do serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH), que adota a metodologia do Sistema Nacional de Vigilância de Infecção Hospitalar (NNISS). E a
outra parte da coleta do registro de dados do Laboratório de Microbiologia interno, computando os resultados das amostras positivas no período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. Os dados coletados serão tabulados pelo software Excell® e fechamento de dados com o software
SPSS, Versão 9.0. Aspectos Éticos: o projeto será enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa e, apenas mediante a aprovação, será dado início às
coletas de dados. Resultados esperados: Espera-se se avaliar o perfil de resistência bacteriana de culturas positivas no Cariri Cearense visando permitir
aos profissionais da saúde melhores políticas de prevenção, elaboração de estratégias e controle de infecções, além de induzir o uso racional de
antimicrobianos nas instituições hospitalares constituindo um forte argumento para reflexões e revisões de condutas e protocolos.
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Título ESTUDO DO RESULTADO CLÍNICO DO TRATAMENTO NÃO-INVASIVO EM PACIENTES COM INFARTO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO
SEGMENTO ST EM UM SERVIÇO HOSPITALAR DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
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RESUMO
A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) representa a principal causa de óbito no mundo e pode ser dividida em angina instável e infarto agudo do
miocárdio (IAM). O IAM, por sua vez, se apresenta sob duas características eletrocardiográficas: com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST) e
sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSST). Essa classificação influencia na conduta a ser tomada e quanto mais precoce o tratamento
menor o risco de complicações. OBJETIVO: Avaliar o tipo de tratamento (trombolítico ou angioplastia primária), sua evolução e seu desfecho em
pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de seguimento ST (IAMCST) atendidos no Hospital do Coração do Cariri (HCC),
identificando, através do exame eletrocardiográfico e ecocardiográfico, possíveis complicações do IAMCSST. METODOLOGIA: Este estudo, quantitativo,
descritivo, prospectivo e intervencionista, será aplicado nos pacientes com diagnóstico de IAMCST, admitidos no setor de emergência e na UCO
(Unidade Coronariana). A amostra será do tipo intencional, composta por todos pacientes com IAMCST confirmados por meio de história clínica, ECG e
enzimas cardíacas. A coleta dos dados iniciará em 01/08/18. O pesquisador participará dos atendimentos iniciais, como forma de triagem dos
pacientes com critérios de inclusão, para, em seguida, aplicar nos mesmos, um questionário próprio e um termo de consentimento, ambos produzidos
pela equipe. Após isso, eles realizarão uma seleção, categorização e tabulação dos dados, a fim de analisar e comparar estatisticamente as
informações. Para essa função, será utilizada a análise da variância – teste t de Student e um nível de significância de p ≤ 0,05, dado ser o valor
convencionado para pesquisas na área das ciências. RESULTADOS ESPERADOS: Almeja-se obter dados a respeito do tipo de tratamento (trombolítico
endovenoso ou angioplastia primária), a frequência de uso de cada modalidade terapêutica e sua influência no desfecho em pacientes com IAMCSST
atendidos no hospital supracitado.
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Título EXTRATOS DE ESPÉCIES DO CARIRI CEARENSE COMO MODULADORES DA RESISTÊNCIA BACTERIANA À ANTIBIÓTICOS
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RESUMO
Estudos com plantas e utilização em terapias combinatórias têm sido estimulados principalmente devido ao aumento considerável de infecções
provocadas por microrganismos resistentes aos antimicrobianos utilizados na clínica. Justificativa: O atual panorama de linhagens microbianas
resistentes aos principais fármacos de uso médico é considerado um problema global. Esta situação é preocupante, uma vez que a produção de
fármacos não consegue acompanhar o avanço das resistências, fazendo com que esse combate antimicrobiano torne-se desfavorável para a
humanidade. A pesquisa de novas moléculas com potencial antimicrobiano é um dos enfoques do século XXI, que busca descobrir novas substâncias
naturais ou sintéticas que atuem como antimicrobianas e possam ser utilizadas para o combate das linhagens resistentes. Objetivos: verificar as
possíveis interações entre extratos etanólicos oriundos de espécies do Cariri cearense a antimicrobianos utilizados na clínica frente a linhagens
bacterianas e fúngicas padrões e multirresistentes, além de elucidar os seus principais constituintes químicos. Metodologia: As bactérias e os fungos
serão inoculadas em Agar Heart Infusion – HIA e incubadas em estufa a 37 °C, aproximadamente, durante 24 horas. Os extratos obtidos serão
submetido à análise fitoquímica pelo método colorimétrico para determinação das principais classes químicas de metabólitos secundários, bem como
à Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD). Será avaliada a atividade antimicrobiana, utilizando-se os extratos em uma concentração de
1024μg/mL, pelo método de microdiluição em caldo com determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). Os inóculos serão depositado em
solução salina para formar uma suspensão de 105 UFC/ mL. As concentrações testes vão variar de 1.024-8µg/mL. Será colocada uma solução contendo
900µL de BHI e 100µL do inóculo em eppendorf. Em seguida 100µL desta solução serão distribuídos em cada cavidade da placa de microdiluição, com
100µL de extrato na primeira cavidade, depois passando para as demais, através de sucessivas diluições na proporção de 1:1 até a penúltima cavidade.
A última cavidade será reservada para o controle positivo. As placas contendo bactérias serão reveladas com a adição de 20µL de resazurina, um
indicador calorimétrico de óxidorredução. A revelação da CIM considerada como inibição do crescimento para os poços que permaneceram com a
coloração azul e não-inibição os que obtiveram coloração vermelha. Já a modulação das atividades antibióticas e antifúngicas dos extratos serão
realizadas em concentração subinibitória (MIC/8) dos extratos a serem estudados. Serão distribuídos 100µL de uma solução contendo BHI, inóculo e
extrato a concentração subinibitória (MIC/8) em cada poço no sentido alfabético da placa. Em seguida, 100µL da droga serão misturados ao primeiro
poço, procedendo-se a microdiluição em série, numa proporção de 1:1 até a penúltima cavidade. As concentrações de antimicrobianos vão variar
gradualmente de 5.000-2,44µg/mL. Aspectos Éticos: Não se aplica, tendo em vista que vamos trabalhar com cepas bacterianas padrões (ATCC) e os
experimentos serão realizados in vitro. Resultados Esperados: Espera-se elucidar uma possível atividade antimicrobiana dos extratos observando
também a associação com antibacterianos e antifúngicos convencionais frente às cepas a serem testadas e elucidar seus principais metabólitos
secundário identificando e quantificando estes constituintes. Além disso, espera-se também contribuir para futuras pesquisas sobre o aspecto químico
e farmacológico de produtos naturais, a fim de incentivar e apoiar o uso racional de alternativas fitoterapêuticas em combate aos microrganismos e
sua resistência.
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Título IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PARENTAL-FILIAL NO DESENVOLVIMENTO DA ANOREXIA NERVOSA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM
METANÁLISE
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RESUMO
A anorexia nervosa é responsável por 2 a 4 casos em cada mil adolescentes nas sociedades ocidentais e está relacionada à recusa ao ato de se
alimentar e à modificação na percepção do peso corporal. O sexo feminino é o mais afetado, sendo de 10 a 20 vezes mais frequentes do que em
homens, e a faixa etária de 14 a 18 anos é a com maior número de casos. Há uma inanição autoinduzida, que vem associada a um grande medo de
engordar e a uma sintomatologia orgânica resultante desse comportamento. Dados da American Psychiatric Association demonstram que amenorreia,
osteopenia, fragilidade de unhas e cabelos, anemia, constipação e falha na termorregulação são frequentemente encontrados. A pergunta de pesquisa
que norteou o estudo foi delineada a partir da seguinte situação problema: qual a importância da dinâmica familiar, com destaque para a relação
materno-filial, no desenvolvimento da anorexia nervosa. Foi demarcada através do acrônimo PICo, onde P é a dinâmica familiar, I é a relação maternofilial e Co é a anorexia nervosa. Objetivo: Analisar as evidências do significado da relação parental-filial no desencadeamento do processo patológico
da anorexia nervosa. Método: Será realizado uma revisão sistemática com metanálise identificando por meio de pesquisas em banco de dado
sistemático, transparente e reprodutível todos os possíveis estudos relacionados a importância da relação parental-filial no desenvolvimento da
anorexia nervosa, utilizando as orientações do protocolo PRISMA (Preferred Repoprting Items for Systematic reviews and Meta-analyses).
Consideraremos a base de dados eletrônica: PubMed e Scopus, levando-se em conta os artigos publicados desde 2015 a 2018, a partir da filtragem de
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dados, avaliando particularmente sua elegibilidade, usando critérios objetivos de inclusão e exclusão. Cada artigo será lido na íntegra e suas
informações serão computadas em uma planilha, incluindo: autores, ano de publicação, periódico, desenho do estudo, descrição da amostra e
principais achados. Resultados Esperados: Produzir proposta de conteúdo temático para a imersão de estudos elegíveis sobre a importância da relação
parental-filial no desenvolvimento da anorexia nervosa, tanto em seu desenvolvimento histórico quanto em sua atualidade e fontes normativas.
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Título MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO UTERINO E DE MAMA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS REGIONAIS
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RESUMO
O câncer de mama e colo uterino são os que mais acometem mulheres no contexto mundial. O câncer de mama, juntamente com os cânceres de
pulmão e colorretal, aparecem entre os mais incidentes em países de alta renda, enquanto o câncer de colo do útero supera os demais tipos em países
de baixa renda. A introdução do rastreamento para o câncer de colo do útero em países desenvolvidos provou que essa medida reduziu de forma
importante a incidência e a mortalidade da doença e prolongou a sobrevida das pacientes. Isso, no entanto, não é observado em países de baixa renda
onde o acesso a cuidados primários e especializados é limitado. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) registrou 12.705 óbitos por câncer
de mama e 4.986 por câncer de colo do útero, que somados responderiam por 21,4% do total de óbitos por câncer no Brasil em 2010. Projetando
esses dados para o que seria esperado em número de casos novos, mais de 50.000 mulheres com câncer de mama e cerca de 20.000 com câncer de
colo do útero seriam diagnosticadas anualmente em todo o País. O monitoramento das tendências de incidência e mortalidade por câncer é essencial
para avaliar os resultados das estratégias de rastreamento que mostraram efetividade em outros países, desta forma, a pesquisa tem por objetivo
analisar a evolução da mortalidade por câncer de colo uterino e de mama em capitais e demais municípios brasileiros, segundo indicadores
socioeconômicos e assistenciais. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva documental, através da base de dados extraídos do Sistema de Informações
sobre Mortalidade, os denominadores populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e os indicadores socioeconômicos e assistenciais
do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, onde serão analisados dados de 1980 a 2015. A análise de tendência temporal da mortalidade no
período de 1980 a 2006 indica a existência de eventos diferenciados em relação a esses cânceres no país, com queda para o câncer de colo do útero e
aumento para o câncer de mama em determinadas regiões. Espera-se que no Brasil haja queda de mortalidade por câncer de colo uterino em todo o
território, exceto nas regiões em que haja dificuldade para o acesso aos serviços de saúde, ou mesmo onde estes sejam deficientes, assim sendo
possível uma correlação entre esses indicadores de saúde e as taxas de mortalidade por câncer de colo uterino e mama nas regiões brasileiras.
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RESUMO
Um dos grandes problemas atuais do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional dos Refugiados vem a ser a sua efetivação
frente aos determinantes sociais e de saúde, posto que, ela depende da vontade dos Estados. Tal dependência traz consigo limitações tanto
internacional quanto internamente, uma vez que demanda, além de uma conscientização internacional, a educação interna para a acolhida de
refugiados, sendo que muitas vezes os nacionais dos países de acolhida vêem os refugiados como uma ameaça à garantia de seus próprios direitos, em
especial de seus direitos sociais, pressionando os Estados a evitar ou a limitar o reconhecimento do status de refugiado. Objetivos: Realizar uma
revisão sistemática com metanálise e metassíntese sobre o direito internacional dos refugiados e sua aplicação sobre os determinantes sociais e de
saúde, destacando as reflexões acerca da proteção institucionalizada desses indivíduos, por meio de um instituto jurídico, em função das alterações
políticas desenvolvidas e/ou ocorridas em cada pais. Método: Será utilizado método de busca e avaliação de estudos descritos no Cochrane Handbook
for Systematic Reviews of Interventions – Versão 5.0. Trata-se de uma Revisão sistemática com metanálise e metassíntese onde serão alocados artigos
obtidos pelo método de identificação de estudos, estudos abertos, pragmáticos e retrospectivos e, sobretudo pelo Comitê Nacional para Refugiados
no Brasil. Será realizada uma busca eletrônica de artigos no período de tempo 2007 a 2017, nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, SCOPUS e EMBASE
utilizando o operador booleano AND, no intercruzamento dos descritores: “International human rights law”, “International refugee law”, “human
rights”, “Protection of the human person”. Para a análise dos dados serão utilizados os softwares Review Manager (RevMan) 5.0, Comprehensive
Metanalysis e R-Project. Serão apresentados os gráficos produzidos pelo Review manager. Os resultados serão também demonstrados na forma de
mapas cognitivos originados da metassíntese, assim como, por dados originados do tamanho de efeitos, acompanhados de intervalos de confiança, em
gráficos forest Plot. Resultados Esperados: Produzir proposta de conteúdo temático para a imersão de estudos elegíveis sobre os sistemas de proteção
aos refugiados, tanto em seu desenvolvimento histórico quanto em sua atualidade e fontes normativas.
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Título PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE ESÔFAGO NO BRASIL: UM ESTUDO DESCRITIVO
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RESUMO
O câncer é uma condição crônica com elevadas taxas de prevalência no contexto mundial. Neste cenário as neoplasias de esôfago ganham
importância, pois se constituem em um problema de saúde pública mundial, destacando-se por estar entre as mais incidentes no sexo masculino. O
câncer de esôfago possui fatores de riscos que são passíveis de prevenção primária, ou seja, da redução a exposição dos fatores de risco, o que é
relevante visto que o diagnóstico normalmente é realizado em estágios mais avançados do tumor, justificando sua elevada letalidade. Isso impacta não
só na qualidade de vida da população afetada, mas nos gastos do orçamento público, pois gastarão mais em tratamento, paliação, prevenção terciária
e quaternária, representada pela reabilitação dos pacientes. Assim, se justifica a necessidade de estudos epidemiológicos que objetivem esclarecer a
relação da doença com os fatores de risco e com isso, a proposição de meios de prevenção, rastreamento e melhores tratamentos. Este estudo tem
como objetivo avaliar o perfil epidemiológico do câncer esofágico nas regiões brasileiras a partir de uma análise descritiva dos dados de incidência e
mortalidade, analisando a tendência do comportamento do câncer esofágico. Para isso, foram utilizados como base, os dados secundários disponíveis
na internet através dos sites do INCA (http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home) e DATASUS (http://datasus.saude.gov.br/).
Além da determinação das taxas de mortalidade, letalidade e tendência. Portanto, trata-se de um estudo de cunho descritivo caracterizado pela
coleta, análise das variáveis e interpretação de dados, sem manipulação direta pelo pesquisador. As enormes disparidades epidemiológicas sinalizam o
envolvimento de fatores ambientais e nutritivos, com uma predisposição genética ainda pouco definida, possivelmente tais diferenças se reflita no
Brasil. Espera-se que seja na análise regional do perfil epidemiológico a delineação de variáveis que inter-relacionam o câncer de esôfago com fatores
ambientais e alimentares, proporcionando a composição de estratégias de prevenção primária e secundária.
Aluno: Ana Maria Correia Alencar
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Aluno: Bruna Figueiredo Medeiros
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Título SÍNDROME DE BURNOUT EM UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
E-mail: fantonio@live.estacio.br
Docente orientador: Francisco Antonio Vieira dos Santos

RESUMO
A Burnout consiste em uma expressão inglesa para designar aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia, onde burn (queimar) e out (fora)
são traduzidos em seu conjunto por “queimar por completo”. Foi utilizada inicialmente por Brandley (1969), mas veio a se tornar mundialmente
conhecida a partir dos artigos de Freudenberger de 1974, 1975 e 1979. A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional, é
caracterizada pela exaustão emocional, forte estresse, despersonalização e redução da realização pessoal e suas consequências na vida emocional e
física do trabalhador. Sendo de difícil identificação, essa síndrome, muitas vezes, é comparada com estresses do dia a dia. Com as transformações e
avanços tecnológicos, os indivíduos passaram a ser submetidos à grandes responsabilidades e muitas vezes a sobrecarga de trabalho. Além da própria
cobrança pessoal, uma vez que atualmente se busca constantemente pelo crescimento pessoal, intelectual e financeiro. Toda essa transformação no
cenário econômico e empresarial acarretou ao longo do tempo nessa síndrome. Tendo em vista o déficit no que diz respeito a mais pesquisas voltadas
para análise da temática em questão, mostram-se necessários estudos no âmbito local, a fim de se identificar os principais fatores predisponentes
envolvidos. O objetivo do presente trabalho é avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout em universitários da cidade de Juazeiro do Norte – CE.
Trata-se de um estudo descritivo transversal a partir de uma abordagem quantitativa, envolvendo a população de alunos dos cursos de saúde
(Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina) de uma instituição privada de ensino do interior do Ceará. Foi estimada a quantidade de 384
universitários (tamanho da amostra determinado a partir de uma prevalência estimada de 50%, erro de 5% e nível de confiança de 95% - EpiInfo 7) por
meio da aplicação do “Questionário preliminar de identificação da Burnout”, incluindo-se variáveis sociodemográficas e comportamentais,
selecionadas a partir de outros estudos com mesmo propósito em outros locais (Questões selecionadas e ajustadas pelos pesquisadores). Inicialmente
serão sorteadas as turmas que serão convidadas a participar do estudo, seguido do agendamento da aplicação dos questionários junto a coordenação
dos cursos. Será adotado como critério de inclusão ser maior de idade, pertencer ao curso/semestre visitado no momento da coleta de dados e
concordar em participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados serão analisados no
programa SPSS, realizando-se estatística descritiva, testes de correlação entre as variáveis investigadas, comparação entre cursos, semestres, sexo,
faixas etárias e verificada a significância entre as comparação e correlações adotando a probabilidade de 5%. Serão empregados os testes de quiquadrado e regressão logística, adotando-se diferentes desfechos, especialmente a classificação decorrente do “Questionário preliminar de
identificação da Burnout. A presente pesquisa apresenta riscos de constrangimento aos participantes, minimizando estes por meio do anonimato da
identificação do investigado no questionário, bem como a manutenção de um ambiente adequado para o preenchimento do questionário, capaz de
tornar possível o preenchimento sem interrupções ou consulta de outras pessoas ao questionário que esteja sendo respondido. Esta pesquisa atende
as orientações das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. É espero que os acadêmicos dos semestres mais avançados
apresentem maior prevalência da síndrome de Burnout. A partir do respectivo estudo será possível identificar um panorama em relação a presença da
síndrome nos acadêmicos da instituição investigada, sugerindo a partir de resultados do respectivo contexto, atenção especial para determinadas
características mais presentes entre os participantes com quadro de Bornou, ou risco potencial.
Aluno: Ana Vitoria Gonçalves Ribeiro
Aluno: Louise Alves Torres
Aluno: Mariana Nogueira Duarte Freire
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título DESENVOLVIMENTO DE UM NANOCOMPOSITO ATIVO INCORPORANDO LIGAS NI-TI COM MEMÓRIA DE FORMA
E-mail: luciano.ufpe@gmail.com
Docente orientador: Luciano Nascimento

RESUMO
A liga de Ni-Ti pertence a uma classe de novos materiais com estrutura equiatômica, apresentando uma pseudoelasticidade e o efeito com memória
de forma (Shape Memory Alloy - “SMA”). Esta fase é comercialmente a mais importante das ligas deste sistema e é conhecida como nitinol.
Tipicamente os materiais que exibem o efeito memória de forma incluem sistemas de ligas de Cobre como: Cu-Zn, Cu-Zn-Si, Cu-Zn-Al, Cu-Zn-Ga, Cu-ZnSn, Cu-Zn-Si, Cu-Zn-Ni, Cu-Sn; e ligas de Au-Cd, Co-Nb, Al-Cu-Fe, Co-Cr-Ni, Al-Cu-Ni, Ni-Al e Fe-Pt, Co-Nb-B. Porém, a liga Ni-Ti é mais a mais comum por
apresentar este efeito (Shape Memory Alloy). Estas propriedades despertam interesses tecnológicos, e as ligas possuem inúmeras aplicações
tecnológicas. A transformação de fase martensítica, em ligas a base de Ni-Ti, é o fenômeno que promove a recuperação das ligas com efeito de
memória de forma. A liga com memória de forma utilizada nesta pesquisa é a liga níquel-titânio, Ni-Ti. As ligas Ni-Ti básicas são um composto
intermetálico, binário e equiatômica. As ligas à base de Ti-Ni têm sido obtidas por moagem de alta energia e por fundição em forno de indução a arco
elétrico. Normalmente, se adiciona um excesso de níquel para diminuir a temperatura de transformação e aumentar o limite elástico da fase austenita.
As resinas epóxi e os silicones (polisiloxanos) são os mais importantes polímeros sintéticos têm um importante papel na classe dos materiais
poliméricos termorrígidos, pois são utilizados em aplicações que requerem estabilidade térmica, boa resistência à tração e à compressão, tais como
elevada resistência química, uma maior estabilidade termomecânica, alto módulo de elasticidade e boa resistência química. São matrizes de adesivos
selantes que, juntos com ligas de Ni-Ti, são usados como componentes eletromecânicos para construir atuadores de liga com memória de forma por
meio de adesivos poliméricos (resinas epóxi/silicones). Assim, a liga apresenta um maior número de elementos, o que permite uma modificação
significativa, tanto das suas propriedades mecânicas quanto das suas temperaturas de transformação bem próximas do regime termodinâmico. Este
trabalho tem como objetivo geral a produção de um compósito com característica de memória de forma, tendo como reforço lâminas de Ti-Ni em uma
matriz de nanocompósito ativo a base de resina epóxi e de silicone. Neste trabalho, nanocompósitos matriz epóxi/silicone foram selecionados como
matriz por apresentarem valores de temperatura de transição vítrea (Tg) e estabilidade térmica suficientemente alta para a liga de Ni-Ti, sendo
incorporado na matriz. O motivo de recorrer a este tipo de material deve-se às suas propriedades particulares e por suas propriedades mecânicas. Os
resultados foram obtidos a partir da caracterização das ligas fundidas via microscopia eletrônica de varredura (MEV) usando o modo elétrons
retroespalhados (ERE), espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e difratometria de raios X (DRX). Resultados preliminares confirmam as fases sólidas
e intermetálicas obtidas a partir do líquido e a natureza das reações invariantes, exceto a formação peritética da fase TiNi2 que interpretamos como
sendo formada congruentemente em função nanocompósitos matriz epóxi/silicone, formando novos tipos de fases em nível termodinâmico. A
obtenção do efeito memória de forma na liga Ni-Ti estudada e a confecção dos corpos de provas do nanocompósito pretendido foram conseguidas
com sucesso e os resultados mostraram que os compósitos fabricados com resina epóxi e de silicone obtiveram melhor mobilidade em relação aos
fabricados com outros tipos de resina comerciais, não apresentando resultados satisfatórios.
Aluno: Thais Cristina Vitorino Costa
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Saúde
Projeto(s) do curso: Medicina
Título AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS POR MEIO DO BIOENSAIO COM ARTEMIA SALINA LEACH
E-mail: mariana.gama@live.estacio.br
Docente orientador: Mariana Gama e Silva

RESUMO
As plantas medicinais são utilizadas desde os tempos mais remotos para a cura e tratamento de enfermidades. Entretanto, há uma grande
preocupação para a saúde com relação ao seu consumo sem qualquer conhecimento fitoquímico, farmacológico e principalmente toxicológico. Dessa
maneira, dados que possam respaldar seu uso seguro pela população são de extrema importância. Usualmente o teste toxicológico inicial a que são
submetidas as amostras é o agudo, que consiste de uma análise após curta exposição (24 horas) da substância em dose única ou não. O presente
trabalho tem como objetivo realizar o bioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina de extratos vegetais obtidos de plantas medicinais
comumente utilizadas no município de Juazeiro-BA e promover atividades de educação em saúde sobre esse tema, contribuindo para o uso seguro e
racional dessas espécies vegetais.
Aluno: Eduardo Moreira Rocha
Aluno: Lara Neves Maniçoba
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Título MAPEAMENTO DO PERFIL DE CÂNCER E DE DOR EM CRIANÇAS DA REGIÃO DO SUBMÉDIO DO VALE DO SÃO FRANCISCO
E-mail: hilze.siqueira@live.estacio.br
Docente orientador: Hilze Benigno de Oliveira Moura Siqueira

RESUMO
Segundo o Instituto Nacional de Câncer das regiões do Brasil as que apresentam maiores índices da doença em crianças e adolescentes são Sudeste e
Nordeste. A literatura aponta, também, uma preocupação em analisar o fenômeno da dor decorrente de procedimentos terapêuticos, ou do estágio
avançado da doença, o que requer considerar a faixa etária e o nível de desenvolvimento da criança. Pensando nisso, o objetivo desse estudo será
elaborar um mapeamento sobre o perfil de dor em registros de crianças com câncer no triênio 2016-2018. Trata-se de um estudo documental,
retrospectivo, que será realizado, após anuência, no Centro de Oncologia do Hospital de um município do Submédio Vale do São Francisco, entre
nov/2018 a maio/2019. A seleção dos dados seguirá os critérios de inclusão elegidos e a análise será realizada a partir das informações de formulário
próprio, que inclui variáveis relacionadas ao câncer e a dor. Espera-se que os resultados sejam relevantes para a medicina e o campo da saúde em
geral, principalmente para ampliar a visão da dor oncopediátrica.
Aluno: Isabella Freitas Cabral
Aluno: Juliane da Silva Reis
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ESTUDOS ACERCA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO – LAW AND ECONOMICS
E-mail: luciana.abreu@estacio.br
Docente orientador: Luciana Maria de Abreu

RESUMO
É frequente, nos países influenciados pela cultura jurídica romano-germânica, como o Brasil, uma visão do Direito isolada, distante de outras áreas do
conhecimento humano. Assim, leis e decisões judiciais costumam ser anunciadas como a única solução para os problemas da sociedade, o que pode
acabar representando um verdadeiro agravante. Inquietos com estas questões, estudiosos de todo o mundo estão voltando sua atenção para as
propostas teóricas do movimento Law and Economics, iniciado nos Estados Unidos da América. Este movimento consiste na aplicação ao Direito de
fundamentos teóricos oriundos das ciências econômicas, viabilizando a compreensão do ordenamento jurídico como estrutura de incentivos ao
comportamento humano, bem como o esclarecimento das consequências dos comandos legais e judiciais, assumindo relevância no seu próprio
processo de elaboração. Num cenário de corrupção pelo qual o país está passando, clama-se por segurança jurídica e este pode ser um dos caminhos
ofertados pela Análise Econômica do Direito. Sabendo-se que referido tema ainda não é apresentado aos alunos do curso de Direito da graduação,
este projeto intenta oportunizar aos discentes o conhecimento e a análise da viabilidade de sua aplicação aos operadores do Direito, e tem como
objetivo final promover o desenvolvimento acadêmico-científico. Diante disso, propõe-se a análise desta teoria no sentido de compreender como ela
pode servir de ferramenta a diversos ramos do Direito, sobretudo no Direito Civil, Processual Civil e Empresarial e de que forma, especificamente, ela
pode contribuir para a interpretação das leis e decisões judiciais. Para tal, será realizada uma revisão da literatura, a partir de seus principais expoentes
como Richard Poster e Ronald Coase. Além disso também será realizada uma abordagem de suas principais teorias: a Teoria dos Custos de Transação,
Teoria dos Contratos Incompletos e Teoria dos Jogos. A revisão da literatura nacional acerca do movimento com destaque para seus principais autores:
Ivo Gico Junior, Luciano Timm, Rachel Sztaijn, Bruno Salama, Jairo Saddi e Armando Castelar; será fundamental para compreender a aplicação da teoria
às individualidades brasileiras, acoplada a uma análise jurisprudencial. A partir destes estudos, os alunos estarão preparados para desenvolver artigos
científicos para periódicos e eventos. A proposta é realizar encontros presenciais com a professora orientadora objetivando o debate e a compreensão
do material bibliográfico revisado, que servirá como fundamento ao desenvolvimento dos trabalhos científicos sob orientação docente.
Aluno: Alessandro Gonzaga dos Reis Alves
Aluno: Bruno Fabiano da Cruz
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título A CULTURA DA CONVERGÊNCIA RETRATADA NO BIG BROTHER BRASIL 18: NOVAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE PÚBLICO, TELEVISÃO E
MÍDIAS DIGITAIS
E-mail: tatiana.marmon@yahoo.com.br
Docente orientador: Tatiana Martins Montenegro

RESUMO
Os meios de comunicação vêm sofrendo transformações significantes no século XXI, oriundas da inserção das novas tecnologias nas organizações e no
cotidiano dos indivíduos. A sociedade, por sua vez, torna-se elemento fundamental e ativo nas produções midiáticas incluindo, sobretudo, o setor de
entretenimento. Desta forma, o projeto visa compreender de que modo a participação do público é desenvolvida e disseminada com o auxílio das
mídias digitais e como os meios de comunicação se adaptam e se comportam frente a esse novo sujeito. Para isso, será realizada uma revisão de
literatura acerca das teorias que abordam as relações existentes entre público, meios de comunicação de massa e mídias digitais, principalmente a
Cultura da Convergência. Criada por Henry Jenkins, a teoria aborda o engajamento do espectador, seu envolvimento com as narrativas e os
desdobramentos das obras em novos produtos a fim de manter o interesse do público pelo maior tempo possível. Essas e outras teorias da
comunicação poderão ser percebidas ao analisar o reality show Big Brother Brasil 18. O programa de televisão exibido pela Rede Globo servirá como
objeto de investigação, uma vez que apresenta inúmeros elementos discutidos por pensadores como Lévy, Castells e Jenkins. Além da votação popular
que decide os rumos da narrativa, o programa tem originado novos produtos nas plataformas digitais, caso da Rede BBB, que mantém o público
comprometido com a obra por meio das interações realizadas no ciberespaço. A partir desses estudos os alunos poderão vivenciar experiências
acadêmicas e desenvolver habilidades críticas sobre conteúdos referentes à área da Comunicação Social. Para o desenvolvimento do projeto, a
professora orientadora e os bolsistas realizarão encontros e produzirão textos científicos acerca dessas abordagens para publicação em periódicos e
eventos, completando a vivência de modo enriquecedor. Os mesmos irão estudar, investigar e discutir com profundidade as seguintes teorias:
Sociedade em Rede (Manuel Castells); Cibercultura (Pierre Lévy); Redes Sociais na Internet (Raquel Recuero) e Cultura da convergência (Henry Jenkins);
atualizar as teorias sobre a Sociedade do Espetáculo (Guy Debord) e Indústria Cultural (Adorno e Horkheimer) utilizando como objeto de estudo o Big
Brother Brasil 18.
Aluno: Alisson Maia Oliveira
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Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título DIÁLOGOS ENTRE SKETCHBOOKS, CADERNOS AFETIVOS E O LIVRO DE ARTISTA
E-mail: daniela.brito@estacio.br
Docente orientador: Daniela de Oliveira Brito

RESUMO
O projeto destina-se à pesquisa e construção de cadernos e livros, desenvolvidos a partir da manufatura criativa e artesanal com materiais que muitas
vezes são inutilizados por empresas gráficas. Propõe em conjunto o reconhecimento e fusão de materiais específicos e ferramentas na construção de
encadernação manual criativa bem como sua evolução e progresso ao longo da história. Proporcionará a investigação e desenvolvimento técnico de
protótipos, incentivando a expressão poética, projetual e criativa nos participantes, propondo experiências diversas e contemporâneas que tenham
como reflexo sua expressão em cadernos artesanais até nos livros de artista. Para isso será necessário uma transdisciplinaridade com assuntos
relacionados à história da arte, história do design, projeto, cartonagem, e poéticas contemporâneas. Nesse sentido a pesquisa auxiliará na ampliação
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de proposições artísticas nas linhas do design de moda, gráfico e artes visuais, resgatando a consciência sustentável de reaproveitamento de materiais
antes descartados, transformando-os em um suporte que gera outras possibilidades de explorar tanto como um laboratório de ideias tanto quanto da
própria construção desse suporte de expressão. Ao mesmo tempo permitirá um complemento didático na formação do designer e artista, ampliando e
incentivando a pesquisado processo criativo. O objetivo é proporcionar meios capazes de construir um repertório técnico e criativo na elaboração de
sketchbooks manuais de forma aprofundada e consciente. A metodologia a ser aplicada ao projeto será referenciada a partir da pesquisa bibliográfica
sobre encadernação, evolução dos suportes de escrita, desde tempos antigos, até a contemporaneidade. A pesquisa documental acontecerá através
de visitas técnicas em estúdios de encadernação, galerias de arte e museus, que tenham as habilidades voltadas para a proposta manual e livros de
artista. A possibilidade de entrevistas com profissionais das áreas de arte e design, não serão descartadas, pois assim a relação de torna mais próxima
em relação à pesquisa e práticas de manufaturas editoriais até os chamados livros de artistas.
Aluno: Yasmin Vilela Maia
Aluno: Marcela Vieira Leite
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Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título “EM ALTA” NO YOUTUBE: MAPEAMENTO PÓS-ELEITORAL DA POLARIZAÇÃO POLÍTICO-IDEOLÓGICA NO BRASIL
E-mail: renata.prado@estacio.br
Docente orientador: Renata Prado Alves Silva

RESUMO
Esta proposta de pesquisa tem como objetivo responder à seguinte pergunta: como a polarização político-ideológica após o pleito eleitoral de 2018 é
repercutida na seção de vídeos “em alta” no YouTube? Disponível aos mais de 95 milhões de brasileiros que acessam mensalmente o YouTube, a lista
de vídeos “em alta” traz os conteúdos em destaque no país, atualizada de quinze em quinze minutos, identificando os vídeos que mais atraem os
espectadores. Para tanto, os algoritmos do YouTube analisam a idade do vídeo, ou seja, há quanto tempo foi publicado, além da contagem, origem e
taxa de crescimento de suas visualizações. O objetivo é propiciar aos usuários os conteúdos considerados mais relevantes e surpreendentes para um
maior número de pessoas, em um ambiente em que a plataforma se compromete a não privilegiar criadores de conteúdos específicos, ou anunciantes.
Entende-se que a coleta periódica e análise da lista de vídeos em evidência nessa seção podem auxiliar a compreender como a polarização políticoideológica relacionada às eleições de 2018 é refletida e, em certa medida, influenciada por conteúdos em destaque no YouTube. Argumenta-se que
nunca antes a internet e mídias sociais como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e WhatsApp se mostraram tão importantes para o sufrágio
brasileiro. Em um contexto de polarização, é essencial aos estudos em Comunicação compreender não apenas o papel destes ambientes de
sociabilidade – nos quais se pode falar de esferas públicas conectadas –, mas também quais foram os conteúdos que ganharam mais destaque, e quais
espectros ideológicos foram favorecidos por eles. O método científico adotado será a análise de conteúdo qualiquantitativa, dividida em etapas de
coleta de dados, categorização e tabulação, transcrição de vídeos, codificação dos conteúdos, análise de frequência e interpretação dos resultados.
Esperase, ao fim da análise dos mais de 18.400 vídeos que serão listados no “em alta” nos seis meses posteriores ao segundo tudo do pleito eleitoral
de 2018, indicar se houve ou não a prevalência de conteúdos mais à esquerda ou mais à direita no YouTube.
Aluno: Debora Rodrigues Bambino
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE GRÁFICO PARA DIMENSIONAMENTO E SIMULAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GENÉRICAS
COM VISTAS À APLICAÇÃO NAS AULAS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE FORA
E-mail: henriquepizzo.estacio@gmail.com
Docente orientador: Henrique da Silva Pizzo

RESUMO
O presente projeto de pesquisa se propõe a desenvolver um software gráfico para dimensionamento e simulação de redes de distribuição de água
genéricas, tanto para redes ramificadas quanto para as em circuito fechado. Tendo-se em vista a necessidade do perfeito gerenciamento do recurso
hídrico, o bem água, técnicas otimizadas para sua perfeita alocação fazem-se necessárias. Aliado a isso, desponta o fato de que o pagamento da
população pelo recebimento de água potável e a operacionalização do sistema é tanto mais bem justificado quando esse é adequadamente projetado,
operado e mantido. O software gerado será utilizado nas aulas da disciplina de Saneamento Básico do curso de Engenharia Civil do Centro
Universitário Estácio Juiz de Fora e também disponibilizado para a Empresa Junior da Engenharia da Estácio JF. Será utilizada a linguagem de
programação Delphi, em versão gratuita, tendo sido o aluno já selecionado e com bastante experiência em programação. Através de reuniões
semanais entre professor e aluno serão aferidas as atividades desenvolvidas pelo aluno na semana anterior, que será o efetivo executor da pesquisa, e
programadas ações para a semana seguinte. Inicialmente será contemplado o método para redes ramificadas. As etapas consistirão em estudos dos
métodos, estudo para o melhor acoplamento desses ao Delphi, atividades de programação em si, testes parciais e finais, validação dos resultados,
descrição da estrutura do programa e elaboração de manual de uso, redação e entrega do relatório parcial, e elaboração e envio de artigo para uma
revista, a ser ainda definida. Um cronograma específico para o andamento das etapas de programação será desenvolvido pelo professor e aluno, a fim
de ser realmente um balizador daquelas e, de fato, auxiliar na evolução das mesmas. Somente após a finalização das etapas, para redes ramificadas,
aquelas serão repetidas, só que aplicadas a redes em circuito fechado (conhecidas por redes em anel). Ao término será confeccionado e entregue o
relatório final. O software gerado, além do notório caráter didático, pode também ter a função de elevar o sentimento de autovalorização e
pertencimento do aluno da Estácio JF, por utilizar ferramenta criada por colega da mesma instituição que a sua, viável de aplicação em seus locais de
origem, atividades extraclasse e áreas carentes. A difusão de bons resultados a serem obtidos, por um software próprio, objetivam destacar o nome
do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.
Aluno: João Paulo de Carvalho Ignácio

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTELIGENTE PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS DE PRODUTOS COM BASE NAS NECESSIDADES DOS
CONSUMIDORES E ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE
E-mail: tarcisiobrum@yahoo.com.br
Docente orientador: Tarcisio Costa Brum

RESUMO
O desenvolvimento de produtos que considera aspectos de sustentabilidade conjuntamente com as necessidades dos potenciais consumidores no seu
processo tem se tornado cada vez mais importante para a competitividade de organizações e também para o meio ambiente. A seleção de formas e de
materiais é uma das etapas iniciais no desenvolvimento de produtos e gera muitos impactos desde o processo de fabricação, o sucesso no mercado e
aceitação do produto até o descarte na natureza. Existem métodos para incorporar as necessidades dos clientes e traduzi-las em requisitos técnicos de
produto e, dentre estes, destaca-se a Engenharia Kansei, que tem como principais características a alta participação do usuário/consumidor no projeto
do produto através da utilização de técnicas e ferramentas de cunho matemático e computacional, com o objetivo de traduzir as percepções do
consumidor em requisitos de produto. No contexto da sustentabilidade, existem metodologias que direcionam a avaliação de produtos, em especial
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no contexto ambiental, como a metodologia 3R, que avalia o produto nas perspectivas do reuso, reutilização e reciclagem. Neste sentido, este projeto
de inicialização científica apresenta uma proposta de um Sistema de Engenharia Kansei que integre as impressões do público alvo com critérios de
sustentabilidade em produtos. O objetivo é desenvolver um sistema inteligente (expert system) para selecionar o desenho/design do produto que seja
preferencial pela análise do público alvo, e mais sustentável do ponto de vista dos critérios adotados. As impressões do público alvo são obtidas
através da aplicação de questionários e posteriormente relacionadas por técnicas matemáticas e computacionais como regressão linear, lógica fuzzy e
algoritmos genéticos. Os critérios de sustentabilidade são adotados de acordo com o tipo de produto a ser trabalhado e os materiais que o compõe.
Alguns critérios possíveis são índice de emissão de CO2, índice de reciclagem no Brasil, tempo de decomposição na natureza e vantagem econômica na
utilização de insumos reciclados. Um dos produtos finais desta pesquisa consistem no sistema de Engenharia Kansei, que pode ser aplicado em outros
tipos de produtos e, especialmente no setor de e-commerce, devido ao processo de compra ser online e a avaliação do produto pelo consumidor ser
pelos atributos visuais do produto. Outro resultado esperado é o produto em si gerado pelo sistema, que pode ser confeccionado em impressora 3D,
para posterior análise e como forma de manter a continuidade do processo de desenvolvimento de produtos.
Aluno: Hugo de Oliveira Rhodes

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O PAPEL DO ENGENHEIRO NA SOCIEDADE ATUAL - A QUESTÃO DO DESPEDÍCIO NA CONSTRUÇÃO CIVIL A PARTIR DO ENFOQUE CTS
E-mail: polianemteixeira@gmail.com
Docente orientador: Poliane de Morais Teixeira

RESUMO
Num país em desenvolvimento como o Brasil, com altos índices de desemprego e com uma distribuição de renda injusta, submetendo parte de nossa
população a (sobre)viver em condições inaceitáveis para os padrões humanos, é evidente que temos carência de moradias para a população mais
pobre. Isto nos empurra para uma análise da forma como a construção civil tem atuado no País, dado que ela tem papel fundamental nas questões
habitacionais brasileiras. Através de uma análise focada no movimento conhecido como Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), examinaremos duas
questões importantes e que apesar de já bastante trabalhadas na literatura, sempre vale a pena ser revista, são eles: a função social do engenheiro na
sociedade atual (especialmente no século XXI, onde se faz necessária uma formação desse profissional com possibilidades de transformação
educacional propiciadas pelas dimensões sociocultural, sócio técnica e ambiental do conhecimento) e a questão do desperdício e gestão de resíduos
na construção civil no País, com foco na cidade de Juiz de Fora, nossa comunidade local. A pesquisa se iniciará como de costume em qualquer área,
com um levantamento bibliográfico sobre o tema, realizado em artigos e revistas da área, manuais, dissertações e teses, guias profissionais, leis e
pesquisas na internet, e posteriormente será feita a parte qualitativa e quantitativa da pesquisa, realizada a partir de um estudo de caso, ou seja,
visitas que serão realizadas junto a algumas empresas construtoras (que ainda serão escolhidas) da cidade de Juiz de Fora, MG, de maneira a verificar
como as mesmas realizam a gestão dos seus resíduos. Nessas visitas temos como objetivo a caracterização dos canteiros de obras, para um
levantamento das práticas de gestão de resíduos que vêm sendo utilizadas nestes canteiros. A pesquisa será desenvolvida por dois alunos, com a
orientação da professora que submete tal projeto. Vale citar que o setor da construção civil no Brasil tem se esforçado em aplicar métodos
sustentáveis na execução de seus projetos, mas ainda estão presentes grandes desafios que só poderão ser vencidos no momento em que todos os
envolvidos no setor (engenheiros, mestre de obras, pedreiros, projetistas, arquitetos, etc.) entenderem a responsabilidade que possuem no “fazer
acontecer”, nos investimentos realizados e nas decisões tomadas. E para que todos entendam de fato o seu papel e que tais desafios existem e
precisam ser superados, é necessário ainda o entendimento das práticas sustentáveis, do que é sustentabilidade e qual a importância dessa temática
no setor da construção civil no Brasil e no mundo.
Aluno: Paulo Henrique Gomes

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título METODOLOGIAS DE ENSINO DOS ESPORTES: ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPORTIVAS ESPECÍFICAS NO FUTSAL
E-mail: emerson01duarte@gmail.com
Docente orientador: Emerson Rodrigues Duarte

RESUMO
Na prática esportiva, a escolha por uma abordagem pedagógica é de fundamental importância para o sucesso do aluno no processo de ensinoaprendizagem-treinamento. A abordagem deve ser um facilitador deste processo, proporcionando aos praticantes situações-problemas motivantes e
adequadas às suas capacidades, e preparando-os para uma fase posterior de intensificação do treinamento. Geralmente não é isso o que ocorre, ou
seja, as abordagens pedagógicas utilizadas nos jogos esportivos são, muitas vezes, incompatíveis com os propósitos educacionais, por vez, é
frequentemente influenciada pelo esporte espetáculo e por modelos estereotipados descritos através de manuais técnicos, que desconsideram as
fases do desenvolvimento e a cultura corporal dos alunos. Ademais, as habilidades esportivas específicas são definidas e sustentadas como a qualidade
com a qual as habilidades motoras fundamentais foram aprendidas e refinadas. Dentre as diferentes abordagens pedagógicas para o ensinoaprendizagem-treinamento dos esportes destacam-se as tradicionais e construtivistas. Dessa forma, o objetivo deste estudo será de analisar a
influência das metodologias de ensino-aprendizagem-treinamento no desempenho de habilidades esportivas específicas no futsal. Pretende-se
investigar cinquenta praticantes de futsal, entre 13 e 17 anos de cinco diferentes centros de prática do futsal, selecionados por conveniência. Para
avaliar as habilidades esportivas específicas no futsal serão realizados cinco testes da bateria de habilidades específicas da Federação Portuguesa,
envolvendo passe, controle, condução e chute. Para colher dados sobre as metodologias de ensino-aprendizagem-treinamento utilizadas e os dados
dos profissionais de Educação Física bem como dos alunos participantes, pretende-se utilizar questionário demográfico. Os testes serão realizados nos
locais de treino, de preferência na quadra de treino utilizada pelos participantes. Assim, espera-se ao final do estudo, obter-se conhecimento empírico
sobre a influência da abordagem metodológica utilizada no futsal e sua influência no desempenho das habilidades esportivas específicas.
Aluno: Bruno Ribeiro da Silva

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Estética e Cosmética
Título PARABENOS E FTALATOS EM PRODUTOS COSMÉTICOS E COSMECÊUTICOS
Docente orientador: Juliana Maria Oliveira Souza Reis

E-mail: souza.jmo@gmail.com

RESUMO
Os cosméticos, os produtos de higiene corporal e os cosmecêuticos costumam ser utilizados a fim de manter e melhorar a aparência, proporcionar
bem-estar e conforto, promover a limpeza e cuidar de nosso organismo, dentre outras ações benéficas. Entretanto muitos componentes presentes em
suas formulações, atualmente conhecidos como contaminantes emergentes, podem causar danos à saúde, tais como crises alérgicas, dermatites,
irritação da pele e/ou olhos e mucosas, e até malefícios mais graves, como o surgimento de cânceres e desregulação hormonal. Como exemplo destes
compostos pode-se citar os ftalatos e os parabenos que apresentam funções de fixar e manter o brilho de algumas formulações, promover
maleabilidade de plásticos e conservar/proteger os produtos de contaminações microbianas. Órgãos regulamentadores internacionais como Food and
Drug Administration e European Comission limitam e até chegam a proibir o uso destes contaminantes em muitos produtos, mostrando maior
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rigorosidade quanto à fiscalização e formulação de tais produtos que venham a apresentar estes compostos. No Brasil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ainda permite o uso de ftalatos e parabenos em preparações cosméticas, produtos para higiene pessoal e medicamentos, porém
informações acerca destas substâncias ainda se apresentam insuficientes. Neste sentido, o presente estudo objetiva a realização de um levantamento
teórico sobre a presença destes compostos, considerados contaminantes emergentes, em produtos cosméticos e cosmecêuticos comercializados no
Brasil. Para isto, a análise de rótulos de produtos nacionais e estrangeiros, como sabonetes, batons/gloss, esmaltes, filtros solares, hidratantes
corporais e faciais, produtos para tratar e prevenir o envelhecimento cutâneo, xampus e condicionadores para cabelo, perfumes para o corpo, entre
outros, mostra-se relevante para a pesquisa da presença ou ausência de ftalatos e parabenos e seus derivados em sua composição. Tal pesquisa
possuiu também o intuito de retratar a existência de algum tipo de controle e verificar se a fiscalização de fato é praticada pelos órgãos responsáveis
quanto ao uso e exposição destes contaminantes emergentes por meio de diversas categorias de cosméticos e cosmecêuticos. Não obstante a
toxicidade apresentada por estes compostos, eles ainda são muito utilizados nas formulações de inúmeros produtos, instigando, portanto, uma
avaliação mais cautelosa e criteriosa a respeito da presença destes tipos de contaminantes nos produtos utilizados diariamente pela população.
Aluno: Giselly Moreira da Silva Carmo

Curso do aluno: Estética e Cosmética

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE JUIZ DE FORA - MG
E-mail: leohermisdorff@yahoo.com.br
Docente orientador: Leandro Hermisodrff Bernardo

RESUMO
O envelhecimento populacional configura-se em uma realidade global, envolvendo mudanças na estrutura etária das sociedades, reconfigurando a
distribuição epidemiológica de morbidades. O termo “Qualidade de Vida” (QV) é definido como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no
contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive, em relação a expectativas, padrões e preocupações, baseando-se em um conceito
ampliado de saúde que vai além da ausência de doença. O conceito é multidimensional por abarcar campos que englobam a saúde física, estado
psicológico, nível de independência, relações e crenças pessoais, relações sociais e meio ambiente. Assim, a QV demonstra-se uma excelente medida
de impacto e um importante preditor em saúde, justificando assim pesquisas que abordem a avaliação entre esta medida e o declínio funcional.
Objetivo: Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a relação entre a qualidade de vida e a capacidade funcional, bem como os
fatores e características que podem estar associados a esta relação, de idosos residentes em um bairro da cidade de juiz de fora/ MG. Metodologia:
Após o treinamento da equipe será realizado uma contagem rápida para o levantamento do número de indivíduos com 60 anos ou mais, como
elegíveis participantes do estudo. Em uma segunda etapa, estes serão abordados e incluídos no estudo após a assinatura do TCLE. A aplicação do
questionário dará prosseguimento ao processo, onde o participante terá sua capacidade cognitiva avaliada através do Mini Exame do Estado Mental,
e, quando não atingirem o score pré-determinado, outro morador do domicílio será convidado a responder parte do instrumento. Os idosos
respondentes serão questionados sobre nível socioeconômicas, questões relacionadas a saúde e em seguida será feita uma avaliação da capacidade
funcional através do Índice de Katz e Índice de Lawton e Brody (que avaliam, respectivamente as Atividades Básicas de Vida Diária e Instrumentais de
Vida Diária) e do Teste POMA-Brasil (que avaliam aspectos relacionados a equilíbrio e marcha). Finalizando, eles responderão ao questionário
específico de QV WHOQOL-Bref. Os dados serão registrados no instrumento de coleta de dados e em seguida serão digitados e arquivados no
programa SPSS versão 15.0. Para a descrição do perfil da amostra, serão feitas tabelas das variáveis categóricas, com os valores de frequência absoluta
(n) e relativa (%), e estatísticas descritivas das variáveis contínuas, com valores de média, mediana, valores máximo e mínimo e desvio padrão. Para a
análise estatística, será feita a testagem da hipótese de normalidade dos dados e, em caso de confirmação da hipótese, serão utilizados testes
paramétricos, e em caso de rejeição da hipótese, serão empregados testes não paramétricos. Para verificação de associação entre as variáveis
dependentes e independentes será utilizado o teste exato de Fisher ou o teste Qui-Quadrado, e para as variáveis contínuas o Teste de Mann-Whitney.
O nível de significância adotado para os testes estatísticos será α = 0,05. As variáveis que apresentarem associação estatisticamente significativa com a
qualidade de vida serão incluídas nas análises multivariadas e regressão logística múltipla. Resultados esperados: Através deste estudo, espera-se
identificar a relação entre o nível de capacidade funcional e a qualidade de vida da população idosa, além de identificar fatores que podem influenciar
nesta relação, buscando assim contribuir para a literatura especializada sobre os impactos do envelhecimento nos múltiplos domínios avaliados pelo
conceito de qualidade de vida, subsidiando ações específicas e políticas públicas voltadas para a população idosa.
Aluno: Aryane de Oliveira Torres
Aluno: Jônatas David Corrêa

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Odontologia
Título AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO TOPOGRÁFICA DE CERÂMICA À BASE DE ZIRCÔNIA SUBMETIDA A DIFERENTES TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES.
E-mail: renatapgm@hotmail.com
Docente orientador: Renata Paula Guerra de Mello

RESUMO
São encontrados diversos tipos de materiais cerâmicos onde são utilizadas partículas de reforço e métodos de fabricação inovadores. Tais avanços na
composição e nas técnicas de processamento destes materiais cerâmicos foram desenvolvidos afim de diminuir a friabilidade e aumentar a resistência,
possibilitando assim as restaurações indiretas com o uso destes materiais em dentes posteriores, visto que alguns sistemas cerâmicos tinham
indicações restritas para reabilitações apenas em elementos anteriores. Dentre os sistemas cerâmicos, a zircônia vem sendo cada vez mais utilizada
nas reabilitações protéticas, visto que esta possui inigualáveis propriedades mecânicas, como excelente biocompatibilidade com os tecidos dentais e
estética, o que a torna superior aos outros tipos de materiais. Além disso, do mesmo modo que as outras restaurações totalmente cerâmicas, a mesma
proporciona estabilidade de cor, baixa condutividade térmica e possui boa resistência à abrasão, o que possibilita resultados satisfatórios. Embora as
propriedades mecânicas sejam importantíssimas, a cimentação é um dos fatores também associados ao sucesso clínico das reabilitações protéticas
livres de metais. A longevidade do trabalho protético está intimamente relacionada com a resistência e durabilidade de união entre o cimento
resinoso, a cerâmica e os substratos dentais. Uma eficaz ligação entre as duas interfaces de união envolvidas (estrutura dental/cimento e
cimento/cerâmica) é indispensável para proporcionar retenção, resistência à fratura e uma satisfatória adaptação marginal dessas peças protéticas.
Diante disso, diferentes tratamentos de superfícies são propostos afim de aumentar a rugosidade superficial da cerâmica, através de microporosidades
que irão permitir o ideal escoamento do cimento resinoso na superfície da zircônia. Estes tratamentos aumentam a energia de superfície, e
consequentemente, melhoram a capacidade de união entre a cerâmica e o material resinoso, que dessa forma, acontecerá de maneira mais efetiva.
Dentre as técnicas utilizadas destacam-se o condicionamento com ácido fluorídrico (HF) e com ácido fosfórico (H3PO4), o jateamento com partículas
de óxido de alumínio (Al2O3), jateamento com óxido de sílica (SI2O3) (silicatização - sistemas CoJet / 3MESPE e Rocatec/ 3MESPE) e aplicação de
silano. O presente estudo tem por objetivo avaliar a morfologia superficial de espécimes de zircônia submetidos a diferentes métodos de tratamentos
de superfícies. Serão confeccionados 50 corpos de prova do sistema Zirkonzahn GMBH® (Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda) na sua forma
sinterizada, no formato quadrangular com dimensões de 5x5mm. Estes espécimes serão divididos aleatoriamente em 5 grupos (n=10) e
posteriormente tratados da seguinte maneira: Grupo I: jateamento com partículas de Al²O³ revestidas por sílica (Rocatec®), Grupo II: superfícies
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silanizadas (Silano Prosil®, FGM), Grupo III: condicionamento com ácido fluorídrico 10% (Condac Porcelana®, FGM), Grupo IV: condicionamento com
ácido fosfórico 37% (Alpha Gel®, DFL) e Grupo V: não receberá nenhum tipo de tratamento, pois este será o grupo controle. Posteriormente, estes
grupos passarão pelo processo de metalização e logo após suas superfícies tratadas e analisadas através do microscópio eletrônico de varredura
(MEV), com ampliação de 4.000x. Os resultados serão tabulados e analisados estatisticamente.
Aluno: Letícia de Carvalho Zamperlini

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL EM RESTAURAÇÕES CLASSE II DE MOLARES BOVINOS RESTAURADOS COM DIFERENTES SISTEMAS
ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES
E-mail: fabianodelanda@hotmail.com
Docente orientador: Fabiano Vieira de Landa

RESUMO
Restaurações adesivas em dentes posteriores são possíveis de serem realizadas com estética e função satisfatórias, desde que sua indicação e
aplicação da técnica seja executada de forma adequada e em pacientes que participem de um programa de promoção de saúde bucal. A seleção do
caso para restaurar dentes posteriores depende de alguns requisitos: não devem ser realizadas em cavidades onde houver o envolvimento de uma ou
mais cúspides; substituição de restaurações oclusais, proximais e ocluso-proximais de tamanho pequeno a médio, as quais não tenham dimensões
maiores que 1/3 da distância vestíbulo-lingual; pouco remanescente de esmalte na cavidade; e motivação do paciente. O protocolo para execução
dessa técnica é minucioso e pode levar o operador e o paciente ao desgaste, podendo assim prejudicar a qualidade da restauração. A infiltração
marginal continua sendo uma das maiores causadoras de falhas nas restaurações diretas com resina composta, podendo causar manchamento nas
margens da restauração e sensibilidade pós-operatória. Dentre as características do material que levam as restaurações a falhar estão, principalmente,
a tensão gerada devido a contração de polimerização e a dificuldade de adaptar o material perfeitamente nas margens da restauração. Assim, foram
lançadas as resinas fluidas bulkfill, as quais permitem o operador restaurar os primeiros 4mm das cavidades em incremento único, diminuindo o
tempo clínico necessário, desgaste do profissional e do paciente, e podem assim aumentar as chances de um trabalho duradouro. A sua fluidez, sua
translucidez, baixo módulo de elasticidade e baixa contração de polimerização fazem com que as margens da cavidade sejam seladas com maior
precisão, diminuindo as chances de ocorrerem falhas quanto ao selamento marginal, propiciando assim menores chances de ocorrer infiltração
marginal. Porém, algumas resinas bulkfill não apresentam propriedades mecânicas satisfatórias para suportarem as cargas mastigatórias, e por isso
precisam de um incremento oclusal com uma resina convencional, além de apresentarem capacidades diferentes de manter a integridade marginal. A
proposta deste estudo in vitro será avaliar a Inﬁltração marginal em cavidades Classe II de molares bovinos utilizando três sistemas adesivos: , Adesivo
Single Bond Universal - 3M, Adesivo Clearfil SE Bond – Kuraray, Ambar universal – FGM , Gluma (Hereaus) e duas resinas do tipo Bulk Fill: Opus Bulk Fill
(FGM) Opus Bulk Fill Flow (FGM), serão utilizados noventa dentes em seis grupos (n = 15) distribuídos de acordo com o sistema adesivo e resina
utilizada: G1 – Adesivo Single Bond Universal - 3M/Resina Opus Bulk Fill; G2 – Ambar universal - FGM/Resina Opus Bulk Fill; G3 – Adesivo Clearfil SE
Bond – Kuraray/Resina Opus Bulk Fill; G4 – Adesivo Single Bond Universal - 3M/Resina Opus Bulk Fill Flow; G5 – Ambar universal - FGM/Resina Opus
Bulk Fill Flow, e; G6 – Adesivo Clearfil SE Bond – Kuraray/Resina Opus Bulk Fill Flow. Após os procedimentos restauradores, as amostras serão
termocicladas, imersas em corante, seccionadas e avaliadas em microscopia quanto à Inﬁltração marginal. Após esta etapa realizaremos a avaliação do
grau de infiltração marginal suas devidas estatísticas e disponibilização dos resultados para o meio científico.
Aluno: Mariana Gomes Rezende
Aluno: Estela Gonçalves de Magalhães

Curso do aluno: Odontologia
Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO MONITOR NA FORMAÇÃO DO DISCENTE
E-mail: elza.staffconsultoria@gmail.com
Docente orientador: Elza Maria Gonçalves Lobosque

RESUMO
A monitoria é entendida como uma prática que visa à melhoria do ensino da graduação, visto que ela fortalece a articulação entre teoria e prática e
traz uma aproximação com a realidade docente. Ela tem duração do ano letivo, ou semestral. O processo de escolha do monitor acontece por meio de
prova, e posteriormente entrevista. O monitor escolhido tem um trabalho mutuo com o professor, ele pode e deve se reunir com o docente para
elaborarem um projeto de trabalho, considerando a ementa a ser seguida e os objetivos do professor para com o conteúdo. Destarte, o monitor tem
um segundo contato com a disciplina, visto que já vivenciou a situação de aluno, sendo assim, o mesmo já tem noções prévias das dúvidas que
surgirão, tem maior sensibilidade em relação a maneira como lidar com os alunos em períodos de prova e trabalhos, por que viveram as mesmas
situações. Monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos
regularmente matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a
experiência da vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de
possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. A atuação como monitor, antes de tudo, é ser um facilitador do aprendizado. A
relação ensino-aprendizagem se realiza de forma especial e própria em cada sala de aula, em um conjunto com os alunos e professor. Na monitoria
das disciplinas, se auxilia os alunos com o conteúdo da disciplina e na aprendizagem da utilização dos instrumentos necessários, para que eles possam
ter acesso à parte teórica e prática da disciplina, pois é importante que o discente esteja preparado para atuar profissionalmente. Na disciplina é
necessário que o aluno compreenda com auxílio do professor e monitor a importância deste auxilio para contribuição de aperfeiçoamentos técnicos na
formação prática dos futuros profissionais. Será realizada uma descrição dos procedimentos utilizados na prática da Monitoria e analisados os
resultados alcançados, objetivando verificar a importância desta prática na vida acadêmica. A presente pesquisa será realizada com alunos da cidade
de Juiz de Fora que atuam como monitores no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O presente projeto se utilizará de uma pesquisa qualitativa e
quantitativa no campo discente por meio de entrevista estruturada direcionada aos monitores que atuam nas diversas áreas da instituição. Visando
quantificar os dados e após a obtenção dos mesmos, refletir sobre a importância da monitoria na formação discente. O estudo será desenvolvido no
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os participantes que forem inclusos no estudo serão submetidos a
uma avaliação inicial na qual constará primeiramente na aplicação de um questionário para caracterizar a amostra contendo dados pessoais, termo de
consentimento livre e esclarecido. Posteriormente passará por um processo que irá constar de entrevista, composta por perguntas ligadas a monitoria.
Aluno: Amanda Mescolin Damasceno Crespo

Curso do aluno: Psicologia

Título FEMININO E FEMINISMO E O LUGAR DA PSICANÁLISE
Docente orientador: Andréia da Silva Stenner

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: andreiastenner29gmail.com

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal constatar, nos estudos de Freud e Lacan qual foi o percurso desenvolvido pela psicanálise para descrever o
feminino e analisar a importância do feminismo e sua relação com a psicanálise já que Freud, ao colocar a mulher como continente obscuro e
recomendar que sobre estas deveriam os interessados buscar na poesia sua compreensão, não consegue concluir o que é a mulher, em Lacan, ao
retomar Freud investiga mais a respeito do feminino, ele situa o feminino também a partir da lógica fálica de castração como um “gozo” que passa
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pela lei e há um gozo em que não passa, e que só as mulheres teriam acesso. Esse gozo que não passa pela lógica fálica é o que Lacan irá localizar nas
mulheres como um gozo a mais, acessando, portanto, ao continente obscuro que Freud não conseguiu nomear. Para tal utilizaremos a metodologia de
revisão narrativa, para assim, compreender as articulações teóricas sobre os conceitos que definam o feminino e as mulheres para a psicanálise e sua
relação com o feminismo, entendendo este enquanto movimento político, social e filosófico, que é fundamental para o entendimento do gênero como
construção social com intuito de quebrar com as condutas designadas tradicionalmente para as mulheres principalmente a partir do levantamento
bibliográfico das obras de Freud e Lacan, bem como por uma pesquisa eletrônica nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO) com os
seguintes descritores: feminino, feminismo, mulher, castração, gozo, também serão utilizados livros que abordam o tema e que sejam relevantes para
as articulações propostas. Busca-se investigar como a trajetória do estudo do “continente negro” por Freud está alicerçada no conceito de castração e
em sua teorização de como a questão fálica diferencia meninos e meninas e em Lacan a pesquisa trouxe outras contribuições para compreender o
conceito de feminino articulados a outros conceitos lacanianos como o “gozo” e desta forma articulando o feminino dentro da psicanálise, articulando
o feminino ao feminismo e por meio de uma revisão sistemática, com base nas obras de Freud, Lacan e comentadores dentro da área psicanalítica. É
importante ressaltar que o estudo de casos é o método de pesquisa por excelência na teoria psicanalítica sendo cernido por Freud como condição
necessária ao avanço dos estudos em psicanálise. Dessa forma entendemos que é fundamental, problematizar e articularmos o feminismo e o
feminino com a psicanálise, para assim, contribuir teoricamente para os avanços dos estudos em psicanálise.
Aluno: Michelle Sobreira Morção

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título LACUNAS NO PREPARO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS INDIVÍDUOS TRANSGÊNEROS
E-mail: adrianawv@yahoo.com.br
Docente orientador: Adriana Woichinevski Viscardi

RESUMO
A pesquisa em questão é uma continuidade do Projeto de Iniciação Científica vigente até o primeiro semestre de 2018, intitulado “Atitude dos
Prestadores de Serviços de Saúde em relação aos indivíduos transgêneros” e pretende investigar as lacunas no preparo dos prestadores de serviço da
área de Saúde em Juiz de Fora sobre o público transgênero. A motivação para continuidade do estudo deve-se aos dados levantados na pesquisa
exploratória realizada para ajuste do questionário da pesquisa anterior, a partir das vivências nos serviços de saúde dos próprios usuários
transgêneros. Tal pesquisa exploratória constituiu-se num grupo de foco com 11 indivíduos transgêneros, que fizeram preponderantemente
pontuações específicas e preocupantes sobre o quesito do despreparo do profissional, que afetam negativamente inclusive sua determinação de
procurar por tratamento médico. O indivíduo transgênero pode ser definido como aquele que não se identifica socialmente com seu sexo biológico,
necessitando, por isto, buscar alternativas de adaptar fisicamente seu corpo à forma como se sente. Esta adaptação, na maioria das vezes, pode se dar
através de intervenções cirúrgicas e hormonais (transexualidade), o que resulta em uma maior demanda por atendimento de saúde. Embora haja
desde 2006 uma portaria (Portaria 675) que garante a este público o direito de acolhimento, atendimento e tratamento sem preconceito e
discriminação, ratificada pela Carta dos Direitos dos Usuários do SUS em 2009, há uma forte hipótese de que tais determinações jurídicas ainda não
tenham sido incorporadas, na prática, ao atendimento nos serviços de Saúde. A pesquisa pretende levantar dados sobre a circulação de informações
técnicas e legais sobre atendimento ao público trans entre prestadores de serviços de saúde, cidade e região, levantando subsídios para uma possível
intervenção junto aos equipamentos de saúde, com intuito de melhorar o atendimento em suas especificidades. Os sujeitos da pesquisa, cuja mostra
será por conveniência, são profissionais da frente de atendimento dos principais aparelhos de Saúde de Juiz de Fora. A Aplicação de uma entrevista
semiestruturada, permitirá diagnosticar e fazer intervenções sobre o que os sujeitos pensam, sabem e sentem em relação a especificidades no
atendimento ao público transgênero.
Aluno: Tatiany Rodrigues de Melo

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL COMO HABILIDADE DOS EDUCADORES DE JUIZ DE FORA E REGIÃO
E-mail: fran.weidt@gmail.com
Docente orientador: Frâncila Weidt Neiva

RESUMO
A sociedade atual é dependente da tecnologia e irá se tornar cada vez mais. Em estudo recente a Unicef alertou para o risco da tecnologia se tornar o
novo motor da desigualdade no mundo e estima-se que 800 milhões de pessoas poderão ser afetadas apenas pela automatização tecnológica até o
ano de 2030. O World Economic Forum divulgou que 65% das crianças na escola primária irão trabalhar em categorias de emprego que ainda não
existem e Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) nos próximos anos a extinção de postos de trabalho que exigem baixa qualificação
irá aumentar e um número bem menor de postos que exigem alta qualificação será aberto. Neste sentido, é importante que os educadores estejam
preparados para bem contribuir na formação dessas crianças que estarão inseridas no contexto do futuro do trabalho. O ensino do Pensamento
Computacional tem sido apontado como forma de preparar os jovens para os novos postos de trabalho desta era de transformações exponenciais em
que estamos inseridos. O Pensamento Computacional já é uma disciplina oferecida no currículo escolar em diversos países como Austrália, Inglaterra,
Finlândia, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, Coréia do Sul, Polônia e EUA. Na Inglaterra, por exemplo, a disciplina é obrigatória para crianças a partir dos
5 anos de idade. Diante deste cenário, como medir, analisar e melhorar a qualidade de nossos educadores no que se refere a sua preparação para
formar as crianças brasileiras para o futuro do trabalho? E ainda, em um futuro totalmente inserido em soluções tecnológicas, em especial
educacionais, como os atuais educadores enxergam seu papel no futuro do trabalho e em que base sua relação com a tecnologia acontece? Como
resposta a esta questão, o presente projeto de iniciação científica tem como principal objetivo levantar, medir, analisar e otimizar a relação dos
educadores de Juiz de Fora e região com a tecnologia e sua habilidade em Pensamento Computacional. A metodologia a ser utilizada será: I)
Estabelecimento de métricas que representem a) a relação dos educadores com a tecnologia e, b) sua habilidade em Pensamento Computacional. II) O
desenvolvimento de um survey capaz de coletar os dados que se relacionam às métricas estabelecidas. III) Aplicação do survey desenvolvido. IV)
Síntese e análise dos resultados coletados. V) Identificação de insights e oportunidades de melhoria no que se refere à qualidade da preparação dos
educadores. VI) Aplicação de uma capacitação em Pensamento Computacional baseada nas oportunidades de melhoria identificadas. VII) Reaplicação
do survey. VIII) Síntese e análise dos novos resultados coletados. IX) Análise comparativa entre os resultados gerados através da aplicação dos surveys.
X) Divulgação dos resultados. O projeto tem como meta a implementação de um método que permita a medição, análise e melhoria da habilidade dos
educadores em Pensamento Computacional e de sua relação com a tecnologia e o seu próprio papel no que se refere ao futuro do trabalho. O projeto
possui viabilidade econômico-financeira, uma vez que todas as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do projeto são livres e gratuitas.
Aluno: Gustavo Beraldo Xavier
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título A ATUAÇÃO FEMININA NA IMPRENSA ALTERNATIVA AMAPAENSE
Docente orientador: Jacks de Mello Andrade Júnior

E-mail: jacksandrade@gmail.com

RESUMO
O Jornalismo, como porta-voz dos fatos da forma mais imparcial possível, a fim de se manter em sua missão, deve possuir compromisso com a verdade
em nosso meio. Quando essa estrutura falha, dá-se a origem da Imprensa Alternativa, cujo papel político e social reside na resistência dos meios de
comunicação hegemônicos. Pesquisar sobre a atuação feminina na imprensa alternativa se prova como uma discussão profícua por mostrar à
sociedade a diversificação da imprensa desde a época da ditadura até os dias de hoje, bem como a seriedade deste trabalho no viés mais libertário,
como por exemplo na internet. Nesse sentido, é de suma importância analisar os locais onde mulheres ocupam espaço e constroem carreira e, por
isso, nasceu a seguinte indagação: por que as mulheres estão ocupando a mídia underground em vez de permanecerem na mídia mainstream já
existente? Assim, o objetivo geral deste trabalho é pesquisar as motivações que levam as mulheres a ocuparem os espaços independentes
amapaenses, sejam eles virtuais ou físicos, registrar as percepções sobre a vivência do underground, bem como seus desafios e limitações. Como
objetivos específicos, é possível citar: a) analisar a inserção do gênero feminino na mídia amapaense nos dias atuais, especialmente no âmbito da
imprensa alternativa; e b) discutir a questão da (des)igualdade de gênero dentro da área jornalística no âmbito local. No tangente à metodologia, o
trabalho, de caráter qualitativo, será baseado em uma pesquisa bibliográfica e de campo. Três municípios do Estado do Amapá comporão o locus do
estudo, a saber: Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Os sujeitos envolvidos serão mulheres engajadas na IA, como blogueiras, fotojornalistas,
midialivristas, youtubers, que trabalham na Comunicação Comunitária, entre outras ocupações. O instrumento para coleta de dados será composto
pelo gênero entrevista semiestruturada e não dirigida, com perguntas abertas. Com isso, vai ser possível dar cientificidade à pesquisa e alcançar os
resultados pensados, tais como dar voz e espaço às mulheres que buscaram as Ciências Sociais Aplicadas como área de atuação.
Aluno: Vanessa Maria Teixeira Albino

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título ANÁLISE DO PERFIL MICROBIOLÓGICO DE POLPAS DE AÇAÍ COMERCIALIZADAS EM MACAPÁ
E-mail: souza.keren@estacio.br
Docente orientador: Keren Hapuque

RESUMO
A Euterpe oleracea Mart., árvore responsável pela produção do açaí, possui o destaque de ser a palmeira mais produtiva desse Estuário, seja pelo fruto
ou como em gêneros derivados da planta. O grande consumo pela polpa do açaí vêm proporcionando as comunidades (principalmente as da região
Norte), benefícios econômicos de e saúde, pelo seu grande espectro de componentes como antioxidantes, todavia o produto vêm repercutindo
negativamente no que tange a contaminação microbiológica ocasionada por fatores como, as condições higiênico-sanitárias dos equipamentos,
ambientes de processamento e dos manipuladores, estendendo-se até as etapas de armazenamento, acondicionamento e distribuição, isso tudo pelo
fato da exposição direta ao ambiente, dando destaque também à contaminação parasitária do Trypanossoma cruzy, agente causador de Chagas,
tendo, consequentemente, um grande risco de contaminação aos consumidores por um produto possivelmente inapto a ser ingerido, causando
grandes problemas de saúde, com isso, a instrução normativa de n. 1 de 07 de janeiro de 2000, do Ministério de Agricultura e do Abastecimento,
regulamentou padrões de identidades e características mínimas de qualidades gerais para polpas de frutas, assim sendo para o açaí, que submetido a
conservação química e/ou tratamento térmico tende a ter a presença máxima permitida de 1 Número Mais Provável por grama (1 NMP/g) de
coliformes fecais, 2x103 Unidades Formadoras de Colônias por grama (UFC/g) de bolores e leveduras e, ausência de salmonela em 25g de polpa, sendo
considerados produtos de riscos com valores acima destes, além de ter também a RDC de n. 12 de 2001 que também destaca padrões microbiológicos
para os alimentos. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é avaliar o perfil microbiológico da polpa do açaí comercializada na cidade de Macapá,
fornecendo informações importantes para o arsenal científicos e para os manipuladores, possibilitando o direcionamento correto de higiene do
produto durante seu manuseio além de cuidados auxiliares necessários. A pesquisa irá dispor da metodologia de APHA, determinando o Número Mais
Provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes, Samonella spp., bolores e leveduras, identificando se o produto a venda se encontra ou não
em estado tolerável para o consumo. A pesquisa a ser executada adere a duas possíveis hipóteses, no qual a primeira destaca a credibilidade acerca da
poupa comercializada, dando ênfase a possíveis higienizações eficientes por parte dos manipuladores, sendo está associada ou não a um
conhecimento básico pelos mesmos e a segunda, que se contrapondo a primeira, destaca um possível produto inapto e de consideráveis riscos à saúde
do consumidor.
Aluno: Alafi Campos Santos

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE PENTACLETHRA MACRALOBA WILD E AEOLLANTHUS
SUAVEOLENS MATT. EX SPRENG.
E-mail: andbiomed07@hotmail.com
Docente orientador: André de Lima Brito

RESUMO
Óleos essenciais constituem um dos mais importantes grupos de matérias químicas com várias propriedades medicinais caracterizado como
compostos voláteis, aromáticos, em geral odofíferas e ricos em monoterpenos, sesquiterpenos, fenilpropanóides e ésteres, metabólitos que conferem
suas características organolépticas. Possuem grande aplicação na perfumaria, cosméticos, alimentos e como medicamento. A maioria dos óleos
essenciais, quando empregada em concentrações adequadas, apresenta a propriedade de danificar microrganismos, resultando nas atividades
antiviral, antibacteriana e antimicótica, além de apresentar atividade rubefaciante quando aplicados sobre a pele, atividade expectorante,
estomáquica e espasmolítica. A riqueza natural da floresta amazônica é conhecida e apreciada no mundo inteiro e com um dos solos mais férteis do
planeta, a Amazônia é berço de inúmeras plantas ricas em óleos essenciais que carregam propriedades medicinais muito úteis para tratamentos e
prevenção de diversos problemas de saúde, sendo um celeiro de pesquisa de fármacos naturais. A agência da ONU aponta que bactérias como os
gêneros Acinetobacter, Pseudomonas e várias espécies do gênero Enterobacteriaceae, como as Klebsiella, E. coli, Serratia e Proteus tornaram-se
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resistentes aos melhores medicamentos disponíveis para tratar micróbios multirresistentes, como os antibióticos carbapenemas e cefalosporinas. São
bactérias que podem causar problemas de saúde graves e frequentemente fatais, como infecções da corrente sanguínea e pneumonia. Devido ao
grande avanço de bactérias multirresistentes aos antibióticos, surge a necessidade de contribuir com o desenvolvimento de novos fitoquímicos, com
baixos afeitos adversos e que exerça atividade contra agentes microbianos resistentes a antibióticos. Neste estudo será avaliado a atividade
antimicrobiana dos óleos essenciais de Pentaclethra macroloba e Aeollanthus suaveolens conhecidos também como pracaxi e catinga de mulata
respectivamente, perante as cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae e Proteus Mirabilis. O processo de obtenção do
óleo essencial será realizado por hidrodestilação por arraster a vapor d´agua. A atividade microbiológica será realizada pelos métodos de difusão em
disco e Concentração Inibitória Mínima (CIM). Espera-se que o óleo essencial de pracaxi e catinga de mulata apresente eficiência antimicrobiana frente
aos microrganismos testados e com isso, fomentar um possível uso na formulação de fitoterápicos naturais.
Aluno: Glenda Paula Silva Borges

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título PESQUISAS DE COLIFORMES EM ÁGUAS DE POÇOS RASOS DE BAIRROS DA PERIFERIA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, AMAZÔNIA BRASILEIRA
E-mail: claudeporcy@hotmail.com
Docente orientador: Claude Porcy

RESUMO
A qualidade da água fornecida é um dos critérios para verificar a saúde da população. Em lugares onde a água tratada não está disponível, as
residências precisam recorrer a meios alternativos de captação. Na cidade de Macapá-AP alguns bairros localizados na periferia da cidade não são
servidas com água tratada pela Companhia de Água e Esgoto do Estado (CAESA), portanto, por este motivo, utilizam o manancial subterrâneo, como
poços artesianos e poços rasos, onde estes estão mais propensos a contaminação devido a sua menor profundidade. Os principais contaminantes
presentes na água são os coliformes totais e, principalmente, os termotolerantes, que podem causar problemas de saúde a população. Este trabalho
apresenta um caráter social, visto a importância e preocupação com o uso de água tratada pela população, assim, propõe-se a coleta e análise de água
em alguns bairros periféricos na cidade de Macapá, bairros estes que não recebem água tratada pela CAESA, com o objetivo de verificar a presença de
coliformes totais e/ou termotolerantes. O principal grupo de bactérias termotolerantes é a Escherichia coli, estas geralmente são inofensivas, mas
certas linhagens são patogênicas devido a presença de fimbrias e a produção de toxinas. Outro aspecto significativo para a manutenção da qualidade
da água é a distância do poço para a fossa. A partir desses aspectos, algumas metodologias de observações, mapeamento da área e analises deverão
ser adotadas, como a verificação da distância do poço para fossa e para a análise das coletas será necessário a utilização do método de Número Mais
Provável, que estabelece a quantidade de coliformes por 100 mL. Esse exame microbiológico da água tem como objetivo fornecer informações a
respeito à potabilidade da água, que segundo a Norma de Qualidade da Água para esta ser considerada potável deve estar ausente de coliformes
termotolerantes e apresentar 95% das amostras negativas para coliformes totais em análises realizadas em até 40 amostras por mês, e em análises
feitas em mais de 40, apenas uma amostra pode apresentar resultado positivo.
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Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DE UM GRUPO DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DE UMA FACULDADE DO ESTADO DO
AMAPÁ
E-mail: dvcastilo@hotmail.com
Docente orientador: Denise Vivianni Ferreira Del Castilo

RESUMO
A hipertensão arterial é um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares (DCV), sendo causa da admissão de grande número de
pacientes nos setores de urgência e emergência dos serviços hospitalares. Com o advento das tecnologias e mudanças nos padrões de vida e consumo,
a hipertensão arterial torna-se uma das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) de maior relevância na contribuição para as DCV, estando
condicionada a fatores intrínsecos e extrínsecos. O estilo de vida que o indivíduo leva é uma importante característica definidora para o diagnóstico do
quadro de hipertensão, desta forma, a prática de exercícios físicos, uso de dietas adequadas e qualidade do sono tornam-se importantes aliados na
prevenção da doença. Portanto, compreender a relação entre estilo de vida e a morbidade torna possível a elaboração de um plano preventivo cada
vez mais eficaz. Objetivos: Avaliar variação de níveis pressóricos dos estudantes após submissão a teste de esforço; descrever o perfil sócio
epidemiológico dos estudantes de Enfermagem da Faculdade Estácio de Macapá. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e
quantitativa, realizada com 25% do total de discentes de enfermagem de uma IES, compondo uma amostra de aproximadamente 175 alunos. Como
critérios de inclusão teremos qualquer aluno do curso de Enfermagem da IES participante e como critérios de exclusão aqueles que não assinarem o
TCLE. A avaliação incluirá um questionário socioeconômico, bem como avaliação pressórica dos participantes. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio de Macapá, cumprindo os requisitos legais para realização da mesma. O projeto será custeado com recursos
próprios dos pesquisadores. Resultados Esperados: Espera-se que ao final da realização do projeto, tenhamos um perfil socioepidemiológico dos
estudantes de enfermagem, bem como uma avaliação das variações de Pressão arterial nesse grupo. Além disso, esperamos publicar em revistas de
renome nacional, bem como participar de congressos e eventos científicos da área.
Aluno: Brenda Mayara Marques Canela
Aluno: Marcelo Augusto Silva Gonçalves

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO EM RECÉM NASCIDOS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ
E-mail: jalva.vulcao@hotmail.com
Docente orientador: Jalva Maria do Socorro Costa Vulcão

RESUMO
A Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM) é caracterizada pela dificuldade respiratória de um recém nato que aspirou mecônio para os pulmões
antes ou perto do parto. A SAM é uma relevante causa de morbimortalidade no período neonatal e está caracterizada por variados graus de
insuficiência respiratória. Esta pesquisa tem como objetivo primário investigar a incidência da Síndrome de Aspiração Meconial em recém-nascidos no
município de Macapá e como objetivos secundários a identificação das condições socioeconômicas das puérperas de recém-natos com SAM, verificar a
idade gestacional dos recém-nascidos com Síndrome de Aspiração Meconial e descrever o número de consultas de pré-natal feitas pelas puérperas dos
recém nascidos com a síndrome. A pesquisa será realizada com delineamento descritivo-documental, com abordagem quantitativa no período de
janeiro a dezembro de 2016. O método descritivo-documental observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, onde
são investigados documentos com o propósito de comparar os usos e costumes, tendências, diferenças e outras características. Na referida pesquisa
será utilizado o banco de dados DATASUS Ministério da Saúde e será aplicado um questionário com perguntas fechadas, para o preenchimento de
acordo com os dados obtidos no DATASUS, objetiva-se o maior número possível de dados de mães de recém-nascidos com diagnóstico de Síndrome de
Aspiração de Mecônio. O referido questionário possui três blocos de perguntas objetivas divididos em: I- Dados pessoais; II- Aspectos relacionados ao
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período da gestação; III- Aspectos relacionados ao parto. Serão analisados os dados do DATASUS de todas as puérperas que tiveram recém-nascidos
com diagnóstico de SAM no período de janeiro a dezembro de 2016, não serão analisados dados das puérperas com idade gestacional inferior a 28
semanas de gestação. Com os resultados alcançados nesta pesquisa pretende-se melhor entender os fatores que levam à SAM no município de
Macapá, pois através desses dados o profissional da saúde poderá ter um conhecimento mais amplo sobre a incidência desta síndrome e, assim,
poderão ser traçados métodos mais eficazes de atendimento nos períodos pré-natal e trabalho de parto, para melhor identificar em que período a
Síndrome de Aspiração de Mecônio se desencadeia.
Aluno: Ingrid Terezinha Carvalho Pinheiro
Aluno: Alexandra Marcielle Dutra de Moraes
Aluno: Brunna Sousa Nascimento

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

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

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título QUALIDADE DE VIDA DAS MÃES DE RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
E-mail: jordanamaia.dias@gmail.com
Docente orientador: Jordana Maia Dias

RESUMO
Estudos evidenciam que a qualidade de vida está relacionada a um plano de vida que atende as necessidades individuais ou sensação de bem-estar,
logo aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, sociais e familiares, possuem influencias sobre a qualidade de vida, que logo está ligada diretamente a
saúde em contexto geral. Sabe-se que a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), possui um papel fundamental quando a assistência
especializada e até mesmo o uso de tecnologia, favorecendo a sobrevida dos neonatos internados e diminui as taxas de mortalidade infantil, porém o
processo de hospitalização de um filho prematuro torna-se um momento tenso e cansativo, as mães entram em uma nova realidade e logo se sentem
pressionadas ao passarem por momentos difíceis, que geram dor e desesperança, além das mudanças que ocorrem no dia a dia devido à dedicação
total e exclusiva que lhes é designada, gerando ansiedades, medos e culpas. OBJETIVO: Verificar a qualidade de vida das mães de bebês internados na
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Mulher Mãe Luzia em Macapá- AP. METODOLOGIA: A presente pesquisa será realizada no município de
Macapá – AP, Outubro de 2017, e irá tratar sobre o aspecto: quantitativo, baseado na veracidade dos dados estatísticos das informações, Buscando-se
dar maiores visibilidades à temática, dando importância a qualidade de vida das mães frente ao processo de hospitalização dos filhos em Unidade de
Terapia Neonatal. Dessa forma o projeto será desenvolvido por meio da aplicação caracterização sócio demográfica e questionário para avaliação da
qualidade de vida das mães submetidas à pesquisa e por fim a partir do levantamento de dados os mesmos serão tabulados e analisados, em seguida
serão descritos em forma de artigo cientifico que será enviado à publicação. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se ao final desta pesquisa identificar se
as mães possuem qualidade de vida e se o processo de internação possui influência dentro desse contexto, com isso além de fornecer subsídios aos
serviços públicos de saúde já prestados, além de promover maior qualidade de vida e contribuir para que a equipe multidisciplinar consiga organizar e
programar melhor assistência às mães e aos bebês internados.
Aluno: Brunna Thaysa da Costa Colares
Aluno: Thaila Barbara de Sena Dias
Aluno: Letycia da Silva Nascimento

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

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

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título NÃO É FRESCURA, É DOENÇA: A QUESTÃO DA DEPRESSÃO INFANTIL ACERCA DA PSICOPATOLOGIA E DEMITOLOGIZAÇÃO
E-mail: melchint@live.com
Docente orientador: Melchisedech César da Silva Neto

RESUMO
Compreende-se a infância como um período que vai desde o nascimento até o início da puberdade e que as crianças estão em fase de pleno
desenvolvimento de suas habilidades funcionais. Estas por estarem em processo de construção social, emocional e cognitiva, podem enfrentar
situações aversivas de estresse elevado ou experiências negativas. Sendo incapaz de responder adequadamente a esses estímulos aversivos, a criança
pode desenvolver emoções desequilibradas e difíceis de lidar como a tristeza, a inutilidade, a fragilidade e o vazio. A depressão é um termo utilizado
pelos profissionais de saúde mental para apontar um transtorno mental de humor, onde a principal queixa apresentada pelas pessoas é o humor
depressivo. Esta pesquisa tem como objetivo primário identificar o perfil depressivo de crianças a partir de revisão bibliográfica. Visa ampliar a
compreensão dos indicativos dos sintomas depressivos em crianças. A metodologia adotada para esse estudo será a revisão bibliográfica. Os materiais
de apoio serão livros, sites, teses e dissertações, disponíveis em banco de dados científicos tais como: Scielo, Pepsic, Biblioteca da Faculdade Estácio de
Macapá e Lilac’s. Serão utilizadas pesquisas publicadas no Brasil no período que compreende 2008 a 2018. A depressão infantil é bastante difícil de ser
diagnosticada, sendo uma doença mental e tendo a sua face mais visível na mudança de comportamento. Ela passa despercebida pelos pais e pela
sociedade em geral, devido às manifestações comportamentais serem consideradas normais ou serem confundidas com outros transtornos mentais,
como TDAH (Transtorno de Atenção e Hiperatividade) ou TDH (Transtorno de Hiperatividade). Espera-se com este estudo que diminuir o descaso com
a saúde mental infantil, fomentando um maior conhecimento da população acerca do assunto, visto que a criança, mesmo tento com a suas
imaturidades psicológicas, a depressão pode leva-la a cometer suicídio, pois elas têm certa capacidade e entendimento sobre o ato, dando pistas
verbais sobre a possibilidade de cometer o suicídio.
Aluno: Dayana Camara Souza
Aluno: Vitória Maria De Oliveira Almeida
Aluno: Carolina Salgado Rodrigues
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Curso do aluno: Psicologia
Curso do aluno: Psicologia
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA RACIONAL E A INTERPRETAÇÃO DA LEI PENAL
Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

E-mail: arkeleysouza@gmail.com

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, o direito é verificado como um sistema de normas que visa ao ordenamento da conduta humana. Seu
objetivo é implementar a segurança e permitir a efetivação da justiça, buscando a racionalidade nas decisões pertinentes às relações intersubjetivas,
notadamente naquelas em que há conflitos de interesses. Por seu turno, uma crise no sistema jurídico-penal tem sido visualizada, diante do não
cumprimento efetivo do papel no ordenamento brasileiro. Por conseguinte, uma importante resposta vem sendo desenvolvida diante do estudo da
argumentação jurídica, exigindo-se uma racionalidade, que até início do século XX, era perseguida por meio da institucionalização de regras jurídicas
que estabelecem obrigações, permissões e proibições através da descrição de uma conduta. Nesse ponto, a Teoria da Argumentação Jurídica surge por
volta do século XX, em sua segunda metade, com o objetivo de propor mecanismos de controle sobre a racionalidade do discurso jurídico,
possibilitando que as decisões jurídicas sejam pautadas por critérios seguros frente à complexidade dos casos concretos. A argumentação é uma
atividade indispensável ao Direito, sem ela a própria base principiológica dos ordenamentos jurídicos estaria em ameaça. Como objetivo principal a
pesquisa procura analisar a aplicabilidade da argumentação jurídica racional diante de interpretação da lei penal. Buscando, portanto, como aporte
metodológico, consulta a teóricos da teoria da argumentação e doutrinária, considerando doutrinas no Direito Penal, através de abordagem teórica
explicativa e crítica.
Aluno: Milena Gomes dos Santos

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O NOVO CPC E SEUS EFEITOS SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO MEIO DE DEFESA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA: UMA ANÁLISE A
LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE
E-mail: leniceray@gmail.com
Docente orientador: Lenice S. Moreira de Moura

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica pretende realizar uma pesquisa documental, qualitativa e analítica, de caráter exploratório; na qual busca-se
discutir os pressupostos fáticos e jurídicos da exceção de pré-executividade em face das mudanças preconizadas pelo CPC de 2015. Nesse contexto,
analisa-se o referido instrumento de defesa do contribuinte no âmbito da ação de execução fiscal à luz de uma concepção sistêmica do direito
processual civil, do direito e processo tributário e do direito constitucional, com o intuito de sustentar o uso de tal exceção como meio de defesa do
sujeito passivo em matéria tributária com base nos direitos fundamentais do contribuinte, estabelecidos como garantias constitucionais do devido
processo legal substantivo, da ampla defesa e do contraditório, bem como do dever de cooperação processual erigido a preceito fundamental em face
do novo CPC. Pretende-se defender uma relação de circularidade entre a evolução histórica da ação de execução e os direitos fundamentais, com o
intuito de demonstrar que o instituto da exceção de pré-executividade é fruto da historicidade dos direitos fundamentais no que tange à defesa do
cidadão-contribuinte. Considerando-se a necessidade do enfrentamento teórico das significativas divergências doutrinárias e jurisprudências sobre a
formulação dos critérios adequados para o manejo deste instituto no âmbito da execução fiscal, utilizaremos, como métodos de abordagem, o
dialético e o hipotético-dedutivo. Dessa forma, busca-se perfazer uma análise das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça a respeito das matérias que podem ser objeto de defesa do contribuinte no âmbito da exceção de pré-executividade, com o intuito de garantirlhe a observância dos direitos fundamentais, os quais impõem ao Estado limites ao poder de tributar. Conforme pesquisa realizada no site do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a presença de, aproximadamente, 2.550 julgados envolvendo a matéria da exceção de pré-executividade, nas quais, a
maioria absoluta trata da admissibilidade do instituto em sede de execução fiscal. Isso demonstra a relevância do estudo da exceção, considerando o
seu aspecto pragmático e a necessidade de amadurecimento do debate em torno das mais variadas questões controvertidas que envolvem tal
construção pretoriana. Esse quantitativo de julgados envolvendo tal instrumento de defesa contra execuções arbitrárias evidencia o fato de que,
reiteradas vezes, o contribuinte brasileiro é surpreendido com execuções fiscais sem o menor fundamento jurídico, já numa fase processual em que o
exercício do contraditório, da ampla defesa e do acesso a certidões de regularidade fiscal é condicionado à constrição patrimonial e à privação de bens.
Diante da evidência de que o crédito tributário é indevido, constitui-se uma violência a imposição do injustamente executado ao dano, muitas vezes
irreparável, da penhora prévia ou, o que é pior, da denegação de qualquer possibilidade de defesa na hipótese de não possuir bens penhoráveis
suficientes, na medida em que a lei de execução fiscal exige garantia do juízo para a defesa do executado. Nesse contexto, torna-se mister discutir-se o
uso da exceção de pré-executividade como instrumento que viabiliza a concretização dos direitos fundamentais do contribuinte em face das mudanças
preconizadas pelo CPC de 2015.
Aluno: Auricelia Lima de Oliveira
Aluno: Leonaura Timódio de Queiroz Gomes da Silva
Aluno: Ramon Isaac Saldanha de Azevedo e Silva
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título LEITURA ACADÊMICA E ESCRITA NOS DIVERSOS GÊNEROS DO DISCURSO
Docente orientador: Hélcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva

E-mail: helciamacedo@gmail.com

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo geral propiciar aos estudantes-pesquisadores processos de ensino-aprendizagem sobre o ato de ler textos
acadêmicos e de escrever observando o gênero de discurso acadêmico em sua esfera social bem delimitada. Para tanto, o aprimoramento do
desempenho acadêmico perpassado por conteúdos voltados para a investigação sobre a prática de leitura e escrita sobre assuntos específicos, por
exemplo, o uso das tecnologias na educação. Consistem em objetivos específicos: propor atividades envolvendo a linguagem em uso no âmbito
acadêmico, observar as nuanças da língua e praticar a escrita em gêneros discursivos com base em referências bibliográficas pertinentes aos estudos
bakhtinianos. Os estudos instrumentalizam o aprendizado que dialoga com disciplinas específicas ofertadas ao longo do curso, favorecendo a prática
da escrita, da leitura e da ressignificação da linguagem em uso. A metodologia da pesquisa-ação com usos de Tecnologias de Informação e
Comunicação – TICs atende e atinge o número esperado de um artigo científico como produto a ser publicado em revista científica, abordando
conteúdo interdisciplinar, contemplando a disponibilidade do tempo dedicado pelo estudante ao projeto, desenvolvido conforme a metodologia
qualitativa e caráter bibliográfico. Com isso, o sujeito interage com alguns aspectos da linguagem acadêmica de modo contextualizado, por meio de
gêneros do discurso. Abre-se, portanto, espaço para a escrita acadêmica, e, por conseguinte, a leitura de textos acadêmicos. Trabalha-se, entre outros
aspectos, estilo, entonação e acento apreciativo do discurso na esteira de Bakhtin (2010), segundo o qual o uso da linguagem possibilita que o sujeito
encontre a sua forma de expressar o seu entendimento com a linguagem verbal, conseguindo distinguir linguagem formal de informal, inclusive, em
outras esferas sociais. De fato, a maioria dos estudantes que ingressa na graduação apresenta a necessidade real de entender como funciona a
linguagem na esfera educacional, o que justifica este projeto de pesquisa, cujo aprendizado sobre o dizer, o escrever e o argumentar inserido no
contexto de uso de uma linguagem mais elaborada e adequada às realidades, ou seja, a linguagem situada, conforme o conceito da filosofia da
linguagem bakhtiniana. No discurso é que se constitui o sujeito e o sentido do dito e suas interações verbais.
Aluno: Halandeson Lucena Torres

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título ABSENTEÍSMO E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
E-mail: rosangela.oliveira@estacio.br
Docente orientador: Rosângela Guimarães de Oliveira

RESUMO
O absenteísmo, que pode ocorrer em qualquer atividade, representa ausências e atrasos, ou saídas antecipadas do trabalho. Tem como principais
causas, delineadas na literatura, a insuficiência de trabalhadores, excesso de trabalho, gestão e supervisão deficientes, fragilidade na motivação,
processo de avaliação de desempenho ausente, inconformidade do clima organizacional, doenças, acidentes, dentre outras. Ressalta-se que este
agregado de condições pode advir de fragilidades na qualidade de vida. Diante disso, justifica-se a realização do projeto aqui proposto, visto ser o
absenteísmo uma das preocupações mais atuais em instituições e organizações, bem com a promoção da qualidade de vida no trabalho. O objetivo
principal será analisar a partir de uma revisão sistemática, o absenteísmo e sua relação com a qualidade de vida de profissionais de saúde. Como
objetivos secundários, buscar estudos que revelem a ocorrência de absenteísmo em serviços de saúde e suas causas; identificar nos estudos elencados
quais as profissões da saúde num contexto histórico e atual, em que há mais ocorrências de absenteísmo; e apontar dentre as pesquisas selecionadas
para a revisão sistemática, sobre a existência de estratégias e/ou programas de qualidade de vida no trabalho. O estudo será do tipo exploratório e
descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, com base no método de revisão sistemática da literatura. Serão utilizados artigos e ensaios entre
os anos de 2005 e 2018 pesquisados através do Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Rede de Revistas Científicas da
América Latina e Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc), a Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A análise dos artigos proporcionará a discussão do conteúdo distribuído em categorias,
seguindo as etapas de formulação das questões; localização dos estudos; avaliação e seleção dos estudos; análise e síntese e relato dos resultados.
Sendo uma revisão sistemática não envolverá seres humanos, não necessitando submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Contudo, serão
respeitados os preceitos éticos, ideias e autenticidade dos autores que serão mencionados, com alusão e referência aos mesmos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Maricélia Carmen Silva Souto Cantalice
Rafaele Cristina da Silva
Jullyana Ramos Santos Brasileiro
Luzinete Quirino de Carvalho
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título SUSTENTABILIDADE: PRODUÇÃO DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE RESÍDUO RÊXTIL PROVENIENTE DA LAVAGEM DE JEANS
E-mail: glauberbeirao@hotmail.com
Docente orientador: Glauber Beirão de Souza

RESUMO
O concreto é o material mais utilizado na construção civil sendo um dos materiais mais importantes produzidos pelo homem, possibilitou a criação de
casas, pontes, obras sanitárias, escolas, hospitais, entre vários outros tipos de edificações. A fartura de suas matérias primas no mundo,
principalmente no Brasil, reduzindo seu custo, aliado à fácil adaptabilidade favorece sua aplicação nas mais diversas áreas, o tornando um material
imprescindível na engenharia civil. Porém, como qualquer material, também possui pontos negativos, como: baixa resistência mecânica a tração, pode
apresentar fissuras, pode apresentar alta porosidade, peso próprio muito grande e etc. Para corrigir essas falhas são geralmente utilizadas adições,
que são materiais acrescentados ao concreto para substituir parte do cimento e conseguir características especiais conferindo-o propriedades que
antes ele não tinha. A busca por novos materiais que sirvam como adições e forneçam novas características ao concreto e favoreça sua utilização nas
mais diferentes edificações é contínua, sendo cada vez mais comum e necessário que esses novos materiais sejam sustentáveis. Tendo isso em mente
chegou ao nosso conhecimento que durante o processo de fabricação da calça jeans, mais especificamente no processo de lavagem, produz um
resíduo têxtil em forma de pó que solta em grande escala da vestimenta proveniente da fibra de algodão, não possuindo nenhuma utilidade para a
lavanderia sendo descartado. Sabendo da necessidade de criar alternativas para os diversos tipos de resíduos das indústrias, propomos a adição desse
material ao concreto. Em busca de comprovar ou não sua eficácia e disseminar sua existência faz-se necessário testá-lo em diversos ensaios técnicos
seguindo as diretrizes das respectivas NBRs incumbidas em direcionar e através de suas diretrizes testar o desempenho dos materiais a diferentes
propostas, para por fim, divulgar a comparação dos resultados obtidos e apresentar uma nova possibilidade de adição de concreto para a engenharia
civil. Independentemente da utilização do resíduo reaproveitado, a opção pelo tratamento dos resíduos acarreta benefícios da ordem econômica,
social e ambiental. A substituição dos materiais convencionais pelo entulho resulta em economia na aquisição de matéria-prima. Com a reciclagem, há
ainda a minimização da poluição causada pelo descarte incorreto dos resíduos. É importante destacar que o descarte inadequado acarreta sérias
consequências para o ambiente urbano, criando condições favoráveis ao surgimento de doenças além de contribuir para proliferação de roedores e
insetos. O encaminhamento dos resíduos para locais corretos gera benefícios do ponto de vista do meio ambiente e da qualidade de vida da
população, evidenciando ainda mais a necessidade de reaproveitamento. O projeto tem como justificativa a utilização de resíduos do processo de
fabricação da calça jeans, mais especificamente no processo de lavagem. A pesquisa consiste em adicionar ao concreto o resíduo da lavagem do jeans
após o mesmo ser beneficiado através de um peneiramento deixando-o pulverulento. A seguir o beneficiamento o material será incorporado ao
concreto durante o amassamento em percentuais variando de 5%, 10% e 20% do volume de cimento. O traço do concreto será fixado e a variação
ocorrera apenas pela adição do resíduo. O material será dosado a partir da proporção de 1,00 (cimento) : 1,40 (areia) : 2,40 brita) : 0,48 (relação água
cimento) em massa. Desta forma, teremos 04 traços de concreto, sendo um de referencia, sem adição do resíduo e os outros três diferentes apenas
nas adições do resíduo conforme percentuais descritos acima. Após o material ser curado por 28 dias submerso em água, os corpos de prova serão
ensaiados a resistência a compressão e absorção por capilaridade e desta forma, teremos a possibilidade de avaliar o material mecanicamente frente a
adição do resíduo proveniente da lavagem do jeans.
Aluno: Yago Ytaitan Gomes de Almeida
Aluno: Nycollas Nuan Joseph Lima Neres Martins
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título CONSTRUÇÃO DE UM PHMETRO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Docente orientador: Flávia Garrett Azevedo

E-mail: bioeng.garrett@gmail.com

RESUMO
A medição do pH é aplicada em diversas atividades desde a área de pesquisa até o controle de qualidade em diversos segmentos. pH é o símbolo para
a grandeza físico-química chamada potencial hidrogeniônico, que indica acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. O pH é a unidade
de medida que descreve esse grau de acidez ou alcalinidade, medida numa escala de 0 a 14. Qualquer pH inferior a 7 é considerado ácido e qualquer
pH acima de 7 é considerado básico, ou alcalino. Um pH de 7 é neutro, que não é nem ácido ou básico. Existem quatro tipos de pHmetro: de bancada,
é indicado para trabalhos que requerem controle ou monitoramento do pH, tensão e temperatura. Tem ainda como diferencial a indicação e
compensação automática de temperatura; o pHmetro de bolso, que substitui o papel pH e possui compensação automática de temperatura; o
pHmetro portátil, utilizado geralmente em indústrias alimentícias, farmacêuticas, químicas, açucareiras e etc. Este tipo de pHmetro é ideal para
determinar o pH do material no local da medição, evitando assim problemas ou erros por contaminação e o pHmetro digital, mais utilizado em
trabalhos de pesquisa e rotina do laboratório, o pHmetro digital possui alta precisão nos resultados. Por serem equipamentos que possuem um custo
significativo, o presente trabalho traz como proposta a produção de um pHmetro utilizando um método preciso de medição do pH, através da
calorimetria, usando sensor RGB, que faz a captação das cores e identifica se a substância é Ácida, Neutra ou Alcalina. Esse equipamento será
confeccionado pelos alunos do referido projeto. A metodologia estabelecida será desenvolvida em três fases, constituídas por etapas sucessivas e
dependentes. A primeira fase compreenderá na construção do local para acondicionar o leitor. A segunda fase no estudo da programação atrelada as
faixas de pH. A terceira etapa, no estudo comparativo entre o pH comercial e o confeccionado artesanalmente. Os materiais a serem utilizados serão:
sensor RGB, arduino, papelão, becker, tela de LCD e um pHmetro para realizar os estudos comparativos. Espera-se que o módulo use o sensor TCS230
(datasheet), que é composto por 64 fotodiodos. Desses 64 fotodiodos, 16 tem filtros para a cor vermelha, 16 para a cor verde, 16 para a cor azul e 16
não tem filtro algum. Distribuídos uniformemente sobre o sensor, esses sensores captam a luminosidade, filtrando as cores, e geram na saída um sinal
de onda quadrada com as informações sobre a intensidade das cores vermelho (R = Red), verde (G = Green) e azul (B = Blue). O sensor TCS230
geralmente vem montado em conjunto com quatro leds brancos para iluminação, e oito pinos para conexão. O módulo aceita alimentação de 3 a 5
volts e são utilizados 5 pinos para conexão ao Arduino: os pinos de controle S0, S1, S2, S3, e o pino OUT, que é o responsável pelo envio das
informações. O pino OE (Output Enable, ou saída habilitada/ativada) será ligado ao GND, se o módulo enviar as devidas informações continuamente ao
Arduino. A programação deverá ser ajustada conforme as cores. O presente projeto verificará a possibilidade do uso no sensor de cor TCS 3200 com
uma biblioteca específica, a verificação dos pinos digitais, a leitura do valor da saída OUT também por um pino digital, o tipo de cada ciclo do loop,
ESTÁCIO RECIFE

Página 98 de 189

leitura dos dados e além da programação do equipamento.
Aluno: Filipe Eliakine Patricio dos Santos
Aluno: Esder Ribeiro Braga Nunes
Aluno: Luciana da Silva Sales
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Título TRATAMENTO DE EFLEUENTES NA REMOÇÃO DE CORANTES UTILIZANDO BIOMASSAS
E-mail: bioeng.garret@gmail.com
Docente orientador: Flávia Garrett Azevedo

RESUMO
Os íons metálicos e corantes estão presentes em muitos processos industriais e, quando descartados ao meio ambiente, de forma inadequada, exigem
atenção especial devido ao seu nível de periculosidade pode ocasionar efeitos prejudiciais aos seres vivos e consequentemente tornando-se um sério
problema ambiental. A remoção desses contaminantes em efluentes líquidos tem sido tema de muitas pesquisas, mas o desafio consiste em encontrar
um método seguro, eficaz e econômico capaz de tratar esses efluentes antes de serem descartados em qualquer corpo de água fluente. O tratamento
físico-químico pode ser usado em indústrias têxteis, de celulose e papel e curtumes, para retirar poluentes inorgânicos, materiais insolúveis, metais
pesados, material orgânico não biodegradável, sólidos em suspensão, cor, etc. Nesse procedimento são usados coagulantes inorgânicos oriundos de
sais de ferro e alumínio, estes que poluem o meio ambiente, como os rios, lagos, lagoas e o solo através do descarte do lodo. Esse tipo de tratamento
também retira poluentes como o fósforo orgânico solúvel, nitrogênio, Demanda Biológica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO),
bactéria e vírus, sólidos em suspensão, sólidos coloidais e soluções que contribuam para turbidez. Na busca por alternativas que contribuam para a
preservação do meio ambiente; vale salientar a utilização de coagulantes orgânicos, extraídos de plantas a base de tanino, onde são biodegradáveis e
conferem resultados iguais e até superiores no tratamento físico-químico do que os coagulantes usados comumente. Face ao exposto, o presente
projeto, ciente das necessidades de implementação de métodos e técnicas capazes minimizar os impactos ambientais provocados pelo descarte
desses contaminantes em efluentes líquidos gerados nos processos industriais, bem como sobre o reflexo de suas consequências na saúde humana,
propõe uma alternativa de baixo custo, recorrendo aos processamentos físico-químico, aplicando biomassas como biossorvente. A metodologia
estabelecida será aplicada para cada tipo de biomassa em estudo e desenvolvida em duas fases constituídas por etapas sucessivas e dependentes. As
primeiras fases compreenderão na escolha da biomassa e seu tratamento nos experimentos, a segunda fase constará no estudo preliminar (através da
verificação da afinidade ou não da biomassa e o corante em estudo). A variável de resposta será a quantidade de remoção (q) de corante pelos
biossorventes, sendo realizada uma série experimental para cada corante. A partir dos resultados obtidos no primeiro planejamento será definida uma
condição eficiente do processo. Diante de tal situação outro planejamento será elaborado com valores maximizados das concentrações dos efluentes
modelos (corantes em estudo) e quantidade de biossorvente para verificar quais as faixas para as variáveis: tempo de contato e pH oferecerá melhor
viabilidade do processo de remoção do efluente.
Aluno: Rayane Ingrid Freire Marques da Silva
Aluno: Marcela Maria dos Santos Salvador
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Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título INSERÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA PARA SUPORTE À GERAÇÃO EÓLICA INTERLIGADA À REDE ELÉTRICA
E-mail: gustavolunafilho@hotmail.com
Docente orientador: Gustavo Jose Luna Filho

RESUMO
Com a crescente preocupação ambiental, a geração eólica vem ampliando sua participação na matriz energética, o que, consequentemente, diminui a
capacidade de regulação da rede elétrica a ela conectada, seja na transmissão ou distribuição de energia, aumentando com isso, a preocupação em
relação a essa interligação do sistema eólico, pois, devido à intermitência do vento, o qual segue um padrão estocástico, problemas como a variação
da frequência, potência e tensão são intensificados. É importante destacar que a depender da quantidade e disposição geográfica dos aerogeradores,
a potência entregue à rede (potência de saída) pode ser naturalmente suavizada devido ao cancelamento de picos de potência. Isso é, quanto mais
aerogeradores estiverem conectados em um único ponto, menor será a variação da potência de saída registrada. Objetivando a melhoria da conexão
eólica com a rede elétrica, uma opção existente é a utilização de sistemas de armazenamento de energia em baterias – BESS (Battery Energy Storage
System), os quais são formados por acumuladores conectados através de conversores e sistemas de controle. Para simular o funcionamento de um
BESS aplicado à suavização de potência, será proposto um sistema de controle utilizando a ferramenta computacional MATLAB®, no qual o BESS é
configurado para tentar suprir a diferença entre as potências gerada e prevista. Vale ressaltar que a previsão é feita para a hora seguinte de operação
e consiste em uma média da potência gerada na hora anterior. Ademais, essa previsão levará em consideração possivelmente uma rede neural que
prevê a próxima potência de saída do sistema e os limites do Estado de Carga - SOC (State of Charge), carregamento e descarregamento da bateria.
Como a previsão é realizada hora a hora, caso não haja extrapolação nos limites da bateria, a suavização da potência segue em forma de degraus,
evitando picos na rede de transmissão/distribuição. Essa simulação tem como saída não apenas a potência eólica suavizada, mas também a análise no
comportamento do SOC, da potência injetada ou absorvida pela bateria, sua energia processada e o valor do desvio padrão. Com esses parâmetros
obtidos, torna-se possível uma análise do comportamento do BESS, o que, para esse caso, é considerado ideal, uma vez que nenhum desgaste e tempo
de resposta é considerado. Outras duas ferramentas foram desenvolvidas para auxiliar a análise dos resultados da suavização da potência. A primeira é
uma distribuição acumulada da variação absoluta da potência eólica em relação à média horária do sistema analisado, o que permite relacionar a
potência nominal da bateria com o percentual de variação de potência do sistema suprido. Já a segunda ferramenta trata-se da obtenção de um
histograma da potência de saída para a rede com e sem o BESS, indicando uma análise que remete à eficiência da suavização. Por fim, um estudo de
caso será apresentado para ilustrar os resultados obtidos em um conjunto de aerogeradores reais, o qual é simulado juntamente com um BESS de
2MW de potência nominal, 2MWh de energia máxima da bateria e SOC limitado entre 5% e 95%, evitando, assim que a bateria seja completamente
carregada/descarregada.
Aluno: Sidney Richards Vicente Sena
Aluno: José Edvaldo Alves Junior
Aluno: João Victor Barbosa de Arruda Vieira
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título A UTILIZAÇÃO DE DOADORES DE ÓRGÃOS MARGINAIS COM DOCENÇAS TRANSMISSÍVEIS EM TRANSPLANTES HEPÁTICOS
E-mail: rodrigo.abreu@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo Cesar Abreu Áquino

RESUMO
O transplante hepático representa a única opção em reverter a insuficiência hepática e suas complicações, sendo muito importante realizar o controle
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da qualidade dos órgãos e tecidos utilizados em transplantes, além de desenvolver técnicas de diagnóstico, tratamento e profilaxia, com intuito de
prevenir outras comorbidades e aumentar a sobrevida dos pacientes transplantados. O uso de órgãos marginais tem sido solução aceita pela escassez
de fígados para transplante e o seu uso tornou-se muito comum em todo mundo. A literatura vem mostrando efetividade desses órgãos e seus
resultados no transplante hepático. A escolha do tema ocorreu devido à necessidade de estudos baseados na possibilidade de utilização de doadores
de órgãos falecidos com doenças transmissíveis, no transplante hepático, pois este método, apesar de ser muito válido e reduzir o número de possíveis
receptores, que aguardam na lista de espera, ainda não é tão discutido, e isso faz com que ocorram muitas dúvidas em relação à possibilidade
utilização de órgãos marginais. O estudo tem como objetivo geral descrever as características dos transplantes hepáticos utilizando órgãos com
doenças infectocontagiosas, realizados pela Unidade de Transplante de Fígado da Universidade de Pernambuco (UTF/UPE) - PE. Estudo do tipo
descritivo, transversal e retrospectivo, com abordagem quantitativa, de todos os pacientes submetidos a transplante de fígado entre 2013 e 2017. A
pesquisa será realizada no ambulatório da UTF do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), através da análise de prontuários, utilizando um
instrumento de coleta semiestruturado, para aquisição das informações. A amostra será composta pelos Doadores e receptores de fígado, que se
enquadrem nos critérios de elegibilidade. O banco de dados será montado e a análise será realizada através de tabelas, utilizando o software Microsoft
Office Excel 2013, de forma descritiva para caracterização das variáveis, representadas por frequência absoluta (n) e relativa (%). Serão considerados
estatisticamente significativos os valores de p≤0,05. A pesquisa atende as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde - CNS/MS, que fundamenta os aspectos com pesquisa em seres humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de ética em
pesquisa do Centro Universitário Estácio do Recife, estando o mesmo aprovado para o início das pesquisas, através do CAAE nº 68432617.6.0000.5192.
Aluno: Angélica Ayres Rodrigues da Costa
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Projeto(s) do curso: Farmácia
Título FORMULAÇÃO DE LOÇÃO TÔNICA CAPILAR A BASE DE EXTRATO DA MAYTENUS ILICIFOLIA (ESPINHEIRA SANTA)
E-mail: alanldv@gmail.com
Docente orientador: Alan Lucena de de Vasconcelos

RESUMO
O cabelo é um acessório da pele, que possui funções importantes relacionadas à proteção, regulação de temperatura, regeneração do tecido e
representa um fator de interação social. O crescimento capilar acontece de forma lenta, pois é necessária a mediação de muitos estímulos químicos
para o surgimento da haste capilar. A queda capilar é um processo, que acomete homens e mulheres em qualquer faixa etária, sendo um distúrbio de
caráter preocupante pela influência exercida no meio social e psicológico, podendo-se perceber quadros de ansiedade e depressão como uma
consequência da falta de cabelo. A alopecia, também conhecida como queda de cabelo, ainda é uma patologia de origem desconhecida, mas o
tratamento é realizado em cima dos fatores que estimulam o crescimento capilar. Desta forma, este trabalho tem por objetivo desenvolver uma
formulação tônica capilar à base de extrato de Maytenus ilicifolia, embasados nas propriedades cicatrizantes encontradas na literatura científica. A
Maytenus ilicifolia é uma planta medicinal que apresenta fitocomplexos com propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Estudos e pesquisas
comprovam atividades terapêuticas em lesões no tecido epitelial e formação de novos folículos pilosos em camundongos, mas, no entanto, não
existem formulações do tipo loção cosmético com associação do extrato da planta com finalidade de cicatrização dos folículos pilosos ou reparação do
couro cabeludo. O desenvolvimento de uma loção com atividades apresentadas podem ser uma inovação nas formas farmacêuticas para o uso tópico
capilar. Terá ainda como objetivos específicos: obter solução extrativa da espécie Maytenus ilicifolia; desenvolver loção base para incorporação do
extrato vegetal; e realizar o controle de qualidade da formulação obtida. Para tanto, terá como metas: aquisição e identificação botânica do material
vegetal; obter uma formulação tecnicamente estável, apresentando parâmetros aceitáveis para aplicação tópica com finalidade de tonicidade capilar;
e publicação em literatura cientifica. A metodologia será realizada através de bases bibliográficas e normativas que embasam a coleta e identificação
da espécie vegetal, a obtenção de solução extrativa padronizada, perfil fitoquímico, obtenção da forma farmacêutica proposta e seu controle de
qualidade por meio de análise de características organolépticas, propriedades físico-químicas e aspectos microbiológicos. Assim, a obtenção da
formulação final, tem o intuito de contribuir na competência de inovação farmacotécnica fundamentando as bases para estudos futuros que
respaldem a utilização cosmicêutica.
Aluno: Caroline Ferreira dos Santos
Aluno: Trielly Mendes da Silva
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título CAQUEXIA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E FATORES ASSOCIADOS
E-mail: natalia_fersant@hotmail.com
Docente orientador: Natália Fernandes Dos Santos

RESUMO
O câncer e a terapia antineoplásica repercutem de diversas formas no estado nutricional do paciente. O tumor maligno sintetiza mediadores
imunológicos de resposta pró-inflamatória e a produção de fatores que induzem à degradação proteica. A quimioterapia é uma das opções de terapia
antineoplásica, que pode influenciar significativamente a ingestão alimentar e consequentemente o estado nutricional do paciente. Objetivo: Verificar
a prevalência de caquexia em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico e os fatores associado. Justificativa: Esse estudo justifica-se devido
à escassez de estudos que avaliaram a prevalência de caquexia em pacientes em tratamento quimioterápicos no Brasil, e a ausência de estudos na
população de Pernambuco. O estudo permitirá compreender os fatores de riscos para a caquexia associados ao tratamento quimioterápico e assim
auxiliará para futuros estudos na criação estratégias de terapia nutricional específicas à condição do paciente. Adicionalmente, este estudo contribuirá
para esclarecer os fatores de confusão acerca do diagnóstico da caquexia. Metodologia: Este estudo apresenta caráter transversal, descritivo e
analítico que será realizado no Hospital de Câncer de Pernambuco no período de dezembro de 2018 a março de 2018. A amostra será por
conveniência, e composta por todos os pacientes que forem admitidos para tratamento quimioterápico na Enfermaria de Oncologia Clínica do hospital
para tratamento quimioterápico, que preencham os critérios de elegibilidade. Os dados serão obtidos por meio de entrevistas social, avaliação
antropométrica e coleta de dados registrados em prontuário. Os pacientes serão avaliados pelas medidas de peso, altura, circunferência do braço,
circunferência da panturrilha, circunferência da cintura, prega cutânea triciptal e a Nutritional Risk Screenig – NRS, 2002. A caquexia será avaliada
pelos critérios do Consenso Internacional de Caquexia. As variáveis associadas à quimioterapia serão: dados sociodemográficos, efeitos adversos à
quimioterapia, estado nutricional, risco nutricional, fadiga e anorexia. Resultados esperados: A prevalência de caquexia poderá ser elevada, e
associada a sintomas como fadiga, anorexia e efeitos adversos à quimioterapia. Essa pesquisa contribuirá para aumentar o acervo científico ainda
escasso no que se refere ao perfil nutricional de pacientes oncológicos hospitalizados e as sintomatologias resultantes do tratamento.
Aluno: Savana Nunes Duarte
Aluno: Evellyn Clarissa da Silva Carvalho
Aluno: Nívea Regina Silva de Lima
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Aluno: Mayara Gabriela Souto de Barros

Curso do aluno: Nutrição
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E SEU PAPEL ATIVO NA INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO RECIFE-PE
E-mail: silvanamenina@gmail.com
Docente orientador: Silvana do Rosário Menino da Costa

RESUMO
Enquanto uma ocupação básica da humanidade, o trabalho se traduz em uma ação deliberada que transforma a natureza, visando à sobrevivência
e/ou realização pessoal. Na atualidade o trabalho adquiriu novas roupagens e desempenha um lugar central na vida das pessoas, ou seja, ninguém vive
sem ter um trabalho; sendo algo imprescindível e necessário. Entretanto, escolher a profissão ou trabalho que se quer investir, por sua vez, não tem
sido uma tarefa fácil. Tem-se um mercado altamente competitivo, um cardápio plural de profissões, além das problemáticas pessoais e sociais que
envolvem uma escolha, tais como: a situação econômica, territorial, familiar e motivacional do sujeito. Visando compreender como se arquiteta o
processo de escolha de uma profissão e tencionar as problemáticas que estão por trás desta decisão difícil e necessária na nossa sociedade, este
projeto de pesquisa foi construído. O método será qualitativo e o tipo de pesquisa será aplicada, visto que buscará não só a produção do
conhecimento, mas também intervir na realidade destes jovens, buscando a sua transformação. Desta forma, serão feitas oficinas com jovens do
terceiro ano, buscando, por meio da aplicação de técnicas e do uso da dinâmica de grupo, compreender e problematizar as diversas dimensões
presentes no processo de escolha, como: a influência da família, a classe social, a situação econômica e política do país, os interesses e motivações
pessoais do sujeito da escolha e os arranjos do mercado de trabalho e das profissões. A perspectiva teórica adotada será a abordagem sócio-histórica,
que reconhece o ser humano como ativo, social e histórico; criador e transformador da sociedade que integra. A escolha de uma profissão é uma
necessidade urgente nos dias atuais. Este momento torna-se mais difícil pela imaturidade presente no jovem, visto que se encontra num processo de
desenvolvimento e construção da sua identidade. Mesmo dispondo de informações e um repertório extenso de profissões, os jovens carecem de um
suporte especializado para escolher de forma acertada, principalmente os jovens de escola pública; tantas vezes desassistidos pela sociedade e pelo
Estado. Desta forma, compreender as especificidades que perpassam o processo de escolha destes jovens da escola pública poderá contribuir na
construção de estratégias que contemplem estas necessidades e produzam o exercício pleno da cidadania destes jovens.
Aluno: Vanessa Santos Pereira da Silva Medeiros
Aluno: Débora Patrícia Carvalho de Albuquerque
Aluno: Natália Maria da Silva
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título A ARQUITETURA ECLÉTICA EM ITÁPOLIS – SP: ESTUDO DA ESCOLA JÚLIO ASCÂNIO MALLET
E-mail: anacirigliano.arquitetura@gmail.com
Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

RESUMO
O tema dessa pesquisa é a identificação dos elementos da arquitetura eclética na Escola Júlio Ascânio Mallet em Itápolis – SP. Justifica-se por se tratar
de um conteúdo inédito na cidade de Itápolis que, apesar de apresentar diversas edificações desse estilo no quadrilátero central da cidade, não possui
pesquisas ou documentação que aprofunde o assunto. No período do Império algumas tentativas de implementar um regime educacional no país
foram feitas, como, por exemplo, o ensino dos jesuítas e as aulas régias na Reforma Pombalina. Entretanto, é a partir de 1889, com a proclamação da
República, que o investimento em educação se torna efetivo. Os efeitos da Revolução Industrial europeia chegaram no Brasil em meados do século
XIX, ainda no Império, quando o café fluminense e o açúcar do Paraíba já financiavam a arquitetura eclética no país. Concomitantemente, os navios
que atracavam no país – no intuito de voltarem carregados de manufaturas – cobravam frete quase nulo para trazer ao Brasil todos os materiais
necessários para essa nova maneira de construir. Nesse sentido, emerge o ecletismo como reação à Revolução Industrial, com a ascensão de uma nova
classe social e do crescente individualismo, levando o “novo rico” a transitar entre o passado e presente, sem apego a um determinado momento
histórico, sempre aberto as possiblidades. A face poli estilística do ecletismo reflete então, uma nova organização social e cultural marcada pelo
múltiplo, e não pela unidade. Dentro desta perspectiva, colocam-se como objetivos de pesquisa: a tentativa de reconhecer – na Escola Júlio Ascânio
Mallet - os elementos da arquitetura eclética, seus ornamentos e o programa; relacionando-os ao contexto de formação da cidade e difusão do
ecletismo, por meio da identificação e mapeamento dos imóveis característicos deste estilo na cidade. Desse modo, também será possível
compreender como as questões políticas e socioeconômicas vigentes no período influenciaram na arquitetura. A metodologia da pesquisa consiste na
revisão bibliográfica acerca da inauguração dos grupos escolares no interior do estado de São Paulo como parte das políticas educacionais da Primeira
República e da difusão do ecletismo como estilo representativo da “modernidade” nacional. Também será realizada pesquisa documental, por meio da
qual serão levantados documentos, fotos e dados técnicos nos acervos da biblioteca e da prefeitura municipais. Por fim, a última etapa consistirá da
pesquisa de campo, na qual será realizado o levantamento dos dados materiais do edifício, in loco.
Aluno: Lívia Mariana Cioffi

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Título HUMANIZAÇÃO DA ARQUITETURA PRISIONAL EM PROL DA REABILITAÇÃO SOCIAL DO MENOR RECLUSO
E-mail: cdandrea.arq@gmail.com
Docente orientador: Catherine D’Andrea

RESUMO
O presente trabalho se debruça sobre o tema da arquitetura prisional, mais especificamente, sobre as casas de reabilitação para menores infratores.
Há um consenso entre diversos especialistas, das mais diversas áreas de atuação, de que o sistema carcerário brasileiro é falho, inadequado, insalubre
e dispendioso, além do que, não cumpre o seu papel enquanto ferramenta de ressocialização dos apenados. É fato que os ambientes vivenciados
diariamente têm efeito direto no comportamento e na estruturação dos valores sociais e podem ser determinantes do sucesso ou não das atividades
que ocorrem em seu interior. No que se refere às instituições de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, a importância de se considerar
os efeitos da relação Pessoa-Ambiente se torna ainda maior devido à intensa vivência do espaço institucional pelo adolescente internado. O
atendimento desses adolescentes vem sendo alvo de diversas discussões buscando a sua remodelação em direção ao tratamento mais humano e
voltado para ressocialização, abrangendo não apenas o conteúdo das medidas socioeducativas, mas principalmente, a qualidade dos locais destinados
ao cumprimento das medidas de internação. Um olhar mais atento sobre os efeitos que a estrutura física oferecida por estas instituições exerce sobre
os seus usuários pode ser a chave para o sucesso dos projetos futuros de ressocialização. Quando os adolescentes são flagrados em ato infracional e
designados a cumprir medida socioeducativa de internação em instituições de ressocialização, começa a tentativa da equipe técnica responsável por
agregar novos valores, de forma a substituir os valores com os quais eles provavelmente cresceram e que resultou na marginalidade. Já existe no
Brasil, legislação que esboça solução para a questão espacial dessas instituições: o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), e o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE, 2006), os quais definem normas que estabelecem obrigações para trabalhar com adolescentes em conflito
com a lei, fornecendo parâmetros que devem ser observados ao se projetar edificações para este fim. Assim, a partir de considerações sobre a
influência do ambiente sobre o comportamento humano, este trabalho objetiva analisar e discutir se a humanização da arquitetura realmente pode
influenciar na reabilitação social do menor com embasamento em estudos de casos de algumas das unidades da Fundação Casa do Estado de São
Paulo. A metodologia utilizada será a análise dos projetos arquitetônicos; visitação das edificações; fotografias e imagens da ambientação; entrevistas
com os funcionários; walk through; e avaliação pós-ocupação. Espera-se que a pesquisa contribua para a reflexão sobre a necessidade de propostas
arquitetônicas humanizadas decorrentes de gestões públicas eficazes, que sejam capazes de promover, de fato, a reinserção social ideal dos
indivíduos, e consequentemente, a redução da população carcerária brasileira.
Aluno: Isabella Fernandes de Souza

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Título HUMANIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL EM ENFERMARIAS PEDIÁTRICAS
E-mail: deborarcruz@hotmail.com
Docente orientador: Débora Rodrigues Cruz

RESUMO
O tema da hospitalização infantil revela-se como uma experiência dolorosa para a criança e seus familiares. Diversos sentimentos emergem dessa
situação, provocando dúvidas, angústias, sofrimento e dor. Humanizar a medicina é prezar as necessidades do paciente, considerando suas vontades e
necessidades. É evidente que no auxilio hospitalar, apresenta-se a ausência de comportamentos que evidenciem apreciação, compaixão,
sentimentalidade e empatia. Diante disso, humanizar o apoio aos doentes acarreta tomar conta e tratar do paciente considerando-se um ser humano
integral, presenciar e responder seus desejos, entendendo que na dor e no sofrimento, suas carências de apego e acolhimento aumentam. Analisando
a importância dessa fase do desenvolvimento em que as crianças se encontram faz-se muito necessário que a humanização esteja presente de forma a
fazer diferença na saúde desse paciente, melhorando as características do ambiente e as relações entre todos que participam deste contexto. A
socialização de cenários hospitalares, bem como utilização de estratégias de conforto ambiental, tem como objetivo descaracterizar a percepção geral
dos usuários de que os hospitais são ambientes desumanos e sem distração, assim produzindo meios que asseguram uma relação melhor entre os
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usuários, como na convivência e na rotina entre funcionários, pacientes e acompanhantes. Encontram-se muitas privações para ser argumentadas e
realizadas para um aperfeiçoamento no conforto ambiental hospitalar envolvendo todos os usuários. Sobre este panorama, estudos demonstram que
o ambiente físico-arquitetônico não pode ser mais um componente estressante para os pacientes e acompanhantes. Dessa forma a arquitetura terá
que auxiliar para a comodidade de ambos, apresentando um lugar em que exista apreço, dignidade e conforto no decorrer do desenvolvimento de
confrontação da enfermidade. Esta pesquisa tem o propósito de comprovar como a humanização dos espaços hospitalares e o conforto ambiental
podem influenciar no bem-estar físico e psicológico de crianças e adolescentes, que carecem de estar por alguma etapa de suas vidas no ambiente
hospitalar. Para alcançar tal propósito a metodologia será baseada na realização de entrevistas com os pacientes, familiares e profissionais da saúde,
analisando conceitos e informações sobre sua percepção em relação ao ambiente hospitalar. Serão abordados temas como iluminação e ventilação
natural, atividades em campos de recreação e a não institucionalização dos ambientes, de forma a demonstrar o quão importante é essa
transformação dos ambientes para o bem-estar físico e psicológico da criança hospitalizada. Este projeto caracteriza-se como sendo uma Pesquisa
Exploratória, com abordagem interdisciplinar e qualitativa que se apoia na literatura multidisciplinar do tema tendo como referência a Avaliação PósOcupação (APO).
Aluno: Bruna Banharelli Silva
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Título VANTAGENS PELA ESCOLHA DE ESTRUTURA METÁLICA EM EDIFÍCIOS HOSPITALARES/PRÉDIOS DE MÚLTIPLOS ANDARES
E-mail: anderson.manzoli@live.estacio.br
Docente orientador: Anderson Manzoli

RESUMO
O presente trabalho aponta como tema as vantagens pela escolha de Estrutura Metálica em edifícios. Foi após a Revolução Industrial que ocorreu a
demanda por novas tecnologias na construção civil, entre elas, o uso do aço. Esta utilização no Brasil ocorreu de maneira mais lenta. Em meados na
década de 70, as construções metálicas se restringiam aos galpões e instalações industriais. O uso do aço ocorreu de maneira mais intensa a partir da
década de 1980 e, atualmente, a indústria do aço dispõe de técnicas avançadas de produção atendendo à demanda de produtos siderúrgicos no
mercado interno. No tocante, à construção civil a utilização de estruturas metálicas é constante, pois apresenta diversos benefícios em relação ao uso
do concreto. Podemos citar entre outros, a diminuição no prazo da execução da obra, como também, a maior liberdade ao projeto arquitetônico. A
utilização de estrutura metálica é um recurso que tem sido explorado e tende a crescer. Se compararmos o Brasil com os países da Europa e Estados
Unidos, percebe-se que o uso de estrutura em aço é pouco difundido, pois aqui há uma cultura arraigada em torno do concreto e alvenaria. É
importante salientar que a tecnologia do aço confere ao arquiteto uma grande liberdade por permitir a composição de projetos mais ousados
associados à modernidade e às novas exigências de qualidade na prestação de serviços de modo geral. Além disso, se olharmos o custo e benefício,
veremos que o desperdício é consideravelmente reduzido em relação aos processos convencionais, chegando em torno de 25% em peso de materiais.
A partir desta justificativa, este estudo tem por objetivo avaliar comparativamente o desempenho de diferentes sistemas estruturais, metálica e
convencional, em projetos hospitalares, levando em conta o tempo de finalização da obra, a flexibilidade, a reciclabilidade, o custo, entre outros
pontos relevantes. A metodologia se desenvolverá inicialmente pela pesquisa de projetos existentes de uso hospitalar na região de Ribeirão Preto,
sendo essa pesquisa realizada em acervo digital e físico. Mediante a identificação e a disponibilidade de dados do projeto será selecionado 2
executados em estruturas metálicas e 2 em alvenaria convencional. Os critérios a serem utilizados para a seleção levará em conta plantas, planilhas,
orçamentos e outros recursos disponíveis no decorrer da pesquisa. De posse das informações, como plantas arquitetônicas, será avaliado os layouts
propostos nos projetos de estudo realizando um estudo comparativo entre os dois métodos construtivos, principalmente no tocante a
operacionalidade dos serviços propostos pela edificação. Através de entrevistas e análises de dados será avaliado as manutenções e ou expansões que
eventualmente ocorreram na edificação em questão, buscando ressaltar as vantagens ou desvantagens dos métodos quando comparados. Será
também avaliado o tempo total de execução das obras, buscando caracterizar se há ou não vantagem na opção pela estrutura metálica e se essa
vantagem se torna economicamente competitiva frente aos custos de execução. Espera-se realizar um diagnóstico sobre os métodos construtivos que
estão à disposição para os profissionais da área e auxiliar na escolha para o uso deste material.
Aluno: Mariana Laura Maglio Colus
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título EMPRESAS LISTADAS NO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) E O IMPACTO NO CUSTO DE CAPITAL: UM ESTUDO NAS
EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO
E-mail: diego.meli@estacio.br
Docente orientador: Diego Bevilacqua Meli

RESUMO
O tema do presente estudo envolve a relação entre o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o impacto no custo de capital nas empresas de
capital aberto. Nos últimos séculos, a sociedade passou a enfrentar o agravamento de problemas relativos à degradação do meio ambiente, à
concentração de riquezas, aos conflitos culturais, entre outros. A constatação dos impactos causados por esse sistema capitalista, pautado apenas na
maximização ou na satisfação do desempenho econômico, deu margem a preocupações sistemáticas com o desenvolvimento, o que levou ao
surgimento de correntes de pensamentos e estudos voltados à criação de um modelo que conduzisse a um novo conceito – o de desenvolvimento
sustentável. A exigência por produtividade e maximização de lucros estão atualmente em consonância com a preocupação pelos cuidados com meio
ambiente, tornando esse paralelo um grande desafio para as empresas que desejam ganhar vantagem competitiva. Esta etapa de mudança
organizacional pode ser favorável ao investidores e credores, pois assim os mesmos podem investir em empresas que tem como preocupação o
desenvolvimento sustentável, baseado na responsabilidade social, ambiental e econômica. Este projeto tem como objetivo verificar se as empresas
listadas no ISE possuem menor custo de capital, seja ele de terceiros, seja ele o próprio, garantindo aos stakeholders vantagens econômicas. O período
de análise será entre 2010 e 2017. A importância em desenvolver um estudo sobre as empresas listadas no ISE e verificar se as mesmas possuem
menor custo de capital é para dar uma percepção aos investidores e credores em relação ao status financeiro da instituição, visando um custo de
capital ideal para investimentos. A finalidade deste estudo é demonstrar se as instituições que pertencem à carteira do ISE apresentam maior
confiabilidade para os investidores e credores. Será utilizada a metodologia do CAPM (Cost of Assets Pricing Model) por benchmark, e essa alteração
no CAPM permite melhor entender o contexto brasileiro e ainda evita efeitos adversos oriundos de crises econômicas. A pesquisa é do tipo descritiva,
e no quesito abordagem, caracteriza-se como quantitativa, uma vez que serão utilizadas técnicas estatísticas para a análise dos dados. A população de
análise deste estudo envolve as empresas brasileiras de capital aberto, exceto as financeiras, que possuem suas ações negociadas em bolsas de
valores. Para atender o escopo desse estudo, as empresas foram selecionadas de forma não aleatória. Para atender ao objetivo do trabalho, a
regressão linear múltipla será empregada, ou melhor, uma regressão com dados em painel não-balanceado. O custo de capital (próprio e de terceiros)
será a variável dependente. A variável explicativa será uma do tipo dummy, que separará as empresas que estão listadas no ISE daquelas que não
estão. Além disso, para dar credibilidade ao modelo, algumas variáveis de controle serão incorporadas, as quais serão levantadas ao longo do
desenvolvimento do trabalho, a partir da literatura existente.
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Aluno: Camila Inês Silva Mio
Aluno: Juliana Silva Viana
Aluno: Túlio Aparecido Proença Neto
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Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental
Título PRODUTOS DA BIODIVERSIDADE EM CADEIA E VALORIZAÇÃO DAS CAPACIDADES COMUNITÁRIAS LOCAIS
E-mail: marcelo.elias@estacio.br
Docente orientador: Marcelo Elias Dos Santos

RESUMO
O estudo em tela traz o tema da biodiversidade em cadeia e a valorização das capacidades comunitárias locais. Povos e comunidades tradicionais (PCT)
são grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de organização social e atuação voltada para conservação dos recursos naturais.
Embora a pesquisa sobre a relação entre estratégias de desenvolvimento econômico e necessidade de proteção dos recursos ambientais esteja
progredindo lentamente, PCT atraíram maior atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Todavia, continua existindo uma lacuna na pesquisa sobre
os ecossistemas que contêm ampla biodiversidade e são facilmente degradados pelos modos convencionais de exploração. O Brasil é um país de
dimensões continentais, que abriga uma rica biodiversidade em quatro biomas: Cerrado, Pantanal, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. Toda
riqueza está associada a uma grande diversidade sociocultural, representada por mais de 200 povos indígenas e por inúmeras comunidades
tradicionais (quilombolas, extrativistas, pescadores, agricultores, entre outras), detentoras de conhecimento tradicional e protetoras do patrimônio
genético da biodiversidade. Nesse ponto, as experiências empreendidas no Brasil com comunidades tradicionais podem se tornar referência de um
modelo de desenvolvimento sustentável baseado em parcerias. Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar se o fornecimento de matéria-prima da
biodiversidade contribui para o progresso social, ambiental e econômico de povos e comunidades tradicionais. Busca ainda analisar a realidade de
povos e comunidades tradicionais fornecedoras de produtos da biodiversidade três comunidades tradicionais. E aprofundar o entendimento sobre a
relação entre fornecimento de produtos da biodiversidade e impactos sociais, ambientais e econômicos nos povos e comunidades tradicionais. O
processo de composição da amostra partiu da proximidade dos alunos do Curso de Gestão Ambiental – EAD de alguma comunidade tradicional. Das
comunidades identificadas, foram selecionadas para participar do estudo uma colônia de pescadores, uma comunidade caiçara e uma comunidade
quilombola. As indagações que nortearam a escolha foram a facilidade do aluno em ter acesso a comunidade, relevância para a pesquisa, evidências
do problema investigado e viabilidade para ser pesquisada. Para tanto, será aplicado um formulário composto por 9 questões de caracterização, 7
questões sobre a percepção financeira, 6 questões sobre a percepção social e 4 questões sobre a percepção ambiental. Para a coleta de dados desta
pesquisa serão estabelecidos períodos de permanência em cada comunidade para a aplicação dos formulários. Durante a visita a cada comunidade,
será realizada a entrevista com o líder/diretor, observações e consulta documental. As questões de percepção capturam dos moradores das
comunidades sua opinião sobre a produção, ou seja, como eles consideram a importância das parcerias estabelecidas com empresas privadas. Neste
sentido, será possível detalhar as percepções acerca das transformações econômicas, sociais e ambientais a partir do estabelecimento dos contratos
de fornecimentos de produtos.
Aluno: Ocilene Pereira Souza da Silva

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS DE AUDITORIA E O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AGRESSIVO: UM ESTUDO NAS COMPANHIAS BRASILEIRAS
DE CAPITAL ABERTO UTILIZANDO O BOOK-TAX DIFFERENCES (BTD)
E-mail: diego.meli@estacio.br
Docente orientador: Diego Bevilacqua Meli

RESUMO
O presente estudo volta-se para o tema do gerenciamento de resultados nas informações contábeis. Compreende-se que na medida em que há
gerenciamento de resultados, as informações contábeis podem afetar o lucro tributável. O gerenciamento de resultados é uma intervenção proposital
no processo de elaboração das demonstrações financeiras e possui a intenção de obter algum benefício particular. Assim, podem existir objetivos
diferentes de natureza informacional que levam o lucro contábil e o lucro tributável a serem distintos. O presente estudo, além de verificar se o booktax diferences (BTD) está relacionado com a auditoria no Brasil, também verifica se o fato da empresa de auditoria ser ou não big four (as quatro
maiores empresas de auditoria do mundo, a saber, EY, PwC, Deloitte e KPMG), está associado aos níveis de planejamento tributário agressivo realizado
pelas companhias abertas brasileiras. O estudo é importante, uma vez que irá verificar se as entidades de auditoria big four são mais criteriosas ao
constatar que as empresas estão praticando planejamento tributário agressivo por meio de gerenciamento de resultados. Dessa maneira, os
resultados encontrados serão úteis ao estabelecer se há tal relação, fornecendo oportunidades de avanços científicos, tanto para a academia quanto
para o profissional auditor. Este projeto tem por objetivo verificar a relação entre o planejamento tributário, mensurado pela proxy BTD e as empresas
de auditoria. Em outras palavras, o estudo buscará compreender se as companhias brasileiras de capital aberto auditadas por empresas de auditoria
big four possuem uma menor (maior) agressividade em seu planejamento tributário. Para atender ao objetivo proposto, o trabalho irá inovar no
aspecto metodológico, aplicando a técnica da Análise de Correspondência (ANACOR). A ANACOR implica em uma técnica a princípio descritiva e visual,
projetada para analisar tabelas de contingência que contenham alguma medida de associação entre as variáveis, permitindo mostrar a associação
entre um conjunto de variáveis categóricas não métricas por meio de um mapa perceptual, e dessa forma, tornar possível fazer uma análise visual na
estrutura de dados. Para a realização deste estudo, serão selecionadas as empresas listadas na B3 (antiga BM&FBovespa), exceto as instituições
financeiras, no período de 2010 a 2017. O período de análise selecionado é após a adoção das normas internacionais de contabilidade, as IFRS, o que
se faz para garantir homogeneidade nos resultados e também por ter sido o período que se iniciou a neutralidade tributária no Brasil. A técnica de
Análise de Correspondência (ANACOR) será empregada para verificar o relacionamento entre o BTD e as empresas de auditoria. Espera-se, com os
resultados obtidos, poder verificar se há associação entre o planejamento tributário agressivo realizado pelas empresas brasileiras de capital aberto e
o tamanho das firmas de auditoria.
Aluno: Hanna Falcão Callegaris
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Saúde
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RESUMO
Este estudo tem como tema o progressivo aumento da dependência física e mental e a necessidade de cuidados profissionais que levam idosos com
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demência a necessitarem de Instituições de Longa Permanência. O envelhecimento da população e o aumento da sobrevivência de pessoas com
redução da capacidade física, cognitiva e mental estão requerendo que os asilos deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social e integrem
a rede de assistência à saúde, ou seja, ofereçam algo mais que um abrigo. Para tentar expressar a nova função híbrida dessas instituições, a Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu a adoção da denominação Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O progressivo aumento
da dependência física e mental e a necessidade de cuidados profissionais levam idosos com demência a apresentarem risco de institucionalização duas
a dez vezes mais que os outros idosos. Uma das formas de prestar um cuidado com qualidade e de forma organizada ao idoso portador de afecção
demencial, residente em uma Instituição de Longa Permanência, é fazer uso da Sistematização da Assistência de Enfermagem, contribuindo para uma
melhor qualidade no atendimento ao paciente pela individualização do cuidado e qualificação do papel do enfermeiro, uma vez que retrata as reais
necessidades dos pacientes em processo demencial. Sendo assim, este estudo tem por objetivo identificar os principais diagnósticos de enfermagem
para idosos com afecção demencial residentes em uma instituição de longa permanência do interior do estado de São Paulo. Metodologicamente,
trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa. A coleta de dados será realizada em idosos previamente identificados
com afecção demencial, através do instrumento de avaliação cognitiva Mini Exame do Estado Mental (MEEM), em que será aplicado um instrumento
de Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa com dados sociodemográficos, anamnese e exame físico; avaliação das Atividades de Vida
Diária - Escala de Katz; e Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), além de impressões do entrevistador, com evidência dos principais sinais e sintomas
que direcionarem ao processo diagnóstico. Posteriormente, mediante a análise crítica dos dados coletados, serão determinados os principais
diagnósticos de enfermagem a esta clientela. Os dados serão digitados e tabulados eletronicamente com o auxílio do programa Microsoft Excel® e
analisados quantitativamente mediante estatística descritiva. O teste estatístico Qui-quadrado será aplicado, sendo considerado estatisticamente
significante o p-valor inferior a 0,05. O protocolo deste estudo foi elaborado seguindo os padrões éticos para pesquisa clínica em seres humanos,
conforme a resolução 196/96 do Ministério da Saúde e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio de Ribeirão
Preto – SP. Em virtude do estado cognitivo dos idosos estudados, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será assinado pelo coordenador da
ILPI, sendo ainda preservada a identidade da Instituição bem como dos idosos estudados.
Aluno: Beatriz Alexandra Fávaro
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RESUMO
O projeto de pesquisa que ora se apresenta traz como tema a importância da educação sexual na adolescência. A adolescência corresponde ao
período entre os 10 e 19 anos, no qual ocorre a transição da infância para a idade adulta e associa-se a comportamentos de risco, maiores chances de
contrair infecções sexualmente transmissíveis (IST) e ocorrência de gestações não planejadas. Nesta etapa do desenvolvimento humano, as relações
afetivo-sexuais estão se consolidando, época em que mais precisam de informações, considerando que os adolescentes estão iniciando sua vida sexual
precocemente. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 27,5% dos adolescentes de 13 a 15 anos, já tiveram relação sexual, dos quais 61,2%,
relataram o uso de preservativo na primeira vez que tiveram relação sexual. Quando o tema proposto é tratado, deve ser visto holisticamente,
considerando seus aspectos culturais, sociais, psicológicos e biológicos envolvidos, com o objetivo de promover a saúde do adolescente e proporcionar
melhorias em sua saúde e qualidade de vida. Nesse sentido, somente oferecer a informação é insuficiente, é necessário interagir, refletir e questionar
a realidade. Este projeto tem como objetivo avaliar a prevalência de início da vida sexual de adolescentes matriculados no ensino fundamental II e
ensino médio de escolas públicas de Ribeirão Preto- SP, os fatores sociodemográficos e comportamentais relacionados à sua ocorrência, bem como o
avaliar o conhecimento dos estudantes a respeito da prevenção de gravidez na adolescência e IST. Tem como metodologia o estudo transversal,
exploratório, descritivo e quantitativo, realizado inicialmente em duas escolas públicas do município de Ribeirão Preto, São Paulo, no período de
agosto de 2018 até julho de 2019. Os adolescentes serão incluídos na pesquisa mediante as assinaturas do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido pelos responsáveis e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Será aplicado um questionário semiestruturado e anônimo, enfatizando
os aspectos éticos e possibilidade de desistência. Serão obtidos dados sociais, demográficos e econômicos, relacionamentos familiares, história sexual,
uso de métodos contraceptivos, fontes de informação sobre sexualidade, exposição ao álcool, tabaco e drogas, experiências de bullying no ambiente
escolar a respeito de questões relacionadas ao gênero e sexo. Os dados serão submetidos à análise estatística por meio do teste do χ2 e teste de
Fisher bicaudado em tabelas de contingência de dupla entrada. O valor de p<0,05 será utilizado como critério para rejeição das hipóteses de nulidade.
Posteriormente, serão realizadas oficinas educativas, por meio do método participativo abordando a questão da gravidez na adolescência, IST, direitos
reprodutivos, métodos contraceptivos, direitos humanos, paz, respeito à diversidade sexual e de gênero e combate à violência sexual e pedofilia.
Aluno: Maicon Araujo Ferreira
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RESUMO
O tema desta pesquisa é a adesão ao tratamento, por parte do paciente com Doença de Fabry. Doença de Fabry é um erro inato do catabolismo de
glicoesfingolipídeos decorrente de mutações presentes no gene codificante da α -galactosidase, que causam a deficiência total ou parcial dessa enzima
lisossômica, cuja atividade falha resulta no depósito intralisossômico e plasmático de globotriasilceramida e outros glicoesfingolipídeos neutros
dotados de resíduos terminais α-galactosil. A maioria das mulheres são assintomáticas, mas algumas podem expressar sintomas como proteinúria e
dor na infância e adolescência e, na idade adulta, desenvolverem manifestações renais e cardíacas, como hipertrofia do ventrículo esquerdo e
cardiomiopatia. Apesar de apontada como rara, a Doença de Fabry provoca complicações sistêmicas e, com sua progressão, pode causar danos
irreversíveis a órgãos vitais, como rins, coração e cérebro. Trata-se, ainda, de uma doença que requer tratamento específico e contínuo. Portanto, é de
extrema importância identificar a adesão do paciente ao tratamento, a fim de evitar que o mesmo seja realizado inadequadamente e resulte em
danos. Esta pesquisa tem como objetivo identificar a adesão dos pacientes com Doença de Fabry ao tratamento. Como metodologia, trata-se de um
estudo de campo, de carácter qualitativo, descritivo e prospectivo, em que serão analisados pacientes acometidos pela Doença de Fabry que realizam
o tratamento no Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto (SENERP), em São Paulo, considerando-se as características sociodemográficas e a consciência
de cada usuário acerca de sua própria condição de saúde. Os dados serão coletados por meio de uma entrevista semi-estruturada, fundamentada na
literatura analisada e nos objetivos do estudo, alicerçado em um roteiro aberto, de modo a conceder ao entrevistador a flexibilidade de aprofundar e
alterar o rumo da conversa, conforme as necessidades da pesquisa. Serão incluídos na amostra pacientes acometidos pela Doença de Fabry de ambos
os sexos; com idade mínima de 18 anos; sem restrições quanto a estado civil, etnia, escolaridade ou classe social, dotados de condições
psicoemocionais para serem entrevistados, que aceitarem participar do estudo, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Após a coleta de dados, será feita a análise da fala dos entrevistados empregando-se a
análise de conteúdo, por meio dos procedimentos metodológicos de categorização, inferência, descrição e interpretação. Os dados relativos às
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características sociodemográficas dos pacientes serão alvo de uma análise descritiva e tabelados através do Software Microsoft Excel. O benefício
direto ao participante consiste em estimular o paciente a ponderar acerca de seu estado de saúde, o que pode suscitar mudanças de condutas, como
maior comprometimento com o tratamento, favoráveis a um melhor prognóstico. Por sua vez, os benefícios indiretos residem na colaboração para
que a equipe multiprofissional do Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto, mediante a devolutiva dos achados oriundos desse estudo, possa realizar
um manejo eficiente dos pacientes, considerando-os em seus aspectos não somente biológicos, mas psíquicos e sociais. Ainda, a pesquisa contribui
com a construção do saber humano na área de saúde.
Aluno: Adriana Rosa Deboni Dezuani
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RESUMO
O tema desta pesquisa volta-se para a avaliação biológica da cúrcuma livre e em dispersão sólida contra o Trypanosoma Cruzi. Cento e oito anos após a
descoberta da doença de Chagas, ela ainda é um problema médico social grave na América Latina devido a sua alta morbidade. Esta doença é causada
por um protozoário intracelular, Trypanosoma cruzi (T. cruzi), e é uma doença de evolução crônica, debilitante, que determina ao homem quadros
clínicos com características e consequências muito variadas, tais como problemas cardíacos, megacólon e megaesôfago. Nos últimos 25 anos, apenas
1% de todos os medicamentos desenvolvidos no mundo foram destinados ao tratamento de doenças tropicais, como a doença de Chagas. O
benzonidazol é o fármaco disponível no Brasil para o tratamento da doença, e é administrado em esquemas terapêuticos prolongados, o qual
apresenta sérios efeitos colaterais e é ineficiente para o tratamento da fase crônica da doença, onde se encontram a maioria dos pacientes. Desta
forma, com intuito de tratar os pacientes na fase aguda infectados por cepas resistentes à terapêutica atual, e aqueles na fase crônica da doença, fazse necessária a busca de novos fármacos. Nos últimos anos houve progresso nos esforços para desenvolver novos fármacos com atividade tripanocida,
os quais apresentam efeitos colaterais mais amenos ou não apresentem estes efeitos comparando-se ao benzonidazol e muitas pesquisas têm sido
conduzidas neste âmbito. Neste sentido, este projeto visa pesquisar a atividade tripanocida e a citotoxicidade in vitro da curcumina, muito estudado
por possuir várias atividades biológicas. Porém, sua baixa solubilidade e baixa biodisponibilidade dificultam o uso destes como parte da terapia. Sendo
assim, o desenvolvimento de formulações com a finalidade de melhorar a solubilidade da curcumina se faz necessário. Dentro deste contexto se
enquadra este projeto que visa obter dispersões sólidas de curcumina e avaliar sua atividade na doença de chagas. A pesquisa tem como objetivo geral
avaliar a capacidade tripanocida e a toxicidade da Curcuma longa L. livre e em dispersão Sólida; e como objetivos específicos, busca realizar avaliação
in vitro da atividade tripanocida da cúrcuma livre e em dispersão sólida frente a cepas Tulahuen LacZ (formas amastigostas); realizar a avaliação da
citotoxicidade in vitro da cúrcuma livre e em dispersão sólida frente à linhagem de células normais (LLC-MK2); calcular o índice de Seletividade (SI),
para possíveis estudos in vivo. Como metodologia, a dispersão sólida (DS) será preparada por spray-drying usando-se Gelucire® 50/13 e Aerosil®, como
carreador hidrofílico e adjuvante de secagem, respectivamente. A DS obtida será caracterizada por solubilidade, teste de dissolução e caracterização
de fluxo e escoamento como descrito na literatura. Para a análise estatística será utilizada a análise de variância (ANOVA) e o método de Tukey-Kramer
para determinar as diferenças existentes entre os grupos experimentais, utilizando um P<0.05. Esses testes serão realizados pelo programa estatístico
INSTAT (Graph Pad®). Para avaliar a sobrevida será utilizado o método de Kaplan Meyer. Com esta pesquisa, espera-se contribuir para a necessária
busca de novos fármacos para o tratamento da Doença de Chagas.
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RESUMO
Trypanosoma cruzi (T. cruzi), protozoário hemoflagelado da ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, é o agente causador da Tripanossomíase
Americana (doença de Chagas). Doença de chagas é a doença parasitária mais prevalente no Continente Americano é uma das principais causas de
doença e morte cardíaca entre populações pobres na América Latina. No entanto, devido ao constante fluxo de imigrantes de áreas endêmicas para
países não endêmicos como os Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Espanha, Portugal, França dentre outros países, a doença de Chagas está se
tornando um problema de saúde pública mundial. Aproximadamente, a cada dia, três mil pessoas no mundo morrem vítimas destas doenças.
Portanto, mais de um século após a descoberta da doença de Chagas, ela continua sendo um grande problema de saúde pública, afetando hoje cerca
de 8 milhões de pessoas, principalmente na América Latina. Um dos motivos para esse número elevado de óbitos é a falta de diagnóstico e tratamento
adequados. Esta doença pode ser transmitida por diferentes formas: (a) por meio das fezes de insetos vetores hematófagos contaminados, os
triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros, sendo esta a forma mais comum de infecção (80-90%); (b) transfusão de sangue ou
transmissão congênita, que acomete de 5-20% e 0,5-8%, respectivamente; (c) e por meio de alimentos, bebidas e transplante de órgãos infectados,
sendo estas as formas menos comuns de contaminação. O número restrito de medicamentos disponíveis e as limitações que essas drogas apresentam,
como efeitos colaterais, resistência de algumas cepas e efetividade somente na fase aguda da doença, tornam fundamentais as buscas por novos
medicamentos que possam atuar de forma mais específica. Baseados na ação biológica das tiossemicarbazona, novas moléculas serão desenvolvidas,
bem como seus complexos formados com ouro. A ação antichagásica será avaliada sobre as formas amastigotas da cepa Tulahuen LacZ (T. cruzi).
Assim, este projeto tem como objetivo geral avaliar a capacidade tripanocida de ligantes da classe de tiossemicarbazona bem como seus complexos de
Au(III). Mais especificamente, busca avaliar a atividade tripanocida in vitro dos ligantes da classe dos Tiossemicarbazonas e seus complexos de ouro
sobre a forma amastigota da cepa Tulahuen LacZ de T. cruzi; avaliar a citotoxicidade in vitro dos ligantes da classe dos Tiossemicarbazonas e seus
complexos de ouro em células LLCKM2; avaliar a inibição da cruzaína dos ligantes da classe dos Tiossemicarbazonas e seus complexos. Quanto à
metodologia, toda a pesquisa laboratorial e em biotério será realizada na Faculdade de Ciências Farmacêutica da Universidade de São Paulo (FCFRPUSP), Ribeirão Preto, Brasil. Todos os métodos in vivo serão realizados de acordo com as diretrizes emitidas CONCEA (Conselho Nacional de Controle
da Experimentação Animal) já tendo recebido a aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêutica (CEUAFCFRP).
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RESUMO
A pesquisa traz como tema a importância da avaliação hematológica e clínica de pacientes gestantes. O período gestacional está associado a ajustes
fisiológicos e anatômicos que promovem acentuadas mudanças no organismo materno, incluindo a composição dos elementos sanguíneos.
Provavelmente, em nenhuma outra fase da vida existam mudanças tão grandes no funcionamento e forma do corpo em tão curto espaço de tempo.
Sendo assim, o conhecimento de tais mudanças é de fundamental importância para a avaliação da instalação de processo patológico induzido pela
gestação. A evolução da gestação é influenciado pelo estado nutricional materno antes e durante a gravidez. Portanto, um estado nutricional materno
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inadequado tem grande impacto sobre o desenvolvimento do recém-nascido, pois o período gestacional é uma fase na qual as necessidades
nutricionais são elevadas, tendo em vista os ajustes fisiológicos da gestante e o aumento da demanda de nutrientes para o crescimento fetal. Por isso,
as gestantes são particularmente vulneráveis à anemia ferropriva. Neste período gestacional, ocorre uma elevação do volume sanguíneo em cerca de
40 a 50%, como decorrência tanto do aumento do volume plasmático, como do aumento do número total de células do sangue circulante. No entanto,
a elevação do volume plasmático e da massa eritrocitária não é proporcional e, devido a esse processo de hemodiluição gravídica, a taxa de
hemoglobina diminui até um nível considerado normal na gravidez pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de aproximadamente 11g/dL, com VCM
e HCM normais. Assim, o conhecimento de tais mudanças torna-se fundamental para avaliar a instalação de algum evento patológico em decorrência
da gestação. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o perfil hematológico e acompanhamento clínico de pacientes gestantes atendidas no
Centro de Saúde III, no município de Serrana/SP. Para isso, serão analisados os prontuários de gestantes atendidas entre os anos de 2017 e 2018,
verificados os índices hematimétricos e perfil hematológico de acordo com o trimestre gestacional, bem como as condutas terapêuticas adotadas
durante o acompanhamento das gestações. A metodologia de pesquisa implicará no levantamento de dados laboratoriais obtidos a partir dos
prontuários serão confrontados com as comorbidades clínicas e a presença de anemia, a fim de se estudar a correlação entre estes fatores. Os dados
serão avaliados por análises estatísticas comparativas como Teste T student e ANOVA. Para tal coleta, o projeto de pesquisa foi submetido à
apreciação ética pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
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RESUMO
O tema da pesquisa é a fitoterapia como terapia complementar ao retardamento do Alzheimer. Na Doenca de Alzheimer (DA) ocorre
o
vel no rtex cerebral, levando a atrofia cerebral o que desencadeia perdas cognitivas motoras impossibilitando a
realização das atividades básicas do dia a dia. A fisiopatologia dessa doença ainda não está bem estabelecida. A natureza das alterações morfológicas e
sua distribuição nos diferentes tecidos influenciam o funcionamento dessa patologia. Vários fatores têm sido associados com um risco aumentado
para a Doença de Alzheimer, como histórico de diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade e dislipidemia Atualmente cada vez mais
indivíduos são acometidos pela Doença de Alzheimer, o que torna a busca de novos tratamentos eficazes e seguros uma necessidade. A busca de
novas alternativas terapêuticas, como a Fitoterapia, para o Alzheimer e de fundamental importância, tendo em vista o crescente número de pessoas
acometidas e a apresentação de quadros cada vez mais agressivos da doença. Dentre os fitoterápicos que são usados na terapia da Doenca de
Alzheimer podem-se citar: Ginkgo biloba, Vitis vinífera, Pfaffia paniculata e Curcuma longa. Este trabalho se insere neste contexto na medida em que
objetiva realizar uma revisão bibliográfica sobre os fitoterápicos utilizados na Doença de Alzheimer a fim de expor o uso da Fitoterapia como
alternativa viável em seu tratamento. A metodologia consiste em revisão sistemática da literatura no intuito de verificar o papel da fitoterapia no
tratamento da. Para tanto, primeiramente serão realizadas pesquisas de artigos científicos nas bases de dados das plataformas Google Acadêmico,
SCIELO, LILACS; (PUBMED) e revistas eletrônicas de saúde, aplicando os seguintes descritores: Doença de Alzheimer, Plantas medicinais, Fitoterapia,
Ginkgo biloba, Vitis vinífera, Pfaffia paniculata e Curcuma longa. Os artigos serão selecionados de acordo com a relevância do tema e periódico
publicado, bem como ano publicado. Além disso, serão selecionados artigos escritos em inglês, português ou espanhol. Ao finalizar as pesquisas em
cada base, as referências duplicadas serão excluídas. Com o aumento da capacitação nas Instituições Universitárias, cresce a possibilidade de pesquisa
e desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos nacionais, para uso nos programas de saúde pública. Com este projeto de pesquisa espera-se ainda
ajudar na formação recursos humanos necessários para atuarem em fitoterapia.
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Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:
Curso do aluno:

Medicina
Medicina
Medicina
Medicina

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DA ALGIA PÉLVICA EM ESTUDANTES FEMININAS DO CURSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE
RIBEIRÃO PRETO
E-mail: everton.costa@live.estacio.br
Docente orientador: Everton de Brito Oliveira Costa

RESUMO
O relevante tema da algia pélvica é posto como objeto de estudo deste trabalho. A algia pélvica é caracterizada como uma dor na região hipogástrica
ou região pélvica acompanhada de desordem psicológica e física. A algia pélvica é responsável por 10% das queixas que leva muitas mulheres aos
consultórios ginecológicos e ainda é considerada um enigma para os médicos devido a sua inespecificidade para o estabelecimento de sua etiologia.
Apresenta uma sensação dolorosa persistente com tempo superior há seis meses, na região pélvica, não associada ao ato sexual ou à menstruação,
podendo causar prejuízos físicos e psicológicos. Comumente, as mulheres relatam os sintomas e os impactos negativos dessa patologia como
importantes fatores na qualidade de vida das mesmas. Os sinais e sintomas mais recorrentes são dor lombar, dor no ato sexual, dor diferente de
cólicas antes da menstruação, dor inguinal durante a mudança de decúbito, dor quando a bexiga está cheia, entre outros. Normalmente, é
caracterizada por sintomas vagos com fracas correlações anatômicas, sendo então pouco compreendida e diminuindo as chances de cura da paciente.
O foco principal do clínico é diminuir as dores que acometem as mulheres e, muitas vezes, as mesmas são acometidas a cirurgias que nem sempre são
resolutivas e a mulher continua com dores. Há estudo de revisão sistemática que associou a dor pélvica a vários fatores ambientais, psicológicos e
fisiológicos, como abuso de álcool e drogas, fluxo menstrual aumentado, doença inflamatória pélvica, cesárea, abortos, patologias pélvicas e
comorbidades psicológicas. O objetivo deste estudo é identificar estudantes femininas do curso de medicina com queixa de algia pélvica
correlacionando-a com a qualidade de vida e desempenho nas atividades acadêmicas. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar a intensidade
e o tipo da dor relatados por estudantes universitárias que apresentam algia pélvica; analisar os antecedentes familiares de estudantes universitárias
que apresentam algia pélvica; avaliar sinais e sintomas urinários em estudantes universitárias que apresentam algia pélvica; avaliar sinais e sintomas
gastrointestinais em estudantes universitárias que apresentam algia pélvica. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa com abordagem
quantitativa descritiva. Contará com pesquisa de campo baseada em uma amostragem por conveniência a partir da aplicação de um questionário a 50
estudantes do curso de Medicina, com mais de 18 anos. O projeto de pesquisa será executado somente após a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos.
Aluno: Mariana Roberta Bonatto
Aluno: Larissa da Silva Tazinaffo
Aluno: Marcelo Ramos de Carvalho Filho
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Curso do aluno: Medicina
Curso do aluno: Medicina
Curso do aluno: Medicina
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Título USO DA CURCUMA LONGA COMO ALTERNATIVA NA TERAPÊUTICA
Docente orientador: Cristiane Cardoso Correia Teixeira

E-mail: cristiane.teixeira@live.estacio.br

RESUMO
Este estudo tem como tema o uso da Curcuma longa como alternativa na terapêutica. Plantas medicinais são aquelas que têm história de uso
tradicional como agente terapêutico. O uso de espécies vegetais para a finalidade de prevenir e curar doenças e seus sintomas remonta ao início da
civilização, desde o momento em que o homem começou um longo percurso de manuseio, adaptação e modificação dos recursos naturais para o seu
próprio benefício. Apesar de possuírem constituintes ativos naturais, os fitoterápicos devem ser avaliados como medicamentos, utilizando
preparações submetidas a rígidos controles, que devem ser empregados tanto na idealização e avaliação quanto na obtenção do mesmo. Os
fitoterápicos são medicamentos cujos componentes terapeuticamente ativos são exclusivamente plantas ou derivados vegetais (extratos, sucos, óleos,
ceras, etc.), não podendo ter em sua composição, a inclusão de substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem associações destas com extratos
vegetais. Existe uma tendência de se resgatar o uso das plantas medicinais e da fitoterapia em face dos inúmeros efeitos adversos que a terapia
tradicional apresenta, além do alto custo desta terapia. O objetivo deste trabalho é analisar o uso da Curcuma longa como alternativa na terapêutica,
como: antiinflamatório; antitumoral; antimicrobiano; antioxidante. Para tanto, a metodologia consiste em revisão sistemática da literatura no intuito
de verificar o papel da Curcuma longa, planta popularmente conhecida por açafrão da terra, como alternativa na terapia. Para tanto, primeiramente
serão realizadas pesquisas de artigos científicos nas bases de dados das plataformas Google Acadêmico, SCIELO, LILACS; (PUBMED) e revistas
eletrônicas de saúde, aplicando os seguintes descritores: Curcuma longa L, curcumina, Plantas medicinais, Fitoterapia. Os artigos serão selecionados de
acordo com a relevância do tema e periódico publicado, bem como ano publicado. Além disso, serão selecionados artigos escritos em inglês, português
ou espanhol. Ao finalizar as pesquisas em cada base, as referências duplicadas serão excluídas. Finalizando será realizada uma leitura analítica com a
finalidade de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitassem a obtenção de respostas ao problema da
pesquisa. Com o aumento da capacitação nas Instituições Universitárias, cresce a possibilidade de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos
fitoterápicos nacionais, para uso nos programas de saúde pública. Com este projeto de pesquisa espera-se ainda ajudar na formação recursos
humanos necessários para atuarem em fitoterapia.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Fernanda Matas Crivellaro
Bruna de Oliveira Assunção Motta
Maria Fernanda de Mello Longui
Victória Fernanda Athayde Spetic

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

Medicina
Medicina
Medicina
Medicina

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título O PAPEL DA VIA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (MTOR) NO DESENVOLVIMENTO DA CARDIOMIOPATIA SÉPTICA INDUZIDA POR
LIGADURA E PERFURAÇÃO DO CECO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS CONTRÁTEIS
E-mail: ana.freitas@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Caroline Silva De Freitas

RESUMO
O tema de pesquisa é a cardiomiopatia séptica, induzida por ligadura e perfuração do ceco. Definida como uma síndrome clínica complexa de intensa
resposta inflamatória sistêmica com múltiplas anormalidades fisiológicas e imunológicas, a sepse está comumente associada a modificações
hemodinâmicas, distúrbios da microcirculação e alterações celulares, acarretando disfunção de múltiplos órgãos e morte. Dentre os principais órgãos
acometidos podemos destacar o coração. A disfunção cardíaca, decorrente de um prejuízo na contratilidade miocárdica, tem sido reconhecida como
um fator importante que contribui para as altas taxas de mortalidade na sepse. Estudos anteriores utilizando modelos experimentais, avaliaram uma
associação entre a sepse e alterações estruturais miocárdicas e demonstraram a ocorrência de necrose de cardiomiócitos, edema mitocondrial e ainda,
um prejuízo na contratilidade miocárdica. Além disso, foi demonstrada uma redução na expressão de distrofina e das glicoproteínas associadas,
levando ao desarranjo miofilamentar e redução da integridade sarcolemal associada ao aumento da peroxidação lipídica e nitração de proteínas nos
corações sépticos, resultando no acúmulo intracelular de cálcio e posterior ativação das vias proteolíticas da calpaína e ubiquitina-proteassoma. Outro
fato importante aponta para o envolvimento das calpaínas na inibição da via de sinalização PI3K/mTOR levando a uma diminuição potencial das taxas
globais de síntese proteica através da redução da maquinaria de tradução disponível, o que reforça o envolvimento destes elementos na progressão
da disfunção cardíaca na sepse. Neste contexto, o objetivo do presente projeto é estudar a contribuição da via mTOR, avaliando sua ação reguladora
na síntese proteica e atuação como um possível mecanismo cardioprotetor, no desenvolvimento da cardiomiopatia séptica induzida por CLP. Quanto à
metodologia, o presente projeto de pesquisa será realizado em parceria com o laboratório de Patologia Pulmonar e Cardiovascular do Departamento
de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. A atividade de pesquisa seguirá três etapas: 1) estabelecimento dos
fundamentos teóricos básicos que darão subsídios à realização deste projeto; composto basicamente pelo cumprimento das disciplinas, revisão da
pesquisa bibliográfica básica e realização de padronização da metodologia proposta; 2) realização dos devidos ajustes metodológicos que ainda forem
necessários e a consolidação dos experimentos definitivos com análise dos resultados obtidos; compilação dos resultados obtidos durante o
desenvolvimento da pesquisa.
Aluno: Thaís Oliveira

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título COMPREENDENDO HISTÓRIAS DE VIDA DE IDOSOS
Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

E-mail: patrícia.carraro@live.estacio.br

RESUMO
Este projeto traz como tema a importância das histórias de vida como recurso para se conhecer e compreender o idoso em suas particularidades. No
Brasil, considera-se idosa a pessoa que tem a partir de 60 anos. Nessa fase há muitas mudanças físicas, cognitivas e psicossociais. Pesquisas apontam
que centros de convivência de idosos, casas de repouso e asilos são opções desejáveis na atualidade, tanto para familiares e idosos. Apesar do grande
crescimento de pesquisas nesta área, há ainda a necessidade de mais estudos que possam contribuir para a melhoria desse cuidado. Os idosos estão
se tornando cada vez mais uma parte significante da sociedade, contudo, as visões que temos acerca da velhice estão no geral carregadas de mitos,
que colocam os idosos como solitários, pobres e com problemas de saúde. Além disto, difunde-se a crença de que a maioria dos idosos está
desamparada e depende da família para receber cuidados e apoio financeiro. Entretanto, observa-se que a terceira idade está contradizendo esses
estereótipos e cada vez mais, os idosos de 65 anos ou mais estão saudáveis, produtivos e capazes. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo
compreender histórias de vida de idosos a partir do estudo de um asilo, um centro de convivência de idosos, uma casa de repouso e uma creche de
idosos, localizados no município de Cravinhos/SP, Luís Antônio/SP e em Ribeirão Preto/SP. O estudo de histórias de vida permitirá conhecer a realidade
dos sujeitos investigados, levantando categorias que permitam explicitar reais condições de vida e de existência social. A metodologia de pesquisa será
de cunho qualitativo, e o procedimento previsto para este estudo compreenderá a realização de entrevistas com integrantes que pertençam a
instituições de idosos. O número de participantes será definido de acordo com a adesão dos sujeitos pesquisados, que deverá ser voluntária. A
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entrevista será realizada nas próprias instituições com idosos que estejam com as capacidades cognitivas preservadas. Para a análise das entrevistas,
depois de transcritas as audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo. Dentre as várias técnicas de análise de conteúdo, será utilizada a análise
temática, o tipo de análise mais rápida e eficaz, a qual, operacionalmente, organiza-se em torno de três etapas: a pré-análise; a exploração do
material; e, por último, o tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a interpretação. Considera-se fundamental para a formação do aluno do
curso de Psicologia entrar em contato com essa fase do desenvolvimento humano e compreender sua complexidade e adversidade, o presente estudo
se justifica pela necessidade de compreender os idosos que se encontram em instituições específicas para esta parcela da população. A compreensão a
respeito do desenvolvimento da fase Adulta e da Terceira Idade, por meio da realização de uma pesquisa investigativa poderá complementar a
formação acadêmica nesta área.
Aluno: Gisele Patricia De Oliveira Carniel
Aluno: Viviane Souza Sanchez
Aluno: Edgar de Andrade Martins Vicente

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

Situação: PIBIC/Voluntário
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Título COMPREENDENDO O TRABALHO DE UM CENTRO DE ADOÇÃO ACERCA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
E-mail: patrícia.carraro@live.estacio.br
Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
O tema em tela refere-se à importância do acolhimento de crianças em situação de adoção. O Acolhimento Familiar, como um programa formal, surgiu
como prática alternativa à institucionalização. O serviço de Família Acolhedora organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados,
temporariamente, do convívio familiar. Sabe-se pela história que esta prática é antiga e as pesquisas científicas relativas à institucionalização, as
mudanças legislativas, assim como o relato de experiências dos países em que o acolhimento familiar acontece como medida de proteção à criança,
têm influenciado o Brasil a pensar alternativas e adotar novos modelos de suporte às crianças que ingressam na rede de proteção. Ressalta-se que, de
acordo com o ECA, o Acolhimento Institucional e o Acolhimento Familiar constituem medidas protetivas provisórias e excepcionais, que devem ser
aplicáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, quando esta não é possível, para a colocação em Família Substituta. Contudo, essa
forma de Acolhimento não pode implicar na privação da liberdade, e deve assegurar a preservação dos vínculos familiares. A promoção e integração
em Família Substituta devem ocorrer quando esgotados todos os recursos para a manutenção na família natural ou extensa. Dessa forma, o presente
projeto tem como objetivo compreender o trabalho do(a) coordenador(a), do(a) psicólogo(a), do(a) assistente social e das famílias que participam do
programa Família Acolhedora, conhecendo suas funções. Como objetivos específicos, pretende-se: compreender a concepção da família acerca do
programa Família Acolhedora; verificar o preparo e as orientações que as Famílias recebem com relação à criança ao participar do Programa; verificar a
relação da família com a criança antes e após a ida ao lar fixo; investigar o papel do juiz com relação à família acolhedora; investigar o processo de
aceitação da família ao entregar a criança para o lar fixo. A metodologia de pesquisa possui cunho qualitativo e será desenvolvida por meio de
entrevistas a serem realizadas em um Centro de Adoção, de uma cidade do interior de São Paulo, o qual possui o Serviço Família Acolhedora. Serão
realizadas com duração de 60 minutos, utilizando-se de roteiro de entrevista semiestruturado. Para a análise das entrevistas, depois de transcritas
suas audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo. Será utilizada a análise temática, considerada o tipo de análise mais rápida e eficaz, a qual
se organiza em torno de três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e, por último, o tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a
interpretação.
Aluno: Rafaela Caroline Bizzio

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SER PSICÓLOGO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL E OS DESAFIOS À FORMAÇÃO NOS DIAS ATUAIS
E-mail: mariarosarr@yahoo.com
Docente orientador: Maria Rosa Rodrigues Rissi

RESUMO
O tema da identidade profissional do psicólogo é o foco deste trabalho de pesquisa. Ainda nos dias de hoje a psicologia no Brasil precisa ser conhecida
com maior profundidade. Há várias décadas são conduzidas amplas discussões sobre a regulamentação da profissão. A psicologia é uma ciência
relativamente nova, com amplo campo de atuação e que se relaciona a uma complexidade de fenômenos humanos, determinando sua relevância e
justificando, por conseguinte, a necessidade e a importância de se refletir sobre os diferentes aspectos da formação de futuros profissionais atuantes
na área, tanto no que se refere às questões acadêmicas/técnicas quanto às questões pessoais para o exercício profissional. O presente estudo busca
verificar como indivíduos que escolhem estudar e exercer a psicologia percebem o processo de formação profissional e pessoal para o exercício da
profissão, considerando a importância atribuída ao conhecimento acadêmico e ao desenvolvimento pessoal. Assim, coloca-se como objetivo central da
pesquisa investigar a construção da identidade profissional do psicólogo a partir da compreensão de suas experiências ao longo da formação. Os
objetivos específicos do estudo foram definidos pela análise da relevância atribuída ao conhecimento formal/teórico e experiências práticas para o
desenvolvimento profissional em psicologia e também compreender a importância atribuída à psicoterapia pessoal como um dos elementos
constituintes da formação profissional do psicólogo. Propõe ainda verificar as diferentes percepções a respeito do processo de formação em diferentes
momentos do desenvolvimento profissional do psicólogo, além de buscar compreender os desafios atuais a formação de futuros psicólogos e ao
exercício da psicologia. Como metodologia de pesquisa, serão convidados a participar do estudo 20 graduandos em psicologia e 20 profissionais
atuantes em psicologia da cidade de Ribeirão Preto, que deverão participar de uma entrevista conduzida a partir de um instrumento semiestruturado
que permita verificar a importância atribuída ao processo de formação do futuro psicólogo ou do psicólogo atuante, considerando os principais
elementos constitutivos desse processo: formação acadêmica, experiências práticas e cuidados com a formação pessoal. Espera-se com o presente
trabalho uma aproximação do universo de percepções e representações que alunos e profissionais de psicologia fazem sobre seu processo de
formação, considerando tanto os aspectos técnicos-profissionais como os aspectos pessoais necessários a uma prática ética e responsável.
Aluno: Leticia Maria Quintiliano Cicilini
Aluno: Julia Torres Agostinho

Curso do aluno: Psicologia
Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Ciência da Computação
Título A CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE INTERESSE ASTROBIOLÓGICO
E-mail: luander.bernardes@live.estacio.br
Docente orientador: Luander Bernardes

RESUMO
O tema da pesquisa assenta-se na astrobiologia, voltada para a descoberta de exoplanetas fora do sistema solar, cuja existência, após séculos de
especulações, foi descoberta, particularmente em torno de um pulsar (estrelas de nêutron girando com altas velocidades de rotação e que emitem
pulsos de rádio) e de uma estrela da Sequência Principal (a Sequência principal representa o estágio evolutivo onde as estrelas geram energia pela
fusão de átomos de hidrogênio em hélio), abrindo uma nova era de consequências múltiplas na Astronomia e ciências afins. Apesar das limitações
experimentais, foram descobertos, até o momento, milhares de planetas orbitando outras estrelas e esse número cresce regularmente. Alguns destes
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corpos celestes estão localizados em zonas habitáveis, que são as regiões ao redor das estrelas onde a existência de água em estado líquido é possível.
Um dos campos científicos que a descoberta dos exoplanetas mais tem estimulado é o da Astrobiologia (recente área de pesquisa científica que busca
compreender a origem, evolução, futuro e distribuição da vida na Terra e no Universo). Nesse contexto, o objetivo geral desse projeto de pesquisa está
vinculado ao estudo, à sistematização e à construção de um banco de dados contendo as principais bioassinaturas que caracterizam a presença de vida
em nosso planeta, já que um exoplaneta possivelmente habitável deverá possuir características semelhantes ao nosso. De forma simplificada, o que se
fará é organizar as informações obtidas ao submeter algumas moléculas biológicas a análises espectroscópicas, quando expostas a condições similares
às espaciais, ou seja, ao serem submetidas à presença da radiação emitida por uma estrela. Logo, o objetivo específico do projeto é a criação de um
sistema organizado capaz de listar as principais bandas de absorção (as bandas de absorção nos indicam a “porção” da radiação eletromagnética que
foi absorvida, sendo possível identificar a composição química de um material) de forma simples e direta, para que em um futuro próximo se possa
compará-las com os dados obtidos de alvos reais (atmosferas de exoplanetas). A metodologia adotada na pesquisa está fundamentada na análise de
dados obtidos através de espectros tomados experimentalmente, tarefa que se faz por meio da utilização de softwares específicos para esta
finalidade, seguida de uma espécie de “filtragem”, que tem como objetivo identificar as características mais relevantes na busca de vida fora do
planeta. Esse conjunto de dados é oriundo da análise de experimentos já realizados em laboratórios externos ao Centro Universitário Estácio de
Ribeirão Preto e sua organização será de grande utilidade para as missões espaciais futuras com o objetivo de caracterizar as atmosferas de
exoplanetas. Esta pesquisa, de cunho básico, possivelmente vai gerar conhecimentos que poderão ser aplicados em diferentes áreas do conhecimento.
Assim, apesar do foco do trabalho ser a elaboração de sistemas aptos a armazenar e realizar comparações entre dados astronômicos e biológicos, a
metodologia desenvolvida pode ser aplicada na resolução de problemas ligados à indústria, às empresas, aos sistemas corporativos, etc., isto é, a
setores que atualmente demandam profissionais que saibam manipular grandes quantidades de dados.
Aluno: Carolina Malaguti de Carvalho

Curso do aluno: Ciência da Computação

Situação: PIBIC/IES

Título APLICAÇÃO DE UMA FERRAMENTA QUE POSSIBILITE A ANÁLISE DE ADERÊNCIA DE CONTEÚDOS MINISTRADOS NA EAD
E-mail: karinauab.ufscar.br@gmail.com
Docente orientador: Karina Zoboli Buttarello

RESUMO
O presente trabalho traz como tema a necessidade de uma ferramenta que possibilite a análise de aderência de conteúdos ministrados na Educação a
Distância. Com a crescente demanda da EAD exige-se cada vez mais a elaboração e aplicação de técnicas que auxiliem os docentes na utilização do
ambiente, inclusive na hora de avaliar o conhecimento adquirido pelo aluno. O projeto tem como justificativa a necessidade de auxiliar os professores
no cenário EAD para identificar as dificuldades que os alunos apresentam sobre conteúdos específicos ministrados em cada disciplina. O presente
trabalho tem por objetivos: a) coletar dados mediante ações e interações do aluno em uma página web e guardá-los em um Banco de Dados; b)
realizar análises através de métodos de Mineração de Dados Educacionais e Learn Analysis; c) formatar gráficos e tabelas com o resultado das análises.
Para alcançar a primeira etapa do objetivo, este trabalho apresenta um sistema de monitoramento e coleta de dados, sobre todas as interações do
usuário com as páginas da plataforma EAD em que os conteúdos são disponibilizados. A metodologia se divide em duas etapas. Na primeira parte do
projeto será apresentado um questionário inicial para coleta de dados, ele será executado durante a fase de testes e obtenção dos resultados iniciais,
o mesmo será enviado ao email dos voluntários, assim como ficará disponível em algumas máquinas disponibilizadas pelo Centro Universitário Estácio
de Ribeirão Preto. O Questionário será composto de um pequeno texto acompanhado de 10 questões, sendo estas questões de duplo sentido ou de
entendimento dificultoso, podendo resultar ao usuário ter que fazer algumas pesquisas no texto introdutório. As 3 primeiras questões terão 5
alternativas, as próximas 2 questões terão 5 alternativas sendo a alternativa de número 5 especificada como “Outros”, seguida de um pequeno campo
de escrita para que o voluntário tenha a oportunidade de escrever sua resposta e as últimas 5 questões serão totalmente abertas. Todos os cliques,
marcações e movimentos feitos com o mouse e teclado pelo voluntário, serão monitorados e armazenados para que possam ser analisados de forma a
que a grande massa de dados demonstre pontos de fluxo do usuário. Antes da apresentação do questionário online será informado o propósito da
pesquisa de forma simples e clara, assim como todos os dados que serão coletados e os termos de uso gerais. Será informado aos participantes que
seus dados serão privados e não estarão disponíveis para nenhum outro fim além da pesquisa, após o consentimento cedido pelo voluntário, o teste
se iniciará. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética. Na segunda etapa do projeto, teremos todos os dados organizados para uma
análise mais rebuscada e assim poder concertar erros e fazer implementações na plataforma para uma segunda versão, onde os passos da primeira
parte serão repetidos. Na última etapa, será disponibilizado em tabelas e gráficos todos os dados coletados de forma mais sucinta e limpa para facilitar
o entendimento do usuário supervisor e deixar sua tomada de decisão o mais simples possível. Espera-se elaborar uma ferramenta que possibilite
melhoria de conteúdo disponibilizado online ou materiais de apoio.
Aluno: Guilherme Haynes Howe
Aluno: Lúcio Sam Santos Pereira
Aluno: Leonardo Fonseca Pontes
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título AS NOVAS DECISÕES MANDAMENTAIS DO JUIZ NAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA CERTA: UMA ANÁLISE DAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAISPARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO
E-mail: lianeslaviero@live.estacio.br
Docente orientador: Liane Slaviero Ramos

RESUMO
A presente pesquisa propõe analisar o histórico e a evolução dos poderes decisórios e mandamentais dos magistrados, mais precisamente a inclusão
do artigo 139, IV do Código de Processo Civil de 2015 - ao determinar que o magistrado pode aplicar às demandas que visem a obrigação de pagar
quantia certa -, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Apesar de ser um tema relativamente novo, por ter surgido com o Código de Processo de 2015, há entendimento que a aplicação deste dispositivo
deveria ser a última ratio, ou seja, só depois de esgotadas todos os meios legais possíveis, é que o magistrado poderia utilizar-se de tal dispositivo para
poder fazer cumprir a decisão judicial valendo-se dos demais meios alternativos. Tal inovação vem sendo utilizada por magistrados em suas diversas
perspectivas e dimensões, a exemplo tem-se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte de um devedor, com a vistas a compeli-lo
a cumprir decisão judicial. A questão posta e que vem sendo amplamente debatida pelos operadores do direito, repousa na análise dos limites dos
magistrados ao aplicar tais medidas sub-rogatórias e coercitivas, de modo que se pretende perquirir de que forma o juiz deve aplicar esse novo
dispositivo sem, no entanto, afrontar às garantias prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O método de pesquisa a ser
utilizado baseia-se na argumentação dedutiva, com abordagem quantitativa, onde serão feitas análises de processos a fim de investigar como este
novo dispositivo está sendo aplicado na Comarca de São José e no Núcleo de prática jurídica do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Por fim,
destaca-se o interesse social, econômico e acadêmico na pesquisa, pois a inovação legislativa traz novas ferramentas que ampliaram
substancialmente os poderes do magistrado para que este possa dirigir e ordenar o processo possibilitando a efetiva tutela dos jurisdicional, sob outro
viés a temática central da presente pesquisa detém relevância econômica visto que, por se tratar de um tema recente, irá contribuir para a análise de
risco do devedor que está inadimplente terá que computar caso se mantenha inerte ao cumprimento da decisão judicial, o que gera, por via reflexa,
também o fomento e a produção da pesquisa e o acompanhamento dos posicionamentos jurisprudência acerca da temática.
Aluno: Matheus Ferreira da Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título DIREITO EM REDE: ENSINAMENTOS JURÍDICOS VIA WEB E SUA CAPACIDADE DE PROMOÇÃO DE CIDADANIA NAS ESCOLAS
E-mail: JECIGOLINHAKI@GMAIL.COM
Docente orientador: Jeciane Golinhaki

RESUMO
Diante de um cenário nacional de descrença na solução de conflitos por um viés jurisdicional e de um crescimento da cultura do litígio, práticas para a
solução de conflitos por meio de mecanismos de autotutela que permitam a participação efetiva do assistido na tomada de decisões se tornam cada
dia mais necessárias, sejam em uma perspectiva processual jurídica e até mesmo institucional de cunho familiar, escolar, associativo ou laboral. Não é
possível negar o contexto atual da sociedade: um cenário complexo, dinâmico e imprevisível permeado pelo uso e influência das tecnologias de
informação e comunicação que, por meio da rede fazem com que as transformações se mostrem cada vez mais rápidas e intensas. Nesse sentido, o
objetivo desta pesquisa é, por meio de uma investigação com o uso de cases no modelo WebQuest, avaliar em que medida a percepção de alunos do
Ensino médio atinge os conceitos de Acesso à Justiça como um aspecto de pacificação social e cidadania. A WebQuest é uma metodologia colaborativa
elaborada com suporte na internet, na qual o aluno empreende investigação orientada de temáticas predefinidas pelo professor, em que a maior
parte das informações com as quais interagem são originadas da internet. Os casos propostos para as atividades dos alunos obrigatoriamente
envolverão a solução de conflitos considerando o sistema multiportas, ou seja, as tarefas e os elementos levarão os alunos a refletir e estudar
diferentes formas para a administração de conflitos e não apenas a judicial. A metodologia escolhida para a realização da presente proposta de
pesquisa é pelo modelo indutivo em caráter interdisciplinar, uma vez que se propõe a analisar várias faces de um problema, por meio de diversas
áreas do conhecimento. Além da pesquisa bibliográfica necessária para um efetivo referencial teórico, será adotado o desenho metodológico
investigativo e exploratório com pesquisa empírica. Como instrumentos de pesquisa, serão utilizadas as tarefas desenvolvidas pelos adolescentes, bem
como, questionários de investigação do perfil do público da pesquisa, e ainda a percepção da realização das atividades, respondidos pelos alunos com
questões abertas e de múltipla escolha.
Aluno: Ana Paula Fornari

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
E-mail: lianeslaviero@live.estacio.br
Docente orientador: Liane Slaviero Ramos

RESUMO
A pesquisa em questão se enseja na área relativa aos meios alternativos de solução de litígios, além de analisar as formas de resolução de conflito à luz
do novo Código de Processo Civil, tendo em vista a flagrante necessidade de oferta de distintos mecanismos que possam possibilitar a prestação
jurisdicional de forma célere e efetiva, eis que incontroverso que o poder judiciário tem-se demonstrado incapaz de solucionar todas as demandas que
lhe são apresentadas. Os dados divulgados anualmente pelo CNJ apontam para um significativo, e alarmante, aumento no número de processos,
sendo que grande parte desse contingente resulta na demora da prestação jurisdicional, o que acaba por ferir um dos mais essenciais e fundamentais
direitos do homem: o acesso à justiça. Países como os Estados Unidos há muito investem em câmaras privadas de mediação e arbitragem. Esses
métodos raramente são utilizados no Brasil, pelos juizados especiais, ainda há resistência dos magistrado, advogados e partes quanto a eficiência dos
Métodos Alternativos de Solução de Conflitos. O Código de Processo Civil de 2015 traz como um objetivo justamente incentivar os métodos
alternativos e cientes da necessidade de regulamentação especifica, de forma que o legislador, na sequência da edição do novo código de processo
civil, editou a Lei n° 13.140/2015 disciplinando, finalmente a mediação. O objetivo geral do estudo será analisar a melhor sistemática da jurisdição a
partir da implantação das técnicas de solução de conflitos, perquirindo se estes métodos serão eficientes para o desenvolvimento dos processos,
evitando-se assim a “superlotação”, do poder judiciário, além de auxiliar as partes com meios menos onerosos e mais sucessíveis de resoluções de
seus litígios. A pesquisa será realizada com a utilização do método hipotético-dedutivo, pois a partir do problema já identificado, serão formuladas
hipóteses que possam solucioná-lo. Dessa forma, o estudo proposto poderá contribuir para um maior esclarecimento sobre o tema em questão, além
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de desenvolver sobre os benefícios de tais meios de solução para a atualidade, ou seja, as respostas encontradas a partir dessa pesquisa poderão
servir de base para a solução de casos práticos, afinal as técnicas de solução de conflitos são de importante eficácia, principalmente para a satisfação
social através da devida resolução de conflitos.
Aluno: Gabriela Uchôa dos Santos

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO NO ENSINO DO CONFORTO AMBIENTAL
Docente orientador: Julia Fiuza Cercal

E-mail: julia.cercal@live.estacio.br

RESUMO
A luz natural tem papel muito importante no sentido de garantir maior conforto e eficiência energética, não gera impactos sobre o ambiente,
proporciona uma estética muito agradável nos ambientes internos e possibilita a redução no consumo de energia. Depois disso, a ventilação natural é
a estratégia bioclimática mais importante para o Brasil. O uso adequado desta fonte traz diversas vantagens para as edificações, mantendo a qualidade
interna do ar pela troca constante, criando ambientes salubres e confortáveis, também reduzindo os gastos energéticos, principalmente a diminuição
do uso de ar condicionado que é um dos principais consumidores de energia. Outra vantagem é, ao realizar a troca de ar, os ventos levam consigo
microrganismos prejudiciais à saúde humana, odores indesejados e gases tóxicos, deixando o ambiente fresco e arejado, melhorando a qualidade do
ar. Ferramentas que permitem a visualização da ação do vento tanto no exterior e interior dos edifícios, bem como de áreas urbanas, são de grande
utilidade para projetistas, pois auxiliam no entendimento do comportamento da ventilação natural. Um dos equipamentos abordados é a mesa
d'água, esse equipamento realiza um ensaio qualitativo da ventilação natural em modelos em 2D, possibilitando a observação de diversos fenômenos
de ventilação natural relacionado a sua interação com o ambiente construído, possibilitando ao aluno um maior repertório de estratégias utilizando a
ventilação para realizar um projeto com um bom balanço energético. Ela permite a observação externa, ajuda a obter uma boa disposição de barreiras
para proteção ou captação do fluxo; e a escolha mais adequada para o sistema de aberturas de entrada e saída de ar. Na observação interna, permite
uma escolha mais adequada para o posicionamento das aberturas de entrada e saída de ar e das passagens internas; e a setorização mais eficiente
para áreas secas (estar e dormitórios) e molhadas (cozinha, área de serviços e banheiros). Outro equipamento importante é o túnel de vento, os
ensaios em túnel de vento são utilizados para a verificação dos efeitos do vento decorrentes de modificações em espaços abertos, em grupos de
edifícios, dispersão de poluentes ou odores, segurança e conforto dos pedestres, bem como para a análise em edifícios (estrutural) e propagação de
emissões veiculares (vias e/ou áreas específicas – garagens, indústrias). A vantagem dos ensaios em túnel de vento em relação às medições feitas no
local está no fato de que planejamentos futuros, ou seja, alternativas de mudanças podem ser compreendidas muito rapidamente, assim que seja
construído um modelo apropriado da região do projeto. O objetivo da pesquisa é que, estudantes de Arquitetura e Urbanismo tomam a consciência da
necessidade de requerer informação a respeito das prováveis condições de vento no interior e exterior dos edifícios propostos, ainda na fase de
projeto, fazendo uso dos equipamentos citados como auxílio nos estudos, obtendo assim, melhor aproveitamento da ventilação natural, criando
ambientes confortáveis e também reduzindo os gastos energéticos.
Aluno: Sabrina Samionato

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: IC/ESTADO

Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título UTILIZAÇÃO DA LÓGICA FUZZY PARA TOMADA DE DECISÃO EM PROCESSOS PRODUTIVOS E NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS:
CONTRIBUIÇÃO DO MÉTODO PARA A INDÚSTRIA 4.0
E-mail: leonardommelo@hotmail.com
Docente orientador: Leonardo Menezes Melo

RESUMO
As constantes mudanças ocorridas em diversos setores estão cada vez mais velozes e intensas, de tal forma que atualmente está sendo vivenciada e
presenciada uma nova era que contribui com este momento, a da Industria 4.0, sendo também mencionado e tratada por diversos pesquisadores
como a quarta revolução industrial. Cada vez obtendo mais adeptos com o intuito de estudá-la e difundi-la na sociedade, alterará drasticamente as
atividades hoje desenvolvidas, como as relacionadas a produção de bens materiais e de desenvolvimento de novos projetos, afetará desde o chão de
fábrica até a maneira que executamos nossas atividades pessoais e profissionais, principalmente pelo fato do desenvolvimento de produtos/máquinas
inteligentes e conectados, sendo capazes de realização de comunicação entre eles e com o próprio ser humano, afetando/impactando diversas
funções conhecidas e necessárias nos dias de hoje que no futuro irão desaparecer, bem como ocorrerá o surgimento de novas funções no mercado de
trabalho, principalmente pelo fato da automação das atividades repetitivas. A quantidade de pesquisa realizada ainda é pequena, principalmente pelo
tempo de vida que possui, iniciadas em 2011 na Alemanha, tornando-se necessário a contribuição por meio de pesquisas para o tema. O objetivo
deste projeto de pesquisa é contribuir com a realização de imersão e divulgação do conhecimento adquirido no que tange a indústria 4.0, tanto da
teórica como com o intuito de aplicar em cenários de tomada de decisão por meio de desenvolvimento de protótipo, tanto em situações relacionadas
a automatização de processos produtivos como de desenvolvimento de produtos, como, por exemplo, a possibilidade da própria máquina fazer o
autodiagnostico da situação dos seus componentes e alertar ao operador a necessidade de realização de manutenção mecânica preventiva do
cabeçote de uma máquina CNC do segmento têxtil de corte de tecidos multicamadas e, em um futuro, chegarmos a uma conectividade total, na qual
tal alerta será encaminhado para a empresa fornecedora do componente que fabricará e entregará o componente necessário, sendo essa
comunicação realizada com a mínima influência do ser humano, dentre outros trabalhos que pretendemos desenvolver com essa pesquisa sobre a
indústria 4.0 aplicadas em situações reais. Para tal, torna-se necessário a utilização de boas práticas sugeridas pelo Project Management Institute
(PMI), no que tange a gestão do projeto, sendo possível estrutura cronograma, escopo, recursos necessários e riscos (por exemplo), de maneira a
minimizar os desvios da relação planejado x realizado, bem como a necessidade de compreensão e aprofundamento dos estudos sobre a Industria 4.0,
principalmente no que tange a relação e aplicação dos seus princípios e tecnologias habilitadoras em problemas vivenciados pelas empresas.
Aluno: Fábio Amaral de Oliveira Júnior

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
Título SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS EMPRESAS, APRESENTADA POR MEIO DE REALIDADE VIRTUAL
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E-mail: keller@live.estacio.br

Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
A Realidade Virtual tem recebido destaque atualmente, apresentando-se como uma importante ferramenta de interação com o usuário e o tema de
sustentabilidade ambiental pode ser um interessante campo a ser explorado com esta tecnologia. Este projeto de pesquisa busca entender e explorar
as tecnologias relacionadas a ambientes empresariais, industriais ou de comércio sustentáveis, desenvolvidos para serem exibidos em Realidade
Virtual. Desta forma, este trabalho se propõe a pesquisar sobre conceitos de cidades sustentáveis e estudos sobre softwares em 3D que permitam a
construção da Realidade Virtual para serem inseridos os elementos de estudo. A forma como as empresas constroem seus ambientes, impacta
diretamente se a cidade vai se inserir em conceitos de Smat Cities, ou cidades inteligentes. A pesquisa visa a apresentação de uma forma muito
realística e imersiva, de experiências em ambientes arquitetônicos e tecnológicos que promovam a sustentabilidade do planeta. Geradores eólicos,
captações de água de chuva, painéis solares, reaproveitamento de materiais, reciclagem de lixo, hortas verticais são alguns dos inúmeros elementos
que podem ser construídos para que sejam apresentados em realidade Virtual por meio de visualização imersiva e em 3D (três dimensões), para que o
usuário tenha uma experiência rica em sensações e conceitos que apoiem a sustentabilidade do planeta. Dentro deste contexto, a pergunta desta
pesquisa é “Como o uso de Realidade Virtual possibilita uma imersão em ambientes de arquitetura e tecnologias sustentáveis, de forma que
sensibilizem e ensinem as pessoas às técnicas e importância da sustentabilidade ambiental nas empresas?” Este projeto tem como objetivo geral
apresentar conceitos de sustentabilidade de forma visual e imersiva, utilizando-se de realidade virtual para que o participante da experiência possa
receber não somente informações sobre o tema de sustentabilidade, mas que possa sentir sensações que promovam uma maior preocupação com o
ambiente, promovidos pelo uso da Realidade Virtual. Para realizar esta pesquisa será usada a metodologia baseada em Design-Based Research (DBR)
que é uma abordagem de investigação que reúne algumas vantagens das metodologias quantitativas e também das qualitativas e sua aplicação está
ligada com práticas sociais comunitárias. Será utilizada metodologia de forma exploratória e descritiva, tendo uma abordagem qualitativa incluindo a
observação simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise. Incluirá pesquisa bibliográfica e documental junto aos manuais dos
fabricantes de softwares da plataforma de Realidade virtual, Unreal Engine e Unity. Será construído um protótipo e avaliadas suas funcionalidades e
capacidades. Ao final, um protótipo será gerado e avaliado com suas funcionalidades. Com os resultados encontrados, serão desenvolvidos artigos
para serem enviados a importantes seminários e periódicos científicos nacionais e internacionais.
Aluno: Renata de Campos
Aluno: Mário Sérgio Schlichting

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

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ESCOLAR
Docente orientador: Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann

E-mail: ana.hoffmann@estacio.br

RESUMO
Atualmente muitos estudos apontam sobre a necessidade dos profissionais da saúde, em especial o enfermeiro, de desenvolver um trabalho contínuo
e sistematizado, com foco na promoção da saúde das crianças, através da aquisição de comportamentos favoráveis à saúde. Sendo assim, o ambiente
escolar, como espaço de convivência e intensas interações sociais, onde se têm a interface da sociedade e o cotidiano escolar, apresenta-se como um
terreno fértil para a implementação de propostas, estratégias e ações, sendo ideal para fomentar o desenvolvimento humano saudável e as relações
harmônicas que promovam saúde do escolar. Pensando nisso, destaca-se o Programa de Saúde do Escolar (PSE), que foram criados com o intuito
principal de cuidar da saúde do escolar, de forma que, a promoção a saúde deste público, torne hábitos atuais e futuros mais favoráveis à saúde. Desta
forma, espera-se que os resultados deste estudo sejam socializados junto aos profissionais enfermeiros, sensibilizados a planejar e implementar
estratégias diferenciadas de cunho educativo no contexto da escola/comunidade, tornando-se uma prática cotidiana e não eventual, ao se discutir e
propor ações voltadas à promoção da saúde, com ênfase na educação em saúde, no âmbito escolar, a partir da interdisciplinaridade e
intersetorialidade, sendo importante destacar que as práticas educativas devem possuir um caráter participativo permitindo a troca de informações e
experiências baseadas na realidade e vivência dos escolares, valorizando seus hábitos e sua cultura da comunidade, na qual estão inseridos. O objetivo
deste trabalho é reconhecer qual o papel do enfermeiro dentro da promoção à saúde do escolar, visto que, antes esse era um campo ainda não
trabalhado pela enfermagem. Trata-se de uma revisão integrativa, que é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a inclusão da
aplicabilidade de resultados de estudos expressivos na prática realizada por meio das bases de dados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) - Scielo,
Lilacs. Eleger-se-á a busca por artigos indexados, a partir de 2010 a 2018, num levantamento que será realizado entre os meses de setembro e outubro
de 2018. Da análise serão elencadas subcategorias. O desenvolvimento dessa revisão integrativa se dará em três passos: pesquisa e seleção dos artigos
científicos e periódicos: após a escolha das publicações que atenderam aos critérios de inclusão será feita a coleta de dados de interesse (autores, data
e periódico de publicação) que serão registrados em um quadro no capítulo dos resultados; exame, com uma abordagem qualitativa dos achados,
interpretação e síntese dos resultados, comparando-se os dados evidenciados na análise do referencial teórico; e as considerações finais com a
percepção das autoras.
Aluno: Manoela Flores Cardoso

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: IC/ESTADO

Título PROMOÇÃO DA SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
E-mail: ana.hoffmann@estacio.br
Docente orientador: Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann

RESUMO
A promoção da saúde pode ser ferramenta que viabiliza o olhar sobre a qualidade de vida e mudança de hábitos, no intuito de empoderar a
população, os seres humanos na manutenção de estilo de vida saudável, propondo autonomia do ser humano quanto a sua saúde e cuidado sobre ela.
Para o alcance do completo bem-estar mental, físico e social, as pessoas necessitam saber identificar suas necessidades em saúde e como satisfazê-las.
A promoção da saúde como campo de ações, remete a um comando na defesa da saúde em todas as suas dimensões, através do diálogo abrangente e
efetivo com a sociedade, com suas organizações comunitárias e com seus meios de comunicação, devendo ser compreendida de forma mais
abrangente como uma ação de resgate do cuidado nas relações humanas e nas práticas de saúde e que, em conjunto com as premissas da atenção
primária, possibilita o resgate de valores essenciais para a construção de novas relações sociais pautadas no respeito, na ética, na solidariedade e no
cuidado. Nesse sentido, a educação é potencial viabilizadora de ações que induzam a promoção da saúde, tornando-se ferramenta dos profissionais
em saúde, tendo um destaque especial na formação de acadêmicos de enfermagem, que são formados de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais dos Cursos da Saúde (DCNs) para atuar na lógica dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúdem com enfoque na promoção da
saúde. Diante deste contexto, este estudo terá como objetivo analisar as concepções dos estudantes de enfermagem relacionadas à promoção da
saúde e assim, identificar potencialidades e fragilidades no que se refere as práticas educativas que permitam uma relação dialógica que favoreça o
protagonismo de todos os envolvidos no processo de ensinar e aprender. Este estudo será realizado através de uma revisão integrativa da literatura
em base de dados eletrônica da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que contribuirá para a obtenção de informações atuais sobre o conteúdo em foco,
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para o conhecimento de estudos já existentes e aspectos abordados por outros autores e, com isso, é possível confrontar as opiniões e aspectos
relacionados ao tema. Os dados serão coletados entre os meses de agosto e novembro de 2018, a partir de artigos completos na língua portuguesa e
publicados entre 2010 a 2018, por meio dos descritores: “promoção da saúde” e “estudantes/acadêmicos de enfermagem”.
Aluno: Gabrielli Laus

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DA BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS IN EXERCISE SCALE (BPNES) PARA BRASILEIROS
E-mail: manukarloh@gmail.com
Docente orientador: Manuela Karloh

RESUMO
A Reabilitação Pulmonar (RP) é considerada uma estratégia eficaz no manejo de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Apesar
do extenso conjunto de evidências sobre os efeitos positivos da RP em desfechos clínicos como dispneia, fadiga, capacidade funcional e de exercício,
qualidade de vida e estado de saúde, um dos maiores desafios atuais é como promover mudanças no comportamento dos pacientes. Dessa forma,
desfechos como a motivação para a prática de exercícios físicos e o suprimento das necessidades psicológicas básicas têm se tornado desfechos cada
vez mais importantes na busca desses objetivos, pois parecem estar relacionados à aderência do paciente a comportamentos que promovam a saúde.
Portanto, a avaliação do paciente deve abordar também a avaliação de tais desfechos, que deve ser feita por meio do uso de instrumentos válidos e
reprodutíveis. Este estudo tem por objetivo traduzir e validar a escala Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES) na língua portuguesa e
cultura brasileira em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Secundariamente, objetiva-se avaliar a reprodutibilidade e a validade
externa da BPNES. A amostra será composta por pacientes com DPOC que sejam capazes de ler. A primeira etapa consistirá na tradução da versão
original da BPNES seguida pela sua aplicação em 8 pacientes para identificação de dúvidas; a segunda etapa será a retrotradução da escala, que será
aprovada pelo autor da versão original do instrumento. A versão final da escala será aplicada três vezes, em dois dias: no primeiro dia será aplicada
duas vezes por dois observadores e após um prazo de 7 a 10 dias será aplicada novamente por outro observador. As versões brasileiras da Escala de
Autoeficácia da DPOC e o Questionário de Regulação do Comportamento para o Exercício Físico – 2 (BREQ-2) serão utilizados como critério de
validação. O teste t pareado ou de Wilcoxon será utilizado para comparar a pontuação obtida na BPNES entre a aplicação pelo Observador 1 e pelo
Observador 2 e entre os dois dias de aplicação pelo Observador 2. A confiabilidade será avaliada por meio do coeficiente de correção intraclasse e a
consistência interna por meio do alfa de Cronbach. A validade da BPNES em relação ao BREQ-2 e a escala de autoeficácia da DPOC será avaliado por
meio do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman.
Aluno: Tatiane Boff Centenaro

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DA PULMONARY REHABILITATION ADAPTED INDEX OF SELF-EFFICACY (PRAISE)
PARA PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVACRÔNICA NO BRASIL
E-mail: manukarloh@gmail.com
Docente orientador: Manuela Karloh

RESUMO
A DPOC é uma doença prevenível e tratável, que se caracteriza por limitação persistente no fluxo aéreo, tem caráter progressivo e associada com
manifestações pulmonares e sistêmicos que determinam o declínio progressivo do estado de saúde, estado funcional e qualidade de vida do paciente.
A Reabilitação Pulmonar envolve a avaliação completa do paciente e estratégias de intervenção que incluem exercícios físicos, educação e estímulos
motivacionais, projetados para melhorar a condição física e psicológica das pessoas com doenças respiratórias crônicas. A avaliação do paciente é
ampla e deve enfatizar desfechos como a motivação, as necessidades psicológicas básicas e a autoeficácia, além dos desfechos já conhecidos de
capacidade funcional e de exercício, estado de saúde, dispneia, entre outros. Dessa forma, tanto no cenário clínico como no meio científico, é
importante a utilização de instrumentos válidos e reprodutíveis que possam ser capazes de caracterizar e detectar as limitações reais dos pacientes.
Este estudo tem por objetivo traduzir e validar a escala Pulmonary ehabilitation Adapted Index Of Self-Efficacy (PRAISE) na língua portuguesa e cultura
brasileira em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), avaliar sua reprodutibilidade intra e inter-avaliador e a validade externa.
Serão incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de DPOC e capacidade de leitura em português. Primeiramente, será realizada a tradução da
versão original da PRAISE, que será aplicada em 8 pacientes com DPOC, para identificar possíveis dúvidas; em seguida será realizada a retrotradução
das escalas e esta será enviada aos autores de cada escala correspondente, responsáveis pela versão original. A versão na língua portuguesa será
definida após discussão da retrotradução. A escala será aplicada três vezes: no primeiro dia será aplicada duas vezes aos pacientes por dois
observadores e após um prazo de 7 a 10 dias a escala será aplicada novamente por outro observador. Como critério de validação, serão utilizadas as
versões brasileiras da Escala de Autoeficácia da DPOC, a escala Geral de Autoeficácia (EGA) e o Questionário de Regulação do Comportamento para o
Exercício Físico – 2 (BREQ-2). O teste t pareado ou de Wilcoxon será utilizado para comparar a pontuação obtida na PRAISE entre a aplicação pelo
Observador 1 e pelo Observador 2 e entre os dois dias de aplicação pelo Observador 2. A confiabilidade será avaliada por meio do coeficiente de
correção intraclasse e a consistência interna por meio do alfa de Cronbach. A validade da PRAISE em relação ao BREQ-2, escala de autoeficácia da
DPOC e EGA será avaliado por meio do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman.
Aluno: Mariana de Almeida do Nascimento

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título ADEQUAÇÃO DE INGREDIENTES INDUSTRIALIZADOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ASILARES DE FLORIANÓPOLIS
E-mail: robertaramos@live.estacio.br
Docente orientador: Roberta Juliano Ramos

RESUMO
A qualidade de vida na terceira idade pode ser definida como “a manutenção da saúde, em seu maior nível possível, em todos aspectos da vida
humana: físico, social, psíquico e espiritual”. O consumo alimentar e as necessidades nutricionais, bem como o conhecimento e o acompanhamento
constante do estado nutricional de indivíduos idosos, são pontos importantes a serem estudados, porém, infelizmente, pouco ainda se tem realizado
neste campo. Ressalta-se que a alimentação adequada é de extrema importância para essa faixa etária, tanto para a manutenção quanto para a
recuperação do estado nutricional adequado. No ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde publicaram
um documento intitulado “Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde” com a finalidade de servir de instrumento para
classificar alimentos e bebidas industrializados que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, gorduras saturadas e
ácidos graxos trans. Essa publicação busca implementar várias estratégias como restrição na comercialização de alimentos e bebidas pouco saudáveis,
definição de políticas fiscais para limitar o consumo de alimentos não saudáveis, entre outras associadas com a prevenção e o controle da obesidade e
do sobrepeso no âmbito de seus países-membros. Sendo assim, e diante do cenário vivido atualmente, necessário um acompanhamento com estudos
locais sobre a atual adequação dos produtos industrializados aos parâmetros estabelecidos no perfil nutricional da Organização Pan-Americana de
Saúde, como a verificação nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) asilares, que atende um grande número de pessoas da terceira idade e que
tem por objetivo o fornecimento de refeições de qualidade, adequadas do ponto de vista nutricional, sensorial, higiênico-sanitário e que atendam ao
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perfil dos seus clientes. Esta pesquisa objetiva avaliar a adequação de ingredientes industrializados utilizados no preparo de refeições em Unidades de
Alimentação e Nutrição (UAN) asilares, com base nas diretrizes do Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), por meio das
informações contidas na rotulagem nutricional obrigatória. A pesquisa é classificada como um estudo transversal qualitativo, que será realizada por
meio da análise de rótulos de alimentos industrializados utilizados nas preparações servidas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) asilares.
Serão analisados os rótulos de todos os alimentos industrializados processados e ultra processados que façam parte do cardápio da UAN, e estejam
estocados, tanto em temperatura ambiente quanto refrigerados, em três diferentes UANs asilares, localizadas em Florianópolis. Os alimentos serão
classificados como adequados ou inadequados para o consumo frente aos novos parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) para classificação dos alimentos industrializados. Serão avaliados os teores de açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e
trans, além de serem verificados os principais aditivos alimentares utilizados nestes alimentos industrializados, assim como os limites máximos de
consumo recomendados e os riscos da exposição excessiva a tais aditivos pelos idosos.
Aluno: Raquel Bortoli Machado

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título ADEQUAÇÃO DE INGREDIENTES INDUSTRIALIZADOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
TERCEIRIZADAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
E-mail: robertaramos@live.estacio.br
Docente orientador: Roberta Juliano Ramos

RESUMO
Nos últimos anos têm-se verificado um aumento abusivo no consumo de alimentos industrializados. Isso se deve ao fato de algumas mudanças como a
migração das pessoas para os grandes centros urbanos, o desenvolvimento da tecnologia e a facilidade na compra de alimentos já preparados, que
inclusive contém um baixo valor monetário o que os tornam acessíveis a todas as classes sociais. Com isso, os alimentos considerados “de verdade” –
aqueles naturais, os integrais, as frutas, os legumes, as hortaliças, dentre outros – têm perdido lugar para alimentos ricos em açúcares e gorduras
saturadas e trans. Diante dessa realidade, percebe-se o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, de diabetes tipo II, de obesidade, enfim,
de doenças crônicas associadas ao excesso de peso. No ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) publicaram um documento intitulado “Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde” (OPAS, 2016) com a finalidade de
servir de instrumento para classificar alimentos e bebidas industrializados que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras
totais, gorduras saturadas e ácidos graxos trans. Essa publicação busca implementar várias estratégias como restrição na comercialização de alimentos
e bebidas pouco saudáveis, definição de políticas fiscais para limitar o consumo de alimentos não saudáveis, entre outras associadas com a prevenção
e o controle da obesidade e do sobrepeso no âmbito de seus países-membros. Sendo assim, e diante do cenário vivido atualmente, necessário um
acompanhamento com estudos locais sobre a atual adequação dos produtos industrializados aos parâmetros estabelecidos no perfil nutricional da
Organização Pan-Americana de Saúde, como a verificação nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), que atende um grande número de pessoas
e que tem por objetivo o fornecimento de refeições de qualidade, adequadas do ponto de vista nutricional, sensorial, higiênico-sanitário e que
atendam ao perfil dos seus clientes. Esta pesquisa objetiva avaliar a adequação de ingredientes industrializados utilizados no preparo de refeições em
Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) terceirizadas, com base nas diretrizes do Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS),
por meio das informações contidas na rotulagem nutricional obrigatória. A pesquisa é classificada como um estudo transversal qualitativo, que será
realizada por meio da análise de rótulos de alimentos industrializados utilizados nas preparações servidas em Unidades de Alimentação e Nutrição
(UANs) terceirizadas. Serão analisados os rótulos de todos os alimentos industrializados processados e ultra processados que façam parte do cardápio
da UAN, e estejam estocados, tanto em temperatura ambiente quanto refrigerados, em três diferentes UANs terceirizadas, localizadas na Grande
Florianópolis. Serão coletados os dados em três diferentes UANs terceirizadas, ou seja, alimentos produzidos e distribuídos através de uma outra
empresa que presta um serviço dentro de outra, visando o lucro na produção das refeições. Os alimentos serão classificados como adequados ou
inadequados para o consumo frente aos novos parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para classificação dos
alimentos industrializados. Serão avaliados os teores de açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans, além de serem
verificados os principais aditivos alimentares utilizados nestes alimentos industrializados, assim como os limites máximos de consumo recomendados e
os riscos da exposição excessiva a tais aditivos.
Aluno: Júlia Silveira Scarduelli Cesconetto

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título LEVANTAMENTO DO PERFIL CLÍNICO E SOCIAL DAS FAMÍLIAS E DOS BEBÊS INTERNADOS EM UMA UTI NEONATAL DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS
E-mail: HEBE.REGIS@GMAIL.COM
Docente orientador: Hebe Cristina Bastos Regis

RESUMO
A gestação é um período que envolve grandes mudanças psicossociais, quando, além das transformações no organismo, ocorre também, uma
mudança no seu papel e na representação social da mulher, onde uma nova identidade é a ela atribuída, que assume não apenas o lugar de filha, mas
também o papel da mãe. Esta fase gravídica é caracterizada por muita ansiedade, pois vai além das transformações do corpo e dos cuidados com a
saúde. A maternidade carrega consigo um aglomerado de dúvidas, expectativas e preocupações sobre a sua capacidade de gerar um filho perfeito e
saudável bem como as angústias sobre sua competência em promover o desenvolvimento de outro ser. Sendo assim, o parto torna-se o momento
mais aguardado, pois a partir deste momento se iniciará a concretização da maternidade, quando poderá dar início aos planos feitos durante a
gestação, assumindo assim seu papel social. Porém, em um número considerável de casos, ocorrem complicações que se faz necessária internação do
bebê e às vezes, também da mãe. A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), é um espaço existente nos hospitais destinado ao acolhimento de
recém-nascidos em grave estado e com baixa sobrevida, que requerem monitoramento 24 horas e também cuidados mais complexos. E por se tratar
de um ambiente que indica o agravamento das condições de saúde, proximidade com a ameaça de morte ou de sequelas da criança, acaba por
representar uma fase de intensas emoções que podem ir de angustia e solidão à fé e esperança. Quanto ao aspecto psicológico das mães que estão
com seus filhos internados em uma UTIN, é comum observar que elas podem sentir-se culpadas e incapazes. Como o esperado é que ao ganhar o
bebê, ele vá diretamente para os braços da mãe, saudável e capacitado a entrar em comunicação, em trocas interativas; quando isso não ocorre, a
mãe tende a sentir angústia e culpa, acreditando que podem ter colaborado para o nascimento de risco através de seus pensamentos ou desejos
inconscientes ou conscientes (VALANSI; MORSCH, 2004). Diante dessas questões e seu entorno, surgiu o desejo de pesquisar através de uma análise
documental, qual seria o perfil dos bebês internados numa UTI neonatal da região da Grande Florianópolis. A metodologia de trabalho será baseada
numa análise documental, que segundo Santos (2002) é realizada em fontes como tabelas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, etc. Essa
análise será realizada a partir de documentos denominados “resumo de alta”, que contém as principais intercorrências dos bebês atendidos nesse
setor. Em princípio serão analisados os referidos documentos correspondentes aos anos de 2016 e 2017, e se houver necessidade e autorização do
hospital buscar-se-á ter acesso também a alguns dados do prontuário que sejam relevantes para o andamento do trabalho. Tais documentos trazem,
além dos dados clínicos do bebê, dados sociais sobre a família e o contexto de nascimento, que serão importantes para pensar intervenções
psicológicas que viessem a minimizar o sofrimento provocado por esse contexto de hospitalização dos recém-nascidos. Espera-se dessa forma,
ESTÁCIO SANTA CATARINA

Página 115 de 189

buscando com isso estabelecer quais as necessidades desses familiares e no que a psicologia poderia auxiliar na melhoria da construção de vínculo
desta tríade pai - mãe -bebê, assim como uma maior aceitação e entendimento da situação vivenciada nesta UTI Neonatal.
Aluno: Larissa Rohden Ferreira

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL (OP): UM OLHAR COMO POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO À SAÚDE
E-mail: LOPARATELLA74@GMAIL.COM
Docente orientador: Lorena Paratella

RESUMO
Pensar em Orientação Profissional é também pensar estratégias de promoção a saúde dos adolescentes, principalmente quando nos referenciamos a
possibilidades de construção de projetos de vida. Na ampla área das Ciências Humanas com o recorte nos conhecimento da Psicologia – com feitio
teórico na adolescência, definiu-se seguir como objetivos: a) investigar na literatura especializada brasileira, estudos sobre os processos e estratégias
que impulsionam a efetivação por uma escolha profissional; b) levantar materiais em base de dados nacionais, livros, documentos
governamentais/institucionais que tratam especificamente das questões pontuais definidas anteriormente; c) analisar nos artigos os principais fatores
estressores envolvidos neste processo de escolha. O estudo em tela tem como alicerce central conhecer a produção cientifica existente na literatura
brasileira na última década, por intermédio de uma revisão bibliográfica do tipo qualitativa. Tendo em vista a busca pela definição epistemológica da
“escolha profissional” e suas singularidades emocionais (coação social/familiar e angústia) no universo da adolescência, serão analisados artigos
publicados em periódicos brasileiros entre os anos 2007 e 2017. A estrutura metodológica da pesquisa contém 03 (três) grandes etapas, sendo elas: 1ª
etapa: pesquisa bibliográfica, seleção preliminar das publicações científicas; 2ª etapa: triagem e levantamento de dados, com vista ao tema central do
trabalho; 3ª etapa: escrita do artigo de revisão bibliográfica e encaminhamentos para a publicação. Quanto ao significado e relevância do trabalho
pode-se compreender, que a Orientação Profissional exerce fundamental papel na desmistificação do processo de escolha e decisões inerentes ao
projeto profissional, promovendo reflexões, e discussões sobre as demandas sociais, mercadológicas, familiares e contextuais que exercem forte
influência nesta caminhada. Tendo em vista que um dos maiores momentos de acentuada pressão e angustia aos jovens é a definição da escolha
profissional, fato frequentemente perceptível contido na fase da adolescência, período onde observamos intensas transformações, impondo aos
adolescentes, impar exigências no processo de adaptação relacionada com as singularidades das funções biológicas, como nas suas relações inter e
intrapessoais, somando-se a isso, as responsabilidades sociais esperadas diante dessa determinante escolha. Ao considerar adolescência como um
estágio/ciclo do desenvolvimento humano repleto de adversidades e conquistas, caracterizando esse período por extrema instabilidade emocional,
conflitos familiares, crises religiosas e dificuldades na identificação dos grupos socais e sexuais, acrescentando ainda um universo onusto de mudanças,
escolhas e incerteza que proporcionam expectativas e exigências que podem vir a se tornar grandes fontes de estressores.
Aluno: Wealth Karlo Francotti

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título PASSAGEM AO ATO HOMICIDA NA INTIMIDADE: MAPEAMENTO DE HOMICÍDIOS CONJUGAIS CONSUMADOS, TENTATIVAS E HOMICÍDIOS
SEGUIDOS DE SUICÍDIO NA MESORREGIÃO DE SANTA CATARINA NO PERÍODO DE 2007 A 2017
E-mail: JF.HORR@GMAIL.COM
Docente orientador: Joao Fillipe Horr

RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo mapear as variáveis predominantes relacionadas aos casos de homicídios conjugais, tentativas de homicídio na
intimidade e homicídios seguidos de suicídio no período de 2007 a 2017 na mesorregião da Grande Florianópolis. O contexto brasileiro possui dados
alarmantes em relação às violências letais, principalmente contra as mulheres. Nesta tipificação, considera-se o feminicídio, crime de ódio em relação
a condição de ser mulher, como uma categoria política e jurídica nos sistemas notificação dos dados letais e nas políticas de punição, prevenção e
erradicação da violência. Das possibilidades de feminicídios, considera-se a categoria de feminicídio doméstico àqueles que acontecem no contexto
privado, que corresponde a um terço dos assassinatos de mulheres no Brasil. O homicídio conjugal, categoria internacionalmente tipificada dos
assassinatos que ocorrem em relações íntimas, é considerado um ato letal contra um cônjuge ou ex-cônjuge, seja numa relação de namoro, união
estável ou casamento, que é precipitado pela ameaça ou abandono afetivo, sendo que – nas relações heterossexuais – é na sua maioria cometido por
homens. No caso das mulheres que cometem o ato, costuma ser precipitado pela autodefesa diante da violência conjugal ou na ameaça, por parte do
agressor, em relação à vida dos filhos. Isso demonstra a necessidade de uma compreensão diferente da lógica jurídica de crimes passionais, ao
considerar diferenças significativas da presença de variáveis sociodemográficas, psicossociais, situacionais e indícios precursores como indicadores
pertinentes para avaliação de risco de violência letal nestas relações. Esta pesquisa, com delineamento documental e abordagem quantitativa e
descritiva, busca mapear as principais variáveis relacionadas aos homicídios conjugais em diferentes fontes, como notícias de jornais, inquéritos
policiais e processos criminais já julgados. Com estes obtidos, pretende convergir os resultados para os levantamentos dos dados de violência na
mesorregião de Santa Catarina, bem como fornecer subsídios para protocolos de avaliação de risco em diferentes setores como a saúde, assistência
social e judiciário.
Aluno: Mayra Pinho Machado

Curso do aluno: Psicologia

Título REVISÃO DE LITERATURA: IDOSOS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA
Docente orientador: Lorena Paratella

Situação: PIBIC/IES

E-mail: LOPARATELLA74@GMAIL.COM

RESUMO
O Brasil está envelhecendo, percebe-se processualmente uma inversão na pirâmide etária. Espera-se que, em 2030, o contingente de idosos brasileiros
ultrapasse a barreira de 30 milhões de pessoas e represente por volta de 13% da população (IBGE, 2002). O alargamento do topo da pirâmide etária
pode ser observado pelo crescimento da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em
2010 (IBGE, 2011).
Desta forma, urge a preocupação com o envelhecimento saudável. Conhecer estratégias que propiciem qualidade de vida,
inclusão social, socialização e promoção de saúde são de extrema relevância. Historicamente os idosos vivenciam a segregação social e comumente
vivem excluídos dos ambientes de relações interpessoais, especialmente a partir de suas aposentadorias, quando perdem ou diminuem seus vínculos
de amizades. (Dalmolin, 2011). Em 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou três pilares da estrutura política para o envelhecimento
ativo: participação, saúde e segurança. (OMS; 2005). A Organização Mundial da Saúde adotou o termo “envelhecimento ativo” para expressar o
processo de conquista dessa visão. Envelhecimento ativo 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. O envelhecimento ativo aplica-se tanto a indivíduos quanto a
grupos populacionais, e permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que
essas pessoas participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e
cuidados adequados, quando necessários. (Lebrão, 2007). A palavra “ativo”, refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas,
culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. A abordagem do
envelhecimento ativo proporciona uma base para o desenvolvimento de estratégias locais, nacionais e globais sobre a população que está
envelhecendo. (OMS, 2005). Nesse contexto, debruçar-se sob essa temática é considerar aspectos que possam propiciar mais vida aos anos com
qualidade. A qualidade de vida de idosos está relacionada à capacidade em manter sua autonomia e sua capacidade funcional, além de outros fatores
que parecem interferir diretamente nesta e na saúde e sensação de bem-estar, como a segurança socioeconômica e a própria impressão subjetiva
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desse estado de bem-estar e de saúde (RIBEIRO, et al, 2002). Uma importante estratégia utilizada na promoção de saúde dos idosos são os grupos de
convivência da terceira idade, que estimulam a independência, autonomia e fortalecem vínculos geradores de saúde. Esses grupos podem
proporcionar benefícios na saúde dos participantes e vêm ganhando cada vez mais adeptos. (Braz, et al, 2015). Este estudo será uma revisão de
literatura com o objetivo de analisar as produções científicas em um recorte temporal dos últimos 5 anos, nas bases de dados: BVS Psi, LILACS,
MEDLINE, SCIELO, abordando os descritores idosos e grupos de convivência.
Aluno: Geralda Regilania de C. Oliveira

Curso do aluno: Psicologia

Situação: IC/ESTADO

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Jogos Digitais
Título ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS PARA CRIANÇAS COM AUTISMO
E-mail: jhonatan@live.estacio.br
Docente orientador: Jhonatan Alves

RESUMO
Jogos digitais são uma forma moderna de entretenimento que oferecem ambientes atraentes e interativos nos quais os seus jogadores podem
vivenciar múltiplas experiências, assumir diferentes comportamentos, usar a imaginação para transformar o espaço e solucionar desafios que exigem
níveis crescentes de destreza e habilidades. Jogos sérios formam uma modalidade de jogos digitais que, através de práticas educacionais dinâmicas e
motivadoras, conciliam entretenimento ao processo de ensino e aprendizagem para a transmissão de conteúdos educacionais a crianças e
adolescentes. Em especial, nos últimos anos tem-se buscado por formas de aplicar jogos sérios no ensino e aprendizagem de indivíduos que possuem
limitações físicas, mentais, entre outras. No caso de indivíduos com autismo, o uso de jogos sérios tem desempenhado um papel auxiliar e terapêutico
no tratamento de suas limitações promovendo o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades sociais e cognitivas. Sob esta perspectiva, este
projeto tem como objetivo realizar um estudo bibliográfico do estado da arte sobre o desenvolvimento de jogos sérios para crianças com autismo.
Propõem-se a partir deste estudo a implantacão duas fases de trabalho. Na 1o fase será realizado um estudo do estado da arte no que se refere ao
desenvolvimento de jogos sérios para o ensino e aprendizagem de crianças com autismo. Durante a revisão bibliográfica serão levantados os prós e
contras de tais trabalhos a fim de que se infira quais características de tais trabalhos devem ser evitadas e adotadas no projeto do presente trabalho.
Também faz parte da primeira fase uma revisão sobre métodos psicopedagógicos para o tratamento do autismo também serão estudados a fim de
que se adote o m´método mais adequado à proposta de jogo a ser elaborada neste projeto. Na segunda fase será elaborado um protótipo de um jogo
sério. Tal protótipo não se constituirá de uma implementação real de um jogo que executará em alguma plataforma. Para o protótipo deverá ser
elaborado o tipo de jogo (ação, aventura, corrida, por exemplo), os personagens, a história, a dinâmica de como o jogo promoverá o ensino da
habilidade social e avaliação da aprendizagem dessa habilidade por parte da criança com autismo.
Aluno: Luiz Eduardo Franzói de Azevedo
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título (IN)VISIBILIDADES, DIREITOS HUMANOS E QUESTÃO SOCIAL: A PROBLEMÁTICA DO CÁRCERE NO MARANHÃO
E-mail: t_allisson@hotmail.com
Docente orientador: Thiago Allisson Cardoso de Jesus

RESUMO
O Estado Brasileiro e, também o Maranhão, bem demonstram a crise de legitimidade e de desagregação social por inúmeros motivos. O tempo médio
de processamento criminal gira em torno de 07 anos. Nesta senda, a morosidade processual e o trato meramente numérico e simbólico dado ao
problema penal gera descontentamento e descrédito na sociedade, atestado em pesquisa sobre o índice de confiabilidade nas instituições, publicada
pela Fundação Getúlio Vargas, pela qual 70% dos entrevistados não confiam na atuação do Poder Judiciário, não obstante os altos custos para a
movimentação da atividade jurisdicional pelo Poder Judiciário. O Maranhão, um estado historicamente com os menores índices de desenvolvimento
humano do país e com uma potencialidade que passa a ser melhor administrada na última década, possui mais de 12.000 presos, somando os que
estão em unidades prisionais e os que cumprem pena em regime aberto e com mesma proporção nacional de provisórios e fatores geradores de
sanção privativa de liberdade proveniente, sobretudo, de crimes contra o patrimônio e dos tipos penais previstos na Lei de Drogas. O Sistema
Penitenciário Maranhense possui um pouco mais de 5500 vagas, estrutura apropriada para a má acomodação, a intensa conflituosidade intramuros e
as mitigações, por via de consequência, das finalidades de ressocialização que a custódia. O objetivo do trabalho é compreender as relações existentes
na configuração da problemática carcerária maranhense, considerando as (in)visibilidades da questão, a (in)efetividade dos direitos humanos
fundamentais assegurados a públicos específicos e a ambiência social de desigualdades no Estado do Maranhão. Para a consecução dos fins propostos
e considerando a necessária adequação entre marcos teóricos e metodológicos, elegeu-se os parâmetros da sociologia reflexiva para a construção da
proposta metodológica do presente projeto, a partir do pensamento de Pierre Bourdieu, Michel Foucault e Zygmunt Bauman, considerando os
conceitos de campo de luta, poder simbólico, habitus e locus. Considera-se essa postura investigativa necessária para a construção do objeto em tela,
visto que almeja romper com o senso comum e com as representações forjadas da realidade e pela dita opinião pública, considerando o objeto (o
problema do encarceramento) como um fato social e o pesquisador como um ser social. Para os pressupostos conceituais, referenciais teóricos da
criminologia crítica como Alessandro Baratta, Eugenio Raul Zaffaroni, Loic Wacquant e Vera Regina Andrade e outros, que com esses dialogam, serão
utilizados para a problematização da questão aqui enfrentada. Reconhece o campo de análise como um grande desafio, considerando a escassez do
estado da arte, sobretudo no que se refere à literatura sobre as relações entre LGBT´S e pessoas com deficiência no ambiente carcerário. Considera-se
essencial a eleição de categorias para a análise do conteúdo e para a concretização dos objetivos do projeto de pesquisa. Neste sentido, delimitam-se
as categorias Direitos Humanos Fundamentais, Encarceramento, Invisibilidade, Efetividade Constitucional, Violências, Liberdades. A fim de alcançar os
objetivos propostos, utilizar-se-á de pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, usando-se das técnicas de pesquisa bibliográfica;
documental, notadamente a partir de dados e relatórios oficiais para o contexto brasileiro e maranhense publicados pelo Ministério da Justiça, CNJ e
TJ/MA; análise de conteúdo e de observação sistemática e participante do ambiente do cárcere. As informações colhidas e o material levantado serão
colocados em suspense para a construção das relações pretendidas, com rigor e cuidado científico.
Aluno: Flaviane Nogueira Rodrigues

Curso do aluno: Direito
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título MÍDIA, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO DOS SENTIDOS COMPARTILHADOS SOBRE CRIMINALIDADE E PUNIÇÃO NO JORNAL
ITAQUI-BACANGA
E-mail: polianasales@gmail.com
Docente orientador: Poliana Sales Alves Costa

RESUMO
Esta pesquisa visa investigar o potencial de comunicabilidade presente no tratamento dado à violência nas editorias de polícia dos jornais impressos,
dando ênfase à noção de experiência estética, e a produção de sentidos por ela estabelecida para responder ao seguinte questionamento: em que
medida a exposição à violência midiatizada afeta a construção de sentidos socialmente compartilhados sobre criminalidade e punição? Nosso material
empírico é o Jornal Itaqui-Bacanga, impresso popular de circulação semanal em São Luís/MA, com tiragem de 12 mil exemplares, cujo conteúdo é
particularmente a exposição de corpos de vítimas de homicídio. O jornal tem a maior cobertura de polícia entre os jornais do Maranhão, são três
páginas e mais o destaque da capa. Entre as editorias policiais locais é a que expõe a violência de forma mais impactante, sem censura. O jornal ItaquiBacanga é comercializado em toda São Luís, por venda direta (bancas e jornaleiros), com concentração de vendas na região do Itaqui Bacanga, de
grande concentração urbana1. Como o próprio nome faz referência, o jornal trata de acontecimentos da região e a cobertura da editoria de polícia
também é localizada. Com características de jornal popular, tal como definido por Amaral (2006), o jornal utiliza como estratégia de sedução do
público leitor a abordagem assuntos que mexem imediatamente com a vida da população. Por ser um jornal popular, o Itaqui-Bacanga é um veículo
que institui relações de pertencimento com o local onde é produzido e consumido. Assim, interessa-nos apreender as típicas relações interacionais
entre o jornal e o leitor, através do teor estético contido nesse jornal de alto impacto. Considerando-se que o Itaqui-Bacanga vislumbra reações nos
seus leitores, que são impactados e que constroem sentidos sobre o que eles exibem, a pesquisa foi dividida em dois momentos, com uso de
metodologias diferentes. Iniciaremos esta pesquisa com a investigação do tipo bibliográfica para estudo da configuração da violência e da punição que
aparece na imprensa e na relação dela com as políticas de controle criminal e social. Em seguida, passamos a análise dos conteúdos do Jornal ItaquiBacanga, conforme explicamos detalhadamente na metodologia do projeto, para a identificação da estetização da violência, dos efeitos de natureza
sensível que são direcionados aos leitores, capazes de encaminhar e compartilhar sentidos sobre o que o jornal exibe. A última etapa da pesquisa
consiste na aplicação de questionários para grupos focais de moradores do bairro Anjo da Guarda, para identificação de atitudes, valores e normas
culturais em relação a violência e aos direitos humanos, a partir da leitura do Jornal Itaqui-Bacanga.
Aluno: Carlos Eduardo Santos Ramos
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ESTUDO DE UMA PROPOSTA SUSTENTÁVEL QUE VISA A REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA QUE GOTEJA DOS DRENOS DE APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR DA FACULDADE ESTÁCIO SÃO LUÍS
E-mail: wsantosestacio@hotmail.com
Docente orientador: Wellington Cantanhede dos Santos

RESUMO
Além da poluição, a atual crise tem como um grande fator responsável, o alto nível de desperdício geral de água. Mas existem casos mais rotineiros,
como escovar os dentes com a torneira ligada, lavar calçadas com mangueiras, torneiras com defeito que gotejam água, e outras situações. Esse
quadro afeta também São Luís do Maranhão. Conforme afirma o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Índice de Perdas de
Faturamento Total (IPFT), a capital do estado maranhense ocupa o 4º lugar no ranking nacional de desperdício de água, chegando a quase 70%.
Atualmente os aparelhos condicionadores de ar são demasiadamente utilizados em edificações industriais, comerciais e residenciais. Como na
Faculdade Estácio São Luís, em que cada sala porta, no mínimo, um aparelho. Esses aparelhos, quando estão em funcionamento, têm a função de
desumidificar o ar do ambiente interno. A umidade é condensada e a água é drenada para o meio ambiente. Em função disso volume de água que
goteja é significativo, além disso, a água é geralmente descartada de forma inadequada, sendo lançada nas calçadas, gerando limo ou incômodo para
as pessoas. E é nesse contexto que o projeto a ser apresentado adotou uma estratégia sustentável que visa o reaproveitamento para fins não potáveis
da água descartada pelos aparelhos condicionadores de ar dos blocos B e C da Faculdade Estácio São Luís. Para o desenvolvimento da proposta, uma
revisão bibliográfica de artigos, dissertações e teses vem sendo realizada, verificando estudos já existentes sobre a reutilização da água de
condicionadores de ar. Posteriormente serão feitas coletas de amostras da água e a quantificação dos aparelhos, para que seja possível a realização de
cálculos da vazão de água descartada por cada bloco em determinados períodos de tempo. Outras amostras serão coletas com o objetivo de realizar a
caracterização físico-química e bacteriológica da água, afim de verificar a viabilidade da sua reutilização. Além da determinação da relação custobenefício e o a importância do papel da instituição na sociedade ao adotar uma proposta sustentável.
Aluno: Juhlyanne da Silva Gomes

Curso do aluno: Engenharia de Produção
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Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM SÃO LUÍS-MA
E-mail: silviomarinho@yahoo.com.br
Docente orientador: Silvio Carvalho Marinho

RESUMO
A água potável é aquela considerada propícia ao consumo humano, devendo conter características físico-químicas que permitam classificá-la como tal
além de não conter micro-organismos patogênicos e estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal. Os indicadores de contaminação fecal,
tradicionalmente aceitos, pertencem a um grupo de bactérias denominadas coliformes. O principal representante desse grupo de bactérias chama-se
Escherichia coli. A importância das análises se justifica devido ao fato da água, comumente, ser um meio ideal para a veiculação de muitas doenças de
origem bacteriana (febre tifoide e paratifoide, disenteria bacilar, cólera, gastroenterites agudas e diarreias) e também causar problemas relacionados,
por exemplo, às concentrações elevadas de cátions e íons metálicos presentes na água, e que podem trazer complicações à saúde humana. Tendo em
vista a importância da água para saúde, tomou-se a iniciativa de desenvolver um projeto para constatar a qualidade de água, com o objetivo de avaliar
o padrão de potabilidade da água utilizada em laboratórios de análises clínicas de São Luís-MA. As análises compreenderão amostras das águas
coletadas do sistema de abastecimento (como cisternas, caixas d’água, torneiras e bebedouros - escolhido por amostragem aleatória). As amostras de
água serão coletadas em conformidade com a metodologia descrita no Standard Methods (2012), pela equipe do projeto, sob supervisão do Prof.
químico responsável (ou pessoa devidamente treinada) e analisadas nos laboratórios de Química e Microbiologia da Faculdade Estácio de São Luís (em
parceria com a Universidade Federal do Maranhão), para acompanhamento de rotina (a cada mês). Excepcionalmente serão coletadas com maior
frequência (duas vezes por mês para as microbiológicas e bimestralmente para as físico-químicas) para estudos específicos de suspeita ou problemas
de contaminação. Tem como meta o monitoramento da qualidade dos recursos hídricos no âmbito sanitário para que eventuais problemas que
possam ser constatados nas análises sejam fácil e prontamente resolvidos. Nesse contexto, este projeto visa averiguar parâmetros físico-químicos e
microbiológicos, cujos resultados determinarão medidas corretivas.
Aluno: Dênis da Silva Barros
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título CONSUMO DE AÇÚCARES DE ADIÇÃO E SEUS FATORES ASSOCIADOS POR ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO LUÍS,
MARANHÃO
E-mail: padilhalluana@yahoo.com.br
Docente orientador: Luana Lopes Padilha

RESUMO
O consumo de açúcares de adição em todo o mundo atingiu proporções sem precedentes. É notável seu consumo na população brasileira,
especialmente na faixa etária da adolescência. Este aumento favorece o aparecimento do excesso de peso e colabora para o desenvolvimento de
doenças e agravos não transmissíveis. Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma baixa ingestão de açúcares livres ao
longo de toda a vida. Tanto em adultos como em crianças, a OMS tem como recomendação reduzir a ingestão de açúcares livres a menos de 10% da
ingestão calórica total (WHO, 2015). Aliado ao fato do aumento do consumo dos açúcares de adição entre os adolescentes, a escassez de estudos
dessa natureza na cidade de São Luís, Maranhão e a relevância dessa abordagem, tendo em vista os malefícios do consumo exacerbado, este estudo
tem como objetivo avaliar o consumo de açúcares de adição e seus fatores associados por adolescentes de uma escola pública de São Luís, Maranhão.
Trata-se de um estudo transversal, a ser realizado com 731 adolescentes, matriculados em escola pública do município de São Luís, com idade entre 10
e 18 anos. A coleta de dados abrangeu a assinatura do TCLE pelos pais ou responsáveis, a entrega dos Termos de Assentimento Livre e Esclarecido
(TALE) para que os adolescentes assentissem sua participação e o questionário, adaptado do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes
(ERICA, 2011), o qual foi preenchido pelos adolescentes e continha itens referente a características sociodemográficas (idade, sexo, cor, nível
socioeconômico); exposição a fatores de risco (antecedentes familiares e pessoais de doenças, uso de álcool e fumo), além do desfecho principal desse
estudo o consumo de produtos ricos em açúcares de adição. Medidas de peso, altura, índice de massa corporal, massa gorda, massa magra,
circunferência da cintura e do pescoço também serão utilizadas. Na análise dos resultados, serão utilizados análises descritivas e o teste estatístico de
regressão de Poisson com variância robusta para associação do consumo do açúcar com as vaiáveis estudadas. O nível de significância adotado será de
5%.
Aluno: Fabiana Viana Maciel Rodrigues
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BIOLÓGICA
Docente orientador: Gilberth Silva Nunes

E-mail: gil_nut@hotmail.com

RESUMO
O pólen e outros produtos de origem apícola são tradicionalmente utilizados desde muito tempo, especialmente na medicina natural, por apresentar
propriedades fitoterápicas e por sua quantidade de nutrientes que possui e vem tomando espaço diante do seu potencial nutricional. O presente
estudo terá como objetivo avaliar o perfil físico-químico e biológico em pólen coletado pela abelha Melipona fasciculata da região da Baixada
Maranhense, no intuito de identificar o valor nutricional desse produto apícola para agricultura familiar. O perfil do pólen coletado pela abelha tiúba
da Baixada maranhense ainda está sendo estudado sob o ponto de vista das suas propriedades físico-químicas e biológicas, visto que existe diferenças
no produto final quando comparado à Apis melífera. Além da necessidade de qualificação para possibilidade de comercialização na indústria
alimentícia. A pesquisa trata-se de um estudo experimental descritivo, aonde serão coletadas amostras em 5 municípios (São Bento, Palmeirândia, São
Vicente de Ferrer, Bequimão e Perimirim) da Baixada maranhense. Serão determinados os teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídeos, carboidratos,
valor calórico, pH e acidez, fenólicos totais e flavonóides totais por espectrofotometria, capacidade antioxidante pelo método 2,2-diphenyl-1
picrylhydrazyl (DPPH) e capacidade antimicrobiana pela técnica de difusão em ágar. O projeto buscará explorar as potencialidades da bioprospecção
dos produtos provenientes das abelhas criadas na Baixada Maranhense, sendo essencial que se conheça as propriedades básicas e os elementos que
constituem as matérias-primas, considerando as particularidades da região, afim de montar um perfil nutricional e biológico do alimento. O estudo é
importante para explorar as potencialidades da bioprospecção dos produtos provenientes das abelhas criadas na Baixada Maranhense é essencial que
se conheça as propriedades básicas e os elementos que constituem as matérias-primas, considerando as particularidades da região. O projeto de
iniciação cientifica fornecerá informações importantes para estabelecimento de um padrão de identidade e qualidade do pólen de Melipona
fasciculata, de modo a permitir ações de manejo e comercialização oferecendo suporte às futuras ações de desenvolvimento da cadeia produtiva do
alimento no Estado do Maranhão.
Aluno: Jorgianne Pereira Costa
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Projeto(s) do curso: Direito
Título ASPECTOS JURÍDICOS E SOCIOECONÔMICOS DA FUNÇÃO DISTRIBUTIVA DO ESTADO: A DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DA RIQUEZA E SEUS
REFLEXOS NA QUALIDADE DE VIDA
E-mail: profdrfrazao@gmail.com
Docente orientador: Lucas Frazao Silva

RESUMO
Neste texto, que é a base teórica do projeto de pesquisa, busca-se interpretar riqueza como unidade de valor quando se manifesta no imediato não
comprometendo outras unidades de valor ao longo do tempo. Riqueza seria uma “entidade” independente e comunicante, de maneira que se sua
sobrevivência ao longo do tempo não inviabilize a sobrevivência de outras “entidades” similares ou complementares ela se sustenta no longo prazo.
Esta reinterpretação não inviabiliza a interpretação desenvolvimentista, mas seria um esforço para complementar a noção de riqueza social,
separando os efeitos de curto prazo (saciedade) daqueles de longo prazo (escassez) a partir da mesma ideia social de igualdade. A hipótese central que
baliza esta proposta de investigação é que o Estado brasileiro se sustenta em um ordenamento jurídico que pressupõe melhor distribuição de renda,
redução de desigualdades sociais, melhoria gradativa das condições de vida do cidadão, inclusive o respeito e o reconhecimento desta cidadania
através de salários justos e respeito à dignidade da pessoa humana. A justificativa da investigação seria que essas condições legais não estariam sendo
cumpridas o que resulta em uma sociedade desigual, concentradora de renda, tendo o Estado em hipossuficiência não garantindo minimamente as
melhores condições de vida à população. A justiça distributiva ou qualquer outro tipo de justiça legal é ferramenta importante para o desenvolvimento
econômico no modo de produção capitalista. A demanda efetiva depende de consumo em bens de capital, consumo em bens finais e até do consumo
conspícuo. O capitalismo depende de investimentos massivos em bens de capital como determinante do seu crescimento ascensional, mas o consumo
de bens final se consiste em parte fundamental da intenção do capitalista em tomar crédito para investimentos. O modelo burguês de produção
industrial, conhecido como capitalismo, pressupõe em sua origem de formações sociais nas quais a função distributiva do Estado precisa ser cumprida.
O Estado burguês, modelo burguês, gestado desde a Revolução Francesa, é um processo de formação e distribuição de riqueza, garantindo lucro ao
investidor e condições de vida adequadas ao trabalhador. O aparelho normativo – ordenamento jurídico – tem função de dar sustentação e garantir ao
funcionamento do modo de produção, portanto as leis de distribuição e garantias individuais constitucionais devem ser cumpridas para garantir o
processo de acumulação e sua reprodução ao longo do tempo. Como objetivos, analisar as origens teóricas e ideológicas das funções constitucionais
do Estado brasileiro; verificar o alcance e a extensão do cumprimento ou não destas funções; correlacionar estas funções com similares em outras
cartas magnas em economias com PIB semelhante ao nosso mas com IDH superior. E tendo como metodologia: a) Toda a equipe inicialmente fará o
processo de revisão bibliográfica para uniformização de ideias. Todos também buscarão informações em fontes oficiais, públicas ou privadas, sobre o
assunto para compor de imediato um banco de dados comum, mas com distribuição de tarefas para este esforço inicial, até mesmo com minha
participação direta. b) Após este momento inicial, na medida em que cada alunos se identifique com aspectos do problema (ou consolide suas
tendências iniciais), o trabalho será dividido de maneira mais formal que será observado na participação de cada membro da equipe. Os resultados
esperados seriam compor banco de dados público, realizar eventos de socialização das informações, apresentar documentos em eventos acadêmicos e
por fim se apropriar destes conhecimentos para adiantar os métodos, materiais e conteúdo para sua futura elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso de cada componente do projeto.
Aluno: Marcio Wagner Inacio

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título DANO EXTRAPATRIMONIAL DE ACORDO COM A LEI 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA): ANÁLISE DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE
E-mail: janice_zacharias@hotmail.com
Docente orientador: Janice Maria Zacharias

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem por objeto analisar as relações de trabalho que têm passado por constante mudança, tanto na sua prática como
nos mecanismos que a regulam. Visto que, o direito do trabalho é pendular, ou seja, está em constantes modificações. As relações trabalhistas trazem
inúmeros benefícios para diversos setores da economia, de forma que a sua regulamentação tem sido criticada pela sua antiguidade, já que a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é de 1943. Com o atual cenário político e econômico foi realizada uma alteração na Consolidação das Leis do
Trabalho CLT com a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, com o objetivo de adequar a legislação às novas formas de relações de trabalho. Se levarmos
em consideração que as relações de trabalho são marcadas pela subordinação do empregado ao seu empregador, sendo este possuidor do poder
diretivo, é justificável que em alguns casos tal poder diretivo ultrapasse o costumeiro, e, por consequência, acabe gerando danos extrapatrimoniais
passíveis de indenização. Nesse sentido, a Lei 13.467 de julho de 2017 trouxe uma importante e significativa mudança, estabelecendo em seu artigo
223-A, § 1º parâmetros de base salarial para julgamento de dano extrapatrimonial com natureza indenizatória. Tal alteração cria uma verdadeira
situação de demérito entre os trabalhadores que percebem maior remuneração. diante disso, faz necessário um reexame de conceitos, precedentes,
doutrina e jurisprudência, tendo em vista, a singular importância dos danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho, bem como por tratar-se de
direitos fundamentais da pessoa, além da frequência com que figuram nas reclamações trabalhistas. Os mecanismos metodológicos estarão baseados
em pesquisas bibliográficas, hipotética dedutiva. Pretende demonstrar que embora a iniciativa tenha sido no sentido de trazer segurança jurídica no
tratamento do tema, pode acabar causando episódios de extrema injustiça, pode haver incompatibilidade da tarifação do dano extrapatrimonial com o
ordenamento jurídico vigente do país.
Aluno: Andreia dos Santos Barbalho

Curso do aluno: Direito

Título LEI, PODER, AUTORIDADE E LEGITIMIDADE
Docente orientador: Lucas Frazao Silva

Situação: PIBIC/IES

E-mail: profdrfrazao@gmail.com

RESUMO
A justiça demandada a cada desastre (crime, roubo, estupro, assassinato, etc.) é uma clemencia coletiva por punição dos culpados. Punição exemplar,
de preferência pena de morte seguida ou antecedida por algo pior. Vingança Social. Não existe proposta de recuperação ou reinserção à sociedade do
criminoso. Existem mecanismo que reclusão e/ou exclusão temporária ou definitiva do criminoso como último recurso, antes mesmo de lançar mão de
alguma forma de julgamento justo e da busca de algum mecanismo de recuperação daquele que foi considerado culpado de um delito social,
justificado ou não. Baseando em hipóteses implícitas a serem verificadas tais como: o custo social do aparelho de repressão é maior que o custo
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contábil; o aparelho de repressão é ineficiente, caro e anacrônico devido ao perfil dos condenados; a repressão ao crime se consiste em ferramenta de
coerção social das desigualdades resultante da alta concentração de renda; o sistema punitivo em países pobres se resume em punir os que já foram
punidos dadas as desigualdades sociais exacerbadas; dada a alta concentração de renda e grande desigualdade social o conceito de anomia
durkheimiano fica prejudicado; o processo de recuperação via punição em sociedades de grande desigualdade social é ineficaz e caro. Pode-se dizer
que no Brasil o custo da segurança é muito alto e o investimento em recuperação do detento é mínimo, assim esta pesquisa se procurará debater o
cenário do sistema de punição no Brasil. A compilação dos dados servirá de base para alavancar uma discussão e uma possível mudança em um
aterrorizante cenário de desperdício de valores que poderíamos direcionar para que, por mais que seja inevitável, o preso poderá sair da prisão com
uma melhor oportunidade de inclusão dentro do mercado brasileiro. A demonstração será com dados de levantamento bibliométricos e com
pesquisas de campo, o banco de dados servirá para que o governo se baseie nos dados demonstrados para melhoria do investimento financeiro dos
valores que custam um presidiário. O prazer na sociedade de consumo se refere ao imediato, e a consolidação e manutenção de uma Autoridade não
pode suportar este mesmo tratamento. Existe uma crise permanente de mando e obediência, é o crime. Dito popular: manda quem pode obedece
quem tem juízo! É sobre esse “juízo” que os mecanismos de sansões e punições são instituídos para “cuidar” que as coisas aconteçam conforme o
esperado. Durkheim quando trata de caracterizar o Fato Social, define que ele é externo, generalista e coercitivo; e que por tanto deveria dar
sustentação ao tecido social, punindo eventos que se configurassem em transgressão ao instituído, ou seja, a Lei como Símbolo máximo do contrato
social. A lei ou a norma funcionam como elemento de coesão social de forma que sem ela não haveria permanência das relações sociais como estão.
Esta lei ou norma é aquela racionalidade que Weber propôs como forma de legitimação na dominação. Funções diferentes nos dois casos, em
Durkheim a norma é o resultado e zela pelo equilíbrio do sistema. A anomia – momento no qual os desvios de conduta se apresentam fora do “desvio
padrão” – é o momento que a norma deve prevalecer, punindo o transgressor e forçando a volta ao “equilíbrio” ou a normalidade do processo. A visão
um tanto “puritana” de Durkheim funciona como uma resposta à crítica de Marx, na qual o processo de dominação e exploração burguês configura o
sistema de normas para legitimar e garantir seu modelo de exploração calcado na mais-valia. Lembrando um autor marxista, Althursser propõe que
aparelhos do Estado são organizados para perpetuar o modelo de exploração burguês, como a religião, a escola, a justiça, etc.
Aluno: Monica Taina dos Santos Pereira
Aluno: Rodrigo Augusto Pereira
Aluno: Aline Gomes Laurentino de Souza

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

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

Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título LABCOOL - LABORATÓRIO DE COOLHUNTING. PESQUISA DE TENDÊNCIAS MUNDIAIS NO SEGMENTO FEMININO E MASCULINO
E-mail: agaty.way@gmail.com
Docente orientador: Fernanda Ramos Melo

RESUMO
O projeto de iniciação cientifica tem o caráter de envolver o aluno no seguimento de pesquisas em moda. O caráter da Pesquisa de Iniciação Cientifica
é fomentar o crescimento das áreas correlatas a moda, afim de instigar o aluno, o papel de pesquisador investigador. A importância desse projeto
consiste em analisar os aspectos culturais da sociedade local e conhecer a moda internacional, impulsionando as especulações mundiais. A proposta
consiste no desenvolvimento do laboratório de tendências chamado LabCool. A profissão coolhunter no Brasil ainda é tímida. Algumas empresas
trabalham no seguimento de coolhunting, em parcerias com indústrias e agências, alguns casos internacionais. Assim o LabCool tem como objetivo
buscar informações nas redes de fast fashion sobre a moda feminina e masculino, afim de elaborar painéis de inspiração e por fim o manual de
tendências mundiais. Fortalecendo esse seguimento que ainda está em crescimento no país. Os procedimentos de pesquisa são análise bibliográfica,
analise de sites internacionais de moda, levantamento bibliográfico com o tema Coolhunter, análise de desfiles internacionais, pesquisa de mercado
voltado aos produtos têxteis. Comportamento das culturas jovens, aqui é vinculado as redes sociais. Averiguar tendências é analisar comportamentos
da população em massa, isso hoje é refletido pelas redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook. Seguir pessoas com tais particularidade são
fundamentais para analisar os aspectos sociais e as intervenções que determinado grupo vivencia. Tais comportamentos podem criar uma tendência e
por seguinte inferir significativamente no mercado da moda. A metodologia proposta é dada pela pesquisa bibliográfica de artigos e livros, seguida de
analise primaria de redes sociais visando o comportamento e indumentaria usada pelas pessoas. Para tanto a análise das redes de fast fashion serão
conduzidas a nível internacional voltado para as redes Zara, Gap, Primark, H&M, Uniqlo, Mango e outras pertinentes ao tema estudado. A análise
consiste na observação de modelagem, tecidos, aviamentos, estampas e cores. Como resultado desse processo, o produto será apresentado para os
alunos do curso de moda da Estácio São Paulo com caráter acadêmico para os futuros projetos.
Aluno: Mayara Vieira Pinheiro de Paula Machado

Curso do aluno: Design de Moda

Situação: PIBIC/IES

Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
Título AVALIAÇÃO DO EFEITO DA QUALIDADE DO AR SOBRE AS COMUNIDADES DE LIQUENS FOLHOSOS PRÓXIMAS AS ESTAÇÕES QUALAR
CONGONHAS, MARGINAL E INTERLAGOS - SP
E-mail: alessandra.majer@estacio.br
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 por métodos 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 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 três pontos da região metropolitana de São Paulo com
diferentes classificações em termos de qualidade de ar; (2) determinar as concentrações médias dos principais poluentes atmosféricos destes pontos
com base nos dados do programa Qualar.; (3) testar se a poluição atmosférica afeta a diversidade, assim como a abundância e tamanho das espécies
mais abundantes; (4) identificar possíveis espécies de liquens mais resistentes à poluição e se alguma destas pode ser utilizada como bioindicadora.
Para isso, líquens previamente amostrados em três pontos próximos as estações de monitoramento do Qualar serão identificadas e, com base no seu
banco de dados, serão determinadas as concentrações médias dos principais poluentes atmosféricos monitorados. O efeito da concentração destes
poluentes sobre a abundância das principais espécies observadas, assim como sobre sua área superficial, será testado por meio de regressões lineares.
Já possíveis diferenças nas médias de abundância considerando espécies e pontos amostrais serão testadas por meio de uma Anova bifatorial, e o
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mesmo procedimento será realizado para avaliar um possível efeito sobre a área liquênica. Com base nestes resultados serão identificadas as espécies
mais abundantes observadas nos pontos mais poluídos, permitindo a identificação das espécies mais resistentes, assim como a de possíveis
bioindicadoras locais.
Aluno: Andrea de Santana Souza

Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título CONSTRUÇÃO DE UM BIODIGESTOR PARA FINS DE ESTUDO E APLICAÇÃO EM PEQUENO PORTE
E-mail: max.lucas@estacio.br
Docente orientador: Max Antônio Ramos Lucas

RESUMO
O presente trabalho buscou analisar as reações anaeróbicas com matérias orgânicas e apontar procedimentos de aproveitar dos gases gerados pela
reação. A decomposição anaeróbica trata-se de reações químicas na ausência de oxigênio, onde bactérias degradam matéria orgânica gerando
resíduos para aproveitamento agrícola, como também gases CO2 que podem ser utilizados em residências. Para isto, foi construída uma estrutura
capaz de receber, manipular, decompor e direcionar os dejetos e gases gerados na reação com aplicações domésticas de pequena capacidade.
Aluno: Gabriel Artur Casemiro Matos

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título ADERÊNCIA A UM NOVO MODELO DE GESTÃO CORPORATIVO - ERP
Docente orientador: Celso Gonçalves

E-mail: celsogonc@hotmail.com

RESUMO
O projeto tem por finalidade descrever como os processos e as atividades das áreas de negócio de uma empresa encontram-se atualmente, o que
deve ser planejado para o 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. O projeto irá contemplar um estudo através de técnicas de levantamento e análise de requisitos, compreensão das áreas de negócios da
empresa alvo, técnicas de levantamento, resolução de problemas, conflitos, estrutura organizacional. Ferramentas administrativas como diagrama de
Ishikawa, para identificação de causa e efeito e organizar o raciocínio em discussões de problema prioritário, em processos diversos, especialmente na
produção industrial, estudo desse projeto. Mapeamento dos processos atuais através de ferramentas BPMN (Business Process Model and Notation),
cuja finalidade prove uma gramática de símbolos para mapear, de maneira padrão, todos os processos de negócio de uma organização. Como
resultado desse projeto, teremos entregas parciais, tais como: mapeamento das áreas de negócios da empresa, proposta de melhoria dos processos,
com a proposta para o novo modelo de gestão. Relatórios de gestão de risco de projeto, gestão de mudança organizacional, impacto na implantação
do novo modelo, envolvendo pessoas e tecnologia. O modelo incentiva o aprimoramento do estudo em gestão empresarial, não somente no aspecto
de tecnologia, mas também com enfoque em gestão de mudança organizacional, pois é fato, que muitas implantações de sistemas corporativos são
traumáticas quando não é tomado o devido cuidado de se envolver também o fator humano. Através de indicadores de desempenho ilustraremos
como a empresa se comporta hoje e o que poderemos melhorar em qualidade, atendimento, distribuição de produtos, eficiência, forma de trabalho, e
por fim permitindo que o aluno de Iniciação Científica demonstre o conhecimento adquirido em sala de aula nas disciplinas de gestão em tecnologia de
informação, com a simulação de um modelo empresarial vivido pelo orientador nas diversas empresas que tive oportunidade de prestar meus serviços
como consultor de informática. Nesse estudo estamos apresentando modelos de uma empresa do setor industrial, mas o mesmo pode ser utilizado
para outros segmentos empresarial, como alimentos, saúde, serviços, etc. Faz parte desse projeto apresentarmos o conhecimento adquirido ao longo
de nosso estudo, através de lições aprendidas, relatando o que aprendemos, o que não deu certo, o que pode ser mudado, os impactos na mudança,
aonde cabe tecnologia, o que pode mudar nos processos, quais são os riscos do projeto como um todo. Experiência anterior nos mostra que é
gratificante mesclar estudo acadêmico com modelo empresarial, pois traz para o aluno uma aproximação com o mundo real, objetivo desse trabalho
de Iniciação Científica.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Jackeline Sousa Soares
Herbert Jung Sin
Rafael Dantas Fortes
Joyce Peixoto da Silva
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DIREITO À PROPRIEDADE SOB A PERSPECTIVA DO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO
E-mail: samiradaud@hotmail.com
Docente orientador: Samira dos Santos Daud

RESUMO
O direito à propriedade é um importante tema nos estudos do direito, haja vista a sua amplitude e relevância na vida das pessoas, afinal, para viver
com dignidade é fundamental dispor de alguns bens, principalmente, uma casa. Ocorre que, como todo direito, ele vem mudando com o curso do
tempo e as transformações sociais, culturais e territoriais que o mundo contemporâneo impõe. Se o mundo está mudando, é natural que o Estado,
organização político-jurídica, mude também. Um exemplo entre tantas transformações é a nova forma de ver o estado que está surgindo em alguns
países da América Latina como Bolívia, Equador e Venezuela. A Bolívia com a sua constituição de 2009 passou a ser nomeada oficialmente de Estado
Plurinacional da Bolívia, essa mudança vai além do aspecto linguístico, há na verdade uma mudança de ideologia, de pensamentos, de visão de mundo.
Essa concepção nova da Bolívia, e de outros países citados, ganhou relevância no Direito, mais especificamente no direito constitucional e passou a ser
chamada de novo constitucionalismo latino-americano. Diante dessa nova corrente é possível vislumbrar algumas mudanças no direito da
propriedade, como esse novo modelo de estado está voltado para características e peculiaridades mais nacionalistas, ou seja, o abandono efetivo da
visão eurocêntrica de mundo. Podemos ver, dentre tantas, uma ampliação da função social da propriedade. A constituição boliviana de 2009 provocou
uma limitação às propriedades rurais, agora elas não podem ter mais de cinco mil hectares e têm de cumprir uma função social. Tal mudança, do
ponto de vista do direito da propriedade é bastante importante não só para os cidadãos bolivianos, pois constitui uma tendência normativa que tem
vistas além das questões econômicas, pois constituiu uma concepção de mundo mais sustentável e preocupado com o meio ambiente. Trazendo todas
essas implicações para o ordenamento jurídico brasileiro, podemos perceber que o princípio da função social da propriedade também está expresso
no art. 5º da nossa carta magna, no entanto, tal princípio ainda não detém aplicabilidade efetiva, o que tem relação direta com a falta de discussão e
reflexão sobre esse tema à luz da constituição e mais especificamente do novo constitucionalismo latino-americano. Desta forma, é possível uma
justificação da pesquisa na medida em que essa nova feição do constitucionalismo-americano é totalmente aplicável ao contexto histórico do Brasil,
assim o objeto geral da pesquisa é analisar as implicações desse novo constitucionalismo latino-americano na concepção do direito à propriedade
brasileiro, bem como a relação de desenvolvimento sustentável e a limitação da propriedade rural na Bolívia. Que será feito através de uma pesquisa
bibliográfica aplicando os métodos hipotético-dedutivo e dialético.
Aluno: Jhonny Vieira da Trindade

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ESTUDO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO LEVE COM ARGILA EXPANDIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO SEIXO ROLADO BRITADO, PRODUZIDO COM
AS CINZAS DO PÓ DA FIBRA DE COCO
E-mail: merciampg@yahoo.com.br
Docente orientador: Mercia Maria Pinheiro Gambarra

RESUMO
Atualmente, tem-se observado um aumento expressivo em pesquisas voltadas para a utilização de resíduos industriais na construção civil e o seu
reaproveitamento tem trazido benefícios econômicos e, principalmente, ambientais. Um dos resíduos estudados é a fibra do coco, que é gerado pelo
processamento de produção de derivados do coco, como óleos, leites, e materiais de beleza, e pelo consumo de sua água e carne em natura em praias
e outras regiões, que são descartados no meio ambiente sem nenhum tratamento que minimize os impactos ambientais, como a produção de metano,
oriundo de sua decomposição e poluição de terrenos, rios e lagoas. Neste sentido, este estudo foi elaborado com a finalidade de avaliar a influência da
introdução das cinzas do pó da fibra de coco, em substituição ao agregado miúdo, na produção de concreto leve com argila expandida, baseado na
resistência à compressão, com o intuito de pesquisar tecnologias alternativas para a construção civil, que possam trazer benefícios sociais, econômicos
e ambientais. Para a construção deste trabalho será realizada, revisão bibliográfica, através da busca e leitura de livros, artigos especializados, teses e
trabalhos apresentados em congressos, preparação da matéria-prima, a partir da sua coleta, extração, moagem, peneiramento e calcinação, para que
as cinzas possuam as mesmas características físicas do agregado miúdo (areia) ao qual será substituído. A mistura, na produção do concreto, deverá
seguir o traço 1:2,32:2,37:0,59 (cimento:areia:brita:água), calculado para se obter resistência de 20MPa de acordo com a norma técnica ABNT NBR
6118/2014, em percentuais de substituição das cinzas do pó da fibra do coco ao agregado miúdo (areia), em 0, 10, 20, 30, 40 e 50%. A moldagem, em
corpos de prova cilíndricos, e a cura serão realizadas conforme a norma técnica ABNT NBR 5738/2015. Para este estudo serão adotados tempos de
cura de 7 e 28 dias e para cada percentual de substituição das cinzas pela areia, serão produzidos corpos de prova em triplicata, mantendo a
confiabilidade dos dados. A determinação da resistência e densidade dos corpos de prova de concretos com as cinzas do pó da fibra de coco serão
determinados a partir de ensaios e cálculos conforme normas ABNT NBR 5739/2007 e ABNT NBR 12644/2014. Com a análise dos resultados obtidos,
espera-se que a adição das cinzas do pó da fibra do coco possa manter ou aumentar a capacidade de resistente do concreto, que consiste basicamente
na segurança à ruptura, possibilitando a sua utilização na construção civil. Os resultados obtidos com a pesquisa, ainda, poderão ser utilizados na
produção de artigo científico e orientação de futuras aplicações deste tipo de concreto.
Aluno: Miguel de Castro Cerqueira
Aluno: João Paulo Monteiro Carvalho

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

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título INTERFEROMETRIA A LASER APLICADA À METROLOGIA ÓPTICA NA ENGENHARIA
E-mail: wilson.linhares@estacio.br
Docente orientador: Wilson Linhares dos Santos

RESUMO
O objetivo do referido projeto de pesquisa visa o estudo aprofundado da interferometria a laser aplicada à metrologia óptica com situações ligadas à
engenharia, através do projeto e construção de um interferômetro idealizado por Albert Michelson, que demonstra a interferência óptica e a
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superposição de ondas. Denomina-se interferometria o método de medição que utiliza o fenômeno da interferência das ondas eletromagnéticas,
podendo ser ondas de luz, rádio ou som. Essas medições podem incluir determinadas características das ondas e também dos materiais com os quais
elas interagem. A interferometria também é utilizada para descrever as técnicas que utilizam ondas de luz para o estudo das alterações em
deslocamentos, e é baseada no princípio físico da interferência de ondas através de sua superposição, que ocorre quando duas ondas de luz que
coincidem em fase se amplificam e resultam na chamada interferência construtiva, enquanto que duas ondas em oposição de fase se cancelam,
ocasionando a interferência destrutiva. A interferometria óptica como técnica de medição tem sido usada por mais de uma centena de anos, e sua
exatidão foi posteriormente melhorada com a invenção do laser, por ser uma fonte de luz pontual, intensa e monocromática. A primeira
demonstração da utilização dos princípios da interferência da luz como uma ferramenta de medição foi realizada em um interferômetro em 1887.
Embora a tecnologia e a precisão da medição terem sido melhoradas ao longo dos anos, os princípios básicos subjacentes do interferômetro de
Michelson continuam sendo o núcleo da interferometria, e consiste de um espelho semiprateado divisor de feixe, dois espelhos e uma fonte de luz
coerente. Quando a luz passa através do divisor de feixe, que é parcialmente reflexivo, ela é dividida em dois feixes de mesma intensidade com
diferentes caminhos ópticos, um segue para o espelho fixo e o outro vai para o espelho móvel. Depois de serem refletidos de volta pelos espelhos,
esses feixes se recombinam novamente no divisor de feixe antes de atingir o detector. A diferença de percurso destes dois feixes provoca uma
diferença de fase que cria um padrão de franjas de interferência. Este padrão é então analisado pelo detector para avaliar as características da onda,
as propriedades do material ou o deslocamento de um dos espelhos, a depender do tipo de medição para o qual o interferômetro é utilizado.
Atualmente uma das maiores aplicações da interferometria a laser é no estudo da interferometria de medição de deslocamento, amplamente utilizada
para calibração e controle mecânico de movimento de estágio em usinagem de precisão, que tem elevada importância na engenharia automobilística,
aeronáutica e aeroespacial, por se tratar de uma técnica de caracterização não destrutiva pela ausência de contato físico entre a instrumentação
envolvida e o objeto a ser analisado, possibilitando também medidas de grandezas físicas extremamente precisas. Sendo assim, propõe-se o referido
trabalho de pesquisa, baseado no projeto e construção de um interferômetro a laser idealizado por Michelson com dois comprimentos de onda
distintos. Com isso, o estudo de como a interferometria a laser pode ser aplicada à metrologia óptica e a correlação com situações ligadas à
engenharia no campo das medições, calibração e controle, pode ser evidenciado em disciplinas práticas nos cursos de engenharia, despertando no
aluno interesses, motivações e curiosidades que certamente contribuirão no seu desenvolvimento acadêmico e profissional.
Aluno: Leandro Paraíso de Almeida

Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Título PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE DE LIMPEZA ULTRASSÔNICO
Docente orientador: Cochiran Pereira dos Santos

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: cochiran@hotmail.com

RESUMO
O objetivo do referido projeto de pesquisa visa o estudo aprofundado da correlação do ultrassom com situações ligadas à engenharia, através da
análise detalhada de sua influência em controlar a qualidade de processos de limpeza de peças e equipamentos mecânicos. Denomina-se ultrassom
como toda vibração no ar que vai além dos limites sonoros perceptíveis pelo ser humano, compreendendo-se a frequências acima de 20.000 Hz. O
mecanismo de ultrassom utiliza ondas mecânicas, acústicas, eletromagnéticas e longitudinais que percorrem toda a matéria ferrosa ou não,
interagindo com a substância e mostrando suas peculiaridades e aspectos. As frequências ultrassônicas são geradas por transdutores, sistemas
capazes de converter um tipo de energia em outro, que nesse caso especificamente, convertem energia elétrica em energia mecânica por meio de
vibrações. A técnica de limpeza/higienização por meio de ultrassom é mais um emprego dessas funcionalidades e a aplicação desses procedimentos
tem superado as expectativas da área industrial de maneira surpreendente, devido principalmente, à vasta área de atuação. Esse método de limpeza
atinge os poros da superfície e áreas de difícil acesso, em que nenhum outro sistema consegue limpá-los, seja ele manual ou mecânico,
proporcionando eficiência, rapidez e economia na eliminação das impurezas. A lavagem ultrassônica diminui a possibilidade de desgaste dos
instrumentos, pois a lavadora não os coloca em atrito, como ocorre durante uma lavagem manual, diminuem ainda os riscos inerentes à atividade
laboral e a redução da necessidade de capacitação do colaborador em decorrência de avanços tecnológicos. Outra vantagem é que a automatização do
processo diminui muito os erros com o uso inadequado de insumos. Assim, garante-se que os parâmetros sejam mantidos durante todas as fases do
processo, evitando-se acidentes que porventura possam acontecer com a utilização inadequada da dosagem de soluções adstringentes e água e,
consequentemente, desperdício de material. Essa é uma característica muito importante para um resultado eficiente e satisfatório, em que a adoção
de práticas corretas promove o desenvolvimento econômico adaptado aos métodos de integração com a natureza e a sociedade, com a diminuição
dos poluentes químicos utilizados. A conscientização de ações sustentáveis da empresa é responsável pela conquista de clientes que se preocupam
com o meio ambiente. Sendo assim, propõe-se o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de um tanque de limpeza ultrassônico, também
denominado por desengraxante ultrassônico, utilizando componentes eletrônicos analógicos e que, na segunda etapa desse projeto, será digitalizado
através de um microprocessador que engloba software e hardware e que tem como objetivo fornecer uma plataforma fácil para prototipação de
projetos interativos. Esse microprocessador faz parte da chamada computação física, a área da computação em que o software interage diretamente
com o hardware por uma linguagem de programação padrão, tornando possível a integração fácil com sensores, motores e outros dispositivos
eletrônicos, possibilitando ao aluno a aptidão necessária para desenvolver projetos em qualquer área de interesse e atuação.
Aluno: Andrew Faustino da Conceição Bezerra

Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROJETO E MONTAGEM DE UM BRAÇO MECÂNICO ROBÓTICO MICROPROCESSADO
E-mail: mchagasfisica@gmail.com
Docente orientador: Marcos Antônio Passos Chagas

RESUMO
O objetivo do referido projeto de pesquisa visa o estudo da robótica, um ramo interdisciplinar de engenharia e ciência que inclui engenharia mecânica,
engenharia elétrica e ciência da computação, entre outras. Robótica refere-se ao projeto, construção, operação e uso de robôs, bem como sistemas de
computador para seu controle, sensoriamento e processamento de informações. Essas tecnologias são usadas para desenvolver máquinas que podem
substituir e replicar ações humanas, sendo os robôs usados em qualquer situação e para qualquer finalidade, tal como automação de processos de
fabricação em indústrias, em ambientes perigosos na detecção e desativação de bombas, ou simplesmente onde humanos não podem sobreviver.
Atualmente, a robótica também é usada em ciência, tecnologia, engenharia e matemática como valiosa ferramenta de auxílio ao ensino. O conceito de
criar máquinas que podem operar de forma autônoma remonta aos tempos clássicos, mas a pesquisa sobre a funcionalidade e os usos potenciais dos
robôs não cresceu substancialmente até o século XX. Ao longo da história, tem sido frequentemente assumido que os robôs um dia serão capazes de
imitar o comportamento humano e gerenciar tarefas de uma maneira humana. Essencialmente, um robô é uma máquina reprogramável capaz de
realizar um movimento para a execução de uma tarefa. Robôs usam uma codificação especial que os diferencia de outras máquinas e máquinasferramentas, e têm sido utilizados crescentemente em indústrias, devido às suas capacidades como resistência, robustez e precisão. O primeiro braço
robótico desenvolvido para automatizar tarefas em uma fábrica se deu na década de 1950, com o projeto Unimate, utilizado em uma indústria
automobilística. Na década de 1960, foi fundada a primeira empresa de fabricação de robôs. O avanço da microeletrônica veio popularizar os sistemas
computacionais e, na década de 1970, começaram a surgir os sistemas de processamento central em um único chip de silício e a tecnologia MOS,
lançada em 1975, introduziu mais velocidade de processamento. Após a chegada do Z80 em 1976, integrando milhares de transistores em uma única
pastilha, surgiu o conceito de microcontrolador. Os microcontroladores possuem, embutidos em um único chip, não só um sistema central de
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processamento, mas diversos periféricos como memória, conversores analógico-digital e barramentos de comunicação. O tipo de robô mais comum é
o braço robótico. Um braço robótico típico é composto de sete segmentos, unidos por seis articulações e montado em uma estrutura de base
estacionária. O computador, ou microcontrolador, controla o robô girando motores de passo individuais conectados a cada junta, alguns braços
maiores usam hidráulica ou pneumática. Ao contrário dos motores comuns, os motores de passo se movem em incrementos exatos. Isso permite que
o computador mova o braço com muita precisão através de sensores de movimento. O trabalho do braço é mover uma mão robótica de um lugar para
outro. As mãos robóticas geralmente têm sensores de pressão embutidos que informam ao computador que o robô está segurando um objeto. A
maioria dos robôs industriais trabalha nas linhas de montagem de automóveis e podem realizar o trabalho com mais eficiência do que os seres
humanos, não importando quantas horas estejam trabalhando. Segundo a International Federation of Robotics, para se realizar pesquisas em robótica,
robôs devem ser construídos pois, ao se trabalhar apenas com projetos de pesquisa baseados em simulações, perdem-se muitos detalhes. Desde o
ano de 2011 há uma norma específica da International Standartization Organization, denominada ISO 10218, que define um robô como uma máquina
manipuladora com vários graus de liberdade, controlada automaticamente com base fixa ou móvel para utilização em diversos fins. Sendo assim,
propõe-se o referido trabalho de pesquisa, baseado no projeto e construção de um braço mecânico robotizado com motores de passo controlado por
microcontrolador com linguagem de programação de código aberto, que deverá acionar motores de passo, controlados por um joystick inicialmente, e
depois incrementar uma interface de comunicação sem fio para realizar movimentos por meio de um aplicativo Android. O projeto de pesquisa
certamente desperta no aluno interesses, motivações e curiosidades que contribuirão no seu desenvolvimento acadêmico e profissional.
Aluno: Fabiano Santos Resende

Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE A PRIMEIRA ABORDAGEM EM PARADA
CARDIORRESPIRATÓRIA E REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR EM ADULTOS
E-mail: marcelo.mota@estacio.br
Docente orientador: Marcelo Mendonça Mota

RESUMO
Dentro de várias pesquisas é visto que o conhecimento dos profissionais de Educação Física em relação Suporte básico de vida (SBV) é insatisfatório.
Muitos profissionais concluem a graduação e iniciam a prática profissional sem um conhecimento específico adequado para a identificação de uma
parada cardiorrespiratória (PCR) e manobras de reanimação pulmonar (RCP). O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de uma intervenção educativa
sobre PCR e RCP no conhecimento teórico-prático de professores de educação física. Trata-se de um estudo com delineamento transversal, que será
desenvolvido em uma população dos profissionais de educação física do município de Aracaju. Através dos dados fornecidos pelo Conselho Regional
de Educação Física (CREF20) serão selecionados profissionais que atuam em espaços não formais, com formação de bacharel e/ou licenciatura plena. A
amostra será composta por 217 professores de ambos os sexos que estejam credenciados no CREF20. Inicialmente os sujeitos serão submetidos
individualmente a uma simulação de reconhecimento de uma PCR em adulto, para a representação da PCR será utilizado um manequim de RCP, no
qual os indivíduos deverão executar as técnicas de RCP determinadas pela diretriz da American Heart Association (AHA). Após isto, os profissionais
serão expostos a uma intervenção didática no qual será verificado o conhecimento teórico e prático a respeito do assunto através de um questionário
com 13 questões, das quais serão referentes à identificação e dados em relação à formação inicial dos participantes e 08 questões para mensurar os
conhecimentos técnicos em relação ao SBV com a utilização da manobra de RCP em possíveis causas de eventos súbitos. Logo após será feito um
treinamento teórico/prático sobre o reconhecimento de PCR e as manobras de RCP, em seguida os indivíduos serão submetidos a um novo
questionário que visa à avaliação do conhecimento adquirido após a intervenção prática/teórica. Nossa hipótese é que ao final do processo os
profissionais de Educação Física estejam capacitados com noções básicas sobre PCR-RCP, espera-se também que esse conhecimento seja passado
adiante pelos profissionais de modo que se tornem agentes multiplicadores e colaborem na prevenção e diminuição dos riscos em seu meio e na
sociedade.
Aluno: Thincia Luandes Mota Barreto

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título A PROBLEMATIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO LGBT VÍTIMA DE AGRESSÃO NA UNIDADE DE SAÚDE
E-mail: alessa.vasconcelos@estacio.br
Docente orientador: Alessa Caroline Pedroza de Vasconcelos

RESUMO
Em todo o mundo Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), são vítimas de violência sendo agravado quando trazemos
o foco dessa violência para o Brasil sendo o país número 1 em casos de morte de pessoas LGBT’S, seja por assassinato ou suicídio. O país de maior
diversidade do mundo possui também a maior taxa de violência e mortes contra LGBT’S. Sendo encontrados em literatura relatos de dificuldade no
acesso aos serviços de saúde, a falta de programas e profissionais específicos, capacitados para atender a classe vitimada, entretanto poucas são as
literaturas que abordam essa temática. O presente estudo tem como objetivos compreender os principais impasses encontrados no acesso ao público
LGBT vítimas de agressões aos serviços de saúde. Assim como identificar dentre a classe LGBT qual gênero é o mais prejudicado na busca por
atendimento, relacionar a resistência ou a ausência da busca com o atendimento prestado nos serviços de saúde, constatando a forma com que são
acolhidos e mostrar a percepção dos usuários ao receber os cuidados prestados pelos serviços. A pesquisa tem caráter qualiquantitativo exploratório e
será realizada com integrantes LGBT’S contatados durante evento de prestação de serviços na CasAmor, no bairro Inácio Barbosa em Aracaju/SE. A
coleta de dados será através de entrevista narrativa com auxílio de um Minigravador/MP3 Player IC Recorder portátil e um formulário
semiestruturado, utilizado por Armani e Filho (2016) em sua pesquisa e adaptado para atender os objetivos propostos, abordando questões sobre
violência sofrida e procura aos serviços de saúde em decorrência do agravo. Espera-se que essa pesquisa contribua no despertar da população e de
profissionais de unidades de saúde acerca de questões envolvendo as possíveis barreiras e dificuldades que possam ser identificadas pelos usuários na
busca por atendimento, acolhimento prestado a população LGBT vítima de agressão. Assim como busca-se evidenciar quais as principais
irregularidades e consequentemente atentar no reparo das mesmas.
Aluno: Éverton Prado Lima
Aluno: Vinielly Moura Moraes

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título CAUSAS DE ÓBITOS NEONATAIS E FATORES ASSOCIADOS DE RECÉM-NASCIDO COM CONDIÇÕES DE RISCO DE VIDA AO NASCER
E-mail: lilianliborio@hotmail.com lilian.liborio@est
Docente orientador: Lílian dos Santos Libório

RESUMO
A mortandade neonatal é um índex significativo do status de evolução de um país. No Brasil, a maioria absoluta dos partos ocorre em ambiente
hospitalar e metade dos óbitos infantis acontece durante a primeira semana de vida. As causas para o óbito de recém-nascidos com até seis dias de
vida na maioria das vezes estão o baixo peso ao nascer, pré-termo e pós-termo, mães não alfabetizadas, raça negra, gestação gemelar e extremos da
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idade gestacional. Justificativa: o conhecimento das causas de óbitos contribuirá para o auxílio dos profissionais de saúde permitindo-os desenvolver
estratégias de cuidados aos neonatos, aprimorando as intervenções assistenciais na busca ativa da efetividade da assistência prestada ao neonato
contribuindo por sua vez na redução da mortalidade neonatal. Objetivos: identificar as causas de óbito neonatal e os fatores associados de recémnascidos com condições de risco de vida ao nascer. Metodologia: na 1ª etapa da pesquisa foi realizado um estudo de coorte com ênfase no desfecho
para o óbito infantil. Inicialmente, os recém-nascidos foram selecionados a partir de critérios de risco de vida ao nascer, que foram peso ao nascer
<1500g, Apgar do 5º minuto < 7 e idade gestacional < 32 semanas, pré-determinados após a avaliação de todos os prontuários dos nascidos vivos das
grávidas internadas para parto e residentes em Sergipe, de outubro de 2014 a setembro de 2015. Após essa identificação, foi realizada a coleta de
informações por meio de entrevistas com as mães dos neonatos e verificação dos prontuários e cartões das gestantes, sendo acompanhada a evolução
desses bebês durante a internação até o 6º dia completo de nascimento. Foram digitados em um banco de dados no Excel as informações dos
formulários coletados de março a setembro de 2015, esse projeto prevê a digitação dos formulários de outubro 2014 a fevereiro 2015, assim como
propõe avaliar o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) para identificar as causas dos óbitos dos RN selecionados na 1ª etapa da pesquisa até o
27º dia completo de nascimento e fatores associados a esses óbitos, utilizando o banco de dados da pesquisa. Para a análise dos dados, será utilizada a
estatística descritiva, apresentada por frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central e variabilidade. As associações serão avaliadas
por meio do teste do qui-quadrado e o teste Mann Whitney, com nível de significância α = 0,05. Por fim elaboração dos relatórios e construção dos
artigos.
Aluno: Edivan Oliveira da Cunha

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS FRENTE AO USO DOS MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS NO CONTROLE DA DOR DURANTE O TRABALHO DE
PARTO NORMAL
E-mail: anninhaavb@hotmail.com
Docente orientador: Anne Aires Vieira Batista

RESUMO
No Brasil, o principal motivo para escolhas de parto cesáreo pelas mulheres é o medo da dor durante o processo de parturição, indicando uma falha na
comunicação que acontece desde o início do pré-natal. Todavia, a cesariana é um tipo de parto que só tem indicações quando o parto normal traz
risco de vida para a mulher e o feto, ou em casos de emergências. Dados epidemiológicos do Brasil no ano 2011, demonstraram que a proporção de
partos cesáreos na região Norte correspondeu a 53,88%, sudeste 59,49%, sul 60,11%, centro-oeste 58,94% e na região nordeste 46,28%, sendo em
Sergipe 38,13%. As técnicas não farmacológicas são importantes para oferecer conforto no trabalho de parto na maior parte dos estudos analisados e
tem auxiliado as parturientes a vivenciarem o trabalho de parto menos estressante e traumático, diante das intervenções invasivas que geram um
maior desconforto ou crescimento da dor. Justificativa: O presente estudo justifica-se, uma vez que, o uso desses dos métodos não farmacológicos de
alívio da dor durante trabalho de parto e parto além de estarem altamente envolvidos com as políticas de humanização do processo de nascimento,
eles possibilitam às mulheres a redução do medo, a autoconfiança e satisfação. O conhecimento e identificação dos métodos não farmacológicos
contribuirá para o auxílio dos profissionais enfermeiros permitindo-os desenvolver práticas de cuidados humanizados com atenção as parturientes,
aprimorando as intervenções não invasivas, na busca ativa da efetividade da assistência voltada ao protagonismo da mulher em trabalho de parto
contribuindo por sua vez na redução dor durante o processo de parturição. Objetivos: Conhecer a percepção dos enfermeiros sobre o uso dos
métodos não farmacológicos utilizados para alívio da dor durante o trabalho de parto normal. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva
exploratória com análise qualitativa dos dados a serem coletados em campo, em que será desenvolvida com enfermeiros da Maternidade do Hospital
Regional de um município Sergipano, Brasil e foi submetida a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa sob número do CAAE 89372018.3.0000.8079.
Aluno: Fernanda Oliveira de Novais
Aluno: Douglas Vinicius dos Santos Feitosa

Curso do aluno: Enfermagem
Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ANÁLISE DA FORÇA, RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE ATIVAÇÃO DOS MÚSCULOS ESTABILIZADORES LOMBARES EM INDIVÍDUOS COM E SEM
DOR LOMBAR
E-mail: mauricio.lpn_fisio@hotmail.com
Docente orientador: Maurício Lima Poderoso Neto

RESUMO
A dor lombar é um desafio substancial para a gestão clínica, sendo considerado o problema musculoesquelético mais prevalente e oneroso em
sociedades economicamente avançadas, visto que em longo prazo pode gerar incapacidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde cerca de 80%
dos adultos terão pelo menos uma crise de dor lombar durante a sua vida, e 90% destes apresentarão mais de um episódio. Dentre as lombalgias mais
prevalentes na população, a dor lombar inespecífica ganha destaque pois em exames de imagem não há uma constatação clara dos seus fatores de
deflagração o que dificulta o diagnóstico e seu tratamento. Assim este tipo de dor lombar é também denominado lombalgia mecânica-postural e é
muitas vezes associada a lesões musculoesqueléticas e aos desequilíbrios musculares na coluna lombar e estabilização dos músculos pélvicos. A
instabilidade lombar é apontada como causa primária e secundária desse tipo de dor e os músculos multífidos lombares e transverso do abdômen são
apontados como principais estabilizadores localizados nos segmentos espinhais. OBJETIVO: A proposta deste projeto é comparar a ativação, resistência
e força dos músculos estabilizadores da coluna em indivíduos sem e com dor lombar inespecífica. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, com
amostra composta por 50 sujeitos do gênero masculino e faixa etária entre 20 e 40 anos. Os grupos serão igualmente distribuídos de forma aleatória
em grupo dor lombar (1) e grupo sem dor lombar (2). A seguir, apresentam-se as variáveis de estudo e suas respectivas ferramentas de mensuração:
resistência dos músculos extensores lombares (Teste de Sorensen), a força (Dinamômetro Dorsal 200kgf Crown) e ativação dos músculos transverso
abdominal e multífido lombar (eletromiografia de superfície). Este projeto de pesquisa encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
Faculdade Estácio de Sergipe sob o parecer nº 2.756.527 (CAAE 89965818.3.0000.8079). RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se perceber uma correlação
entre dor lombar inespecífica e redução da resistência muscular isométrica de músculos extensores de tronco. Além de encontrar uma associação
entre a dor lombar e redução da força ou diminuição da ativação das musculaturas estabilizadoras da região.
Aluno: Altemar Lima do Nascimento Sobrinho
Aluno: Adilson Almeida Silva Junior

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE E REABILITAÇÃO CARDÍACA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DE ARACAJU - SE
E-mail: juliana.jorge@estacio.br
Docente orientador: Juliana de Goes Jorge

RESUMO
O Brasil encontra-se em avançado estágio de transição demográfica, caracterizado por população idosa em crescimento e aumento do declínio
funcional. As doenças cardiovasculares (DCV) constitui uma das principais causas de morbimortalidade e incapacidade em indivíduos com idade igual
ou superior a 65 anos, sendo responsável por 10% das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). Os idosos submetidos a programas
de reabilitação cardiopulmonar apresentam inúmeras mudanças hemodinâmicas, metabólicas, miocárdicas, vasculares, respiratórias, alimentares e
psicológicas. Objetivo: A presente investigação será conduzida visando avaliar os efeitos de um Programa de Fisioterapia Cardiovascular na
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funcionalidade de idosos institucionalizados. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico com idosos residentes em instituição de longa permanência,
localizada no município de Aracaju, Sergipe, Brasil. Todos os voluntários responderão ao Índice de Barthel (IB) e ao Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ), serão submetidos a avaliação padronizada, administrada pelo pesquisador, corroborada com os dados do prontuário e
inseridos em programa de reabilitação cardiovascular. A prescrição do exercício será considerada individualmente de acordo com a avaliação prévia,
com os resultados obtidos nos questionários (IB e IPAQ) e levando em conta as limitações individuais ou comorbidades (ortopédicas, neurológicas,
respiratórias, nefrológicas, entre outras). Será realizada a cinesioterapia global como base na elaboração do programa de tratamento, com duas
sessões semanais de 50 minutos, durante seis meses. A reabilitação cardiovascular seguirá o protocolo proposto pela Diretriz Sul-Americana de
Prevenção e Reabilitação Cardiovascular. Justificativa: Este estudo é de grande importância, pois apesar da reconhecida correlação do envelhecimento
com o declínio funcional, até nosso conhecimento, não estão bem estabelecidos os benefícios da reabilitação cardiovascular na funcionalidade de
idosos institucionalizados.
Aluno: Laryssa Emmanoele Viana da Silva
Aluno: Gabriela Bastos dos Santos
Aluno: Jonhatan Samuel Santana Dorea

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

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

Título EFICÁCIA DO PROTOCOLO PEDIASUIT® NO DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
E-mail: ft.luanakarina@gmail.com
Docente orientador: Luana Karina de Almeida Nascimento

RESUMO
A paralisia cerebral (PC) é uma disfunção motora que ocorre no cérebro imaturo, desencadeando alterações neuromusculares e limitação na aquisição
das habilidades motoras. Atualmente novas perspectivas terapêuticas têm sido criadas na área de reabilitação neuropsicomotora, sendo o Protocolo
Pediasuit® a alternativa mais atual no tratamento da Paralisia Cerebral. No entanto, apesar da sua importância terapêutica, princípios condizentes com
a fisiologia do exercício e método atualizado, ainda é um recurso pouco acessível devido ao alto custo do tratamento e limitado cientificamente visto
que em sua maioria, os profissionais o aplicam apenas para fins relacionados à prática clínica. Neste contexto, o presente projeto de pesquisa tem por
objetivo avaliar a eficácia do Protocolo Pediasuit® no desempenho motor de crianças com Paralisia Cerebral. Trata-se de um ensaio clínico do tipo série
de casos com múltiplas avaliações, que será desenvolvido em crianças com faixa etária entre 3 e 07 anos, de ambos os sexos e com diagnóstico clínico
de Paralisia Cerebral. A amostra será composta por dois grupos, que serão tratados por diferentes protocolos, sendo o GA (Grupo Protocolo
Pediasuit®) submetido a um tratamento de terapia intensiva de oitenta horas de terapia mensal e GB (Grupo Fisioterapia Neurofuncional) submetido a
um tratamento convencional de fisioterapia com oito horas de duração mensal. A avaliação será conduzida pelo método de múltiplas medidas ABA,
onde A1 serão as avaliações realizadas antes do tratamento (baseline), B as avaliações durante o tratamento e A2 avaliações após um mês de
tratamento (follow up). Para a avaliação serão utilizados os instrumentos Gross Motor Function Measure (GMFM-88) e Pediatric Evaluation of
Disability Inventory (PEDI), no sentido de verificar o desempenho funcional da criança através de testes da função motora grossa e habilidades
funcionais referentes ao autocuidado, mobilidade e função social. Ao final dos protocolos, será realizada a avaliação estatística do tamanho do efeito e
posterior comparação entre os grupos. Para o desenvolvimento da pesquisa, serão aplicados os princípios éticos, sendo este projeto encaminhado
previamente ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio de Sergipe.
Aluno: Geise Sales dos Santos
Aluno: Mariane Santos Silva

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

Título VALORES DE REFERÊNCIA DA ESCALA DE EQUILÍBRIO PEDIÁTRICA (EEP): ESTUDO PILOTO
E-mail: belaafs@hotmail.com
Docente orientador: Isabela Azevedo Freire Santos

RESUMO
O equilíbrio é a capacidade de manter o centro projetado de massa em relação à base de apoio para orientar e alinhar o corpo no espaço. Em crianças
tipicamente desenvolvidas, o equilíbrio é considerado uma habilidade fundamental para o bom desempenho motor. A Escala de Equilíbrio Pediátrica
(EEP) é um instrumento validado com o intuito de avaliar esta capacidade em crianças, porém não são estabelecidos na literatura os valores de
normalidade para este instrumento. Objetivo: Avaliar o equilíbrio de crianças escolares utilizando a EEP, buscando valores de normalidade para cada
faixa etária, além de verificar a confiabilidade interavaliador dos dados obtidos. Método: Esse projeto consiste em um estudo piloto, do tipo
observacional transversal, de caráter quantitativo e descritivo. O presente projeto de estudo será realizado inicialmente em 3 escolas do estado de
Sergipe. Será utilizado o espaço amplo disponibilizado pelas instituições para preenchimento de um formulário e avaliação na criança. Serão avaliadas
300 crianças na idade escolar tipicamente desenvolvidas, divididas por idade e gênero (150 meninos e 150 meninas, com idade de 5 anos a 15 anos). A
EEP é formada por 14 itens e, para cada item, utiliza-se a pontuação de 0 a 4, a pontuação máxima da escala é 56, quanto maior o escore, melhor o
equilíbrio. Esta escala é relativamente simples e de fácil administração, com tempo total de 15 minutos para sua aplicação. A avaliação será realizada
por dois investigadores simultaneamente, sem comunicação entre eles, a fim de verificar a confiabilidade interobservador dos dados. Este projeto de
pesquisa encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio de Sergipe sob o parecer nº 2.560.345 (CAAE
79716017.6.0000.8079). Resultados Esperados: Espera-se com este projeto analisar o escore de normalidade adequada para a EEP na população
pediátrica, a fim de que seja utilizado na prática clínica como um teste padronizado de equilíbrio, ferramenta ou medida de resultados clínicos,
desempenho típico, tendo também o potencial para discriminar o desempenho entre crianças que se desenvolvem tipicamente normais e crianças
com deficiências, bem como aqueles com moderada a grave deficiência motora.
Aluno: Paloma Francisca da Cruz
Aluno: Kenolly Fernanda Santos Ávila
Aluno: Letícia Andrade Lima
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Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NO TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA EM CRIANÇAS INTERNADAS NO
HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE
E-mail: javalsi@gmail.com
Docente orientador: Janaina Valeria da Silva

RESUMO
A leucemia linfoide aguda (LLA) tem sua origem na proliferação anormal da célula, sendo um dos tipos de câncer que mais tem acometido crianças no
mundo e tem em sua prevalência a desnutrição, disfunção imune, entre outras variações metabólicas. Esse estudo tem como objetivo mostrar a
importância da intervenção nutricional no tratamento da Leucemia em crianças internadas em um hospital público de Sergipe. A Leucemia Linfoide
Aguda é dos tipos de câncer que mais tem acometido crianças no mundo. Ela acontece quando os glóbulos brancos que estão se diferenciando dentro
da medula óssea sofrem alterações e começam a se multiplicar de maneira desordenada. A prevalência de desnutrição, disfunção imune e entre
outras variações metabólicas, é um dos principais diagnósticos em crianças com câncer. Assim, é de fundamental importância que seja realizada uma
avaliação nutricional no momento da internação desse paciente e essa feita com regularidade, a fim de promover uma terapia nutricional adequada e
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controlar o estado nutricional do mesmo, aumentando a sobrevida desse paciente. O trabalho possui um caráter descritivo por meio de uma
abordagem quantitativa, delineado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos e pesquisa em
prontuários, encaminhado para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio de Sá de Sergipe, será entregue aos pais um termo de
consentimento livre e esclarecido para liberação de pesquisa com os menores. Foi escolhido o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) em Aracaju/Se,
que atende através do Sistema Único de Saúde (SUS) a crianças e a adolescentes portadores de câncer. Para população de estudo serão inclusos 40
prontuários de pacientes diagnosticados no período de 2017, portadores de leucemia linfoide aguda de ambos os sexos, com idade de 0 a 18 anos.
Serão coletados os dados antropométricos, através de um questionário com informações sobre idade, data de início do tratamento, gênero, tipo de
tratamento, descrição de sintomas gastrointestinais e de alterações na boca, aceitação a dieta, dados antropométricos como: peso, altura, índice de
massa corpórea (IMC), circunferência de braço (CB), altura do joelho (AJ) para pacientes acamados, diagnóstico nutricional e exames físicos. Serão
utilizadas as curvas de crescimento da WHO13 em escore Z retirado do Sistema de Segurança Alimentar Nutricional (SISVAN). Será ainda abordada
junto aos responsáveis dos pacientes, a importância dos alimentos, tanto na dietoterapia, assim como na prevenção das doenças e suas fontes.
Aluno: Flávia Laene de Mesquita Marques

Curso do aluno: Nutrição

Título APLICAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS NA ESCOLA FILANTRÓPICA DE ARACAJU
Docente orientador: Janaina Valeria da Silva

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: javalsi@gmail.com

RESUMO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado na década de 50 e é mais antigo programa de alimentação escolar. Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a gerenciar o programa desde 1997, seu objetivo é à transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal para a aquisição de gêneros alimentícios. O público alvo atendido pelo PNAE, são os
alunos matriculados na educação básica das redes públicas federal, estadual, do distrito federal e municipal, incluindo entidades filantrópicas. As
refeições fornecidas devem atender as necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados no regime parcial e integral, contribuindo assim para
crescimento biopsicossocial (BRASIL, 2009). Atualmente, o PNAE atende cerca de mais de 20 mil alunos, no município de Barreiras estado da Bahia
(FNDE, 2015). Uma alimentação saudável como preconiza o PNAE, tem como ator principal o profissional nutricionista que é responsável entre outras
atividades o planejamento de cardápio. Esse que incluem política de compras; armazenamento; programação (quantidades); distribuição; supervisão;
treinamento; previsão de compra, controle e manutenção de equipamentos e utensílios; controle de custos e avaliação (BRASIL, 2013).
Especificamente a determinação de quantidades de alimentos serem utilizados e as produzidas utiliza-se a ferramenta de ficha técnica dietética (FDP)
um instrumento operacional padronizado com levantamento de custos, descrição dos ingredientes quanto a quantidade em medidas caseiras e
aferidas em equipamentos de precisão, rendimento total e porção da preparação, descrição de modo de preparo, analise sensorial e valor nutricional.
A ficha técnica de produção é uma ferramenta relevante para garantir a uniformização das receitas e garantir o padrão da refeição, independente de
quem a prepare, controle de custos e produção, no receituário padrão da organização. Para tanto tem se com objetivo articular o processo ensinoaprendizagem dos alunos da Faculdade Estácio de Sergipe (FASE), do curso de nutrição, monitoras da disciplina de Técnica Dietética com a elaboração
de ficha técnica de produção dos cardápios e estabelecimento de medidas caseiras da Escola Externato São Francisco de Assis situada em Aracaju,
estado de Sergipe, contempladas pelo Programa de Alimentação Escolar. A metodologia da pesquisa constará da s etapas de formulação de
questionário estruturado sobre produção de refeições com base nos dados que compõem a ficha técnica, bem como de entrevista com os
manipuladores de alimentos sobre a forma de preparo dos alimentos. Avaliação dos utensílios utilizados nos locais de produção que possam servir de
medidas canseiras estabelecendo a quantidade dos alimentos utilizados em medidas caseiras relacionando com medidas de aferição precisas peso
(quilogramas ou gramas) e líquidos (litro ou mililitros), rendimento total e porção da preparação, descrição de modo de preparo. Definição do custo
dos alimentos usados nos cardápios com base no preço dos alimentos adquiridos na licitação. Por tanto, no processo de ensino e aprendizagem os
projetos políticos pedagógicos nos cursos de graduação contribuem para o processo ensino-aprendizagem ao apoiar o desenvolvimento técnico
cientificam dos alunos e são a expressão do compromisso social que as universidades com a sociedade (BRASIL 2014).
Aluno: Tatiana D’Fátima Almeida Lima Oliveira
Aluno: Emile Souza Santos
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Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título ANÁLISE DO DESEMPENHO DE SISTEMAS PARALELOS COM PROCESSADORES EMBARCADOS
E-mail: felipes1474@gmail.com
Docente orientador: Felipe dos Anjos Lima

RESUMO
Com o desenvolvimento da computação de alto desempenho (HPC), grandes volumes de dados passaram a ser processados de forma rápida,
permitindo assim, que avanços significativos fossem alcançados em várias áreas do conhecimento. Para isso, sempre se observou a área de HPC tendo
uma infraestrutura complexa. Por outro lado, nos últimos anos, se observa que a capacidade de processamento dos processadores usados em
sistemas embarcados, seguindo arquitetura ARM, vem aumentando de forma significativa. Além disso, os custos de aquisição e o consumo de energia
dos processadores ARM são menores, quando comparados a processadores de outras plataformas. Neste âmbito, cria-se a possibilidade de ter HPC
usando plataformas menores e mais econômicas e com um custo de manutenção mais acessível. Nesse intuito, este projeto de pesquisa propõe a
análise de desempenho de um cluster embarcado de baixo custo composto por processadores da arquitetura ARM e plataforma Raspberry Pi. Por se
tratar de uma plataforma aberta e de baixo custo, a plataforma Raspberry Pi permitirá a análise de diferentes cenários, que anteriormente só
poderiam ser testados em sistemas de grande porte. Durante a pesquisa será analisado o impacto de usar as bibliotecas MPICH-2 e OpenMPI, ambas
implementadas na linguagem de programação C. Além disso, serão executados no Cluster os programas dos benchmarks HPCC e HPL. O HPL permitirá
medir a real capacidade de processamento do cluster embarcado e servirá como parâmetro para comparação do cluster proposto com outros clusters
de alto custo. O projeto também analisará o consumo de energia do cluster com esses programas, mostrando que é possível usar clusters de
plataformas embarcadas de baixo custo e tendo speedups e consumo de energia satisfatórios. Para isso, será utilizado um medidor de corrente que
servirá para medir o consumo de energia do cluster durante a execução dos benchmarks com diferentes cargas de trabalho. Ao final, serão realizadas
as análises estatísticas tanto do consumo de energia, como do poder de processamento do cluster a mediada que o número de processadores
aumenta.
Aluno: Rafael Feitosa Rocha
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título OS CENTROS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: QUEM ACESSA E QUAIS DEMANDAS?
E-mail: eliana.nascimento@estacio.br
Docente orientador: Eliana Freire do Nascimento

RESUMO
O município de Teresina possui uma população aproximada de um milhão de habitantes, de acordo com dados do IBGE, em 2017. No intuito de
aproximar o Poder Judiciário da população, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) firmou convênio com instituições de ensino superior para
fazer atendimento aos cidadãos que precisam ter a resolutividade de seus problemas jurídicos por meio do instituto da mediação de conflitos
consagrado no Código de Processo Civil (CPC) vigente. Com a nova atualização do CPC e com o significativo destaque que a Resolução 125 do Conselho
Nacional de justiça de 2010 tem demonstrado nos quesitos de Mediação e Conciliação como meios efetivos de solução de conflitos para o judiciário,
foram implantados diversos Centros judiciários de Solução de conflitos por todo o País, conhecidos como CEJUSC’s tendo como principal foco a
responsabilidade em realizar sessões de Mediação e Conciliação pré-processuais, as quais são realizadas com o auxílio de conciliadores e mediadores
devidamente capacitados e credenciados junto ao Tribunal de Justiça por meio de cursos realizados e dessa forma podendo de maneira ativa
contribuir com essa efetividade no judiciário (CNJ, 2010). A mediação é um método não-adversarial no qual o resultado do conflito é o “ganha-ganha”
e não o “ganha-perde” do processo jurídico tradicional. Tal fato se deve à utilização de soluções criativas que integrem os interesses e necessidades de
ambos os disputantes. A Faculdade Estácio de Teresina possui um Centro de Mediação de Conflitos (CMC) por meio do qual que presta relevante
serviço à comunidade na região sudeste de Teresina. Nesse sentido, a justificativa desta pesquisa constitui-se em razão da necessidade de mensuração
dos dados registrados nos prontuários visando dar publicidade e conhecimento à comunidade acadêmica das atividades realizadas no CMC. Assim, a
pergunta que orientará esse estudo é: Qual o perfil do jurisdicionado que acessa o CMC Estácio Teresina? Propõe-se como objetivo geral identificar, no
período de janeiro a dezembro de 2018, o perfil dos ingressantes, apontando suas demandas. Especificamente, objetiva-se: traçar o perfil do dos
jurisdicionado; mensurar o tempo de tramitação dos processos; apontar o lapso temporal para tempo de resolutividade das demandas. Esse é um
estudo com abordagem qualitativa, descritiva com análise documental das informações registradas nos prontuários arquivados no Centro de
Mediação de Conflitos.
Aluno: Letícia de Sousa Carvalho

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL DO JURISDICIONADO NO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL INSTALADO NA FACULDADE ESTÁCIO DE TERESINA
E-mail: eliana.nascimento@estacio.br
Docente orientador: Eliana Freire do Nascimento

RESUMO
O município de Teresina possui uma população aproximada de um milhão de habitantes, de acordo com dados do IBGE, em 2017. No intuito de
aproximar o Poder Judiciário da população, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) firmou convênio com instituições de ensino superior para
fazer atendimento dos cidadãos que precisam ter a resolutividade de seus problemas jurídicos com menor complexidade até o limite estabelecido pela
Lei 9.099/96. Os juizados especiais cíveis e criminais instalados nas faculdades que possuem os cursos de bacharelado em Direito cumprem função
social relevante e que precisam ser evidenciados por meio de estudos científicos, tanto qualitativamente como quantitativamente. Por meio do
convênio firmado entre o TJPI e a Faculdade Estácio de Teresina, a zona sudeste de Teresina tem um Núcleo de Prática Jurídica onde são desenvolvidas
práticas relacionadas à profissão jurídica, além de permitir aproximação dos jurisdicionados ao Poder Judiciário, prestando relevante serviço de
esclarecimento da população sobre seus direitos e garantias. Os núcleos de prática jurídica (NPJ) permitem melhores chances para promoção do
ensino e aprendizagem dos estagiários dos cursos de Direito. Na realidade local, dentro do NPJ atuam o Escritório Escola e Centro de Mediação de
Conflitos coordenados por um professor e mais quatro que atuam como supervisores das ações dos estagiários. Nesse sentido, o estudo justifica-se
pela necessidade de mensurar que tipos de demandas os estudantes de direito produzem para ingresso judicial dos jurisdicionados. Diante dessa
realidade, o objetivo geral é conhecer o perfil dos jurisdicionados que procuram o NPJ Estácio Teresina atendidos no período de junho de 2018 a
dezembro de 2018. Esse estudo tem como objetivo geral apresentar os dados relativos ao perfil dos jurisdicionados e o tipo de demandas atendidas
pelo núcleo. Especificamente, os objetivos são: identificar o perfil do jurisdicionado que procuram o NPJ Estácio Teresina, no período de janeiro a
dezembro de 2018, apontar o tipo de demandas. Esse é um estudo com abordagem qualitativa, descritiva com análise documental das informações
registradas nos prontuários arquivados no Centro de Mediação de Conflitos.
Aluno: Luana Maria de Carvalho Castelo Branco

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS NO CONTEXTO DA CIDADE DE TERESINA-PI POR MEIO DA
METODOLOGIA PROCEL EDIFICA
E-mail: felippe.siqueira@live.estacio.br
Docente orientador: Felippe Fabrício dos Santos Siqueira

RESUMO
A maior parte das edificações residenciais brasileiras possuem baixo desempenho energético, por receberam pouca ou nenhuma atenção quanto à
eficiência energética. Da totalidade do consumo de energia elétrica no Brasil (480,12 TWh) as edificações representam 46,7% (224,20 TWh), sendo as
residências 23,3% do total nacional (EPE 2012), abrindo possibilidades para adoção de medidas mitigadoras. Com isso, a comprovação e classificação
do grau de eficiência energética das edificações são garantidas a partir da etiquetagem e inspeção. Esses artifícios possuem como finalidade
racionalizar o consumo energético do país, impulsionando o uso de energias alternativas e adotando intervenções nesse sentido. Devido ao baixo
desempenho energético em grande parte das residências brasileiras, no ano de 2009 as possibilidades de alterações desse contexto surgiram por
iniciativa do Governo Federal, que instituiu a regulamentação necessária para a etiquetagem das edificações, expandindo o Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), que até então incluía somente a etiquetagem de máquinas e equipamentos. Diante da iminente essencialidade da etiquetagem e
sua relevância, este trabalho se propõe fazer uma análise em edifícios unifamiliares e multifamiliares. O objetivo deste trabalho é analisar a aplicação
da regulamentação de eficiência energética de edificações residenciais unifamiliares e multifamiliares, buscando responder à pergunta que norteará
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este estudo: Como adequar uma unidade habitacional já existente ao nível máximo de eficiência energética da etiqueta PROCEL Edifica. A metodologia
prescritiva será adotada através da descrição e exemplificação da avaliação utilizada pelo Programa PROCEL, que obedece aos critérios descritos pelo
RTQ-R (Regulamento Técnico da qualidade do nível de Eficiência de Edifícios Residenciais), indicando suas propriedades e aplicações. O RTQ-R
apresenta os critérios para classificação completa do nível de eficiência energética do edifício através de classificações parciais da envoltória, do
sistema de iluminação e do sistema de condicionamento de ar, e por meio de um caso-base apresentaremos as principais questões referentes ao
Regulamento. Como resultado, procura-se uma análise global da aplicação da etiquetagem do nível de eficiência energética em edificações
residenciais, organizada em torno do estudo da envoltória.
Aluno: Taynan Daniel Faustino Rachid Cunha Nunes
Aluno: Rebeca Sabóia Martins
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Título PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE ARQUIVOS CLIMÁTICOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ PARA OBTENÇÃO DE ÍNDICES DE
CONFORTO TÉRMICO E PARÂMETROS CONSTRUTIVOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÕES
E-mail: felippe.siqueira@live.estacio.br
Docente orientador: Felippe Fabrício dos Santos Siqueira

RESUMO
Os arquivos climáticos são importantes parâmetros a serem considerados nas etapas iniciais de projeto para o desenvolvimento de edificações mais
adaptadas aos climas, com melhor desempenho térmico e eficiência energética. Entretanto, muitos desses arquivos e informações climáticas ainda
não estão totalmente desenvolvidos ou são desconhecidos para a maior parte dos municípios brasileiros. Diante disso, esse trabalho tem como
objetivo fazer a análise de conforto térmico a partir da Carta Bioclimática de Givoni para dez municípios do estado do Piauí que possuem registro
meteorológico compatíveis com os programas Analysis Bio e o Sol-Ar, sendo eles: Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Esperantina, Oeiras, São
Raimundo Nonato, Bom Jesus do Piauí e Uruçuí. O programa Analysis Bio possibilita o traçado de cartas bioclimáticas classificadas por meio da Carta
Bioclimática de Givoni adaptada ao Brasil, tendo-se um arquivo climático com dados horários para um ano referencial completo, possibilitando
análises mais detalhadas para um período considerado, seja ano, mês ou dia. O programa Sol-Ar disponibiliza o traçado de cartas solares para cada
latitude especificada e a visualização de máscaras de sombra para estudo das proteções solares. É possível a visualização de intervalos de temperatura
anuais correspondentes às trajetórias solares ao longo do ano e do dia, e oferece a possibilidade de obtenção da frequência de ocorrência dos ventos
e velocidade média para cada estação do ano em oito orientações. Os dados de clima serão obtidos a partir de Normais Climatológicas para a região e
em seguida serão tratados, processados e convertidos em arquivos com formatos padronizados utilizando-se para isso softwares como o EnergyPlus e
equações termodinâmicas. A partir dos arquivos climáticos será possível estabelecer os índices de conforto térmico da carta bioclimática de Givoni. Os
resultados obtidos permitirão identificar a melhor metodologia para se avaliar as horas de conforto e desconforto térmico para os municípios em
questão. Além disso, disso será possível obter recomendações e diretrizes construtivas de projeto como forma de promover edificações mais
apropriadas ao contexto local.
Aluno: Gustavo Borges Vieira
Aluno: Antonio Jonas Teixeira Medeiros Silva e Souza
Aluno: Danilo Veloso
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Título TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO LEVES: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA A COMPRESSÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA
E-mail: felippe.siqueira@live.estacio.br
Docente orientador: Felippe Fabrício dos Santos Siqueira

RESUMO
A poluição ambiental é um assunto muito discutido atualmente, que faz com que as pessoas encontrem formas de fabricação de produtos que não
poluam ainda mais o meio ambiente, se tornando necessário a confecção e uso de tijolos que não utilizem processos poluidores na sua fase de
fabricação, como a queima de carvão mineral, que é o caso do tijolo de solo-cimento. Esse tipo de tijolo além de não agredir o meio ambiente possui
diversas vantagens na sua fabricação como na sua utilização na construção civil, como por exemplo a diminuição de desperdício e o seu baixo custo em
relação as alvenarias comuns. O Brasil é um grande consumidor de Poliestireno Expandido (EPS), e muitas vezes seu descarte é feito de forma
inadequada, contribuído parar mais poluição ao meio ambiente. Dessa forma, aplicando o EPS reciclado na composição do solo-cimento faz com que
se possua um tijolo sustentável, com baixo custo e com uma potencial propriedade de isolamento térmico. O objetivo desse trabalho, além de
contribuir para a sustentabilidade ambiental, ao incentivar a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos sólidos na construção civil, é avaliar as
características mecânicas e desempenho como isolante térmico de tijolos de solo-cimento produzidos com a adição de resíduos de EPS reciclado. A
metodologia trabalhada nesse projeto de pesquisa será por meio de confecções de tijolos de solo-cimento com agregado de Poliestireno Expandido
(EPS) reciclado, onde serão avaliados tanto mecanicamente como função de isolante térmico, usando os Ensaios de Resistência a Compressão, Ensaios
de Granulometria, Limite de Consistência, Ensaio de Compactação e Ensaio de Absorção de Água. Como resultado, espera-se com este trabalho
investigar o material formado e se obter resultados satisfatórios nos ensaios e testes com os tijolos de solo-cimento como forma de garantir o
potencial uso de resíduos de EPS reciclado nesse tipo de aplicação. Além disso, é de interesse dessa pesquisa dispor um conjunto de informações de
quanto ao desempenho térmico de tijolos de solo-cimento-resíduo de EPS.
Aluno: Myllena Santila Rocha Santos Chaves

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Publicidade e propaganda
Título O PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO POLÍTICO
Docente orientador: Neulza Bangoim Veras de Araujo

E-mail: neulza.araujo@live.estacio.br

RESUMO
Nos dias atuais, muitas são as estratégias empregadas para convencer o cidadão. Essas são elaboradas das conhecidas estratégias de marketing, que
fazem uso da mídia como seu principal aliado, pois através delas atuam os atores políticos com seus apelos aos cidadãos, ora procurando estar mais
perto desses, incorporando o personagem do homem comum ou se distanciando, criando a imagem do líder. A personificação no espetáculo político
influi na manipulação da informação e sua clareza, onde dela se adquire os aspectos que inspira a confiança do público. A grande maioria dos atores se
distancia dessa representação, no que diz respeito ao seu caráter, a sua aparência real. E, como se torna cotidiana, tal fachada se desgasta com grande
frequência, surgindo, a partir daí frequentes renovações. Encontram-se cada vez mais forte no cenário político a farsa da mentira e a manipulação de
informações para construção de um discurso específico para o espectador-cidadão, limitando o espaço e a voz destes nas decisões políticas. Em
Discurso Político, Patrick Charaudeau aponta os lugares de fabricação do discurso, enfatizando que o caráter político de um discurso está menos em
seu conteúdo do que nas condições criadas pela situação de comunicação. O autor aponta, dentre os lugares de fabricação desse discurso, o lugar
onde se produz o comentário que corresponde à instância midiática, tendo em vista que a formação discursiva se dá no interior dos grupos onde
circulam. Tendo circunscrito, este trabalho tem por objetivo compreender o papel da mídia na construção da imagem do político a partir da análise do
seu eleitorado. Para tanto, é necessário entendermos e refletirmos acerca dos conceitos presentes na construção de uma imagem que tenha força e
credibilidade, para um melhor entendimento da relação de mídia e política. Assim sendo, será feita uma análise dos principais jornais de circulação de
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Teresina acerca dos discursos que são produzidos destinados à construção da imagem dos atores políticos; bem como os seguintes fatores: sua
identidade, sua percepção da opinião da pública, a posição de outros atores, aliados e adversários, dentre outros aspectos, que os atores políticos
procuram amalgamar a seu discurso para a produção de credibilidade de sua ação.
Aluno: Maria Gildeane Silva Albuquerque

Curso do aluno: Publicidade e propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título A IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE MONITORIA NA MELHORIA DO RENDIMENTO ACADÊMICO
E-mail: bsgomes100@gmail.com
Docente orientador: Bruno da Silva Gomes

RESUMO
A monitoria é uma modalidade adotada por diversas instituições como faculdades e universidades. A pesar de ser uma atividade oferecida pela
instituição, é o aluno quem opta por participar. Ele que decide se quer ou não contribuir no ensino- aprendizagem dos colegas. A prática de monitoria
durante a graduação proporciona benefícios para o monitor como para o professor orientador e os alunos monitorados. O aluno monitor tem a
oportunidade de adquirir experiências relacionadas com a prática docente ao mesmo tempo em que o professor que o orienta pode contar com a sua
ajuda para desenvolvimentos de atividades inerentes a disciplina a qual leciona. Os monitorados, por sua vez, encontram suporte na monitoria
durante o processo de construção do conhecimento, além de ser vistos como facilitadores do conhecimento e colaboradores no ensino-aprendizagem
dos alunos, oferecendo auxiliando nas aulas práticas e em conteúdos teóricos. Um incentivo não só para o aluno monitor mais também para o aluno
monitorados que pode despertar através do aluno- monitor o interesse de buscar mais conhecimentos e futuramente ser monitor. OBJETIVOS:
Verificar a importância e influência da atividade complementar de monitoria na melhoria do rendimento acadêmico, no intuito de comprovar por meio
de dados uma melhora significativa da aprendizagem acadêmica, melhorando assim o nível de futuros profissionais no mercado de trabalho.
METODOLOGIA: Após o desenvolvimento dessas atividades surgiu o interesse de investigar se a prática de monitoria contribui no processo de
aprendizagem dos alunos monitorados. Portanto, para fazermos tal levantamentos será aplicado um questionário, dispondo da utilização da Escala de
Likert, para a resolução, além do termo de consentimento aos alunos que frequenta as monitorias ou que já tenha se beneficiado com esse método
ensino em algum semestre do curso dos últimos três anos. Com a análise desses questionários espera-se obter um bom resultado, já que a monitoria
busca contribuir, favorecer e aprimorar os conhecimentos, facilitar o entendimento dos conteúdos e melhorar o nível acadêmico da instituição. Uma
vez que se realiza um bom trabalho de monitoria ambos os lados são beneficiados, pois os alunos ganham mais conhecimento e sentem a necessidade
de passá-lo á diante e o professor e a instituição ganham alunos mais dedicados e com desejo em adquirir conhecimento.
Aluno: Ananda das Graças Silva
Aluno: Hayands Batista Alves
Aluno: Rafaela Rosa de Sousa
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS NO COMÉRCIO INFORMAL DE TERESINA-PI
E-mail: franciliooliveira@hotmail.com
Docente orientador: Francilio de Carvalho Oliveira

RESUMO
Consideradas alimentos reguladores, as hortaliças são fundamentais para o funcionamento de maneira adequada e harmônica do organismo. São ricas
em vitaminas, minerais, fibras e bioativos denominados de antioxidantes. Devido aos nutrientes que possuem, o consumo diário de hortaliças é
extremamente benéfico para a saúde, pois pode retardar ou evitar as doenças degenerativas comuns ao envelhecimento do organismo. A eficácia da
ação antioxidante dos componentes bioativos depende da estrutura química e da sua concentração no alimento. O teor destes bioativos em hortaliças
é influenciado por fatores genéticos, condições ambientais, grau de maturação, entre outros. A comercialização destes produtos acontece tento no
comercio formal quanto no informal, este último em muitos casos desprovidos de condições de armazenamento adequada. OBJETIVO: Desde modo o
presente estudo visa investigar alimentos com função na promoção da saúde pública, em especial no combate contra radicais livres, tais como as
hortaliças, através da quantificação da capacidade antioxidante de hortaliças comercializadas na cidade de Teresina no comércio informal, através pelo
método do sequestro do radical DPPH (2,2´-difenil-1-pricrilhidrazil). METODOLOGIA: Serão adquiridas hortaliças (Alface, couve flor, pimentão verde,
Quiabo, maxixe e cheiro verde) em dois períodos (manhã e tarde) em um comercio informal de grande movimentação de consumidores na cidade. As
análises serão realizadas no laboratório de Bromatologia da Faculdade Estácio de Teresina, através dos extratos alcoólicos das hortaliças. A atividade
antioxidante será registrada em um espectrofotômetro (UV-VIS) da marca Bunken a 545nm, onde 2,7ml do radical livre será acrescentado a 0,3mL do
extrato. A cinética da reação será observada entre a primeira absorbância e a última. O mesmo procedimento será atribuído a produtos adquiridos no
comercio formal (supermercado) para fins comparativos. Espera-se contribuir com informações acerca do potencial antioxidante destes produtos,
além das condições ideais de comercialização e acondicionamento dos mesmos.
Aluno: Maria Janaina Oliveira Sousa

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Título CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO E FREQUÊNCIA ALIMENTAR DO DESJEJUM DE DISCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
PRIVADA DE TERESINA-PI
E-mail: rocildanutricionista@gmail.com
Docente orientador: Rocilda Cleide Bonfin de Sabóia

RESUMO
O desjejum é considerado uma das mais importantes refeições, visto que promove uma melhora substancial do humor, ganho de energia para iniciar
as atividades diárias e quebra o tempo de jejum, pois quando dormimos o corpo utiliza as reservas energéticas para obtenção de energia, garantindo
as funções vitais do organismo. Observa-se, notoriamente, em jovens do sexo feminino, a omissão do desjejum devido a preocupações com imagem
corporal e julgamento, decidindo sem orientação profissional, suspenderem o desjejum e praticarem dietas restritivas. Na contemporaneidade,
observa-se certa resistência ao consumo do desjejum, seja ela por falta de tempo, por não estar com fome, por não possuir um hábito alimentar diário
de não consumo da ingesta do café da manhã ou por possuir mais de uma responsabilidade, fazendo com que uma boa parte das pessoas deixem de
realizar a primeira refeição do dia. Por tanto, o desjejum merece uma atenção especial, pois ela promove uma série de benefícios para o nosso
organismo. Torna-se necessário o conhecimento sobre a importância do consumo do desjejum, bem como os benefícios que essa refeição traz para o
organismo. A administração do tempo por parte dos discentes se faz necessária para que eles consigam realizar pelo o menos as três principais
refeições do dia. Além disso, o monitoramento alimentar em jovens é de suma importância para a formação de hábitos alimentares saudáveis e o
consequente não surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. OBJETIVO: A presente pesquisa tem como objetivo verificar o consumo e a
frequência alimentar do desjejum de discentes do curso de Bacharelado em Nutrição de uma instituição de ensino superior privada de Teresina-PI.
Sendo os objetivos específicos: Verificar a frequência com que os discentes fazem o desjejum; identificar os grupos de alimentos que compõem o
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desjejum dos discentes; verificar o conhecimento dos discentes sobre a importância do desjejum; identificar quais motivos que levam os discentes a
não realizarem o desjejum. METODOLOGIA: O estudo é caracterizado como transversal descritivo e analítico sobre o consumo e frequência alimentar
de discentes de uma Instituição de Ensino Superior privada de Teresina Piauí, onde será realizado no período de agosto de 2018 a julho de 2019. A
pesquisa será feita com discentes com discentes do curso de Bacharelado em Nutrição, tendo como critérios de inclusão discentes matriculados
regularmente no curso e com idade de 18 a 60 anos. O cálculo da amostra foi computado utilizando a planilha Raosoft tendo por base uma margem de
erro de 5%, um intervalo de confiança de 95%, uma população de 401 discentes O tamanho amostral será de 197 discentes que serão convidados a
participarem do estudo. O presente estudo foi submetido e aprovado à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para ser iniciada a coleta
de dados. Número do Parecer Consubstancial do CEP: 2.689.969 seguido do CAAE: 88122718.1.0000.5211.
Aluno: Anderson Barbosa Pereira
Aluno: Karina Silva Castelo Branco
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Título TEOR DE AÇÚCAR EM ALIMENTOS PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL
E-mail: rosangela.viana@estacio.br
Docente orientador: Rosângela Lopes Viana

RESUMO
A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas. Os distúrbios que incidem nessa fase do ciclo da vida são
responsáveis por graves consequências para indivíduos e comunidades. Para o Ministério da Saúde do Brasil a infância compreende a faixa de idade de
0 a 10 anos. É uma fase da vida que se caracteriza por um intenso crescimento e desenvolvimento, onde os hábitos alimentares começam a ser
estabelecidos. Dessa forma, a introdução de uma alimentação adequada nessa etapa da vida se faz essencial para a aquisição de bons hábitos
alimentares e saúde. JUSTIFICATIVA: As práticas alimentares inadequadas na infância como o consumo de alimentos processados ou ultraprocessados
com alto valor energético e baixo valor nutricional em contraste com a baixa ingestão de alimentos in natura e minimamente processados estão
relacionadas ao excesso de peso que é fator de risco para o desencadeamento de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). A ingestão elevada de
carboidratos pode contribuir com a etiologia da obesidade. O conhecimento do teor nutricional por parte dos consumidores pode favorecer a uma
mudança de comportamento alimentar, priorizando a ingestão de alimentos saudáveis. OBJETIVO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar o
teor de açúcar (carboidratos) contido nos rótulos dos produtos alimentícios industrializados destinados ao público infantil, verificar o tipo de açúcar
adicionado e comparar o teor de açúcar dos alimentos de diferentes marcas pertencentes a uma mesma classe. METODOLOGIA: Serão analisados os
rótulos dos produtos de onze classes de alimentos no que se refere à quantidade de carboidrato: cereais infantis, biscoitos recheados, salgadinhos de
pacote, leite em pó integral, iogurtes, mingaus, bebidas lácteas, achocolatados, sucos industrializados, macarrão instantâneo e refrigerante. A análise
será feita mediante a observação direta dos rótulos e os resultados divulgados na forma de gráficos. Os alimentos serão adquiridos pelas
pesquisadoras através de compra direta no comércio local. O projeto não será submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa por não ter a participação
de ser humano.
Aluno: Marília de Fátima Viana Alves
Aluno: Hirla de Oliveira Lima
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Ciência da Computação
Título ICANDIDATO: APLICATIVO BASEADO EM WEB CRAWLER E MACHINE LEARNING PARA DELINEAR O PERFIL POLÍTICO DO CANDIDATO
E-mail: fabbio.borges@live.estacio.br
Docente orientador: Fábbio Anderson Silva Borges

RESUMO
No cenário tecnológico atual a internet deve ser um dos mais importantes canais de interações entre candidatos e eleitores, especialmente as redes
sociais, como facebook e twitter, pela agilidade e abrangência. A partir de busca na World Wide Web sobre determinado candidato os eleitores podem
facilmente obter informações, ou traçar seu perfil de atuação. Essas informações podem auxiliar na escolha do voto, e também na fiscalização. Porém,
em muitos casos a informação fornecida a partir de uma busca manual na internet é desconexa e confusa para o eleitor o que torna difícil a obtenção
de conhecimento útil acerca do candidato. Nesse sentindo, é desejável assegurar que a informação recuperada tenha algum valor, alcançando um
certo nível de padrão de qualidade. Para isso, faz-se necessário desenvolver aplicações que tenham a capacidade de buscar informações com
qualidade, expondo o perfil do candidato de forma clara e que pode auxiliar a tomada de decisão do eleitor. Nesse contexto, o principal objetivo do
projeto é desenvolver um aplicativo para mineração de texto na WEB, delineando para o eleitor o perfil de candidato de acordo com o conhecimento
extraído das notícias e post em redes sociais. Para isso será utilizado técnicas de Web Crawlers e Web scraping, que são ferramentas que realizam a
buscar de várias páginas de acordo com um termo especifico, transformando dados não estruturados (documentos HTML, JSON) em dados
estruturados, para posterior análises e são utilizadas para extrair informação da web quando não se tem uma API especifica. Em seguida algoritmos de
clusterização k-means serão aplicados no conjunto de informações que foram obtidos a partir da aplicação de Web Crawlers e Web scraping. Como
resultado almeja a construção de um aplicativo capaz de realizar a busca em diferentes fontes, agrupando as informações de forma automática de
acordo com caraterísticas semelhantes, apresentando perfil político do candidato de forma simples e concisa. Espera-se que a aplicação possa apoiar a
escolha do voto do eleitor em eleições futuras, assim como auxiliar na fiscalização do candidato.
Aluno: Igo Pereira Barros
Aluno: Lucas Lucena Martins
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título IMPACTOS DAS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NOS PAÍSES
MEMBROS DO SIDH: ESTUDO DE CASO DE SUAS DECISÕES E RESOLUÇÕES DE SUPERVISÃO DE SENTENÇA ENTRE 2010 E 2018
E-mail: isabolfarini@hotmail.com
Docente orientador: Isabella Christina da Mota Bolfarini

RESUMO
O presente projeto de pesquisa visa entender se e como uma sentença proferida por um órgão jurisdicional internacional interfere ou modifica o curso
da agenda pública interna de um Estado no que tange as políticas públicas de educação. Além disso, buscaremos entender também os tipos de medida
de reparação (implementada pela Corte IDH), que podem gerar tais impactos sobre essa agenda e como os Estados membros do SIDH respondem ao
dever de cumprir tais medidas. A metodologia utilizada será a de estudo de caso com análise de arquivos. Essa metodologia por si só já é inovadora, se
considerarmos as pesquisas realizadas no âmbito das ciências jurídicas. Contudo, essa não é a única justificativa importante para a realização desse
estudo. Somam-se a isso, as questões da importância de se entender o impacto das sentenças internacionais no curso da agenda pública interna, a
forma como os Estados se posicionam em relação a tais impactos e a interface do Direito com as políticas públicas, enquanto moldura desses
programas, o que será analisado tanto na pesquisa teórica quanto no estudo de caso a serem desenvolvidos nesse projeto. Levando em consideração
essas informações preliminares, passamos a discorrer mais amplamente sobre os demais elementos do projeto. O presente projeto de pesquisa partirá
da premissa de que, ao reconhecer o direito à educação como um importante direito fundamental de natureza social, o fazendo explicitamente em
vários textos normativos de caráter nacional e internacional, as ordens jurídicas interna e externa impõem ao Estado a adoção de políticas públicas
para o seu pleno atendimento. Em função disso, o foco dessa pesquisa será a análise dos impactos das sentenças proferidas pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos (Corte IDH), sobre a agenda pública interna no que tange às políticas educacionais adotadas pelos Estados membros do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). Cabe lembrar que, mesmo diante desse impacto, a instância executiva nacional é o órgão precípuo da
produção das bases normativas das políticas públicas educacionais em âmbito nacional, sendo, ainda, a grande responsável pela adoção das medidas
necessárias à sua concretização. Nesse sentido, a análise da conduta da autoridade pública em face da condenação de um país por um tribunal
internacional, pode ser uma importante chave para a compreensão dos resultados das políticas públicas implementadas nestas circunstâncias.
Aluno: Natália Helena Nunes Garcia
Aluno: Maria Eduarda Nunes Paura
Aluno: Aline Russo Vidal
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Controle e Automação
Título TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADAS NA PREDIÇÃO DE TENDÊNCIAS NO MERCADO FINANCEIRO
E-mail: gustavo.correa@estacio.br
Docente orientador: Gustavo José Corrêa Gonçalves

RESUMO
O interesse pelo mercado de ações tem aumentado na última década, uma vez que ele pode fornecer lucros consideráveis do curtíssimo ao longo
prazo. Porém, a análise gráfica de ações não é uma técnica exata, de forma que a subjetividade está presente, dependendo da pessoa que realiza a
análise. Assim, o uso das técnicas inteligentes se mostra promissor quando aplicadas na predição de movimentos de ativos negociados em bolsa, uma
vez que esses movimentos nascem da soma de interesse de todos os participantes do mercado e, por isso, possuem uma correlação que não é
adequadamente encontrada através do uso de técnicas matemáticas comuns. Com base nisso, o uso de técnicas de inteligência artificial tais como as
Redes Neurais Artificiais, o Machine Learning e até mesmo ferramentas de Big Data são fundamentais para conseguir realizar uma modelagem do tipo
Black Box com base nos dados disponíveis. Os preços dos ativos negociados no mercado financeiro possuem influência sobre a tomada de decisões
econômicas que guiam o país. Assim, como exemplo, pode-se citar o preço do real frente ao dólar americano, que possui grande impacto no preço dos
produtos que são importados ou exportados do Brasil. Desta forma, a oscilação do preço deste par de moedas possui grande impacto na balança
comercial brasileira que, por sua vez, irá definir quanto de dinheiro disponível para investir o país terá para um dado ciclo econômico. Com base nisso,
a projeção futura dos preços do real frente ao dólar é uma questão de grande impacto que é levada em consideração em todas as decisões
econômicas, de forma que as pesquisas voltadas para esta área são de grande importância. Por isso, este trabalho propõe o uso de técnicas de
inteligência artificial para relacionar dados de séries históricas de preços e prever movimentos no mercado de capitais. Tais dados podem se basear em
duas diferentes vertentes de análise mais aceitas: a análise gráfica, que tem por base a avaliação das movimentações de preços e a análise por fluxo de
ordens, que avalia, negócio a negócio, os interesses dos participantes em comprar e vender.
Aluno: Matheus Pereira De Lima
Aluno: Adriel Henrique do Prado
Aluno: Ana Akemi Gazotto Yamada
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título PRODUÇÃO DE VINHO DE FRUTAS
Docente orientador: Siumara Rodrigues Alcântara

E-mail: syu.alcantara@gmail.com

RESUMO
A utilização de frutas como matéria-prima para produção de bebidas fermentadas, apresenta-se como uma das soluções para minimizar as perdas nas
lavouras. Além disso, representa uma alternativa ao consumidor que procura novos sabores e maior variedade de produtos. Hoje, o Brasil é o terceiro
maior produtor de frutas do mundo, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A produção de frutas na microrregião de
Ourinhos – SP estabelece o cultivo de diversas frutas, em especial, a citricultura, sendo um grande indicativo de sua utilização neste projeto. Assim, o
objetivo deste projeto estabelecer um processo para fabricação de vinho de fruta típica da região de Ourinhos – SP, utilizando o microrganismo
Saccharomyces cerevisiae, em processo de fermentação submersa descontínua. Os objetivos específicos são obter o suco da fruta; caracterizar o suco
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de fruta; realizar o processo fermentativo para produção vinho do tipo suave; caracterizar o vinho produzido de acordo com a legislação brasileira. A
fruta será selecionada a partir de estudos comparativos entre dados da produção frutífera da região. O microrganismo utilizado será a Saccharomyces
cerevisiae, também conhecida como levedura de pão, que será obtida nas padarias da cidade. Os frutos serão selecionados e, em seguida, lavados,
cortados e prensados para a obtenção do suco. O suco de fruta será caracterizado para determinação teor de sólidos solúveis, pH, acidez total. Será
realizado o processo de fermentação submersa descontínua. Paralelamente, serão obtidos dados referentes às concentrações de substrato (sacarose),
produto (etanol), biomassa (microrganismo), em intervalos regulares. Pretende-se obter um fermentado de fruta do tipo suave. Pretende-se também
realizar a análise de componentes voláteis e álcoois superiores. Com isso, espera-se a obtenção de um processo fermentativo que tenha como
resultado a obtenção de um fermentado de fruta típica da região, dentro da legislação vigente atuante, valorizando sua cultura, representando uma
alternativa ao consumidor que procura novos sabores e maior variedade de produtos. Além disso, espera-se minimizar as perdas de frutos nas
lavouras, diminuindo riscos ambientais e custos com a disposição de tais resíduos, ou seja, levando em consideração questões ambientais tão em foco,
como por exemplo, reaproveitamento e diminuição de desperdício.
Aluno: Mariane Avanzi Santos
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Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título EFEITO IMEDIATO DA MANIPULAÇÃO VERTEBRAL INESPECÍFICA E ESPECÍFICA NA DOR LOMBAR
E-mail: m_grandini@yahoo.com.br
Docente orientador: Marcelo Grandini Spiller

RESUMO
A dor lombar é um problema que afeta a população de uma forma global, sendo definida como uma dor ou desconforto entre as margens costais e as
pregas glúteas inferiores com ou sem irradiação para os membros inferiores. Pouco se sabe do efeito imediato de técnicas de terapia manipulativa
para o tratamento da dor lombar crônica, assim como se há verdadeira necessidade de que essas técnicas manipulativas devam ser realizadas de
forma específica (isto é, no segmento doloroso). Pois acreditam que níveis vertebrais que não apresentam algia também estão relacionados com
disfunções em vértebras localizadas de forma distal, assim a sendo necessária a realização de técnicas manipulativas em outras regiões que embora
não apresentem sintomas. Trata-se de um estudo controlado aleatorizado de dois braços com avaliador cego. Objetivo: Analisar o efeito imediato de
técnicas manipulativas realizadas em um nível vertebral específico definido durante o exame clínico de acordo com os princípios da osteopatia versus
em um nível vertebral inespecífico (vértebras torácicas altas) em pacientes com dor lombar crônica não específica para os desfechos intensidade da
dor (mensurado pela escala numérica verbal de dor) e limiar de dor pressórico (mensurado pelo algômetro de pressão). O projeto conta com a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (nº do parecer:2.735.674). Participarão
do estudo 40 pacientes com possuam dor lombar crônica não específica (com duração superior a 12 semanas) com idade entre 18 e 80 anos, sem
contraindicações às técnicas manipulativas e com uma intensidade da dor superior a três pontos na Escala Numérica Verbal de Dor de 11 pontos.
Serão excluídos os pacientes que apresentarem qualquer contraindicação aos tratamentos como estenose de canal medular, fratura vertebral,
espondilolistese, câncer, osteoporose avançada, e os que se recusarem a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Intervenções: A
intervenção será realizada com uma única manipulação na região torácica alta nos pacientes alocados no grupo “manipulação inespecífica” e nos
segmentos lombares álgicos nos pacientes alocados no grupo “manipulação específica”. A escolha dos participantes será randomizada e os avaliadores
deverão estar cegos no que diz respeito à distribuição dos grupos. Para testar o cegamento, o avaliador após a avaliação clínica anotará na ficha qual o
tipo de manipulação que o avaliador imaginou que os pacientes receberão.
Aluno: Matheus de Oliveira Ferreira
Aluno: Izabela Marzenta
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título TRIBUTAÇÃO E EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE O FUNDAMENTO ÉTICO CONSTITUCIONAL DA ATIVIDADE
TRIBUTÁRIA DO ESTADO
E-mail: leniceray@gmail.com
Docente orientador: Lenice S. Moreira de Moura

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica se propõe a refletir sobre a relação entre Tributação e efetividade dos Direitos Sociais no Brasil. Tem o
escopo de analisar se a Tributação no Brasil tem sido um instrumento para a efetivação dos direitos sociais, como consequência da aplicação do
preceito fundamental concernente à solidariedade. Considerando a importância da tributação para a efetivação dos direitos fundamentais sociais no
Brasil e a escassez de estudos e debates interdisciplinares sobre esse tema, bem como sobre a relação entre tributação e justiça social, torna-se
relevante a presente proposta de pesquisa, com o objetivo de aprofundar o debate sobre os impactos da tributação na promoção da justiça social.
Estudos realizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a partir dos dados divulgados pela Receita Federal do
Brasil, demonstram que a carga tributária brasileira equipara-se a dos países desenvolvidos. Nesse contexto, busca-se investigar, através da análise dos
dados estatísticos oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), se há uma relação de proporcionalidade e adequação entre o montante pago pela sociedade a título de tributos
e o retorno que o Estado brasileiro dá aos cidadãos em serviços públicos que demonstram o acesso efetivo aos direitos sociais como educação, saúde,
segurança, longevidade e qualidade de vida, o qual é medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Um país com cidadania ampliada é
aquele que, no dimensionamento e no planejamento de sua carga tributária, leva em consideração, efetivamente, o princípio da solidariedade social e
da igualdade. O Brasil não voltará a crescer de forma sustentável enquanto não reduzir a desigualdade social e a extrema concentração da renda no
topo da pirâmide social. Nesse sentido, como instrumento para combater a desigualdade social, a tributação se apresenta de forma eficaz, desde que
os impostos cobrados sobre a renda e o patrimônio sejam progressivos e a tributação sobre o consumo seja minimizada. A respeito da desigualdade
no Brasil, ressalte-se que seis brasileiros concentram, juntos, a mesma riqueza dos 100 milhões mais pobres do país, ou seja, a metade da população
brasileira (207,7 milhões). Somente em 2017, o Brasil despencou 19 posições no ranking da desigualdade social da ONU, e foi inserido na lista dos 10
países mais desiguais do mundo. No contexto da América Latina, somente Colômbia e Honduras apresentam maiores índices de desigualdade que o
Brasil. A Argentina, o Uruguai e o Chile, por exemplo, mesmo com carga tributária e PIB significativamente menores que o Brasil, apresentam
indicativos sociais melhores. Nesse contexto, o presente estudo propõe investigar aplicação dos princípios da capacidade contributiva e da igualdade
na realidade concreta da tributação no Brasil. Para isso, pretende-se realizar uma pesquisa documental e analítica, utilizando-se o método de
abordagem comparado, já que o estudo tem como foco principal a análise comparativa da carga tributária brasileira, seu sistema regressivo de
incidência e sua relação com o Índice de Retorno ao Bem Estar da Sociedade em relação a outros países da América Latina, Caribe e países membros
da OCDE. Como método de procedimento, busca-se utilizar a análise estatística dos dados sobre a tributação brasileira, conforme índices divulgados
pela Receita Federal e por centros de pesquisa em matéria tributária, sobretudo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Aluno: Luiz Eduardo de Araújo Pereira
Aluno: Yasmim Alves Campos
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Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título O CORPO NO CINEMA: UMA CARTOGRAFIA DO SENSÍVEL NAS VÁRIAS NUANCES EDUCATIVAS DA EXPRESSIVIDADE HUMANA
E-mail: emanuellejds@hotmail.com
Docente orientador: Emanuelle Justino dos Santos

RESUMO
No cinema, o corpo atua de diversas formas, produzindo arte e hibridizando expressão, visão e movimento, pois ele toca e é tocado pelo que lhe
circunda, transformando a si e a realidade. Sua linguagem indireta possibilita outros modos outros de ver, pensar, sentir e expressar o mundo. Pela
fenomenologia, podemos interrogar o modo como nos dirigimos às imagens e ao mundo da visibilidade, ao visível e ao invisível do que vemos. Essa
inspiração primeira nos conduz a nuances ontológicas que circundam as relações expressivas e emoções entre o corpo e o cinema. O estudo busca
realizar uma cartografia do sensível através da reflexão de várias nuances educativas, fundamentadas na atitude fenomenológica de investigação, que
busca ampliar os horizontes de ideias referentes às noções de saúde, sexualidade, expressividade, inclusão, cuidados corporais e práticas da cultura de
movimento, tendo como corpus de análise de narrativas cinematográficas, que tragam em suas estéticas múltiplas significações para o corpo e a
educação, ampliando nosso olhar educativo sobre a expressividade humana no mundo de toda gente. Desse modo, objetivamos analisar a
expressividade do corpo e suas nuances educativas existentes nos roteiros cinematográficos, com o intuito de contribuir com a formação do
pensamento crítico dos estudantes de pedagogia relacionada aos desafios do exercício e a própria identidade profissional em licenciatura, bem como
para a apreensão das significações filosóficas existentes sobre corpo, saúde, sexualidade, questões de gênero, inclusão e as práticas corporais da
cultura de movimento. De forma mais específica, temos o intuito de configurar uma cartografia sensível através das narrativas cinematográficas, bem
como elencar as contribuições educativas que o cinema traz para os estudos do corpo, da pedagogia e áreas afins. Adotamos como metodologia de
pesquisa a fenomenologia de Merleau-Ponty se baseia na experiência sensível, para realizar a reflexão, a interpretação, a imputação e a compreensão
de sentidos existentes nas cenas cinematográficas dos seguintes filmes: “A Família Bélier”, “Histeria”, “Love, Simon” e “Chega de Saudade”,
respondendo aos elementos constitutivos, bem como a estética e técnica cinematográficas, com o foco de extrair significações que dialoguem entre si
e ampliem as noções de corpo e educação. Por fim, haverá abertura para o inédito e o instigante ofício de dar sentido, arrumar ideias, questionar o
escrito, ponderar, arriscar e articular algumas partes para tracejar percursos interpretativos sobre o fenômeno investigado, migrando para novos
entendimentos e compondo uma cartografia do sensível nas várias nuances educativas da expressividade humana. Esse exercício pode ser
metaforizado ao ofício de uma bordadeira: engajada na elaboração de sua peça artesanal, ela se dispõe por inteira para tear seu bordado.
Aluno: Rafaella Cristina de Lima
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Gestão
Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título O QUE AS EMPRESAS PODEM FAZER PARA MOTIVAR SEUS FUNCIONÁRIOS
E-mail: jocely.burda@estacio.br
Docente orientador: Jocely Aparecida Burda

RESUMO
Muito se comenta no universo corporativo sobre os aspectos motivacionais dos funcionários das empresas. Entender o que acontece com o
trabalhador, quais seus anseios, quais seus desejos e necessidades proporcionam as empresas uma forma de atuação que adequem as ações para que
seu público interno sinta que há uma preocupação e valorização do ser humano. Também entender que o trabalhador é possuidor de emoções e
vontades específicas faz com as empresas atendam as reais necessidades dos envolvidos, ou seja, vontades daqueles que podem proporcionar um
aumento da produtividade, consequentemente da lucratividade e prosperidade da empresa. Cabe lembrar que produz melhor o funcionário que se
sente atendido em suas necessidades onde ele está inserido, pois produzir está diretamente ligada ao bem-estar dos funcionários, então a importância
de se estar motivado requer ações do próprio indivíduo e da organização. Com esta afirmação este projeto tem o objetivo de pesquisar as pratica
motivacionais das empresas no dia-a-dia, a ideia é abordar empresas da cidade de Curitiba. Pois, sabe-se que este assunto é de grande valia no
contexto organizacional, e cabe uma pergunta, será que as empresas se preocupam com este assunto? Sendo assim a pesquisa deste estudo pretende
identificar o que as empresas estão fazendo e como investem seus recursos no tema motivação. Para tal pesquisa será elaborado um questionário,
que dará base para entrevistas nas empresas e os resultados quantitativos, na escala Likert, e qualitativos do estudo de caso destas empresas serão
apresentados em forma de gráficos e tabelas. Com os resultados alcançados, serão propostas ações de melhorarias para estas empresas no sentido de
minimizar suas dificuldades.
Aluno: Bruno Nathan da Silva de Farias
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título ESTUDO DA TOPONÍMIA COMERCIAL EM CAMPO GRANDE/MS
Docente orientador: Nágila Kelli Prado Sana Utinói

E-mail: nagila.sana@estacio.br

RESUMO
Este projeto visa contribuir com as investigações linguísticas, no que se refere ao estudo da toponímia de nomes de comércio. A pesquisa centra-se na
discussão dos nomes comerciais, uma vez que o intuito é envolver os alunos dos cursos da área da comunicação e gestão ampliando suas habilidades
nos estudos das diversas linguagens e sentidos do mundo que os permeia. No entanto, na construção desse processo percebe-se a necessidade de
trabalhar com o resgate de dados acerca do processo colonial no estado de Mato Grosso do Sul na cidade de Campo Grande, para isso partiremos das
análises dos reflexos históricos e sociais da atualidade e propomos por intermédio das análises dos topônimos a serem estudados perceber a atuação
dos mesmos como testemunhas da parte que integra a história da língua, sendo assim possível verificar os contatos linguísticos e culturais entre os
povos que influenciaram a formação cultural da região estudada, tais aspectos costumam ser registrados e perpetuados pelos signos toponímicos.
Desta forma o projeto propõe-se a descrever e analisar, segundo embasamento teórico-metodológico da Toponímia concebidos por Dauzat (1926) e
por Dick (1990; 1992; 1999; 2004) e da Antropologia Linguística na perspectiva de Duranti (2000) verificar e analisar as tendências taxionômicas na
toponímia comercial da cidade em análise. O corpus desta pesquisa será dividido por setores baseados na Lista cedida pela FECOMERCIO( Federação
do comércio de bens, serviços e turismo do estado de Mato Grosso do Sul), o estudo contemplará a classificação taxionômica dos nomes, analisando o
processo de motivação e formação subjacente de cada designativo na busca de identificar as particularidades em termos de etimologia e do caráter
semântico da palavra que deu origem ao topônimo, bem como suas transformações linguísticas, perante as quais tem- se a expectativa de encontrar
ou não resquícios dos contatos linguísticos e possíveis tendências que atuam nas estratégias do marketing e persuasão no mercado empresarial.
Aluno: Vitórya Rodrigues Dorneles

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ADAPTANDO O LIVRO DIDÁTICO DO AMBIENTE SAVA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CÁLCULO I COM O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA
E-mail: viviane.gaspar@estacio.br
Docente orientador: Viviane Ramos Gomes Gaspar

RESUMO
O Cálculo Diferencial e Integral I é uma disciplina obrigatória nos cursos de Engenharia pois é base para as demais disciplinas do curso e está presente
em vários outros cursos do Ensino Superior, dentre eles: Matemática, Ciências Contábeis, Economia, Administração, dentre outros. É apontado como
uma das disciplinas mais importantes devido à sua grande aplicabilidade, desempenhando importante papel como linguagem na representação de
fenômenos e como instrumento para a resolução de problemas. No entanto, esta disciplina tem sido responsável pelo baixo rendimento dos alunos,
altos índices de reprovação e evasão. Nesse contexto, despertou-nos o interesse de realizar um projeto de iniciação cientifica com o intuito de
trabalhar com o livro da bibliografia básica da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I da Faculdade Estácio de Sá disponibilizado no ambiente SAVA
(Sistema Acadêmico Virtual de Aprendizagem) utilizando como recurso o software Geogebra. A opção por este software se deu pelo fato de que ele
permite a inserção de coordenadas e fórmulas algébricas possibilitando uma interação entre a figura geométrica e sua representação algébrica. O
Geogebra é uma ferramenta dinâmica e interativa propiciando um ambiente de exploração, de investigação, experimentação, conjecturação e
visualização, possibilitando a aprendizagem de conceitos matemáticos. O projeto tem como objetivo analisar o livro da bibliografia básica da disciplina
de Cálculo Diferencial e Integral I da Faculdade Estácio de Sá disponibilizado no ambiente SAVA utilizando o software Geogebra. A presente pesquisa
do ponto de vista de sua natureza é considerada qualitativa. Se caracteriza por seu caráter exploratório, tendo em vista que será realizado um
levantamento bibliográfico. Ao final do projeto será elaborado um material digital contendo as resoluções dos problemas no Software Geogebra,
servindo como material de apoio para a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I a ser disponibilizado para a Faculdade Estácio de Sá no ambiente
SAVA.
Aluno: Déborah Cristina Neves Soares

Curso do aluno: Engenharia Civil

Título ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Docente orientador: Sandro Gomes Rodrigues

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: sandro.gomes@live.estacio.br

RESUMO
Nos últimos anos tem-se observado um crescimento desordenado das cidades possibilitando um aumento no número de construções e,
consequentemente, a geração de resíduos, no qual se pode perceber que muitos são gerados ao longo da cadeia, tendo como destaque os restos de
madeiras, ferros, concretos e argamassas, de forma que a partir de uma destinação adequada podem gerar danos ao meio-ambiente ocasionando
perdas irreparáveis. A cadeia produtiva da construção civil consome entre 14 e 50% dos recursos naturais extraídos do planeta degradando a
qualidade da vida urbana e sobrecarregando os serviços públicos. Assim, este projeto tem como objetivo analisar a destinação dos resíduos sólidos na
construção civil, de forma a identificar o impacto ambiental da cadeia produtiva da construção, as perdas e a geração de resíduos, bem como as
diretrizes para gerenciamento de resíduos da construção e as potencialidades da reciclagem na cadeia produtiva da construção. Para o
desenvolvimento deste estudo, será utilizada uma metodologia de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, baseada em revisão bibliográfica e
estudo de caso. Na primeira parte do projeto será apresentado uma revisão bibliográfica sobre resíduos na construção civil e cadeia produtiva na
construção civil. Na segunda parte do projeto, explora-se o estudo de caso, que será desenvolvido a partir de análise documental, aplicação de
questionários e observação direta, visando identificar o impacto ambiental da cadeia produtiva da construção, as perdas e a geração de resíduos, bem
como as diretrizes para gerenciamento de resíduos da construção e as potencialidades da reciclagem na cadeia produtiva da construção. A partir do
desenvolvimento do projeto será realizada a avaliação dos objetivos estabelecidos, as limitações do estudo de caso, e a identificação de pesquisas
futuras. Dessa forma, com o desenvolvimento do estudo busca-se desenvolver ações sustentáveis e rentáveis aos que estejam atuando junto ao
canteiro de obras e a identificação de potencialidades de negócios, bem como gerar uma ligação entre oferta de resíduos e demanda por matéria
prima de maneira a balancear a cadeia produtiva, a fim de tornar a construção civil mais sustentável.
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Aluno: Hanna Loreane Ferreira do Nascimento Silva

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONTRIBUIÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS PRESENTES NOS LIVROS INDICADOS NA
BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ENGENHARIA
E-mail: edileni@brturbo.com.br
Docente orientador: Edileni Garcia Juventino de Campos

RESUMO
A geometria analítica está presente no currículo da maioria dos cursos de ciências exatas, como o Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Cálculo
Vetorial, Física entre outros e, para lecionar essas disciplinas, o professor geralmente faz uso do livro didático. No entanto, observamos que grande
parte dos livros didáticos de cálculo apresenta problemas geométricos, mas não trazem explicitamente orientações para se trabalhar tais problemas
com o auxílio da tecnologia. Assim, o presente projeto busca responder o seguinte questionamento: É possível adaptar problemas geométricos que
aparecem nos livros indicados na bibliografia básica dos cursos de engenharia da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande (FESCG), fazendo o uso do
software Geogebra? A opção por este software se deu pelo fato de que ele permite a inserção de coordenadas e fórmulas algébricas possibilitando
uma interação entre a figura geométrica e sua representação algébrica. O Geogebra é uma ferramenta dinâmica e interativa propiciando um ambiente
de exploração, de investigação, experimentação, conjecturação e visualização, possibilitando a aprendizagem de conceitos matemáticos. O projeto
tem como objetivo apresentar contribuições do Software Geogebra na resolução dos problemas geométricos que foram selecionados nos livros
didáticos de cálculo. A presente pesquisa do ponto de vista de sua natureza é considerada qualitativa. Se caracteriza por seu caráter exploratório,
tendo em vista que será realizado um levantamento bibliográfico. Será desenvolvida a partir das seguintes etapas: seleção de livros de Cálculo
indicados na bibliografia básica dos cursos de Engenharia e análise dos problemas propostos, buscando identificar problemas geométricos com
aplicabilidade no software Geogebra; leitura e resolução individual dos problemas selecionados; estudo e resolução com o papel e lápis; resolução dos
problemas geométricos no Geogebra e por fim elaboração do material de apoio contendo problemas que permitem a resolução com o software
Geogebra.
Aluno: Max Willian Belchior da Silva

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE FORMULAÇÕES DERMOCOSMÉTICAS COM CAMPOMANESIA SPP
E-mail: fran.carmignan@gmail.com
Docente orientador: Francoise Carmignan

RESUMO
A utilização de produtos cosméticos tem aumentado gradativamente entre a população. Ativos antienvelhecimento são cada vez mais explorados para
o desenvolvimento de novos produtos. A ação dos ativos antienvelhecimento na pele englobam a diminuição de radicais livres, hidratação da camada
córnea, clareamento de hiperpigmentação senil ou melhoramento do metabolismo dérmico e epidérmico. Dessa forma, pesquisas envolvendo a busca
de produtos naturais nas últimas duas décadas vem sendo potencializadas. Dentre as inúmeras plantas do cerrado sul-mato-grossense, destaca-se
Campomanesia spp, conhecida como guavira, sendo os frutos a parte mais utilizada, atualmente é considerada fruto símbolo do Estado de Mato
Grosso do Sul. Na medicina popular, é usada como antirreumática, antidiarreico, hipocolesterolêmico, anti-inflamatório, tratamento de cistite e
uretrite. Pesquisas fitoquímicas encontraram flavanonas e chalconas na sua constituição, além de vitamina C. Diante disso, este trabalho visa produzir
os extratos de Campomanesia spp utilizando a folha e fruto da planta através de método de maceração estática, além de analisar os constituintes
majoritários dos extratos da Campomanesia spp, através de prospecção fitoquímica, para verificar se há possível atividade contra o envelhecimento da
pele. Para assegurar a eficácia de um produto cosmético é necessário observar a relação veículo – ativo, sendo que este veículo deve ser adequado
para incorporar os produtos que caracterizam os efeitos do cosmético final, sempre levando em conta a anatomia de cada tipo de pele. Para tanto,
serão desenvolvidas diferentes formulações dermocosméticas, entre elas emulsão aniônica e emulsão não-iônica pelo método de emulsificação
quente-quente e gel composto por polímero carbômero. Posteriormente, os extratos da folha e fruto de Campomanesia spp serão incorporados nas
formulações com diferentes concentrações. Um dos temas mais importantes relativos à produção de cosméticos está relacionado à estabilidade,
podendo variar dependendo de fatores que vão desde a sua fabricação, envase e validade. Desta maneira é necessário compreender fatores que
alteram esta estabilidade, observando alterações nos parâmetros de qualidade do produto. Assim, a estabilidade físico-química das formulações será
avaliada através de testes de estabilidade acelerada de acordo com o Guia de Estabilidade da ANVISA, incluindo análise de pH, centrífuga e ciclo geladesgela. Além disso, serão avaliados se os extratos de Campomanesia spp, dependendo da composição e concentração utilizada afetará a
espalhabilidade das bases dermocosméticas.
Aluno: Bruna de Souza Moura
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título ACERVO MUSEOLÓGICO E PESQUISA HISTÓRICA: AS EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS E VISUAIS DOS TRAJES DOS MASCARADOS NAS FESTAS DO
DIVINO – PENTECOSTES EM PIRENÓPOLIS
E-mail: carolinasdesigner@gmail.com
Docente orientador: Ana Carolina de Santana Custódio

RESUMO
O projeto de pesquisa será realizado na Faculdade Estácio de Sá de Goiás - FESGO, a partir do estudo das experiências estéticas e visuais dos trajes dos
mascarados nas festas do Divino – Pentecostes em Pirenópolis, possibilitando o desenvolvimento de um acervo museológico a partir de uma pesquisa
histórica. Pensado e coordenado pela professora Ana Carolina de Santana Custódio, do curso de Design de moda da instituição, e desenvolvido pelos
alunos de iniciação científica acadêmica Bruna, Letícia e Matheus Zuppa, o projeto busca investigar a potencialidade da indumentária criar formas de
relações sociais e entender essas experiências estéticas e visuais sob aspectos da cultura visual e material. É também objetivo específico olhar para
essas indumentárias, interrogar olhares sobre elas, procurar saber que tipos de olhares foram construídos a partir do seu uso e como essas puderam
influenciar contextos históricos e sociais. Essas informações serão reunidas em um acervo digital, onde os trajes serão catalogados e acompanhados de
fichas técnicas, formando um inventário para gestão do acervo e possibilitando maior acesso aos dados da pesquisa. Não existem ainda acervos
digitais dedicados a essas vestimentas, fazendo com que as informações sobre elas, sejam da matéria-prima e das técnicas utilizadas para sua
confecção, sejam das relações sociais e culturais que as permeiam sejam perdidas ao decorrer dos anos. Juntamente com as vestimentas, serão
registradas também as narrativas orais das pessoas que as confeccionaram ou as vestiram, contando com relatos de duas experiências cotidianas
enquanto participantes circunscritas nas festividades do Divino em Pirenópolis – Goiás. Todas essas informações reunidas tecerão o acervo digital,
como um conjunto de histórias, cuja intenção não é reconstruí-las de uma maneira linear e cronológica, mas sim dar sentindo e evidenciar modos de
ver e de ser visto, emergindo possíveis relações de poder, classe e gênero. A pesquisa irá se apoiar em fontes escritas, presentes em jornais, igrejas e
acervos pessoais, tais como documentos, registros fotográficos e classificados. Assim, buscaremos dar voz as memórias, os saberes e as trajetórias que
essas vestimentas tiveram, compreendendo os contextos sociais, culturais e históricos ali inseridos.
Aluno: Bruna Silva Reis
Aluno: Letícia Moraes de Sousa

Curso do aluno: Design de Moda
Curso do aluno: Design de Moda

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR CICLISTA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, BRASIL
E-mail: sandro.rodrigues@estacio.br
Docente orientador: Sandro Rodrigues de Oliveira

RESUMO
A bicicleta inventada em 1817 pelo Barão Karl von Drais que precisava se locomover com mais facilidade enquanto trabalhava nos Jardins Reais e teve
a ideia de se sentar em uma plataforma com duas rodas e impulsionar-se com os pés. Esta máquina em particular era chamada de Draisine ou “cavalo
de passatempo” e a única coisa que tem em comum com as bicicletas de hoje são suas duas rodas, capacidade de direção e assento. A bicicleta é
considerada um bem comum nos grandes centros urbanos, uma alternativa economica financeiro, saudável e ecológica, seja comomeio de transporte,
seja para o lazer. O ciclismo é principalmente uma atividade aeróbica, o que pode melhorar o nível geral de condicionamento físico, bem como o
aumento da aptidão cardiovalcular, aumento da força e flexibilidade muscular, melhor mobilidade articular, diminuição dos níveis de estresses, melhor
postura e coordenção, preservação ou evitar doenças e redução da ansiedade e depressão. O ciclismo é particularmente benéfico na redução do risco
de diabetes, câncer, controle de peso e bem-estar psicológico. Os riscos do ciclismo são considerados pequenos em relação aos riscos de falta de
inatividade física. O ciclismo é de baixo impacto, causa menos tensão e lesões do que a maioria das outras formas de exercício. Um bom exercício
muscular como andar de bicicleta, usa todos os principais grupos musculares enquanto você pedala. Ao contrário de alguns outros esportes, o ciclismo
não requer altos níveis de habilidade física. A maioria das pessoas sabe andar de bicicleta e, depois de aprender, não há esquecimento, o aprendizado
permanece. No início pode ser feito com intensidade baixa. É ideal para programas de recuperação de lesão nas pernas, devido ao seu baixo impacto.
É indicado também como programa suplementar em várias doenças. Além disso, proporciona sensações psicológicas de bem-estar, liberdade e
contato com a natureza. Os praticantes do esporte relatam que a sensação de sentir o ar no rosto, o ruído resultante, a velocidade, a variedade de
cenários, o espaço, o companheirismo e a adrenalina faz com que o hábito se estabeleça, senão por toda a vida, pelo menos por períodos muito mais
longos, se comparados com outras modalidades esportivas de lazer. O Brasil produziu mais de 5 milhões de bicicletas, com receitas de R$ 728.320
milhões, e remuneração de mais de R$ 14 milhões de reais em empregos no setor fabril em 2015, segundo dados do IBGE e destaca-se o valor total de
peças e acessórios exportados, que supera o de US$ 1.400 milhões, segundo dados do SECEX/MDIC (2017). Analisar e entender o comportamento do
consumidor ciclista da cidade de Goiânia – Goiás – Brasil, no que diz respeito ao seu estilo de vida, a forma como utiliza a bicicleta e quais aspectos são
mais valorizados ao adquirir uma bicicleta. Analisar e conhecer o consumidor ciclista. Identificar quais são os fatores, comportamentais, ambientais e
de mercado que induzem à prática do ciclismo na cidade de Goiânia. Objetivos Específicos: a) Identificar na literatura as características da prática de
ciclismo; b) Compreender o perfil genérico do consumidor de bicicleta; c) Descrever os benefícios que induzem à prática do ciclismo e processo de
decisão de compra do consumidor; d) Analisar os fatores de influência da bicicleta na vida dos ciclistas em Goiânia. Metodologia: Delinear se os
métodos utilizados na pesquisa qualitativa e quantitativa, além dos objetivos, as abordagens a serem utilizadas, os critérios para aplicação dos
instrumentos de pesquisas divididas em etapas. Observar e analisar documentos e interpretar dados, com o recurso estatístico, bem como revisão de
literaturas e utilização das ferramentas google forms, excel e word. Resultados Esperados: Ressaltar o crescimento da prática esportiva ciclismo para
os goianienses, assim como ressaltar de seus benefícios em aspectos fisiológicos esportivos, lazer e psicológicos.
Aluno: Guilherme Rodrigues Santos

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título AS DIVERSAS MOTIVAÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES EM GOIÂNIA (GO)
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E-mail: cllfreitas@terra.com.br

Docente orientador: Claudio Luiz Correia de Freitas

RESUMO
Este projeto consta de um plano de pesquisa que tem por objetivo, colher subsídios para a elaboração de trabalho que consiste em estudar as
diferentes motivações sociais desenvolvidas pelos estudantes, nos cursos universitários de graduação, em Goiânia-GO, com aplicação de questionário
denominado inventário CAMOT (Crenças, Atitudes e Motivações no Trabalho), devidamente adaptado para a pesquisa nas Universidades/Faculdades,
com o objetivo de determinar o perfil motivacional do grupo desses alunos. A conduta humana no trabalho, e na vida em geral, seria guiada pela
prevalência de forças oriundas, por um lado, da "cultura maior" (sociedade em geral) e por outro lado da "cultura menor" (cultura industrial,
desenvolvimentista). Os determinantes da "cultura maior", cremos nós, dos latino-americanos em geral, envolveríamos concepções negativas do
trabalho, baixos níveis de otimismo e esperança, baixos níveis de autoestima e fixação no presente e não no futuro. Por outro lado, no plano da cultura
menor, vigente sobretudo em organizações prósperas e evoluídas, predominariam forças na direção contrária às anteriormente descritas, que
terminariam por levar os indivíduos a ela submetidos a esforços no sentido da superação do subdesenvolvimento. Pesquisas conduzidas na Venezuela,
demonstraram importante adaptação dos dois modelos com explicadores da conduta de nossos povos. Assim, no Brasil, amostras tomadas da
população em geral, apresentam predomínio de forças oriundas da "cultura maior" e outros grupos de sujeitos, pertencentes a organizações
desenvolvidas, apresentam características fortemente baseadas na "cultura menor", salvo uma incômoda presença de níveis intermediários de poder
e ainda elevados níveis de afiliação, tanto no trabalho como na vida em geral. Tais elementos permitiram concluir estarem estas amostras de
trabalhadores brasileiros, com altos níveis de escolaridade, em processo definido como "a caminho da superação do subdesenvolvimento". Se os
dados indicam que altos níveis de escolaridade de indivíduos trabalhando em organizações prósperas, em oposição a baixos níveis de escolaridade,
levam esses sujeitos a apresentarem traços de motivação e de crescimento pessoal, no sentido do desenvolvimento e da superação, seria importante
determinar como se comportariam estas variáveis em uma população de alunos dos cursos universitários, origem de muitas crenças e tendências do
indivíduo. Desse modo, este estudo buscará, como parte de um programa de pesquisa, junto a estudantes universitários, determinar o perfil
motivacional desse grupo de alunos.
Aluno: Raira Vanessa Barros Godinho

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título A INFLUÊNCIA DE POLOS INDUSTRIAIS NA GERAÇÃO DE EMPREGOS EM UM MUNICÍPIO. O CASO DE ANÁPOLIS-GO
E-mail: lucas.furtado@estacio.br
Docente orientador: Lucas Pereira Furtado

RESUMO
O município de Anápolis situado no Estado de Goiás, Brasil, possui o maior polo industrial do centro-oeste do país. Frente às constantes mudanças do
mundo econômico é importante observar variáveis relacionadas à Economia Regional, principalmente no que tange seu desenvolvimento. Um
levantamento feito em 2018 pela ACIA - Associação do Comércio e Indústrias de Anápolis, o DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis-GO conta com
137 indústrias e gera mais de 20 mil empregos diretos para uma população de aproximadamente 375 mil habitantes, segundo censo do IBGE de 2017.
Estes números são relevantes visto que representam mais de 20% dos registros das carteiras de trabalho do município. No que tange assuntos
relacionados à geração de empregos e desenvolvimento, ligados a possibilidade de exercê-lo em uma região, trazemos à tona uma problemática: De
que forma as Indústrias do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis-GO) podem influenciar na geração de empregos e no desenvolvimento do
município? Portanto, a pesquisa tem por objetivo demonstrar de que forma o polo industrial de Anápolis-GO pode influenciar diretamente na geração
de empregos da região apresentando indicadores e resultados econômicos e sociais a fim de estabelecer a relevância da concentração de indústrias
em um município neste processo. O estudo demonstra a importância de um Polo Industrial na geração de empregos de uma região e o que é
necessário para sua implementação observando Estratégias, Planejamentos, Geopolíticas e estudos técnicos-científicos. A exploração científica se dá a
partir de um estudo de caso focado em uma técnica de Avaliação Pós-Ocupação (APO) das indústrias do polo investigado, acompanhando sua evolução
histórica. A forma com que o pleno emprego é alcançado nesta cidade pode servir como embasamento científico para novos projetos semelhantes. O
estudo demonstra a importância de um Polo Industrial na geração de empregos de uma região e o que é necessário para sua implementação
observando Estratégias, Planejamentos, Geopolíticas e estudos técnicos-científicos. A economia regional deve ser entendida pela análise das
correlações, articulações e complementaridades produtivas fixadas em determinada amostra territorial. No que tange assuntos relacionados à geração
de empregos e desenvolvimento, ligados a possibilidade de exercê-lo em uma região, trazemos à tona uma problemática: De que forma as Indústrias
do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis-GO) podem influenciar na geração de empregos e no desenvolvimento do município? Portanto, a pesquisa
tem por objetivo demonstrar de que forma o polo industrial de Anápolis-GO pode influenciar diretamente na geração de empregos da região
apresentando indicadores e resultados econômicos e sociais a fim de estabelecer a relevância da concentração de indústrias em um município neste
processo. Esta pesquisa é realizada no município de Anápolis e proximidades e se ampara em estudos bibliográficos e documentais de forma
qualitativa e quantitativa. A exploração científica se dá a partir de um estudo de caso focado em uma técnica de Avaliação Pós-Ocupação (APO) das
indústrias do polo investigado, acompanhando sua evolução histórica. Esta avaliação objetiva obter subsídios para corrigir falhas e mensurar acertos
além de definir diretrizes para novos projetos semelhantes.
Aluno: Dilemir Cezar Alves Mascarenhas

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
E-mail: leandro.duclos@estacio.br
Docente orientador: Leandro Jorge Duclos da Costa

RESUMO
A violência é um grave problema que atinge e prejudica a população durante um importante período de desenvolvimento. Dados mundiais revelam
que 16% da população geral são vítimas de pelo menos um crime no último ano e 40 milhões de menores de 15 anos sofreram abusos e negligência
(Krug, 2002). Aproximadamente 150 milhões de pessoas menores de 18 anos mantiveram relações sexuais forçadas ou sofreram outras formas de
vitimização por violência sexual que envolveu contato físico (Murray, 2012). Ainda que existam evidências que demonstrem as consequências em
amostras de adolescentes e adultos, sugerindo um impacto a médio e longo prazo, os prejuízos na infância ainda não foram suficientemente
reportados. Assim, a proposta desse trabalho é avaliar o desempenho cognitivo, especificamente inteligência e funções executivas, de crianças,
adolescentes e adultos vítimas de violência. De forma específica, os objetivos são: a)descrever os índices de polivitimização segundo sexo e idade; b)
avaliar comparativamente os indicadores do nível intelectual (funções executivas e inteligência) nos dois grupos: crianças e adultos que sofreram
múltiplas violências (polivitimizados) e crianças e adultos não polivitimizados; c)avaliar comparativamente o desempenho escolar nos dois grupos:
crianças e adultos que sofreram múltiplas violências (polivitimizados) e crianças e adultos não polivitimizados. Tentar-se-á avaliar o impacto da
violência no desempenho cognitivo de crianças e adolescentes entre 6 a 16 anos, divididos em dois grupos: o primeiro vítimas de violência e o segundo
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não vítimas de violência e em adultos jovens entre 19 e 24 anos. Os instrumentos de pesquisa serão o WISC IV, FDT, JVQ e entrevistas. Após a
aplicação dos instrumentos, os dados serão analisados através do software StatisticalPackage for Social Science for Windows® - SPSS® para aferir
médias, desvio-padrão e teste estatístico para comparação entre médias, verificando significância estatística. As entrevistas serão analisadas através
da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2004). O período da pesquisa está previsto para agosto de 2018 a junho de 2019. Os resultados
esperados são produção científica regional e nacional, envolvimento dos alunos de iniciação científica com os pressupostos da pesquisa, participação
em eventos científicos da área. A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (CEP/PUC-GO) sob protocolo CAAE 70171617.5.0000.0037 e número do parecer 2.223.772.
Aluno: Daniel Rodrigues Vasconcelos
Aluno: Cellina Josiukas
Aluno: Lívia Caroline Alves

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

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

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título DISLIPIDEMIA ENTRE HIPERTENSOS COM E SEM DIABETES: UM ESTUDO DE COORTE
E-mail: andrea.c.sousa@hotmail.com
Docente orientador: Andrea Cristina de Sousa

RESUMO
As complicações cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em pacientes com síndrome metabólica (diabetes, a dislipidemia e a
hipertensão arterial) e essas morbidades são os principais fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV).
Estudos têm demonstrado a eficácia de controlar os fatores de risco cardiovascular na prevenção ou retardamento de DCV em pessoas com
diabetes.Detectar o aumento da prevalência de distúrbios metabólicos entre diabéticos e hipertensos é uma tendência importante para a redução
total do risco cardiovascular. Não encontramos estudos desse tipo que demonstrem a evolução e o tratamento de dislipidemias desses grupos em
conjunto ao longo dos anos. Devido a relevânica das alterações e desfechos que podem ocorrem em virtude de alterações lipídicas entre paciente
hipertensos e diabéticos. Objetivo: Descrever a prevalência de dislipidemia entre pacientes hipertensos com e sem diabetes mellitus tipo 2 em adultos
atendidos em centro especializado de cardiologia entre os anos de 2004 a 2015. Metodologia: Estudo de coorte não concorrente com pacientes
hipertensos diabéticos em tratamento regular em centro de referência de atendimento ao hipertenso na região central do Brasil há pelo menos onze
anos, contados retrospectivamente desde 2015. Estudo submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás (protocolo de número 931.503). Serão arrolados na coorte pacientes hipertensos diabéticos e não diabéticos em
acompanhamento regular desde o ano de 2004. Serão excluídos aqueles que, no inicio da coorte, apresentarem diagnóstico de doença renal crônica e
também os hipertensos que desenvolveram DM entre 2004-2015, a fim de evitar viés de tempo de exposição ao diabetes. Serão avaliadas variáveis
sóciodemográficas e clínicas, como tempo de diagnóstico de hipertensão arterial, diabetes e de tratamento no serviço especializado, pressão arterial,
hemoglobina glicada, perfil lipídico e Índice de Massa Corporal (IMC); uso de hipolipidemiantes, anti-hipertensivos. Análise estatística: As variáveis
qualitativas serão apresentadas com suas frequências absolutas e proporções. A análise de associação entre elas será realizada com aplicação do teste
qui-quadrado ou Exato de Fisher. As variáveis quantitativas serão apresentadas com suas médias, desvios padrão e intervalo de confiança. A
comparação de médias será realizada após análise da distribuição dos dados com teste de Kolmogorov Smirnof e aplicado teste paramétrico TStudent. Todos os testes foram considerados em um nível de significância de 5% e um intervalo de confiança de 95%. Metas: Determinar o impacto do
diabetes melittus tipo 2 no desenvolvimento de dislipidemias, uma vez que essa morbidade traz serias repercussões para saúde pública. Impacto
social: A partir do momento que os fatores de risco são evidenciados novas políticas de atendimento podem ser implanatdas visando minimizar os
riscos. Abrangência geográfica: Estudo realizado com população de centro de referência a população com fatores de risco, desse modo os resultados
podem ser extrapolados para população semelhante.
Aluno: Stephany Paula Nunes de Carvalho

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Título FATORES QUE DIFICULTAM A DETECÇÃO PRECOCE E O INÍCIO DO TRATAMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA EM GOIÁS
E-mail: chrissouto123@gmail.com
Docente orientador: Christina Souto Cavalcante Costa

RESUMO
No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada nesse período, às
demandas relativas à gravidez e ao parto. Posteriormente as mulheres reivindicaram sua condição de sujeitos de direito, com necessidades que
extrapolam o momento de gestação e parto, demandando ações que lhes proporcionassem a melhoria das condições de saúde em todos os ciclos de
vida. No entanto, são apontadas ainda várias lacunas, uma delas é com relação à assistência ao câncer de mama em diversas regiões do país, elevando
o índice de agravamento e mortes pela patologia. OBJETIVO: Avaliar os fatores que dificultam desde a detecção precoce até o início do tratamento das
pacientes com câncer de mama. MÉTODO: Trata-se de estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa. O estudo será realizado no CORA Centro Avançado de Diagnóstico da Mama do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). Os descritores são: rastreamento,
saúde da mulher, políticas públicas e câncer de mama. Serão participantes do estudo 175 mulheres com diagnóstico de câncer de mama em
tratamento ou seguimento no CORA) obedecendo as normas do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/12. A coleta de dados será realizada por
entrevista e utilizado questionário estruturado, próprio para esta pesquisa, com perguntas fechadas, desenvolvido pelos autores, com base nas
Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. Para validação do questionário, será realizado o piloto e o reteste. As informações
obtidas serão estruturadas em um banco de dados no programa EXCEL, versão 2.0 para Windows e analisados estatisticamente pelo Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS). Os dados serão analisados estatisticamente, apresentando frequências simples e absoluta para variáveis categóricas e
médias e desvio padrão para variáveis contínuas. RESULTADOS ESPERADOS: A partir dos dados obtidos serão identificados e descritos para auxiliar no
atendimento imediato dos pacientes com suspeita de câncer de mama, visto que pode ser determinante para o paciente e promover melhor
prognóstico quando o atendimento especializado é oferecido no início da doença.
Aluno: Jane Maria da Silva Fonseca

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título PADRÃO DE CONSUMO DO METILFENIDADO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: alvaro.farmaceutico@hotmail.com
Docente orientador: Álvaro Paulo da Silva Moreira

RESUMO
O metilfenidato é indicado para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O TDAH é uma desordem comportamental
com padrão severo e persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Geralmente, diagnosticado na infância por volta dos 7 anos, em fase
escolar. Seu diagnóstico é clínico e deve ser multiprofissional. O tratamento mais indicado é psicoterapia aliada ao metilfenidato, droga de escolha no
tratamento. O fármaco atua no Sistema Nervoso Central, inibindo a receptação de dopamina e noradrenalina dos terminais sinápticos, e por essa ação
vem sendo utilizado por indivíduos saudáveis para aprimoramento cognitivo. O fármaco eleva o nível de alerta do sistema nervoso central,
melhorando assim, a concentração, coordenação motora e a impulsividade. Como alguns trabalhos e os relatórios emitidos pela ANVISA têm apontado
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o aumento das vendas e consumo do metilfenidato é de grande importância um melhor entendimento sobre o crescente consumo desse fármaco
como agente estimulante da atividade cognitiva. Desta forma, a proposta do trabalho é associar o aumento do consumo ao seu uso para
aprimoramento cognitivo por estudantes de uma Instituição de Ensino Superior (IES), possíveis interações medicamentosas, discutir o uso do
metilfenidato no contexto social, cultural e educacional, além de destacar a importância do farmacêutico no acompanhamento da terapia com uso do
metilfenidato. O estudo será realizado por aplicação de questionário com perguntas que abordaram informações acerca de seu conhecimento sobre o
fármaco, seu consumo e de pessoas de sua convivência. Será abordado o entendimento que o entrevistado obtinha referente ao Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Somente poderão participar da pesquisa àqueles que assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE) e estiverem regularmente matriculados na referida IES. Serão obedecidas as normativas da Resolução 466/2012/CONEP/MS, incluindo o direito
do acadêmico de não se interessar em responder a pesquisa ou deste participante desistir a qualquer momento. A pesquisa será iniciada com a
aprovação e autorização pelo Comitê de Ética, obedecendo assim a resolução CNS 466/2012 (CONEP, 2012) sob o CAAE: 81723317.2.0000.5284.
Aluno: Fernanda Karynne do Vale Carvalho

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ANÁLISE DOS ASPECTOS CLÍNICOS E FUNCIONAIS NA CAPACIDADE DE MARCHA EM PACIENTES DE UM HOSPITAL PÚBLICO
E-mail: sandro12@live.estacio.br
Docente orientador: Sandro Marlos Moreira

RESUMO
Marcha humana é um processo de locomoção que acontece através de movimentos complexos e integrados desempenhados pelo ser humano e
soma-se a vários benefícios, como a melhor carga imposta pela gravidade que é essencial na manutenção da função musculoesquelética, melhor
estimulação do estado do nível de consciência, e melhora da função cardiorrespiratória, além de uma melhor realização nas atividades de vida diária e
social. Os indivíduos traumatizados, vítimas de acidentes de trânsito, são grandes vítimas de mortes, invalidez e sofrimento, o que gera impactos
negativos no aspecto biopsicossocial principalmente àqueles pacientes internados em ambiente hospitalar Trata-se de um estudo do tipo
observacional, longitudinal e prospectivo, cujo objetivo principal é analisar a influência dos aspectos clínicos e funcionais na capacidade de marcha em
pacientes vítimas de acidente de trânsito internados nas enfermarias de um Hospital Público de Goiânia, Goiás. Participarão da pesquisa, vítimas de
acidente de trânsito, adultos, maior ou igual a dezoito anos e idosos, de ambos os sexos, independentemente de possuir capacidade de marcha ou
não, admitidos nas enfermarias de clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, traumatologia, neurologia e cirurgia bucomaxilofacial, mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Dois questionários próprios serão coletados apenas pelos entrevistadores devidamente
treinados. Para a primeira avaliação serão utilizados o Questionário Geral, com dados demográficos, socioeconômicos e clínicos, e o Questionário de
Acompanhamento, que contempla dados clínicos e funcionais. O Questionário de Acompanhamento será aplicado a cada sete dias, enquanto o
paciente estiver internado, nos meses de abril, maio, setembro e outubro. No final do segundo mês, estipulado semestralmente para a coleta de
dados, mesmo que o paciente esteja ainda internado, será encerrado o protocolo de pesquisa. Neste período de dois meses, determinado para a
coleta de dados, os participantes poderão receber de oito a um acompanhamento conforme a data de sua inclusão na pesquisa. Tendo em vista as
alterações sofridas pelo indivíduo hospitalizado, a considerar evolução e involução do quadro clínico e geral, o paciente eleito pelos critérios de
inclusão neste estudo, independentemente de ter capacidade de marcha ou não, será avaliado e acompanhado. Para construção do banco de dados
será utilizado o programa Excel e, para análise estatística o programa STATA/SE versão 12.0. Será realizada análise descritiva (frequências absolutas e
relativas, média, desvio-padrão) e intervalos de confiança – IC 95%), para identificar o comportamento das variáveis estudadas. Além disso, serão
feitas análises de associação com indicadores/medidas para variáveis em escala nominal, ordinal e intervalo ou razão e análises de associação
bivariada e multivariada. Todas as variáveis contínuas serão testadas quanto à normalidade pelo teste Shapiro Wilk e Levene. O Projeto de Pesquisa
será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Urgências de Goiânia.
Aluno: Camila Sousa Telles

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS DURANTE A PRÁTICA DE EXERGAMES
E-mail: marcelo.watanabe@estacio.br
Docente orientador: Marcelo Watanabe De Matos

RESUMO
Com o avanço da globalização e a forte expansão da tecnológica, as pessoas têm se tornado cada vez mais dependentes e conectadas ao universo
digital, causando uma grande mudança em antigos hábitos, como as reuniões entre família e amigos, que passaram a ser mais virtuais e menos
pessoais. A sociedade em geral vem adquirindo diversas afecções ligadas ao sedentarismo, de maneira precoce, tornando a prática de atividade física
regular algo cada vez mais distante de sua vida cotidiana. Neste contexto, a Gameterapia (GT) surge como uma nova possibilidade de se implementar a
prática de atividade física regular. Estudos apontam que a prática de atividade física, através dos exergames, pode aumentar o gasto energético e a
frequência cardíaca em níveis diários. Estes podem ser implementados na rotina de qualquer indivíduo, em especial, crianças e adolescentes. Não
obstante, considerando-se a grande influência destes videogames interativos sobre jovens e adolescentes, assim como sua abrangência mundial,
torna-se imprescindível avaliar quais efeitos a prática destes EXG’s pode ocasionar sobre os principais parâmetros de avaliação cardiorrespiratória.
Objetivo: Avaliar as alterações de Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca (FC) e Frequência Respiratória, durante a realização de uma sessão de
exergames. Metodologia: Serão selecionados dois grupos de 20 participantes, sendo o primeiro composto por indivíduos sedentários, de ambos os
sexos (10 homens e 10 mulheres), e o segundo por indivíduos praticantes de atividade física frequente, também de ambos os sexos (10 homens e 10
mulheres). O jogo utilizado para esta pesquisa será o Nike + Training, do sistema XBOX-Kinect da Microsoft, o qual possui um teste físico de
aproximadamente 30min, ao qual os participantes serão submetidos. Os parâmetros cardiorrespiratórios coletados antes, durante e ao final do teste
físico, serão comparados entre os grupos de sedentários e praticantes regulares de atividade física, bem como entre homens e mulheres dentro de
cada grupo, e posteriormente, entre mulheres e homens de grupos distintos da pesquisa. Para a coleta de dados, será utilizado um aferidor digital de
punho, para a avaliação em tempo real da PA e FC, assim como um cronômetro para a aferição da FR de cada participante. Resultados esperados:
Espera-se encontrar diferenças significativas na comparação entre indivíduos sedentários e fisicamente ativos, além de se encontrar parâmetros
cardiorrespiratórios que comprovem a efetividade dos exergames como uma alternativa para o exercício físico tradicional e uma nova possibilidade de
combate ao sedentarismo.
Aluno: Alexsandro Barroso Pantoja

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título SÍNDROME DE BURNOUT EM DOCENTES E DISCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA
E-mail: sararosa2003@hotmail.com
Docente orientador: Sara Rosa de Sousa Andrade

RESUMO
Síndrome de Burnout é um fenômeno biopsicossocial tendo como causa stress ocupacional crônico, delineada como um sentimento de fracasso e
exaustão causado por um excessivo desgaste de energia e recursos, somado ao desgaste físico que se manifesta através de dores musculares,
cefaleias, insônia, dentre outros sintomas, tendo como principais vítimas profissionais que tem contato direto e continuo com outras pessoas,
destacando-se docentes e discentes. Por mais que estudantes não sejam vistos como trabalhadores convencionais, o núcleo principal de atividades
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acadêmicas, em sua projeção psicológica pode ser considerado como trabalho, sendo que esses indivíduos estão envolvidos em uma estrutura
organizacional com atividades obrigatórias. A maioria dos estudantes de instituições de ensino superior (IES) privada também estão inseridos no
mercado de trabalho, ou seja, durante o dia estu¬dam e a noite estão em um emprego formal, ou vice-versa. Essa dupla jornada propicia um cenário
fértil para desenvolvimento da SB, fazendo com que o trabalho passe a concorrer com a vida acadêmica, sendo que em muitos casos o indivíduo é
forçado a pedir demissão do emprego formal ou trancar o curso na IES privada. Uma pesquisa com 419 estudantes constatou-se que destes, 46,3%
relataram alteração na Exaustão Emocional, 11,2% alteração na Descrença e 31,3% alteração na Eficácia Profissional, mostrando assim cerca de 29,3 %
dessa população tem traços de SB. As complexas, elevadas e crônicas exigências do contemporâneo mercado de trabalho estão provocando o
surgimento de muitos casos de SB, inclusive durante a formação universitária, assim estudos sobre SB são necessários para montar o perfil de risco,
traçar planos de prevenção e tratamento. Objetivo: Avaliar a existência de Burnout em professores e alunos numa instituição de ensino superior (IES)
privada na cidade de Goiânia-GO, traçando perfil de risco e possíveis associações com variáveis sociodemográficas e criar um plano de tratamento
integrado. Método: Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer nº: 2.810.912. Trata-se de um estudo longitudinal
descritivo de intervenção. Os instrumentos usados para coleta de dados serão Questionário de perfil sociodemográfico (Apêndice A) e (Apêndice B), o
Maslach Burnout Inventory – Greneral Survey (Anexo A), compostos de três dimensões: Exaustão Emocional, Cinismo e Eficácia no Trabalho. A amostra
inicial: 1379 alunos dos cursos de saúde e cerca de 106 docentes. A pesquisa dar-se a em duas etapas: identificação e tratamento. Conclusão: A SB é
um problema multidimensional que provoca impacto negativo na qualidade de vida do profissional docente e do universitário, causando
comorbidades psíquicas e físicas. Assim instituições de ensino superior devem imediatamente iniciar ações com objetivo de prevenir, diagnosticar e
tratar a SB.
Aluno: Rachel Gonçalves dos Santos Sousa

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título FATORES QUE PREDISPÕE AO CÂNCER DE MAMA
Docente orientador: Sandra Oliveira Santos

E-mail: oliveira.sandra@estacio.br

RESUMO
O câncer de mama se destaca como uma das principais causas de morte em mulheres acima de 60 anos de idade. É uma patologia que pode ser
minimizada se houver um rápido e eficaz rastreamento e diagnóstico precoce. Outro modo de se evitar complicações é através da prevenção que pode
ser primária e secundária. No primeiro caso, refere-se ao estilo de vida que a mulher irá desenvolver, uma vez que vários fatores se associam ao seu
surgimento, entre eles a obesidade. Outro modo de prevenção são medidas secundárias em que a ultrassom das mamas e mamografias. Objetivo:
Analisar os fatores que aumentam a incidência de câncer de mama em uma população de mulheres a partir de 50 anos de idade. Justificativa: Sabe-se
que as mulheres quando são acometidas pelo Câncer de Mama, desenvolvem angústias relacionadas à qualidade e expectativa de vida. Há uma
incidência maior de câncer de mama em mulheres sobrepeso ou obesas, entre outras adversidades de modo de vida. Orientar as mulheres a uma
cultura de cuidado com o corpo e a observar que a massa corporal está diretamente relacionada ao problema, poderá diminuir número de casos na
população. Metodologia: Essa é uma pesquisa quali-quantitativa, que propõe através de aferição de medidas antropométricas e aplicação de
questionário semiestruturado, recolher em uma população, dados que possam indicar a possibilidade do desenvolvimento dos fatores predisponentes,
em mulheres acima de 50 anos. A pesquisa já aprovada pelo CEP será procedida após a assinatura do TCLE e o CAAE 83314818.2.0000.5284. Após
resultados, as participantes serão convidadas a uma Palestra de Informação sobre o Câncer de Mama, na Faculdade onde estudam as acadêmicas
pesquisadoras. Desfecho: Verificar a apresentação do perfil antropométrico, hábitos de vida e possível história clínica de câncer de mama.
Aluno: Soraia de Souza Fagundes Azevedo
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ALIENAÇÃO PARENTAL: ANÁLISE SOBRE OS SUJEITOS ENVOLVIDOS
Docente orientador: Sátina Priscila Marcondes Pimenta Mello

E-mail: satinapm@gmail.com

RESUMO
Não é difícil se ouvir falar de pais que se divorciam e que após a separação projetam em seus filhos ações que denigrem a imagem do outro genitor ou
dificultam a convivência com ele. Estamos neste ponto falando de uma confusão entre os papeis de conjugabilidade e parentalidade, que levam a
efeitos psicológicos devastadores em certas crianças e adolescentes; tais de depreciação ou equiparadas são chamadas de Alienação Parental. O tema
alienação parental ultrapassa o espaço privado das famílias e adentra no Judiciário na busca da resolução de conflitos que afetam principalmente as
crianças. A confusão realizada quantos os papeis de conjugabilidade e parentalidade gera na criança alienada diversos problemas de cunho
psicológico, como afirma a própria lei nº. 12.318/2010, ocasionando o que chamamos de Síndrome da Alienação Parental. A meta do alienante é
desmoralizar o não guardião, implicando comportamentos abusivos contra a criança ou adolescente, criando imagens distorcidas das figuras paternas
e maternas, de forma a promover o afastamento do genitor alienado, destruindo o vínculo parental. No ano de 2017 fora promulgada a lei nº 13.431
que determina que a alienação parental trata-se de violência psicológia e passa a engendrar possibilidade de aplicação de medidas protetivas
penaliando aqueles que realizam a ações, meramente exemplificativas, elencadas na lei de 2010. Assim sendo a presente pesquisa tem como
finalidade levantar dados quanto à prática da alienação parental e a percepção dos envolvidos em tal sitação quanto à consequências da mesma para
os membros da familia como um todo. Para isso será realizada uma pesquisa de caráter explorátório e de base quantitativa onde através de
questionário estruturado de perguntas fechadas e abertas pais que crianças e adolescentes que não convivem juntos apresentarão suas percepções
sobre a alienação, sobre si, sobre o outro genitor e ainda as consequencias as impuberes envolvido. Os dados encontrados serão devidamente
tabulados os dados e posteriormente transversalizados e fim de se alcançar o objetivo pretendido.
Aluno: Marina Schuwarten Furbino de Pinho

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título EFEITOS AGUDOS DO TREINAMENTO AERÓBIO NA ENZIMA DIPEPTIDIL PEPTIDASE-4: RELAÇÃO COM O CONTROLE GLICÊMICO EM DIABÉTICOS
DO TIPO 2
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Sousa

RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas na qual é caracterizada por um nível elevado de glicose no sangue (hiperglicemia), seja
porque o pâncreas não produz insulina suficiente, ou porque as células não respondem propriamente à insulina produzida. Um tratamento já utilizado
no controle glicêmico é a utilização de fármacos que inibem a ação da enzima dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), que pode ser encontrada na sua forma
solúvel no plasma. A enzima DPP-4 possui um papel importante no desenvolvimento da síndrome metabólica e DM2. Isto porque um dos principais
substratos da DPP-4 é o peptídeo-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. Considerando que o
exercício físico é um dos pilares para o tratamento de DM2, ainda são escassas as pesquisas que relacionam o efeito do exercício físico sobre a enzima
DPP-4 e entre as alterações na enzima DPP-4 com o aumento da sensibilidade à insulina provocada pelo exercício físico. Assim, o objetivo do projeto
será determinar os efeitos do treinamento aeróbio na 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, (2) sessão controle. Todos os
voluntários realizarão os testes no período da manhã e separados por, no mínimo, uma semana entre os mesmos. Será realizada a retirada de sangue
para análise da glicemia, DPP-4 e GLP-1 antes das sessões experimentais, após as sessões experimentais e durante um teste de tolerância à glicose.
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: Victor Kulnig

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/Voluntário

Título FATORES MOTIVACIONAIS PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO EM OBESOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE CROSSFIT E A ACADEMIA DE
GINÁSTICA
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Sousa

RESUMO
A literatura científica é abundante em relação aos múltiplos benefícios que a prática adequada de exercício físico possa oferecer à promoção do bemestar e à minimização dos riscos predisponentes ao aparecimento e ao desenvolvimento de disfunções degenerativas. Entretanto, levantamentos
epidemiológicos têm apontado que um pequeno percentual da população pratica exercício físico com alguma regularidade e, entre aqueles que
iniciam a sua pratica, a elevada quantidade de casos de abandono torna-se bastante preocupante. Neste sentido, tem-se apontado o perfil
motivacional individual como elemento decisivo para identificação e adesão a prática de exercício físico. Por seu caráter motivacional e desafiador, o
CrossFit vem ganhando milhões de seguidores. A adesão engloba desde indivíduos aparentemente saudáveis até populações de obesos, que buscam
motivações diferentes em relação à prática de exercício físico em academias de ginástica. Mais recentemente, sobretudo nas duas últimas décadas, a
Teoria de Autodeterminação (TAD) tem se constituído na abordagem teórica de maior relevância e que vem recebendo considerável atenção para
estudo da motivação voltada à prática de exercício físico. A TAD é uma teoria geral do comportamento humano que tem conexão com a personalidade
individual e o contexto social em que se está inserido. Neste sentido, procura explicar a motivação em diversas áreas, como educação, música, saúde,
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política, esporte e exercício físico, entre outras. Em síntese, postula que a motivação para assumir condutas específicas pode variar ao longo de um
continuum de acordo com o grau percebido de autodeterminação, estando alicerçado nas três necessidades psicológicas básicas – (a) autonomia:
tomar decisões, ter liberdade de escolha; (b) competência: sentir-se eficaz e capaz de alcançar os objetivos; e (c) relacionamento: manter uma relação
amistosa com as pessoas. Em um extremo do continuum de autodeterminação está situado o construto denominado amotivação, que implica na
ausência de qualquer tipo de motivação (intrínseca ou extrínseca) para a prática de exercício físico. A amotivação supõe o menor grau de
autodeterminação, considerando que, neste caso, o indivíduo não encontra nenhum valor ou sentido na atividade que realiza e, portanto, considera
que o exercício físico não reportará satisfação ou qualquer tipo de benefício. No outro extremo do continuum se encontra a motivação intrínseca. Este
tipo de motivação supõe a forma mais autodeterminada de motivação, considerando que o indivíduo pratica exercício físico por vontade própria, ou
seja, pelo prazer e satisfação que a atividade oferece a ele. Entre os dois polos do continuum (amotivação e motivação intrínseca) encontra-se a
motivação extrínseca. Considerando que o exercício físico é um dos pilares para o tratamento da obesidade e que, segundo dados da literatura, o
abandono a programas de exercício físico é preocupante, torna-se necessário identificar os principais fatores motivadores em indivíduos obesos com o
objetivo de emagrecimento. Entretanto, devido às diversas modalidades de exercício físico existentes atualmente, deve existir uma diferenciação
entre esses praticantes. Assim, o objetivo do projeto será comparar os fatores motivacionais para a prática de exercício físico de indivíduos obesos
com o objetivo de emagrecimento entre as modalidades de academia de ginástica e CrossFit. Os indivíduos responderão a um Questionário de
Regulação Comportamental no Exercício, composto por 23 itens, onde será avaliado o tipo de motivação presente no indivíduo para a prática de
exercício físico. O questionário será aplicado pessoalmente, nas academias e box de CrossFit, e o participante deverá respondê-lo de forma individual.
Espera-se que a motivação de obesos na prática de CrossFit para o emagrecimento seja diferente daqueles que praticam exercício físico em academias
de ginástica.
Aluno: Luma Gabriely Neitzl Passos

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO FISIOTERAPEUTA PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM O ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
E-mail: allanacbr@hotmail.com
Docente orientador: Allana Cristini Borges de Resende

RESUMO
A aprendizagem de um sujeito é influenciada por fatores externos, como a cultura de um povo, e fatores internos, como fatores da hereditariedade.
Ter alguma disfunção física ou psíquica pode influenciar o desenvolvimento humano, sendo este um grande desfaio para educares. Diante de tal
desafio uma equipe multidisciplinar com um olhar abrangente pode ser diferencial para o desenvolvimento desses indivíduos. Não somente
profissionais licenciados da área da educação devem estar envolvidos nessa tarefa, como também profissionais da área da saúde. Estudos comprovam
a carência que professores sentem ao lidar com situações as quais não foram habilitados e capacitados para aturarem, como disfunções psíquicas em
decorrência de disfunções motoras. Diante dessa necessidade justifica-se a descrição dos obstáculos que os profissionais da educação inclusiva
enfrentam para auxiliar o desenvolvimento de alunos com deficiência cognitiva e que poderiam ser mitigados pela presença do profissional da área da
saúde, como o fisioterapeuta. Por isso este projeto tem como objetivo descrever como a atuação do fisioterapeuta pode auxiliar os professores a
potencializar o desenvolvimento de alunos com atraso cognitivo que frequentam o atendimento educacional especializado. Será uma pesquisa
empírica de natureza qualitativa com enfoque exploratório e descritivo, sendo enquadrado na abordagem de estudo de caso. A coleta de dados
ocorrerá a partir da leitura de documentos como laudos, avaliações pedagógicas e atas, observação de reuniões do colegiado e atendimento ao aluno
na sala de atendimento educacional especializada, além de entrevista semiestruturada com os professores que atendem nesses locais. O registro dos
dados será realizado por meio de fotocópias, gravações de áudio e anotações no caderno de campo. A análise dos dados será pelo método da análise
do conteúdo. Ao final da pesquisa espera-se elaborar uma proposta com ações terapêuticas que possam ser utilizadas pelos professores para
potencializar o desenvolvimento dos alunos que apresentam atraso cognitivo.
Aluno: Deywid Diniz do Amaral
Aluno: Jéssica Aparecida Ludwig

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVALÊNCIA DA DOR CRÔNICA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS EM USUÁRIOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
E-mail: arlindofisio@yahoo.com.br
Docente orientador: Arlindo Elias Neto

RESUMO
As Dores Musculoesqueléticas (DMEs) podem ser definidas como um conjunto de patologias de características inflamatórias, que acometem os tecidos
moles (músculos, ligamentos, cápsulas articulares, aponeuroses). A DME figura entre as principais causas de limitação funcional, absenteísmo do
trabalho, licenças médicas e diminuição da participação do indivíduo em atividades recreacionais e sociais. A incapacidade funcional pode estar
presente em até 50% dos indivíduos acometidos, tornando esta condição um importante problema de saúde pública. As características e o impacto
das DMEs na população geral ainda são pouco conhecidos no Brasil. A pesquisa sobre DME no país é realizada principalmente em populações
específicas que se encontram em risco de desenvolvimento da doença por utilizar de forma repetitiva os segmentos corporais. Embora evidências
apontem para uma alta prevalência de DMEs nessas populações, ainda há poucos dados acerca da prevalência e impacto dessas condições em
indivíduos da população geral. A investigação das características epidemiológicas das DMEs em usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) pode
contribuir para melhorar o conhecimento acerca dos parâmetros clínicos e pessoais associados a essas patologias, além de contribuir para a inserção
do fisioterapeuta em tais serviços, visto que são profissionais capacitados para a avaliação e o tratamento das DMEs em diversos níveis de
complexidade. Adicionalmente, a identificação dos fatores de risco associados às DMEs pode contribuir para a elaboração de novas estratégias de
prevenção e tratamento. O objetivo desse trabalho será verificar a prevalência da dor crônica musculoesquelética em usuários regulares de uma
Unidade Básica de Saúde (UBS). Essa pesquisa trata-se de um estudo descritivo observacional transversal de amostragem aleatória. A presença de
DME e as características individuais serão avaliadas através de um questionário demográfico semiestruturado aplicados por meio de entrevista em
campo. A localização da dor será determinada pelo Questionário Nórdico de Sintomas Músculoesqueléticos (QNMS), o índice de catastrofização e de
cinesiofobia serão determinados pelos questionários de catastrofização da dor e escala Tampa de cinesiofobia, respectivamente. A análise dos fatores
de risco será realizada através de estatística descritiva e regressão logística.
Aluno: Jaqueline da Silva Caroba
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Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS NATURAIS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA PERSPECTIVA DA INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA A PARTIR DA CONCEPÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO
E-mail:
Docente orientador: Raphael Pereira

RESUMO
Entende-se que há uma grande importância do livro didático como instrumento de reflexão na negociação de significados em sala de aula, atendendo
à dupla exigência: de um lado, os procedimentos, as informações e os conceitos propostos nos manuais; de outro lado, os procedimentos, as
informações e conceitos que devem ser apropriados à situação didático-pedagógica a que se destinam. Assim, a pesquisa tem o objetivo de avaliar a
apresentação e o desenvolvimento da tendência científica: Investigação no Ensino de Ciências no livro didático de Ciências Naturais do 5º ano do
Ensino Fundamental I a partir da concepção de material didático potencialmente significativo. A metodologia utilizada no estudo terá uma abordagem
mista e descritiva a partir de uma proposta de análise documental do livro didático de Ciências Naturais do 5º ano do Ensino Fundamental I do estado
do Espírito Santo. Os instrumentos de coleta de dados serão formulários elaborados no Google Drive (fichas de análise) para a inserção dos dados do
livro didático citado, sem envolvimento com seres humanos, seguindo critérios de item de Likert (com escores) e a análise de dados terá uma
apresentação de estatística descritiva, utilizando-se do cálculo da média, do desvio padrão e do coeficiente de variação para avaliar a conformidade
quantitativa de cada eixo analisado e análise de conteúdo permitirá a inferência qualitativa relativa às condições do material analisado. Para isso, será
necessário debruçar: nas Leis e Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2016-2018, nos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCN), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a compreensão do modelo de livro didático de
Ciências Naturais e na apresentação da tendência científica no mesmo a partir da Teoria da Aprendizagem Significativa; no desenvolvimento da
tendência científica no livro didático de Ciências Naturais; e na potencialidade do material didático na perspectiva da aprendizagem significativa,
principalmente na relação professor – material didático – estudante.
Aluno: Letícia Leão Pereira Alves

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título GÊNERO, SEXUALIDADE E IDEOLOGIA: AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E AS AÇÕES DOS/AS PROFESSORES/AS EM VILA VELHA/ES
E-mail:
Docente orientador: Lilian Cristiane Moreira

RESUMO
Este projeto de pesquisa constitui-se como um subprojeto de pesquisa, vinculado ao projeto “guarda-chuva” denominado Gênero, sexualidade e
ideologia: as políticas públicas educacionais no estado do Espírito Santo. Se por um lado o projeto guarda-chuva tem como objeto de estudo a relação
das políticas públicas de gênero no âmbito educacional de cinco municípios da Microrregião da Grande Vitória/ES e objetiva analisar as políticas de
gênero para a educação nesses municípios, em especial a partir do surgimento do movimento da denominada ideologia de gênero, por outro, o
projeto ora apresentado objetiva avaliar as ações das/os professoras da rede pública municipal de Vila Velha em relação à produção e implementação
de políticas no âmbito educacional, em especial a partir do surgimento do movimento da denominada ideologia de gênero. Busca-se também
caracterizar como os ataques à chamada “ideologia de gênero” provocam desdobramentos sobre a docência do magistério e identificar práticas
políticas pedagógicas de resistência utilizadas pelos docentes. Nesse sentido, questiona-se: quais os desdobramentos do movimento desencadeado
pela chamada “ideologia de gênero” em relação às ações pedagógicas dos/as professores no âmbito escolar? Em contrapartida, que ações têm sido
produzidas pelas escolas da Grande Vitória que envolvem a categoria gênero? Que relações este movimento apresenta com o projeto “Escola sem
partido”? A pesquisa se justifica, especialmente, pela necessidade de se identificar os desdobramentos dos movimentos que buscam limitar, nos
currículos escolares, o debate em torno da diferença e contribuir para dar visibilidade ao que se tem produzido sobre o tema, em especial para
subsidiar a ação dos/as docentes que ainda insistem em discutir gênero e diversidade sexual na escola. Esperamos que a pesquisa contribua também
para denunciar a tentativa de minar a autonomia docente no que se refere aos conteúdos curriculares pautados no respeito à diferença. Outra
relevância da pesquisa é o seu ineditismo. A investigação se caracteriza como um estudo de natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo
estudo de caso. Utilizará fontes documentais e terá um questionário como instrumento de coleta de dados.
Aluno: Camilla Quinaip de Souza

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título GÊNERO, SEXUALIDADE E IDEOLOGIA: AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E-mail:
Docente orientador: Elda Alvarenga

RESUMO
Este projeto de pesquisa interinstitucional tem como objeto de estudo a relação das políticas públicas de gênero no âmbito educacional de cinco
municípios da Microrregião da Grande Vitória/ES. Questiona quais os desdobramentos do movimento desencadeado pela chamada “ideologia de
gênero” em relação às ações pedagógicas dos/as professores no âmbito escolar? Em contrapartida, que ações têm sido produzidas pelas escolas da
Grande Vitória que envolve a categoria gênero? Que relações este movimento apresenta com o projeto “Escola sem partido”? Tem como objetivo
principal analisar as políticas de gênero para a educação nesses municípios, em especial a partir do surgimento do movimento da denominada
ideologia de gênero. Busca-se ainda: identificar regulamentações que versam sobre a temática de gênero e diversidade sexual nas secretarias de
educação da Microrregião da Grande Vitória; caracterizar a posição das secretarias de educação da Microrregião da Grande Vitória em relação ao
gênero e à diversidade sexual; identificar as ações desenvolvidas pelo Sindicato dos/as profissionais em educação pública do Espírito Santo (Sindiupes)
voltadas para o debate em torno do gênero e da diversidade sexual e identificar as ações desenvolvidas pelos Conselhos Municipais de Educação
voltadas para o debate em torno do gênero e da diversidade sexual. A pesquisa se justifica, especialmente, pela necessidade de se identificar os
desdobramentos dos movimentos que buscam limitar, nos currículos escolares, o debate em torno da diferença e contribuir para dar visibilidade ao
que se tem produzido sobre o tema em especial para subsidiar a ação dos/as docentes que ainda insistem em discutir gênero e diversidade sexual na
escola. Esperamos que a pesquisa contribua também para denunciar a tentativa de minar a autonomia docente no que se refere aos conteúdos
curriculares pautados no respeito à diferença. Outra relevância da pesquisa é o seu ineditismo. A investigação se caracteriza como um estudo de
natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo estudo de caso. Utilizará de fontes documentais e terá como instrumentos de recolha de dados
análise de documentos e questionários.
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Aluno: Gabriela Evelyn do Amaral Gomes
Aluno: Joel Ferreira Cardozo
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A INFLUÊNCIA DA COMMON LAW NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: ESTUDO COMPARADO BRASIL E ESTADOS UNIDOS
E-mail: mariacarolinaprof@gmail.com
Docente orientador: Maria Carolina Cancella de Amorim

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo tratar da influência da common law no ordenamento jurídico brasileiro e a aplicação dos provimentos judiciais
vinculantes no novo Código de Processo Civil. Pretende-se analisar os precedentes judiciais no direito norte americano e também os instrumentos
utilizados no ordenamento jurídico brasileiro que são inspirados nos precedentes como as súmulas vinculantes, os recursos repetitivos no Superior
Tribunal de Justiça e na Justiça do Trabalho e o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no novo Código de Processo Civil.
Pretendemos apresentar breves noções acerca da organização judiciária americana e sobre os sistemas da common law e civil law traçando as
diferenças entre eles. Apontamos os argumentos favoráveis e desfavoráveis à adoção do sistema de precedentes judiciais diante de uma análise crítica
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RESUMO
A pesquisa busca compreender a relevância dos direitos fundamentais sociais relativo à moradia, desde a concepção histórica ao longo dos anos até o
seu reconhecimento perante a comunidade internacional, bem como a positivação efetiva na Carta Magna e seus efeitos na sociedade. O estudo
partirá da busca do conteúdo do direito de moradia, até sua efetivação ou não, tanto a partir de políticas públicas, como em relação às relações
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RESUMO
Coleta e análise de Projetos de Lei e Propostas de Emenda à Constituição que visem a redução de direitos das mulheres a partir do Marco da
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RESUMO
O mundo experimenta nas últimas décadas uma crise migratória global sem precedentes. Segundo a ONU, são 67.588 milhões pessoas deslocadas,
forçadas a deixar seu país de origem para escapar de conflitos armados, da pobreza ou do terrorismo. Neste contexto, os Estados tem demonstrado
incapacidade ou falta de vontade política de enfrentar o problema, o que agrava a situação, uma vez que as normas humanitárias que impõe exigem a
proteção e assistência aos migrantes em situação de vulnerabilidade são destinadas aos Estados, que as tem descumprido ou desconsiderado. Diante
deste vazio deixado pelos Estados, instituições e organismos Internacionais tem se envolvido no enfrentamento da questão, promovendo iniciativas
inovadoras no sentido de desenvolver novas abordagens, instrumentos e mecanismos que possam comprometer, com força, as empresas com os
direitos dos migrantes vulneráveis. Neste sentido, esta pesquisa pretende compreender o debate teórico e prático acerca da responsabilidade das
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RESUMO
O presente projeto tem por base a pesquisa PIBIC que foi iniciada em 2017, intitulada Política Urbana, meio ambiente e o processo de ocupação e
zoneamento de Madureira, que foi dividida em quatro partes, uma vez que formada por quatro bolsista PIBIC, quais sejam: saneamento básico,
desenvolvimento econômico, cultura e mobilidade urbana, cada discente ficou responsável por uma dessas áreas. Devido ao bairro de Madureira ser o
mais populoso da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro e possuir uma rica história de cultura e desenvolvimento urbano, uma vez que foi lá que
nasceu a dança denominada Charme, as escolas de samba Império Serrano e Portela e ainda o mercadão de Madureira, mas também ser um bairro
com história de descaso por parte do poder público no que tange ao saneamento e mobilidade urbana, uma vez que é o bairro as Zona Norte com o
maior número de habitantes, o estudo, nas quatro áreas iniciou-se pelo século VII e hoje encontra-se no século XX. Os discentes encontraram
inúmeras barreiras em suas pesquisas, a ausência de dados em órgãos públicos e bibliotecas foi uma delas. A pesquisa ainda tem muito a evoluir para
ao final tentar demonstrar o que hoje, abril de 2018, já se desenha como uma provável realidade, a inefetividade de políticas públicas na área de
saneamento e mobilidade urbana, uma vez que alguns projetos foram criados, mas na prática foram deixados a margem pelo poder público e com isso
a população local possui um inoperante sistema de esgotamento sanitário e frágil mobilidade urbana.
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RESUMO
Esse Projeto faz parte de uma proposta coletiva que reúne pesquisadores do Grupo de Pesquisa NEDCPD – Núcleo de Estudos de Direito, Cidadania,
Processo e Discurso - do PPGD-UNESA, e alunos e professores da graduação, desta mesma instituição. Visa à compreensão do papel desempenhado
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da atuação de seus Ministros, explicitada nos julgamentos de casos que lhes foram submetidos ao longo da
história brasileira republicana. A metodologia empregada nesta proposta de trabalho será a mesma empregada em outros projetos de pesquisa do
NEDCPD e baseia-se na análise semiolinguística do Discurso Político e na crítica de fontes documentais utilizando-se o próprio saber jurídico. No
entanto, o que diferencia os trabalhos e o esforço dos pesquisadores é o recorte é realizado, com o estudo e a discussão de objetos de pesquisa
distintos, ligados às chamadas Decisões históricas existentes no site do STF e que expõem vários Processos e seus respectivos Habeas Corpus, Recursos
extraordinários, Mandados de Segurança e Recursos Criminais ligados a fatos históricos de importância na história brasileira. Desse modo, o objeto
específico deste projeto aqui apresentado, está relacionado às decisões tomadas durante o período do primeiro governo Vargas (1930-1945),
especificamente os processos que tiveram como temática o Estado de Sítio no que concerne a Aliança Nacional Libertadora, tendo como destaque o
MS 111 do DF e seu acórdão. Cabe evidenciar que tais “julgamentos históricos” versam sobre temáticas que explicitam tensões políticas no sentido
weberiano (WEBER, 2002:55), pois trataram de disputas pelo poder entre instituições e/ou agentes políticos ou de ações que envolviam escolhas de
soberania do Estado. O que se tenta vislumbrar é se o STF optou por uma política de não enfrentamento com o Estado ou com o Poder Executivo,
Aluno: Arthur Ferreira de Souza Costa
Curso do aluno: História
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nilo Rafael Baptista de Mello
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E JUDICIALIZAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA
E-mail: m.machado.lima@uol.com.br
Docente orientador: Marcelo Machado Costa Lima

RESUMO
Em meio aos objetivos institucionais estabelecidos para apoio à política de Iniciação Científica desenvolvida o presente projeto tem por proposta
desenvolver habilidades de novos pesquisadores a partir de temática relacionada ao direito econômico, mais especificamente, na análise da ordem
econômica brasileira, por um lado submetida a regramentos jurídicos-constitucionais, por outro lado, inevitavelmente afetada pelos influxos da
globalização. Para alcançar os objetivos propostos o trabalho se desenvolverá em três etapas distintas, mas intimamente relacionadas entre si. Em um
primeiro momento, o aluno deverá se familiarizar e, ao final, compreender de forma mais abrangente os conceitos de Jurisdição (incluindo, neste caso,
aquele que se refere à ordem constitucional) e também o de ordem econômica, com o claro intuito de conceder uma base mais para as fases
subsequentes. Em um segundo momento, a proposta é buscar compreender como em sistemas jurídicos como o brasileiro concede-se à Constituição a
tarefa de, por meio de normas-princípio e também normas de natureza programática, domesticar a ordem econômica impondo limites e direcionandoa uma perspectiva idealizada que pouco se coaduna com o mundo do ser. Na fase final, será analisado como o Poder Judiciário se entrepõe entre o
Direito estatal (principalmente a partir das referidas normas-princípio de natureza constitucional) e a ordem econômica, por meio de técnicas jurídicohermenêuticas, em busca de uma improvável síntese conciliadora. Neste momento, serão pesquisadas e selecionadas algumas das mais importantes
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RESUMO
Em 13 de maio de 2018 completam-se 130 anos da Lei Imperial n.º 3.353, a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão mercantil no Brasil. Passado mais de
um século da abolição observamos que são poucas as iniciativas voltadas ao resgate da memória da escravidão, o que produz um esquecimento
coletivo diante de uma realidade tão brutal e tão presente em nossa história nacional contemporânea. A pesquisa tem por objetivo descrever e analisar
duas iniciativas atuais de resgate da memória da escravidão, o projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro de construção do Museu da Escravidão e da
Liberdade (MEL) e a atuação da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil da Ordem dos Advogados do Brasil (Cevenb-OAB). A
hipótese orientadora da pesquisa é que essas iniciativas podem contribuir para a efetivação do direito à memória dos povos africanos que foram
escravizados no Brasil e de seus descendentes. O direito à memória é aqui entendido como expressão de direitos humanos fundamentais, constituindo
um direito transindividual que alcança os mais diversos grupos da sociedade civil e experimenta as mais diversas formas de reivindicação e
concretização, não estando necessariamente preso à legislação estatal. Nesse sentido, o direito à memória é tratado como elemento essencial da
justiça de transição, que permite a realização de justiça histórica. Por memória compreende-se a memória coletiva, o conjunto de experiências
compartilhadas entre gerações e membros da sociedade, sobre fatos, pessoas, sentimentos e sentidos. A metodologia adotada prevê a realização de
pesquisa documental e bibliográfica para levantamento de informações sobre as duas iniciativas e sobre a legislação relativa à memória da escravidão
no Brasil e ao direito à memória. Além disso, serão feitas entrevistas estruturadas com representantes do MEL e da Cevenb-OAB para colher
Aluno: Ana Paula da Silva Santos
Aluno: Kênia Fátima Pires Torres

UNESA

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Página 151 de 189

Título: O NEGRO EM MOVIMENTO NA SOCIEDADE POR SUA IDENTIDADE: A PARTIR DAS RELAÇÕES DISCURSIVAS ENTRE O DIREITO E A LITERATURA
E-mail: luizcarlosacampos@gmail.com
Docente orientador: Luiz Carlos de Sá Campos

RESUMO
O escopo da pesquisa é abordar a relação entre o Direito e a Literatura, uma vez que ocorre um crescente interesse pelo tema. O agrupamento jurídico
tomou ciência de que o estudo dessa afinidade possibilita ao operador do Direito novas ópticas de avaliação e probabilidades de contextualização e
confluência que há entre elas, assim como as afinidades e os apartamentos entre essas duas áreas do conhecimento. Este trabalho é fruto da pesquisa
que foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica de obras características do Direito e do campo da Literatura. Neste artigo, propomos avaliar o
aporte de autores, por meio de seus personagens e do universo literário, na edificação de um imaginário jurídico brasileiro da geração contemporânea,
que retratam a luta cotidiana de homens e mulheres de pele negra. Podemos notar que a literatura, por meio da linguagem, fala às pessoas sobre as
possibilidades do Direito. Segundo a interdisciplinaridade do Direito e da Literatura, e com base nas obras de Monteiro Lobato, Lima Barreto e Luiz
Ruffato concebemos a inovação e ampliação de conceitos jurídicos, ficando evidente o aparecimento de um novo arquétipo e método de ensinar e
compreender o Direito, além de permitir, desta forma, que ele seja capaz de confabular com novas leituras do real. Embora a linguagem literária tenha
matiz artístico, e a linguagem jurídica, um modelo científico, aquela expressa o que a sociedade pensa dessa. O Direito é um fato ou fenômeno social,
deste modo, ele não existe senão na sociedade e não pode ser imaginado fora dela. Uma das características da realidade jurídica é, como se vê, a sua
sociabilidade, qualidade de ser social. Logo, neste sentido, a afinidade da Literatura com o Direito tem sido uma das novas possibilidades aceitáveis
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RESUMO
O presente trabalho procura inventariar os atos de ódio na Baixada Fluminense, área metropolitana do Rio de Janeiro. Em lugar de produzir um registro
exaustivo de grande amplitude e relevância regional prática, inaugura-se um panorama exploratório do que consideramos o avanço dos atos e crimes
de ódio propriamente dito no país, a exemplo das cidades alvo. A região é historicamente habitada por terreiros de religiões de matrizes africanas que
vem sendo alvo de perseguições silenciosas e exuberantes que sequer chegam às portas de um inquérito policial. A despeito dos atos de a) ódio
religioso, a região traz cicatrizes dos passivos nacionais e dos atos de ódio generalizado: b) ódio por orientação, c) ódio racial, d) ódio de gênero e por
variações, e) ódio político. Procura-se indicar a dialética de sofrimento nesses pontos e as suas possíveis soluções ao compreendermos os registros
escritos nas mídias digitais entre 1998 e 2018. Esse projeto fixa-se então nos casos notórios identificados na região para imprimir-lhes significado
diante da proximidade e da distância dos direitos fundamentais. Para Rawls, marco teórico otimista, a tolerância deve abrigar a intolerância até que
compreenda a virtude do sistema geral de liberdades iguais. Presume-se que ocupar o vácuo de estudos regionais sobre a matéria pode ajudar a
compreensão e o estado psicológico educacional esperado pelo neocontratualista. Dado o baixo resultado dos inquéritos de injúria, perguntamos o
que é feito na trincheira acadêmica por esses eventos encontrados à farta nas redes. Com a baixa resposta no campo, procuramos ocupa-lo.
Trabalharemos com a coleta de materiais jornalísticos digitais, de mensagens de grupos, de discursos e faremos uma análise documental, num
horizonte de estudo de caso. Nosso propósito é examinar os eventos notórios nas cidades de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis e Mesquita,
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RESUMO
A pesquisa se propõe a desenvolver estudos sobre os sistemas jurídicos específicos e sua repercussão no Brasil. Tais sistemas foram, primeiramente
concebidos na Europa. Outro, cuja terminologia sistema, não é pacificamente acolhida, que trata de um "sistema" experimentado pelo território
Estadudinense. O estudo procura identificar as características e aproveitamento, mas também as problemáticas que podem ocorrer quando tais
orientações, que podem sobrepor-se aos ordenamentos, são simplesmente transportados, mas não progressivamente acolhidos e adaptados. Nem
sequer compreendidos, mas meramente assimilados como sem o devido estudo do que significam e do que podem produzir no Ordenamento em que
serão inseridos. Para a pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica que aponte história, conceitos, estrutura e casos que ajudem a compreender as
bases, funcionamento e resultante da dinâmica do Sistema. Em cuidadosa consonância com a proposta de iniciação científica, o objeto abriga
preocupações com a eficiência da compreensão da norma e do juízo para aquele que pretende se aproximar mais destes estudos, mas também
contemplar os que já se inclinam nesta direção para as tarefas interpretativas daqueles que se propõem a pensar e atuar no Direito.
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RESUMO
A pesquisa se propõe a desenvolver estudos sobre os sistemas jurídicos mais conhecidos e sua repercussão no Brasil. Tais sistemas foram,
primeiramente concebidos na Europa. Outro, cuja terminologia sistema, não é pacificamente acolhida, que trata de um "sistema" experimentado pelo
território Estadudinense. O estudo procura identificar as características e aproveitamento, mas também as problemáticas que podem ocorrer quando
tais orientações, que podem sobrepor-se aos ordenamentos, são simplesmente transportados, mas não progressivamente acolhidos e adaptados.
Nem sequer compreendidos, mas meramente assimilados como sem o devido estudo do que significam e do que podem produzir no Ordenamento em
que serão inseridos. Para a pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica que aponte história, conceitos, estrutura e casos que ajudem a
compreender as bases, funcionamento e resultante da dinâmica do Sistema. Em cuidadosa consonância com a proposta de iniciação científica, o
objeto abriga preocupações com a eficiência da compreensão da norma e do juízo para aquele que pretende se aproximar mais destes estudos, mas
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Título: OBSERVATÓRIO DE DIREITO DIGITAL, COM ÊNFASE NA UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DAS CRIPTOMOEDAS NA INDÚSTRIA 4.0
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RESUMO
O Direito Digital tem ganhado espaço no Brasil e no mundo. Investimentos são feitos para projetos de criação e aperfeiçoamento de programas de
Inteligência Artificial capazes de executar tarefas de forma mais rápida e precisa do que os seres humanos. A utilização de moedas virtuais
(criptomoedas) vem ganhando força nos últimos anos. Em meio a esse contexto, a pesquisa se volta para observar a aplicação do impacto da
inteligência artificial e das criptomoedas, especialmente em relação à necessidade ou desnecessidade de regulação. Pretende-se estabelecer conexões
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RESUMO
O Estado possui o monopólio sobre o poder de punir aquelas pessoas em conflito com a lei, mas ainda assim não está livre dos ditames constitucionais
deste mister. A superlotação e as condições degradantes dos presídios no Brasil retratam a ineficiência desta tarefa, suprimindo a função
ressocializante das penas, gerando graves danos àqueles que ingressam no sistema carcerário. Esta realidade não pode ser ignorada pela sociedade
nem pelo poder público, sendo certo que esta violação de direitos do preso, em tratados internacionais, os previstos na Constituição Federal e na lei de
execução penal devem ser observados. Os danos decorrentes devem ser entendidos não somente como uma questão legal, mas sobretudo como
social, eis que o preso também é destinatário das normas de cidadania e convivência social.Assim, tais danos devem ser evitados e, quando já
consumados, reparados.
Aluno: Lucas Barci da Silva Coutinho
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título: RECONHECIMENTO DA UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO FAMÍLIA – AS METÁFORAS DO STF NO JULGAMENTO DA ADPF Nº
132-RJ E DA ADI Nº 4277-DF
E-mail: rvieira03@hotmail.com
Docente orientador: Roberta da Costa Vieira

RESUMO
O presente trabalho pretende propor uma reflexão acerca da presença da metáfora em uma decisão, de grande repercussão nacional, proferida pelo
STF, e de seus efeitos ideológicos na produção de sentidos. Com base no arcabouço teórico da Linguística Cognitiva (LC), mais especificamente na
Teoria da Metáfora Conceptual, proposta por Lakoff e Johnson (1980) e Lakoff (1983), bem como no discurso jurídico, o objetivo do artigo é explorar o
argumento de que a metáfora contribui para a persuasividade e a argumentatividade do texto em questão por meio do processo de “realçar” e
“esconder” elementos do domínio-fonte, o que se mostra determinante não apenas para a construção do objeto de discurso, mas também para a sua
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RESUMO
A presente pesquisa - aproveitando a grande notoriedade do tema no mundo jurídico – pretende aprofundar o estudo sobre o acesso à Justiça como
ordem jurídica justa e as alternativas para a sua real eficácia. Um Estado Democrático de Direito tem, intimamente, ligado ao seu ideal a acessibilidade
à Justiça. A efetividade do processo, atualmente, não pode ser mencionado distante da correta prestação jurisdicional proveniente da Constituição
Federal. Enquanto o processo está ligado à Constituição, o acesso à Justiça se relaciona com a Democracia Social. Desse modo, o tema remete a uma
reconsideração da ideia de Justiça social. Portanto, o processualista deve pensar no processo em um contexto não somente formal, mas sim, social.
Esta questão (acesso à justiça) traz a tona o constante problema da (des) igualdade. Para que isso não seja tão recorrente em nosso cenário jurídico, é
preciso buscar em todas as vertentes (Penal, Civel, Trabalhista) soluções alternativas que possam gerar celeridade nas demandas e igualdade de
oportunidade de acesso à Justiça. Isso tem como várias as causas que impossibilitam a verdadeira efetividade de acesso de maneira igualitária, como:
custo processual, a duração das demandas judicialmente, o distanciamento do direito material, a ineficiência do processo penal clássico na prevenção
do ilícito, além da própria quantidade de litígios que aumenta de maneira exponencial no Brasil atual, onde muitos tem fatos geradores comuns e que
acabam por sobrecarregar os tribunais pátrios. Esta pesquisa não tem como objetivo esgotar o assunto, mas, além de dar visibilidade ao tema,
Aluno: Thayana de Araújo Vianna Ramos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Rita da Silva Prudente de Moraes
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Aluno: Rômulo Pereira de Oliveira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título: USOS E DESUSOS NA CULTURA E BUROCRACIA DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EXTRAJUDICIAL
E-mail: mmstancati@gmail.com
Docente orientador: Maria Maria Martins Silva Stancati

RESUMO
O uso da Jurisdição Voluntária Extrajudicial exercida no âmbito dos Cartórios, também chamado de Serventias Extrajudiciais se dá por um costume,
para fugir do Judiciário ou por uma questão de cultura da Burocracia? Os Cartórios seriam um espelho da segurança do ato tal como efetuado por um
juiz, ou seria apenas um uso desse lugar com base no costume? A população usa o Cartório com consciência que seus atos são de acesso à justiça, ou
seria mais por uma opção legislativa que vem sendo entregue aos usuários do serviço? Como o Novo Código de Processo Civil traz a abertura do uso da
Jurisdição Voluntária Extrajudicial? Será que as universidades ensinam os usos dos Cartórios para formar um advogado apto ao uso da Jurisdição fora
do Judiciário? Essas perguntas norteadoras embasam e justificam a presente proposta de pesquisa no Programa de Iniciação Científica a compreender
os usos e desusos na Cultura e Burocracia da Jurisdição Voluntária Extrajudicial. Como os Cartórios fazem parte de uma complexa estrutura de Estado,
o estudo dessa estrutura se faz primordial, no primeiro momento, para se entender o aspecto de Burocracia com a frase que vem sendo muita
utilizada: desjudicializar é desburocratizar. Será que a desjudicialização, ou seja, a administração de conflito que se retira do Judiciário é realmente uma
forma de desburocratizar ou não se estaria transportando de uma burocracia (judiciário) para outra burocracia (extrajudicial – cartórios)? Todos esses
questionamentos na sua visão doutrinária do Direito, mas sem deixar de incluir o aspecto cultura do uso será trabalho neste projeto de Programa de
Iniciação Científica com os alunos de Graduação em Direito na UNESA, unidade Niterói III, Campus Oscar Niemeyer, utilizando exemplos práticos do
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Aluno: Marcos Vinícius de Souza da Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título: MODELAÇÃO CRIADORA COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO: MÉTODOS, TÉCNICAS, CONTEXTUALIZAÇÃO E ESPECIFICIDADES
E-mail: romulo@romuloguina.net
Docente orientador: Romulo Augusto Pinto Guina

RESUMO
O processo de concepção em atividades projetuais como Design, Arquitetura, Artes e Engenharia possuem natureza complexa e interdisciplinar, com
especificidades e também semelhanças em seus métodos de trabalho. Entre os procedimentos e técnicas comuns está o uso de recursos de
representação de ideias através de representações bi e tridimensionais. Tais representações amplificam as possibilidades de aproximação do projetista
com o objeto em estudo, e por isso, podem ser denominadas ferramentas, instrumentos ou mesmo tecnologias. Apesar de variadas em seus meios de
realização e suas finalidades, costumam ser empregadas de modo complementar, agregando maior rigor e aumento da probabilidade de sucesso do
projeto. Dentre as ferramentas de representação mais comumente utilizadas estão os modelos físicos. Este projeto de pesquisa trata da contribuição
da modelação criadora nas etapas criativas do processo de projeto, momento em que as soluções ainda estão em desenvolvimento e o pensamento
fluído, com ênfase nos modelos mais comumente produzidos dentro dos curso da economia criativa. Para tanto será observado durante o
desenvolvimento da pesquisa os fenômenos circunscritos ao ato de projetar a partir do conceito bachelardiano da imaginação material, visto que
procura identificar quais tipos de modelos podem contribuir para capilarizar a capacidade criativa nas etapas de conceituação e criação projetual. São
investigadas as relações entre o processo de modelação e as possíveis iluminações ocorridas durante as etapas criativas do processo de projeto.
Pretende-se como contribuição para universidade criar um conjunto de catálogos e amostras que contribuíam e instrumentalizem didaticamente tanto
o corpo discente quanto docente a partir da exploração de três fatores essenciais: o domínio das técnicas de confecção; permitir-se a incerteza ao
Aluno: Ana Beatriz Rangel Ramalho
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Aluno: Diogo Fellipe de Souza Dórea
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Aluno: Diana Amorim dos Santos da Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Aluno: Evelin Gomes de Oliveira
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Título: QUESTÃO DE DETALHE: AS FACHADAS DOS SOBRADOS NA RUA DO IMPERADOR
E-mail: n6r2@yahoo.com.br
Docente orientador: Nelson Ricardo Ferreira da Costa

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/UNESA
PIBIC/Voluntário
PIBIC/UNESA

RESUMO
Este projeto propõe um atento inventariado das fachadas remanescentes dos antigos sobrados comerciais que configuram parte importante do
patrimônio histórico/arquitetônico da Rua do Imperador, Centro Histórico de Petrópolis. Sabendo-se que pouco resta do tradicional comércio da
cidade de Petrópolis, e que o que se considera tombado como patrimônio está quase sempre restrito apenas às fachadas do andar superior dos
sobrados, é significativo pesquisar imagens e usos originais desses imóveis para que essa memória não se perca definitivamente. Para tanto pretendese investigar e catalogar o que restou dos antigos sobrados que, por muito tempo, delimitaram a principal artéria comercial da Cidade Imperial. É
importante averiguar os diferentes estilos arquitetônicos e os respectivos períodos em que cada construção foi erguida, assim como efetuar um estudo
Aluno: Thainara Domingues Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Pedro Paulo Gonçalves Filho
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jerri Adriani Cardoso Benevides
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Milayne de Moraes Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/CNPq
Título: RESTAURO ARQUITETÔNICO: A TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA NA ÁREA DO PATRIMÔNIO NO BRASIL
E-mail: marivazcosta@gmail.com
Docente orientador: Mariana Vaz de Souza

RESUMO
O presente trabalho é parte da primeira etapa de pesquisa de minha tese de doutoramento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este busca
abordar a formação do arquiteto e urbanista contemporâneo no Brasil, de modo a permitir sua atuação consiente no patrimonio edificado, seja como
monumento de caráter excepcional, seja como conjunto arquitetônico. Para tanto discutiremos de forma breve o início da formação do arquiteto nas
escolas de arquitetura, a obrigatoriedade do ensino de patrimonio nas mesmas e as consequências dessas ações. A inserção não apenas obrigatória,
mas sim vinculada ao interesse e consciencia cultural de todos aqueles engajados na formação dos novos Arquitetos irá refletir diretamente no futuro
da herança Cultural e do Patrimônio Arquitetônico brasileiro, que mesmo recente, quando comparado à herança européia, faz parte da memória
cultural do páis; e é por isso que os arquitetos devem estar preparados para enfrentar os desafíos do presente e do futuro, lembrando que uma nação
Aluno: Bernardo Tavares Cler Reis
Aluno: Thamires Mota de Castro
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Título: RETROFIT X HABITAÇÃO SOCIAL _ EM BUSCA DE SUSTENTABILIDADE NAS MORADIAS E CIDADES
E-mail: elianebarbosa@superig.com.br
Docente orientador: Eliane Silva Barbosa

RESUMO
Os edifícios existentes sem uso ou ocupação. Edifícios esses que merecem um estudo mais aprofundado em termos de requalificação para possível
utilização visando moradia. O problema das moradias, seja a precariedade dos modelos existentes ou a falta delas, apresenta-se como mais um desafio
urbano a ser vencido nas cidades do século XXI. A ocupação de edifícios sem uso, através de um retrofit mostra-se uma opção sustentável diante do
cenário do déficit de habitação social no Brasil. Este projeto de pesquisa parte da necessidade de estudar áreas e edifícios sem uso que possam ser
requalificados (retrofit), atendendo em qualidade ambiental e localidade as necessidades de moradia da cidade do Rio de Janeiro. Em virtude da área
de abrangência que esse projeto poderá atingir, tendo vista, será feita a analise de um bairro da cidade para que este seja estudado como modelo de
implantação de moradia em bairro de grande densidade e já com sistemas de infraestrutura desenvolvido. O estudo pretende integrar os temas de
cidade, retrofit, habitação social, conforto ambiental e sustentabilidade. A boa moradia é um direito humano e elemento fundamental para uma vida
adequada, incluindo acesso as oportunidades e ao desenvolvimento humano e econômico, com garantias de condições de saúde, educação e
informação. Projetos de moradia aonde não existem cidade ou desenvolvimento se afasta ao ideal de moradia adequada. O elemento localização é um
fator central. Com uma abordagem pouco observada em estudos anteriores, pretende gerar conhecimento de interesse na área de arquitetura e
urbanismo em um momento onde a busca por soluções mais eficientes e sustentáveis se faz urgente nas grandes cidades. O estudo contemplará a
análise do potencial dos espaços urbanos e a ocupação dessas áreas utilizando-se de edifícios pré existentes com requalificação de uso para moradia,
objetivando o conforto ambiental no ambiente construído e cidades mais sustentáveis.

Aluno: Yan Marlon Nascimento Barros
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Aluno: Ana Luiza de Andrade Brito Sumar

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

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

Projeto(s) do curso: Cinema
Título: DOS GAMES À REALIDADE VIRTUAL
Docente orientador: Francisco Carlos Malta

E-mail: francisco.malta@estacio.br

RESUMO
Os processos de convergência e de mobilidade dos jogos eletrônicos tem se expandido na linguagem cinematográfica. Nessa nova fase emerge as
produções de Realidade Virtual de câmeras de captação em 360 graus e da popularização dos óculos de RV. Como corpus desta junção de narrativas
temos o filme Jogador número 1 de Steven Spielberg. Para o cinema, os novos formatos em 360 graus representam possibilidades de narrativas
dinâmicas e imersivas em ambiência de convergência. O projeto destina-se a pesquisar sobre Realidade Virtual, Imersão Virtual e as narrativas de
games. Pouco explorada no cinema nacional essa tecnologia já faz parte do cinema americano e cada vez tende-se a sua expansão. Muito pouco se
sabe sobre suas técnicas , mas os filmes realizados propiciam ao telespectador uma imersão real dentro das histórias. Nesse ambiente virtual, os
usuários passam a ter acesso a um conteúdo em profundidade, que desperta aspectos sensoriais, e busca aproximar o usuário do fato que está sendo
abordado, assim, fazendo com que o usuário se sinta inserido na narrativa cinematográfica , este por sua vez, é um dos objetivos da Realidade Virtual
Aluno: Fernando Rodrigues Alvarez Gonçalves
Aluno: Guilherme de Souza Almeida
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Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título: OS PRINCÍPIOS DA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO NO RÁDIO: UM ESTUDO DE CASO ENTRE EMISSORAS ALL NEWS DO RIO DE JANEIRO
E-mail: mreis1968@gmail.com
Docente orientador: Marco Aurelio Reis

RESUMO
O presente projeto busca investigar a utilização dos princípios da Arquitetura da Informação pelas emissoras All News do Rio de Janeiro. O objetivo
será mostrar em que nível e de forma ferramentas de classificação, indexação, usabilidade, acessibilidade, boa experiência do usuário e gestão de
conteúdo são usados para fidelizar audiências e garantir o acesso remoto de conteúdos nos sites das emissoras. Como metodologia será usado o
estudo de caso segundo Yin (2001) e GIL (2010) para avaliar os websites das emissoras BandNews Fluminense FM e CBN Rio a partir algumas técnicas
da Arquitetura da Informação (Reis, 2018): Análise heurística, CardSorting, Análise taxonômica e Análise de logs de navegação e de busca. Em um
primeiro momento se investigará o site como usuário e, depois, em visita à emissoras, a partir do olhar dos jornalistas que o abastecem e a partir dos
desenvolvedores da interface digital. Com essa investigação, busca-se mapear as estratégias de modo a contribuir para memória do rádio e para
Aluno: Rennan Pereira Rebello
Título: RELAÇÕES INFOCOMUNICACIONAIS NO CIBERESPAÇO
Docente orientador: Diogo Duarte Rodrigues
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E-mail: diogodrj@gmail.com

RESUMO
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Projeto(s) do curso: Design de Moda
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Título: TRANSFORMAÇÕES NA INDÚSTRIA DA MODA CONTEMPORÂNEA, PRÁTICAS PROFISSIONAIS DO DESIGNER DE MODA E METODOLOGIA
PROJETUAL NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO
E-mail: joanacontino@hotmail.com
Docente orientador: Joana Martins Contino

RESUMO
Nas últimas décadas, a indústria da moda, em consonância com transformações socioeconômicas e culturais de âmbito global, vem sofrendo
profundas modificações nos seus processos produtivos e estratégias comerciais. A adoção do fast fashion como modelo de produção predominante
provocou a contração dos tempos de elaboração e confecção dos produtos, a multiplicação da quantidade de coleções e o aumento da velocidade de
consumo. Por outro lado, o slow fashion propõe uma desaceleração da produção e do consumo de moda com a utilização dos preceitos da
sustentabilidade ambiental e social. A adoção de um ou outro modelo provoca alterações substanciais nas práticas profissionais do designer de moda e
a consequente necessidade de adaptação das metodologias projetuais utilizadas no desenvolvimento de produtos de vestuário. Assim, o presente
projeto propõe, através de pesquisa bibliográfica e documental, a reflexão sobre a atual configuração da indústria da moda e sobre a relação entre as
Aluno: Laiza Marinho Racca
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Projeto(s) do curso: Design Gráfico
Título: CRIANDO CONTRA O VENTO: DESIGN GRÁFICO E A DITADURA MILITAR BRASILEIRA
E-mail: falecom@hely.com.br
Docente orientador: Hely Geraldo Costa Junior

RESUMO
Em dezembro de 1968, durante a Ditadura Militar basileira, o Ato Constitucional número 5 (AI-5), intensificou a censura da imprensa e a repressão,
contra tudo que era contrário a moral ou as boas condutas e costumes. A censura forçou a cultura brasileira a se esconder e procurar formas de se
mostrar viva e ainda presente no cotidiano da época. Estagnar o entretenimento e a produção cultural representou um tormento para o campo das
artes, mas também conseguiu estimular a criatividade de quem viveu naquele momento. Para além de interesses puramente econômicos ou políticos,
artistas e designers brasileiros ambicionaram construir no lugar da violência, um interesse político educacional embasado, criativo e recheado de
dualidades, adaptando suas críticas através de metáforas visuais, revolucionando o cenário e buscando instaurar uma nova identidade cultural. A
cultura floresceu frente ao regime militar como forma de resistência e o Design Gráfico, tornou-se mais aberto às experimentações e mais envolvido na
luta contra o autoritarismo. Sobretudo no campo da cultura, onde foi pautado pelo discurso da contracultura, como nas capas de discos dos
tropicalistas criadas por Rogério Duarte ou na gráfica de protesto de Elifas Andreato, com seus cartazes de teatro jornais da imprensa alternativa e
capas de discos. Nesse sentido, a produção do Design Gráfico brasileiro na área da cultura da década de 1970, pode ser compreendida como uma
marca política e simbólica, uma forma de expressão popular que criticava a ordem imposta pelo Estado e pelas classes dominantes. Uma prática do
dissenso, como define Rancière (1996): uma atividade que perturbava e abalava os interesses legitimadores da ordem comunitária, por meio do
Aluno: Victor Gustavo Campos do Prado
Curso do aluno: Design Gráfico
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Título: RELAÇÕES ENTRE ARTE E DESIGN: DESTERRITORIALIZAÇÕES E RETERRITORIALIZAÇÕES NA CONTEMPORANEIDADE
E-mail: falecom@hely.com.br
Docente orientador: Hely Geraldo Costa Junior

RESUMO
Ao longo da história moderna e contemporânea, arte e design - oficialmente campos de conhecimento distintos – apresentam diversos e incessantes
pontos de interseções e analogias, estabelecem trocas e conexões, marcando profundamente a toda cultura visual desde o início do século XX.
Relações que se apresentam de forma expressiva contemporaneidade no trabalho de diversos designers e artistas, como por exemplo Rico Lins, Guto
Lacaz, Cláudio Tozzi, Fernando Vilela, Elaine Ramos, Lourenço Mutarelli e Ranata Rubin, entre outros. Em seus trabalhos, arte e design se aproximam e
se assemelham, se entrecruzam e se fundem em uma constante transcodificação, em processos de territorialização e desterritorialização (GUATTARI;
ROLNIK, 2005).Dessa maneira, essa pesquisa propõe explorar as ligações e encadeamentos existentes entre arte e design, tendo como objeto de
Aluno: André da Silva Coutinho
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Projeto(s) do curso: Fotografia
Título: JUDITH MUNK: LABORATORISTA E REPÓRTER FOTOGRÁFICA NO RIO DE JANEIRO DOS ANOS 1950 E 1960
E-mail: paula.ribeiro@estacio.br
Docente orientador: Paula Ribeiro

RESUMO
Esta pesquisa inscreve-se no campo de estudos da história da mulher na fotografia brasileira no século XX e objetiva dar continuidade na elaboração
de um ensaio biográfico sobre a trajetória de Judith Munk, imigrante húngara, de origem judaica, que chegou ao Rio de Janeiro em 1949 e se tornou
uma das primeiras mulheres do fotojornalismo carioca. Pretende-se, com este trabalho, investigar tanto a vida como a obra de Judith, cuja importância
no contexto da história da fotografia brasileira ainda é pouco conhecida e relacionar sua trajetória com o lugar ocupado por mulheres na fotografia e
Aluno: Lorena Fernandes Antunes
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
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Título: ANÁLISES TÉCNICA, ECONÔMICA E DE IMPACTO AMBIENTAL DA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS DE SEGUNDA GERAÇÃO NA REGIÃO
NORTE FLUMINENSE
E-mail: oselys@gmail.com
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
Nos últimos anos, a região Norte Fluminense tem se destacado pelo impacto dos grandes investimentos nos diversos setores da economia. Neste
sentido, regiões em ritmo acelerado de desenvolvimento geralmente mostram um perfil ascendente de adensamento populacional e demandas
crescentes de energia. Dentre as diversas alternativas energéticas, a produção de biocombustíveis vem ganhando estrategicamente cada vez mais
atenção a nível nacional e global. Contudo, o interesse nesta produção extrapola a questão da produção de energia e da redução do impacto ambiental
do uso de fontes não renováveis e diz respeito também ao benefício de promover novas oportunidades e maior desenvolvimento. Porém, atualmente
há uma crítica pertinente em relação aos benefícios integrais dos biocombustíveis de primeira geração, uma vez que a sua produção gera impactos na
área de alimentos, eleva o consumo de recursos hídricos como característica da produção agropecuária e pode provocar a destruição de florestas
devido à expansão das fronteiras agrícolas e à pressão sobre terras aráveis. Neste contexto, biocombustíveis de segunda e terceira geração envolvem
uma mudança na conversão de novas formas de biomassas que excluem os principais dilemas citados anteriormente. Todavia, a produção destes novas
bioenergias tem exibido altos custos de investimentos e baixos rendimentos, o que tem limitado significativamente sua implantação em grandes
escalas, requerendo ainda o desenvolvimento de processos mais eficientes do ponto de vista técnico-econômico e ambiental. Desta forma, o objetivo
deste projeto é desenvolver ferramentas para a análise técnico-econômica e ambiental da produção de biocombustíveis a partir de matérias primas de
diversas fontes, regionalmente disponíveis. Ao final do mesmo, as ferramentas desenvolvidas estarão disponíveis para avaliação de processos de
Aluno: Aline Maria Carvalho Da Silva
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/UNESA
Título: AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA), CAMPUS CAMPOS
DOS GOYTACAZES, COMO FERRAMENTA PARA A ELABORAÇÃO DE UM MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
E-mail: oselys@gmail.com
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
De maneira geral, a gestão ambiental se encontra cada vez mais sólida no meio empresarial. E esta nova tendência vem sendo provocada pelo
desenvolvimento da consciência ambiental nos diversos setores da economia e da sociedade, aumentando assim, a exigência por produtos e serviços
cada vez mais eficientes, além de, ambientalmente corretos. Dentro destes setores se encontra o educacional e como exemplo deste, as Instituições de
Ensino Superior (IES). Estas instituições cada vez mais estão buscando colocar em prática o que antes era visto apenas na teoria, e a preocupação
ambiental é um exemplo disso. Entretanto, poucas práticas no sentido da gestão ambiental ainda são observadas nestas instituições, apesar destas
trazerem benefícios e garantia de melhor desempenho institucional, redução de desperdícios, prevenção de riscos, boa imagem e reputação frente aos
diversos órgãos legais, competitividade de mercado, dentre outros. Neste contexto, este trabalho de pesquisa tem por objetivo realizar o diagnóstico
ambiental dos laboratórios da Universidade Estácio de Sá (UNESA), campus Campos dos Goytacazes, como ferramenta para a elaboração de um
modelo de gestão ambiental. A metodologia a ser utilizada será dividida em duas etapas, sendo que a primeira consistirá em uma pesquisa
exploratória, a qual tem por finalidade nortear o trabalho e a outra etapa consistirá na realização do diagnóstico ambiental que incide sobre a coleta de
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RESUMO
A água contaminada associada à falta de saneamento básico mata atualmente cerca de 1,6 milhões de pessoas no mundo. O controle microbiológico
da água é importante devido sua característica de veículo de transmissão de bactérias, dentre estas, coliformes totais. A água é fundamental à vida e,
principalmente para o consumo humano, deve passar por tratamentos físico-químicos, a fim de assegurar a ausência de microrganismos patogênicos
que podem causar doenças como febre tifoide, hepatite A, cólera, dentre outras. Desta forma, a desinfecção da água é um processo de tratamento
fundamental para que haja redução ou eliminação dos microrganismos, garantindo condições permissíveis ao consumo. O principal tratamento de
desinfecção da água difundido no Brasil e no mundo é a cloração, que é uma tecnológica química e apresenta baixo custo, se comparado a outros tipos
de tratamento, porém este método gera subprodutos, principalmente os trihalometanos, que causam impactos negativos consideráveis tanto na saúde
humana quanto ao meio ambiente. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar qualitativamente a presença de coliformes totais e
termotolerantes (E. Coli) em água de abastecimento de residências em diversas cidades no estado do Rio de Janeiro e água mineral engarrafada. O
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RESUMO
Em função da grande contaminação do meio ambiente por atividades antrópicas, surgem alternativas e estratégicas para a recuperação de áreas
degradadas, sendo uma prioridade para a sociedade. Na região do baixo Paraíba do Rio Paraíba do Sul sofre grande impacto devido as atividades
antrópicas, acarretando em uma carga excessiva de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Na busca por despoluir áreas contaminadas tem-se optado
por soluções que englobam eficiência na descontaminação, simplicidade na execução, tempo
demandado pelo processo e menor custo. Soluções essas que são utilizadas in situ. A biorremediação é uma técnica que descontamina solo e água por
meio de utilização de microrganismo e plantas associados ou não. O objetivo deste trabalho é avaliar a capacidade de macrófitas oriundas do Rio
Paraíba do Sul no processo de fitorremediação desta mesma área associada as bactérias para promoção de crescimento e assim promover
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Título: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMAS WETLANDS CONSTRUÍDOS COM VISTAS TRATAMENTO E REUSO NÃO POTÁVEL DE EFLUENTES DE
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS, NA UNESA – CAMPOS DE GOYTACAZES
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Docente orientador: Tamires Carvalho dos Santos

RESUMO
A utilização no Brasil de sistemas tipo wetlands construídos no tratamento de águas residuárias iniciou no ano de 1980, intensificando-se a partir do
ano 2000. O objetivo deste trabalho é apresentar um estado da arte da aplicação no Brasil dos wetlands construídos, identificando parâmetros de
projeto e dados operacionais. O uso da água de processamento em laticínios no norte e noroeste fluminense chama atenção seja pela falta de
tratamento ou tratamento oneroso e/ou ineficiente. Neste o objetivo deste trabalho é a da implantação do sistema de Wetlands em pequena escala na
unidade da UNESA em Campos de Goytacazes, permitirá o estudo da eficácia desta tecnologia de tratamento de efluentes por alunos do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária, em que será caracterizado o processo de tratamento e destinação correta do efluente tratados no sistema de
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RESUMO
A poluição atmosférica causa prejuízos à saúde humana, ao meio ambiente e aos bens materiais, podendo ser abordada em um contexto local, regional
e global. Em relação ao gerenciamento ambiental, o uso de bioindicadores se torna uma alternativa interessante e de baixo custo, para o
monitoramento deste tipo de poluição, podendo apresentar resultados úteis para a aplicação de políticas públicas que venham mitigar os impactos
provenientes destes poluentes. Além disso, o monitoramento ambiental com o uso de bioindicadores pode ser uma ferramenta importante para o
controle de emissões e sua fiscalização. Sendo assim, o objetivo geral deste estudo é: avaliar distribuição quali-quantitativa de líquens sobre dois tipos
de substrato (arbóreo e rochoso), nos bairros de Itaipú e Itacoatiara, Niterói, em diferentes áreas de exposição à poluição atmosférica. Para tal, árvores
e rochas (n=10) serão selecionadas para a avaliação qualitativa e quantitativa da assembleia de líquens, em cada um dos substratos selecionados serão
colocadas seis unidades amostrais quadradas de 20 x 20 cm, distribuídas aleatoriamente sobre estes. A coleta de dados será realizada em três
diferentes pontos de estudo, e em duas épocas do ano, para verificar se existe algum padrão de abundância e composição destes bioindicadores, em
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RESUMO
A utilização de novas tecnologias aplicadas a processos industriais, tem chamado atenção diante das vantagens potenciais de aplicação de complexo
enzimáticos não convencionais, como processos de clarificação, hidrolise, esterificação e transesterificação. Um dos fatores que ainda interfere no
acesso deste tipo de insumo disponível no mercado nacional, é a falta de pesquisa e inovação para o desenvolvimento de biocatalisadores estáveis com
potencial de aplicação com custos reduzidos, via utilização de subprodutos agroindustriais. O mercado industrial de enzimas é ocupado pelas
hidrolíticas e nessa classe, as lipases possuem destaque, por ser uma das três enzimas mais requeridas, por apresentar grande versatilidade, apesar
disso, seu uso industrial ainda é influenciado pelo seu elevado valor comercial. Outra rota interessante é a obtenção de novos concentrados proteicos
em que para aumentar a eficiência de utilização dos alimentos pelos ruminantes, pesquisadores têm estudado a utilização de produtos
biotecnológicos, destacando-se o uso de enzimas fibrolíticas exógenas, extraídas de fungos, que em conjunto com as enzimas produzidas pelos
microrganismos ruminais, potencializam a degradação dos polissacarídeos estruturais da biomassa vegetal alimentícia fornecida aos animais. Neste
sentido, este projeto tem como objetivo principal aliar duas rotas obtenção de bioprodutos via fermentação em estado sólido dos resíduos de dendê e
licuri, em que os produtos finais serão a síntese de lipases fúngicas e a obtenção de dois compostos proteicos ricos em proteína unicelular fúngica,
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RESUMO
A complexidade do mundo atual combina diversos aparatos digitais indicando que modelos tradicionais de aprendizagem estão cada vez mais fadados
ao insucesso. Em muitos ambientes acadêmicos ainda se prioriza um processo unificado da aprendizagem cognitiva. De fato, estimular o
desenvolvimento de habilidades e competências nos discentes é tarefa árdua e contínua. Nesse sentido, cresce o número de instituições educacionais
que apostam na inovação como uma proposta de ação capaz de contribuir para a aquisição de habilidades e competências, pelos discentes, em um
contexto que se mostra volátil, incerto, ambíguo e complexo. Portanto, buscar abordagens educacionais que viabilizam o progresso do discente na
construção autônoma do seu processo cognitivo é entender e reconhecer que é possível promover o indivíduo com competências capaz de torná-lo um
cidadão crítico e reflexivo. Para tanto cresce a adesão de instituições de educação superior na prática do método denominado “Design Thinking”
(pensamento do designer). Este se mostra como um caminho importante na busca por soluções aos desafios complexos abordados pela ótica daqueles
que são mais impactados pelo problema, os discentes. Nesse contexto, este projeto quer inquirir, junto aos discentes do curso de Engenharia, desta
universidade no campus Cabo Frio/RJ, quais novas estratégias atenderiam à demanda de minimizar os conflitos gerados pela complexidade dos
conteúdos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. A estratégia metodológica está centrada no ser humano privilegiando a colaboração
multidisciplinar adotando como técnica final a prototipação viável para a solução dos problemas evidenciados. A abordagem Design Thinking propõe
acreditar que é possível fazer a diferença quando existe o propósito de mergulhar em um processo inovador, confrontando soluções criativas e criando
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Título: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA RECALCINAÇÃO DO METACAULIN NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE GEOPOLÍMEROS ATIVADOS COM
SILICATO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO
E-mail: fcesar@uenf.br
Docente orientador: Fernando Cesar Coelho França

RESUMO
Os excelentes resultados divulgados na literatura, até o momento, com relação à fabricação dos cimentos geopoliméricos (ativação alcalina de
pozolanas) são motivos para prosseguir com os estudos sobre o assunto no Brasil. A avaliação da influência da recalcinação do metacaulim na
resistência à compressão de geopolímeros contribuirá para verificação da qualidade do precursor nas propriedades mecânicas do material. O principal
objetivo deste trabalho é avaliar a reatividade de um metacaulim comercial a partir da análise de sua cristalinidade. Um tratamento térmico é proposto
a fim de tornar o material mais amorfo e para isso o metacaulim comercial já calcinado será submetido a três tempos e temperaturas de queima em
forno mufla. Após a queima, as amostras de metacaulim recalcinadas serão caracterizadas por difratometria de raio x e comparadas com o material de
referência (de fábrica sem recalcinação). Para avaliar a influência do amorfismo na resistência à compressão de argamassas geopoliméricas serão
moldados corpos de prova cilíndricos de Ø 50x100 mm com o metacaulim comercial como referência e com os metacaulins recalcinados. Todos os
geopolímeros serão feitos com a mesma dosagem e ensaiados com 28 dias de idade. Espera-se verificar a influência do amorfismo do metacaulim no
aumento ou redução de resistência à compressão dos geopolímeros, mostrando que assim como acontece com argamassas de cimento Portland a
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RESUMO
Os excelentes resultados divulgados na literatura, até o momento, com relação à fabricação dos cimentos geopoliméricos (ativação alcalina de
pozolanas) são motivos para prosseguir com os estudos sobre o assunto no Brasil. A avaliação da influência das razões molares de uma solução alcalina
ativadora bicomponente (silicato de sódio e hidróxido de potássio) na resistência à compressão de geopolímeros à base de metacaulim contribuirá
para verificação da importância das concentrações dos ativadores alcalinos nas propriedades mecânicas do material. O principal objetivo deste
trabalho é avaliar a relevância das razões molares de uma solução alcalina constituída de silicato de sódio e hidróxido de potássio que ativará um
metacaulim comercial, formando um geopolímero. Para avaliar a influência das razões molares na resistência à compressão de argamassas
geopoliméricas serão moldados e ensaiados corpos de prova cilíndricos de Ø 50x100 mm com o metacaulim comercial como referência e com soluções
alcalinas bicomponentes. Os geopolímeros serão feitos com a mesma dosagem de metacaulim, mas a solução alcalina será variada em massa de três
formas: 30% de silicato de sódio mais 70% de hidróxido de potássio; 50% de silicato de sódio mais 50% de hidróxido de potássio; e 70 por cento de
silicato de sódio mais 30% de hidróxido de potássio; outras dosagens poderão ser incluídas. Os corpos de prova serão ensaiados à compressão com 28
dias de idade. Espera-se verificar a influência das razões molares da solução alcalina ativadora no aumento ou redução de resistência à compressão dos
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RESUMO
Quando se estuda a evolução das construções, desde as que utilizavam barro e madeira, por exemplo, até as que utilizam o concreto armado, como as
que se veem hoje em dia, precisa-se observar o avanço tecnológico na história. Assim é também quando se fala em aço, desde as primeiras ligas de
ferro utilizadas no início do século XIX até os aços de alta resistência utilizados como material de construção nas últimas décadas. Dito isso, o presente
trabalho tem por finalidade avaliar o comportamento de ligações de perfis tubulares em aço inoxidável, que podem ser utilizados, por exemplo, em
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RESUMO
Devido ao rápido desenvolvimento econômico, que a região Norte Fluminense vem apresentando nos últimos anos, uma maior demanda de
abastecimento de água, torna-se necessária, para a indústria, agricultura e consumo humano. Dessa forma, é imprescindível propor medidas de
manejo adequado deste recurso, levando em consideração a vulnerabilidade natural dos aquíferos frente a sua suscetibilidade às ações antrópicas.
Além dessas, existe a degradação natural que é proveniente da interação da água com os materiais geológicos. Principalmente, por causa da região
apresentar um grande potencial hídrico, em termos de águas subterrâneas em seus aquíferos sedimentares, com isso a necessidade de ser ter ideia da
espacialização das fontes de contaminação, torna-se cada vez mais urgente. Do ponto de vista hidrogeológico, a qualidade da água subterrânea é tão
importante quanto os aspectos quantitativos. Nesse sentido, o estudo proposto tem como objetivo, contribuir para um melhor conhecimento das
fontes de contaminação e dos riscos que essas ações antrópicas possam causar, ao atingir os aquíferos rasos da área de estudo. Assim como avaliar a
qualidade dessas águas e propor usos múltiplos de forma sustentável, adequando à atividade humana, em função da capacidade de suporte do meio.
Nesse contexto, os trabalhos de campo, laboratório e as técnicas de Geoprocessamento utilizadas, serão fundamentais para a realização do projeto,
pois, agilizarão a elaboração dos mapas temáticos e propiciarão o levantamento, integração e espacialização de dados obtidos em campo e no
laboratório. Também tornando possível o cruzamento das informações do Mapa de vulnerabilidade do aquífero e o Mapa de risco potencial de
contaminação, levando a determinação do Mapa de Investigação do risco de contaminação. O que poderá vir auxiliar aos governantes no processo de
Aluno: Rafaela Moraes Guimarães
Aluno: Késsyla Costa Carvalho Guimaraes
Aluno: Katiusca de Carvalho Freire

UNESA

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

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

Página 159 de 189

Título: BOAS PRÁTICAS DA ENGENHARIA SUSTENTÁVEL: ANÁLISE DA REUTILIZAÇÃO DO AGREGADO NA COMPOSIÇÃO DO CONCRETO RECICLADO
ESTRUTURAL
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RESUMO
A construção civil ainda é uma das indústrias que mais consomem recursos naturais, energia e consequentemente contribuem massivamente para a
geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que acabam gerando um impacto ambiental de grandes proporções. De modo a combater este
problema, tem-se empenhado em uma campanha de conscientização coletiva, onde a meta de se fazer um esforço na redução do consumo desses
recursos, e a projeção de se tronar as construções mais eficientes tem sido essencial no processo. Um dos mecanismos aplicados a eficiência da
sustentabilidade no setor da construção civil, prevê que na concepção e execução do projeto e planejamento devem ser considerados fatores chave
tais como: diminuir o uso de recursos naturais, assim como reutilizar os resíduos gerados, a fim de evitar-se o desperdício. O estudo do uso do
agregado de concreto reciclado se encaixa nesta temática, pois é um tipo de resíduo que, além de gerar volume de ocupação, não se decompõe na
natureza facilmente. Este tipo de resíduo tem sido analisado experimentalmente a algumas décadas e após o período da segunda guerra mundial foi
incorporado como agregado na composição de concreto não estrutural e para pavimentação. Uma vez solidificado seu reuso, tem-se aprofundado o
estudo experimental de modo a validar sua utilização como concreto estrutural, para tanto as propriedades do concreto são estudadas em virtude da
porosidade apresentada pelo agregado de concreto reciclado e pela resistência característica do conjunto. O estudo do uso de agregado reciclado de
concreto une a necessidade de se atender às demandas da sustentabilidade associadas à construção civil, assim como às necessidades associadas ao
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RESUMO
A construção civil ainda é uma das indústrias que mais consomem recursos naturais, energia e consequentemente contribuem massivamente para a
geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que acabam gerando um impacto ambiental de grandes proporções. De modo a combater este
problema, tem-se empenhado em uma campanha de conscientização coletiva, onde a meta de se fazer um esforço na redução do consumo desses
recursos, e a projeção de se tronar as construções mais eficientes tem sido essencial no processo. Um dos mecanismos aplicados a eficiência da
sustentabilidade no setor da construção civil, prevê que na concepção e execução do projeto e planejamento devem ser considerados fatores chave
tais como: diminuir o uso de recursos naturais, assim como reutilizar os resíduos gerados, a fim de evitar-se o desperdício. O estudo do uso do
agregado miúdo reciclado se encaixa nesta temática, pois é um tipo de resíduo que, além de gerar volume de ocupação, não se decompõe na natureza
facilmente. Este tipo de resíduo tem sido analisado experimentalmente a algumas décadas e por ser um resíduo derivado do petróleo tem
características únicas. Neste caso, o policarbonato, por ser termoplástico, pode ser remoldado diversas vezes por um processo de aquecimento e
arrefecimento, mantendo propriedades químicas como resistência ao impacto e leveza. Uma vez solidificado seu reuso, tem-se aprofundado o estudo
experimental de modo a validar sua utilização na composição do concreto não estrutural, para tanto as propriedades do concreto são estudadas em
virtude das características mecânicas do polímero reciclado e pela resistência característica do conjunto. O estudo do uso de agregado miúdo de
policarbonato reciclado une a necessidade de se atender às demandas da sustentabilidade associadas à construção civil, assim como às necessidades
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RESUMO
O surgimento dos problemas patológicos em estruturas de concreto armado pode ocorrer por diversos motivos, entre eles o excesso de carga em
estruturas existentes, mudança de uso da estrutura prevista em projeto, fatores biológicos e ambientais, entre outros. Para solucionar tais situações
muitas vezes são necessárias interferências na estrutura ao longo de sua vida útil, evitando assim o colapso da estrutura. A aplicação de novas técnicas
de reforço estrutural com o desenvolvimento de materiais mais eficientes que permitam o melhor desempenho do reparo e/ou reforço e redução nos
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RESUMO
O crescente desenvolvimento industrial tem gerado um acúmulo de resíduos sólidos e aumentado à preocupação da sociedade devido ao impacto
ambiental causado por estes. O resíduo de cerâmica vermelha, conhecido como chamote, não possui nenhuma aplicação tecnológica definida, desta
forma este resíduo se acumula nas empresas ou são descartados de forma incorreta, tornando-se um problema ao meio ambiente e a sociedade em
geral. A reciclagem de muitos tipos de resíduos tem se tornado possível através da indústria cerâmica que os utiliza como matéria-prima para
desenvolver materiais cerâmicos de qualidade. O objetivo do presente trabalho será incorporar e avaliar o efeito da incorporação do chamote nas
propriedades físicas e mecânicas da cerâmica vermelha. Para isso, serão preparados corpos de prova com pressão uniaxial a 20 MPa para queima a
750, 850 e 950 ºC, com incorporações do resíduo de 0; 10; 20; e 30 % em massa cerâmica, proveniente da região de Macaé-RJ. Serão avaliadas as
propriedades físicas e mecânicas dos corpos cerâmicos: retração linear, absorção de água e tensão de ruptura à flexão. A massa cerâmica será
caracterizada por fluorescência de raios X e difração de raios X. Espera-se obter resultados bons resultados quanto a incorporação do resíduo na massa
cerâmica, assim como determinar a quantidade ideal a ser incorporada e a melhor temperatura de queima.
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Título: INSTABILIDADE DE TALUDES NO MUNICÍPIO DORIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE GEOTÉCNICA E ESPACIAL COMO SUBSÍDIO À GESTÃO URBANA
E-mail: marcelowlemes@hotmail.com
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RESUMO
A partir dos anos 2000, a temática dos desastres naturais relacionados aos eventos chuvosos no Estado do Rio de Janeiro ficou em evidência. Tal
afirmação pode ser fundamentada por meio das ocorrências de movimentos de massa e instabilidade de taludes no ano de 2010 na região
metropolitana do estado e, em janeiro de 2011, na região serrana. Tais ocasiões tiveram expressiva repercussão nas mídias nacionais e internacionais,
suscitando maior atenção dos estudiosos em relação às catástrofes de cunho natural. Diante destes fatos, emerge uma grande necessidade de busca
por informações que possibilitem a realização de trabalhos científicos que contribuam para o aperfeiçoamento na identificação de áreas de risco,
análise da suscetibilidade e aplicação de possíveis medidas que visem o aumento capacidade de resiliência das cidades atingidas e aquelas que buscam
prevenção. O município de Rio de Janeiro apresenta características geomorfológicas diversas, destacando-se um grande número de maciços e vales
que, somados aos eventos chuvosos e outros agentes deflagradores, possibilitam a ocorrência destes fenômenos, estes que, por sua vez, podem
acarretar perdas de vidas humanas, assim como prejuízos materiais e econômicos. Objetiva-se, através deste trabalho, a confecção de um mapa de
distribuição e classificação de todos os taludes movimentados no município, utilizando a análise dos boletins de ocorrência disponibilizados pelo Defesa
Civil e pela GeoRio como também uma avaliação minuciosa, in loco, os fatores condicionantes mais expressivos dentro desse campo amostral, eleitos
através de uma análise multicriterial orientada em ambiente SIG. Tratando-se especificamente do município do Rio de Janeiro, com uma topografia
muito acidentada, estes fenômeno vem sendo objeto de grande preocupação, principalmente na estação chuvosa. A ocupação deste município
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RESUMO
O Rodoviarismo deu opções para o transporte de massa, tanto na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como em todo o país, possibilitando a
ligação rodoviária entre as cidades e Estados e, dentro da cidade, possibilitando a proliferação de linhas de ônibus, táxis e o desenvolvimento da
indústria automotiva, com o automóvel se tornado um elemento cada vez mais comum a vida dos brasileiros. As novas ruas, avenidas, estradas e autoestradas, construídas com materiais modernos para a época e com dimensões compatíveis aos novos veículos rodoviários possibilitaram o maior
número de deslocamentos, favorecendo as novas necessidades por mobilidade (LUCAS JUNIOR, 2009). Como o passar dos anos, maiores foram os
investimentos no transporte rodoviário. Sendo assim, ao mesmo tempo em que o número de vias se multiplicava, o número de veículos também se
multiplicava, iniciando-se o sucateamento dos antigos modos de transporte que transportavam a maioria da população, como os bondes e os trens.
Com o encarecimento dos combustíveis e compostos derivados do petróleo, foram reduzidos os investimentos na infraestrutura dos transportes
rodoviários, ao mesmo tempo em que o transporte ferroviário já estava sucateado. Sendo assim, a população por anos passou a conviver com um
transporte sobre trilhos ineficiente e com um transporte rodoviário de massa que a muito não atendia as expectativa e necessidades da população pela
sua ampliação e desenvolvimentos estar estagnada. A Zona Oeste do Rio de Janeiro também sofre com os problemas de mobilidade urbana, e mais,
pela sua localização desfavorável quanto a região Central da Cidade e a Zona Sul, possui modos de transporte sucateados e linhas de transporte público
que não atendem a população local. Por ser uma região ainda com grandes áreas verdes inabitadas e por necessitar com urgência de um sistema de
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RESUMO
A corrosão constitui um processo natural que pode ser facilmente identificado em diferentes tipos de materiais e representa uma das principais causas
de perdas técnicas e econômicas no setor industrial. Para a indústria de maneira geral e para o setor petrolífero em particular, a corrosão é também
um grave problema técnico, principalmente quando as operações são realizadas em meios de exploração e produção offshore, onde se verificam altas
pressões e temperaturas, elevada salinidade e significativas concentração de gases corrosivos. Neste sentido, para o controle e a prevenção deste
fenômeno, destacam-se em maior escala entre outras tecnologias, o uso de inibidores sintéticos, os quais tem se mostrados relativamente eficazes em
vários tipos de processos corrosivos. Contudo, a maioria destes inibidores químicos geralmente apresentam um alto investimento associado, além de
serem altamente tóxicos, o que tem limitado seu emprego e dificultado o descarte dos mesmos. Desta forma, verifica-se a necessidade da pesquisa e o
desenvolvimento de novos inibidores de corrosão que sejam viáveis técnica, econômica e ambientalmente, devido à necessidade de avaliar as diversas
estratégias cientificas e tecnológicas em um cenário integrado cada vez mais exigente. Neste contexto, os inibidores naturais, derivados de extratos de
plantas, são materiais biodegradáveis, não-tóxicos e representam uma fonte abundante e renovável de compostos químicos que possuem um elevado
potencial como inibidores de processos corrosivos. Desta forma, o objetivo deste trabalho de pesquisa será avaliar o desempenho de inibidores
naturais frente à corrosão de materiais metálicos utilizados na indústria do petróleo, em um ambiente corrosivo sob diferentes condições físicas e
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Título: A UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA NA DISCIPLINA ANÁLISE DAS VARIAÇÕES: UM ESTUDO NO CURSO DE ENGENHARIA
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RESUMO
A presente proposta de Iniciação Científica tem por objetivo investigar como uma intervenção tecnológica, na disciplina Análise das Variações, pode vir
a ser a ferramenta facilitadora no processo de ensino e aprendizagem da referida disciplina, fazendo com que o possível ganho educacional possa vir a
refletir em disciplinas futuras do ciclo básico do curso de engenharia. A presente proposta de estudo tem como justificativa o fato de ser uma
disciplina introdutória no curso de engenharia e por abordar conteúdo de difícil interpretação e compreensão quando usado somente recursos
clássicos para exposição da aula. Como um dos objetivos da presente proposta de trabalho, espera-se que os estudantes possam ter ganhos
educacionais que outros recursos clássicos não permitiriam e que, de uma maneira dinâmica, possa vir a potencializar, também o seu conhecimento e
a sua forma de estudo, os tornando assim mais proativo nas aulas. Para que sejam alcançados esses objetivos será utilizado os princípios da pesquisaação (THIOLLENT, 2005), onde há intervenção pedagógica no objeto de estudo em questão, o que será facilitado pelo fato do pesquisador responsável
pela proposta ser professor da disciplina na unidade proponente da referida pesquisa. A análise de dados dessa pesquisa será feita de três formas
distintas. No primeiro momento será recolhido dos estudantes, por meio de formulários online impressões dos estudantes sobre a utilização do
geogebra nas aulas; num segundo momento será ofertado aos estudantes uma oficina com a utilização do geogebra com a finalidade tornar os
estudantes mais íntimos do recurso tecnológico que será estudado, recolhendo ao final desta oficina impressões ao fazerem o manuseio do mesmo ;
na última etapa, ao final do semestre será feita uma outra pesquisa junto aos estudantes onde eles irão apontar suas impressões final sobre a
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RESUMO
A visão da demanda contínua e crescente por energia para suprir as necessidades da sociedade, com custo competitivo e disponibilidade adequada,
indica que a essa indústria é uma das mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. Todo grande empreendimento, principalmente,
demanda alto consumo de energia elétrica. Entretanto, em casa de falha no suprimento de energia elétrica, em muitas situações, é necessária a
utilização de geradores diesel para suprir tal demanda. É nesse cenário que a análise da dependabilidade de sistemas admite relativo grau de
importância, pois além de contribuir para a confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e segurança de sistemas, gera subsídios para o
planejamento e o entendimento das interações do sistema com o ambiente que o cerca, minimizando os seus impactos negativos. Por isso, esta
pesquisa pretende desenvolver uma metodologia que permita apoiar o planejamento da manutenção de geradores diesel, de certa empresa XYZ (nome
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RESUMO
Trata-se de um projeto de pesquisa que envolverá duas áreas, engenharia de produção e engenharia de transportes em parceria com a Secretaria de
Estado de Transportes do Rio de Janeiro, com base no Acordo de Cooperação firmado em 2017 entre a UNESA e Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Focado na Rede de Transporte Público da RMRJ e considerando os modos de transportes, Metrô, Trem, Linhas de Ônibus Intermunicipais e Municipais,
VLT e Teleférico, o Estudo será desenvolvido em 3 Etapas: Diagnóstico, Análise e Prognóstico, cabendo à cada aluno bolsista participar de todas as
fases. Para tanto, será estruturado um cronograma que preverá visitas de campo, ampla revisão bibliográfica contemplando todos os conceitos
necessários ao pleno entendimento de Engenharia de Transportes com foco no Planejamento, bem como ao pleno entendimento da ferramenta
matemática de apoio à tomada de decisão, Lógica Fuzzy. O objetivo específico será atingido a medida em que os alunos possam compreender e a área
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RESUMO
A gestão da armazenagem é um tema que desperta bastante interesse de pesquisa no mundo acadêmico devido a sua relevância no processo
produtivo das organizações. Kaibara (1998) afirma que os custos de armazenar produtos podem atingir cerca de 25 a 30% do valor do produto por ano.
Assim, fica evidente que uma boa gestão da armazenagem, no âmbito da logística, é fundamental para o bom desempenho das empresas. A presente
pesquisa tem por objetivo investigar e avaliar o desempenho do funcionamento e eficiência da armazenagem de produtos acabados de uma empresa
do setor de distribuição localizada na cidade de Campos dos Goyatacazes- RJ, destacando a organização do processo e os principais impactos dessa
gestão para a organização. Será realizado um estudo de caso exploratório de natureza qualitativa em uma distribuidora no setor de limpeza. Os dados
coletados serão capazes de subsidiar uma resposta para a seguinte problemática de pesquisa: Como é organizada e quais são os impactos da gestão da
armazenagem em uma empresa do setor distribuição? Vale ressaltar que os dados serão gerados através de entrevistas com os responsáveis pelo setor
de logística da empresa. Através da pesquisa será analisado se a empresa, a ser estudada, necessita de melhorias que auxiliam na informatização dos
processos, se há ou não necessidade de reestruturação do layout e a melhor forma para a separação dos pedidos, além de obter resultados que
indiquem se haverá maior controle de estoque, se serão evitados erros e retrabalhos, conseguindo assim aperfeiçoar sua gestão de armazenagem e,
consequentemente, elevar lucros e obter possibilidades de expansão.
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RESUMO
Este projeto terá como proposta melhorar a compreensão sobre a física por meio de aulas experimentais com estudantes de engenharia no âmbito de
demonstrar práticas experimentos com utilização de matérias de baixo custo, mais sempre mostrando nestas praticas os fenômenos físicos não são
tão complicado quantos parecem. Este trabalho propõe desenvolver atividades experimentais com materiais didáticos alternativos que permitam ao
estudante uma reflexão sobre o aproveitamento de alguns materiais para estudo prático e, principalmente, de alguns conceitos básicos da Física neles
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo contribuir para melhoria da qualidade de serviços de Instituições de Ensino Superior (IES) através de um projeto de
pesquisa que estude a aplicação da metodologia de Gestão de Processos de Negócios (BPM) em uma IES. Neste estudo será elaborado um projeto de
Gestão de Processos de Negócios (BPM) para análise e melhoria na qualidade de serviços. Os principais processos da instituição de ensino serão
analisados através de diferentes técnicas de modelagem e melhorias de processos com monitoramento contínuo através de indicadores chaves de
Aluno: Allan Finamor Pimentel
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo José da Silva
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS: UMA PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO EM LABORATÓRIOS DE
ENSINO
E-mail: andreiadelatorre@hotmail.com
Docente orientador: Andréia Boechat Delatorre

RESUMO
O grande número de problemas de estocagem em laboratório químico deve-se à diversidade de reagentes que devem ser armazenados. A estocagem
sem as especificações de produtos químicos associada com a falta de planejamento e controle propicia acidentes pessoais e danos materiais. Sendo
assim, o armazenamento de substâncias químicas deve ser organizado de forma a se obter uma disposição adequada dos reagentes para não gerar
acidentes e evitar compras desnecessárias. Com isso, esse trabalho tem por objetivo a elaboração e implementação da organização de reagentes
químicos por meio de uma matriz de incompatibilidade. Para tanto será necessário realizar um levantamento sobre quais são e onde ficavam os
reagentes químicos dos laboratórios da Universidade Estácio de Sá – Campus Macaé. Após esse levantamento, será elaborada uma matriz de
incompatibilidade, para que os reagentes sejam reagrupados de acordo com a mesma. Além disso, os armários e prateleiras serão rearranjados
conforme os grupos previstos na matriz. Será realizado também um sistema de identificação visual, para que todos que tiverem acesso ao almoxarifado
de reagentes entendam o esquema de separação por incompatibilidade. Para controle de estoque, será elaborada uma planilha com a correspondência
entre cada reagente, sua localização e quantidade. Será desenvolvido também um plano de ação em caso de acidente para cada aula ministrada,
contemplando as informações de FISQP dos reagentes usados. Com esse levantamento, será possível realizar a organização os reagentes visando o
aproveitamento dos espaços internos dos armários e prateleiras, além de facilitação na localização e no manuseio dos mesmos. A pesquisa buscará à
adequação de uma gestão que atenda às normas legais e ambientais, desde controle de estoque e armazenamentos dos reagentes, a geração do
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RESUMO
Este projeto tem o propósito de estimular a participação discente no tratamento de dados estatísticos da pesquisa de campo “Perfil do aluno de
Administração da Universidade Estácio de Sá (UNESA)”. Esta pesquisa é de autoria da professora Maria Cecilia Bezerra Tavares do curso de
Administração da Unidade Nova Iguaçu e contou com sua primeira edição no período 2015.1, 2015.2, 2016.1, 2016.2 e 2017.1 obtendo 521
questionários respondidos. Na época a mesma foi realizada com o apoio do Coordenador do Curso. Professor Arthur Gonçalves Rosas e a participação
do professor Eduardo Ormond na elaboração do questionário. É uma pesquisa qualitativa, exploratória, de campo que irá realizar entrevista com os
alunos através de questionários. Em 2018 foi feito o convite da Coordenação Nacional do curso de Administração para expandir a pesquisa para todas
as unidades da UNESA o que implica a necessidade de formar uma equipe específica para tratamento de dados. Desde sua concepção esta pesquisa
pretendeu ser realizada a partir de um modelo interdisciplinar que agregasse a colaboração de outros cursos da UNESA e seus professores. O presente
projeto se propõe a estabelecer a metodologia que será adotada para o tratamento dos dados obtidos com a pesquisa nacional através do grupo de
alunos de Iniciação Científica do curso de Engenharia orientados pelo professor Antônio Bruno, docente da disciplina Estatística do curso de Engenharia
da UNESA Nova Iguaçu. Através da presente iniciativa buscar-se-á o envolvimento dos alunos na realização da segunda pesquisa sobre o Perfil do Aluno
de Administração da UNESA aproximando-o de bibliografia pertinente ao tema fornecida pela idealizadora da pesquisa. Os alunos aprovados para
PIBIC 2018-2019 irão aprender sobre os fundamentos de um projeto de pesquisa, o método de pesquisa qualitativa e suas técnicas e tratamento
estatístico de dados para elaboração de papers sobre a relevância do uso de técnicas estatísticas e suas ferramentas para o aprimoramento discente e
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Docente orientador: Ivan Junio Silva Costa

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo avaliar de forma sistemática um estudo sobre correção de fator de potência, através da
adoção de bancos de capacitores na instalação elétrica no edifício novo da universidade Estácio de Sá no campus Campos dos Goytacazes – RJ, visando
uma melhor eficiência energética dessa instalação elétrica. Primeiramente serão apresentadas as causas de um baixo fator de potência, bem como
também as consequências ocasionadas pelo mesmo, e posteriormente os benefícios trazidos pela correção. Por fim, será feita uma análise financeira,
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RESUMO
O objetivo do atual projeto de Iniciação Científica consiste em analisar, de forma sistemática, a influência da estrutura nas propriedades elétricas e
magnéticas, sensível à alteração dos constituintes presentes, do Ferro Fundido Nodular (FFN) produzido na Usina Saint-Gobain Canalização (SGC) Brazil. O tempo de vazamento vem sendo ampliado até 45 min, após o tratamento de nodulização e pós-inoculação pela técnica de imersão por sino, e
em conjunto ocorrem várias alterações em suas estruturas e propriedades. Os estudos iniciais do Projeto de Iniciação Científica PIBIC/UNESA
2017/2018 apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a sua utilização na identificação da
predominância das fases e constituintes presentes. O projeto propõe a avaliação da resistividade elétrica e do comportamento do fluxo e do campo
magnético nestas ligas com a perspectiva de ampliação do campo de aplicação deste material em possível substituição aos aços, devido ao seu basto
custo de produção. O FFN é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal devido ao tratamento de nodulização com o
Mg e de pós-inoculação com o Fe-Si (75%Si), realizado ainda no banho metálico, conferindo ao metal boa ductilidade e elevada resistência mecânica.
Para a investigação das propriedades elétricas será elaborado um sistema para a medição de resistividade através da ponte dupla de Kelvin de um Lote
de FFN para oito tempos e temperaturas de vazamento (T1/10 min à 1362ºC e T8/45 min à 1232ºC). O dispositivo para as investigação das
propriedades será desenvolvidos no laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ. Posteriormente, as amostras
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RESUMO
O objetivo do atual projeto de Iniciação Científica consiste em analisar, de forma sistemática, a influência da estrutura nas propriedades elétricas e
magnéticas, sensível à alteração dos constituintes presentes, do Ferro Fundido Nodular (FFN) produzido na Usina Saint-Gobain Canalização (SGC) Brazil. O tempo de vazamento vem sendo ampliado até 45 min, após o tratamento de nodulização e pós-inoculação pela técnica de imersão por sino, e
em conjunto ocorrem várias alterações em suas estruturas e propriedades. Os estudos iniciais do Projeto de Iniciação Científica PIBIC/UNESA
2017/2018 apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a sua utilização na identificação da
predominância das fases e constituintes presentes. O projeto propõe a avaliação da resistividade elétrica e do comportamento do fluxo e do campo
magnético nestas ligas com a perspectiva de ampliação do campo de aplicação deste material em possível substituição aos aços, devido ao seu basto
custo de produção. O FFN é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal devido ao tratamento de nodulização com o
Mg e de pós-inoculação com o Fe-Si (75%Si), realizado ainda no banho metálico, conferindo ao metal boa ductilidade e elevada resistência mecânica.
Para a investigação das propriedades elétricas será elaborado um sistema para a medição de resistividade através da ponte dupla de Kelvin de um Lote
de FFN para oito tempos e temperaturas de vazamento (T1/10 min à 1362ºC e T8/45 min à 1232ºC). O dispositivo para as investigação das
propriedades será desenvolvidos no laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ. Posteriormente, as amostras
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RESUMO
Ao analisarmos o atual cenário histórico e social no qual estamos inseridos, devemos estar atentos as fortes e constantes transformações sociais,
econômicas e tecnológicas as quais estamos expostos. Tais transformações impactam de forma direta nossa forma de produzir, por
consequentemente, nossos processos de formação. Se vivemos um momento onde a imprevisibilidade é a palavra de ordem, precisamos pensar sobre
que tipo de formação devemos oferecer aos nossos estudantes, de modo a prepara-los para as demandas sociais que eles irão enfrentar ao longo de
sua vida profissional. É nessa perspectiva que se situam as metodologias ativas como sendo um processo que visa estimular a autoaprendizagem e a
curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar possíveis situações para tomada de decisão, sendo o professor apenas o facilitador desse
processo. O Cálculo Diferencial possui uma importância marcante na conceituação, descrição e resolução de problemas no estudo da Engenharia, e o
seu uso, como ferramenta na solução de problemas no mundo real, o torna uma disciplina básica e imprescindível no ensino de qualquer área de
Engenharia.Na maioria dos fenômenos que perpassam por várias áreas do conhecimento e que permitem uma modelagem que leva ao estudo do
comportamento de uma função, estudarmos como essa função cresce e/ou decresce conduz a respostas que interessam. Os fenômenos de otimização
são analisados por meio de modelos matemático então não podemos negar que esse estudo caracteriza uma das principais aplicações do Cálculo
Diferencial. Espera-se como resultado da pesquisa, a elaboração de um conjunto de roteiros de atividades relacionados ao trabalho com os problemas
de Otimização possibilitando o conhecimento desse fenômeno e a articulação entre esse campo do Cálculo Diferencial e o Ensino Híbrido.
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RESUMO
Este projeto de iniciação científica tem como objetivo desenvolver um sistema medidor de consumo de energia elétrica residencial, não invasivo, em
tempo real, fornecendo os valores de potência consumida e seu valor monetário, de acordo com a tarifa informada pelo próprio usuário, através de
interface homem-máquina. O protótipo desenvolvido será testado utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, com a finalidade de
verificar seu funcionamento, bem como sua confiabilidade. Os dados fornecidos pelo equipamento serão coletados e comparados aos fornecidos pelo
medidor instalado pela atual concessionária de energia elétrica. O dispositivo para a medição será elaborado no laboratório de eletricidade e eletrônica
pertencente ao núcleo de Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ, e contará com o engajamento de
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RESUMO
A presença de muitos lugares sem saneamento básico, devido à falta de infraestrutura dos grandes centros urbanos, faz com que a proliferação do
mosquito Aedes aegypti aumente no ambiente. Esse mosquito, responsável por transmitir diversas doenças epidêmicas, como: a dengue, a
chikungunya, a zika e a febre amarela, traz instabilidade na saúde urbana do país. Para combater essa instabilidade e sua rápida propagação, utilizamse métodos de prevenção e combate que até hoje não resolveram para acabar com as epidemias de arboviroses – causadas por mosquitos. Além disso,
o inseticida – uma dessas formas de combate – dificulta ainda mais a erradicação desse inseto, por torna-los mais resistentes e mais difíceis de serem
destruídos. Portanto, apesar de ter tido muitos avanços tecnológicos sobre o assunto, ainda há a necessidade de ter um método mais eficaz para a
detecção e a eliminação imediata do Aedes aegypti. Devido a esses problemas, o objetivo desta pesquisa é criar um dispositivo eletrônico capaz de
identificar esse mosquito para que todos possam tomar as devidas providências, antes mesmo que ele atue no local. A ideia é colocá-lo confinado em
uma câmara fechada com câmeras que consigam captar esse inseto e utilizar algoritmos de reconhecimento de padrão e visão computacional para o
processamento das imagens capturadas. Serão realizadas mais pesquisas sobre as técnicas de detecção e combate do Aedes aegypti em conjunto com
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RESUMO
Este projeto de iniciação científica tem como objetivo a modelagem matemática e sintonia dos parâmetros de controladores PID (Proporcional,
Integral e Derivativo), pois são muito importantes na graduação de engenharia elétrica e bastante utiliza-dos na automação industrial. Novas
tecnologias têm sido descobertas e usadas nas diversas áreas de controle dos processos industriais; contudo, a maioria destes utiliza a teoria clássica
como método de sintonia para controladores PID, mesmo sendo complexos, não-lineares e multivariáveis. Com os processos cada vez mais complexos,
a identificação e controle dos mesmos pela utilização da Inteligência Computacional têm-se intensificado. Por isso esta pesquisa buscará desenvolver a
síntese de controladores PID, que é encontrar os valores ótimos dos seus parâmetros, com ou sem todos os dados do processo industrial. Propõe-se o
uso de métodos clássicos de sintonia e os métodos heurísticos, que serão os Algoritmos Genéticos, Redes Neurais e Lógica Fuzzy, os quais podem ser
utilizados com solução de problemas de otimização, principalmente quando não se conhece o modelo matemático da planta de processo. A
progressiva implementação destas técnicas também vem de encontro à crescente necessidade de melhorar a eficiência das plantas industriais, além de
outros fatores vinculados ao aprimoramento e tratamento de deficiências de métodos clássicos em sistemas de controle. Para testes de simulação e
validação serão utilizadas ferramentas computacionais por possuírem bom desempenho de simulação para os sistemas de controle que serão
pesquisados. Toda a pesquisa será realizada com alunos graduandos em Engenharia Elétrica e apoio dos laboratórios de computação, eletrônica e
automação pertencente à Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ.
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RESUMO
Em um primeiro tratado (Amado et al, 2017, e Amado et al, 2018), foi proposta uma formulação matemática para previsão do comprimento da região
de desenvolvimento de fluxo na entrada de bifurcações simétricas em microcanais. Um resumo estendido e um artigo foram submetidos à avaliação da
comunidade científica e foram publicados em anais de congressos importantes sobre o tema no país. Neste trabalho, está-se propondo a extensão do
postulado às bifurcações assimétricas, as quais são mais comumente encontradas em casos reais. Normalmente, quando o escoamento laminar é
mandatório, qualquer turbulência é indesejável. E elas acontecem sempre que em um esquema hidrodinâmico o escoamento se depara com um
obstáculo qualquer, que pode ser uma válvula, uma curva, uma redução, uma bifurcação, etc. Especificamente em microcanais, as bifurcações são
muito comuns. Um exemplo é o complexo de veias e artérias que compõem o sistema circulatório de organismos vivos vertebrados, nas partes em que
a circulação sanguínea não pode ser turbulenta, para a correta distribuição de glóbulos vermelhos no corpo, como evidenciado por Cameron e
Skofronick,1978. Desta forma, prever o comprimento da região turbulenta (ou região onde o fluxo se desenvolve para novamente se tornar laminar) é
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RESUMO
A criação de máquinas capazes de transformar calor em trabalho mecânico revolucionou a indústria. Os motores à combustão interna (MCI) tiveram
papel fundamental nesse processo de inovação tecnológica. Sua introdução no mercado permitiu novos meios de transporte, além de mobilidade
urbana e geração de empregos. Todavia, a exploração de recursos naturais não renováveis para seu consumo aumentou exponencialmente, além de
sua contribuição na emissão de gases poluentes. Diante deste cenário, diversas medidas foram tomadas para mitigar os impactos ao meio ambiente,
como a criação de leis que regulam as emissões de poluentes, que forçou a indústria a estudar o desenvolvimento de novos motores, cujo consumo e
tamanho são menores, sem a perda da eficiência. Um motor 3 cilindros busca reunir todas essas características: baixo consumo, tamanho reduzido e
entrega de potência similar ao motor de 4 cilindros. Entretanto, A redução de um cilindro acarretou efeitos indesejáveis sobre sua vibração e a
sobrealimentação em algumas versões, como por exemplo o turbocompressor, que gera um aumento de pressão e consequentemente, maior calor
gerado no interior do motor, podendo acarretar em efeitos não desejáveis, como por exemplo a autoignição. Neste tipo de aplicação, o compressor é
movido por uma turbina que é acionada pelos gases de escape do motor. Desta forma, a utilização dos gases oriundos da queima altera o balanço
energético do motor, possibilitando um aumento se sua eficiência térmica. Dessa forma, o presente trabalho visa analisar os efeitos sobre os principais
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RESUMO
O presente projeto objetiva analisar a viabilidade técnica e econômica do uso de diferentes fontes de energia. Estão contemplados o uso de
hidrogênio, energias renováveis, biocombustíveis, combustível fóssil e eletricidade. O escopo da proposta inclui a continuidade da caracterização de
emissões por metano e hidrogênio puros bem como as misturas destes com GNV, etanol e gasolina. A metodologia consiste em caracterizar emissões
para os combustíveis listados e oferecer a análise de impacto em cada combustível. Destacamos o uso de hidrogênio em células a combustível (Cac) na
geração de energia elétrica e consumo em unidades residenciais, hospitais e zona rural, assim como em veículos elétricos. Ressaltamos que a referida
tecnologia foi lançada comercialmente nos mercados japonês, americano e europeu. A utilização de células a combustível tem como resíduos somente
a água, tanto a cadeia produtiva do hidrogênio quanto o consumo são realizadas sem emissões. O projeto pretendido aborda a utilização do hidrogênio
para geração de energia elétrica e utilização em veículos equipados com células a combustível além de emissões nos motores Otto, operando como
Biodiesel e Biogás. Análise térmica dos motores além de treinamento de pessoal especializado são resultados esperados. A equipe atualmente
envolvida neste projeto, que já se encontra em andamento, abrange docentes, técnicos de laboratório e alunos de graduação em engenharia mecânica
que desenvolvem seus TCC´s sob minha orientação nos temas: desempenho de motores a combustão, biocombustíveis e o EVTE da produção de
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RESUMO
O aço carbono e suas ligas apresentam uma extensa aplicação industrial por expressarem consideráveis propriedades físicas, químicas e resistência aos
variados tipos de esforços mecânicos. No entanto são deteriorados devido à corrosão química ou eletroquímica por exibirem uma condição
termodinamicamente instável. Dessa forma, quando expostos ao meio ambiente, transformam-se em óxidos de ferro, que são mais estáveis que o
próprio aço. A avaliação da corrosão de materiais metálicos apresenta um grande interesse tecnológico devido ao elevado custo relacionado com as
perdas de equipamentos e produtos industriais além da degradação ao meio ambiente. Dentro desse contexto, é fundamental a utilização de métodos
de proteção contra a corrosão. Várias pesquisas como, por exemplo, o uso de inibidores de corrosão têm sido realizadas a fim de diminuir a corrosão
do aço por processos de dissolução anódica do metal em ambiente industrial e marinho, que são altamente corrosivos. A preocupação com a
preservação ambiental tem fomentado a discussão sobre a poluição e consequentemente sobre a toxicidade e biodegradabilidade de inibidores de
corrosão lançados no meio ambiente. Estudos com extratos de produtos naturais como inibidores de corrosão em aço carbono em meio ácido têm se
mostrado eficientes, demonstrando uma minimização de custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além de contribuir com o
reuso dos resíduos de tais produtos com base em uma perspectiva sustentável. Neste trabalho será avaliada a ação inibidora de extratos aquosos de
Aluno: Fernando de Oliveira Ferreira
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Título: DISPOSITIVOS INERCIAIS: PROJETO E DESENVOLVIMENTO APLICADO A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ENGENHARIA
E-mail: prof.gentil.estacio@gmail.com
Docente orientador: Gentil Oliveira Pires

RESUMO
Sensores inerciais e posicionais são cada vez mais comuns na atualidade, desde telefones celulares com seus GPS e rastreamentos por rede de dados,
até acelerômetros e giroscópios nos mesmos celulares e em outros diversos dispositivos tecnológicos que nos habituamos a usar. A Engenharia Inercial
está cada vez mais presente com suas demandas existentes e, também, demandas ainda não existentes. Nos propomos a interagir neste assunto e
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RESUMO
A hipótese privilegiada no estudo de que troca térmica em microdispositivos pode ser consideravelmente aumentada com a redução das resistências
térmicas internas. Este entendimento constitui uma das metas que se acredita somente ser possível com a utilização de microcanais. A proposta de
controle de transferência de calor foi fornecer técnicas alternativas de remoção do calor gerado pela corrente elétrica em microsistemas. O objetivo
principal do controle da troca térmica é manter as temperaturas de operação em cada elemento individual do sistema, dentro dos padrões
especificados em projeto. Para manter os requisitos necessários que garantam o desempenho ótimo de microsistemas é primordial o entendimento
dos fenômenos físicos relacionados ao objeto de estudo, e a determinação dos parâmetros característicos das geometrias propostas. É esperado que a
simulação experimental forneça as informações necessárias à adequada formulação teórica. A formulação da teoria será incrementada com as
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RESUMO
O presente trabalho apresentará uma investigação experimental sobre o comportamento termomecânico das ligas com memória de forma. Pretendese avaliar os comportamentos clássicos de pseudoelasticidade e também efeitos relacionados a diferentes condições de carregamento. Investigam-se
fios, e a influência da plasticidade em testes cíclicos também é investigada em diferentes taxas de carregamento. Neste trabalho serão estudados os
testes experimentais realizados em fios de SMA com a finalidade de identificar as complexas interações termomecânicas existentes entre as duas fases
do material: austenita e martensita. A transformação austenita-martensita e a transformação reversa estão, respectivamente, associadas com a
liberação ou absorção de calor. Esse calor latente corresponde a uma determinada faixa de temperatura de transformação, que pode ser determinada
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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 segurança é um fator essencial visto que o veículo deve estar em condições satisfatórias até a
finalização das provas. As corretas escolhas dos materiais envolvidos na construção do veículo, além da obtenção de propriedades mecânicas,
qualidades tecnológicas desejadas e eficiência dos produtos são fases importantes do projeto. Nesse sentido, o objetivo do presente projeto é realizar
uma análise dos aspectos envolvidos na segurança durante a projeção de um veículo para as competições Baja SAE Estácio. Com essa avaliação esperaAluno:
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Projeto(s) do curso: Engenharia Química
Título: BEBIDA FERMENTADA KOMBUCHA: ESTUDO DO PROCESSO FERMENTATIVO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DA
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RESUMO
A kombucha é uma bebida ancestral, refrescante, naturalmente gaseificada que, com a fermentação controlada de ingredientes 100% naturais, oferece
qualidades probióticas e apresenta diversos benefícios a saúde humana, tanto que alguns estudiosos a apelidaram de O Elixir da Vida. Essa bebida
milenar é feita de chá fermentado em um lento e delicado processo artesanal. Trata-se de uma bebida elaborada a partir de bactérias e leveduras
específicas, chá preto (ou verde) e açúcar. Dentre os principais constituintes microbianos, têm-se bactérias acéticas do gênero Acetobacter, Bacterium,
Gluconobacter e Gluconacetobacter e leveduras pertencentes aos gêneros Saccharomyces, Brettanomyces e Zygosaccharomyces. Estudos mostram
que a fermentação acética e a fermentação alcoólica são os processos fermentativos envolvidos na fabricação desta bebida. Sendo assim, esse
trabalho tem por objetivo, estudar o processo de fermentação da bebida probiótica kombucha por meio da concentração do meio base e tempo de
produção da bebida. Para tanto, será avaliado o procedimento fermentativo na produção da bebida kombucha, além de estudar a cinética da reação
para entender e desenvolver o processo fermentativo e o por meio desse avaliar e determinar as concentrações da fonte de carbono, analisar a
temperatura ideal para este processo fermentativo e o pH final da bebida e analisar a possibilidade de postergar a produção de ácido acético durante a
fermentação. Com isso, esse levantamento de dados permitirá entender o processo fermentativo de modo a sugerir, por meio do estudo do processo
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Título: A EVOLUÇÃO DO EMPREGO PUBLICO NAS GRANDES REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
E-mail: marcelocamacho@ig.com.br
Docente orientador: Marcelo Camacho Silva

RESUMO
Este trabalho irá mapear a evolução do emprego público em grandes regiões do estado do Rio de Janeiro no período entre 2012-2016. O objetivo geral
será Identificar os perfis de empregos prevalentes nas administrações públicas municipais e estadual do Estado do Rio de Janeiro no período entre
2012-2016, evidenciando a oscilação decorrente da crise fiscal a partir de 2012, possíveis impactos na oferta de serviços e tendências de ofertas de
empregos. Para cumprir este objetivo serão acessados os microdados da RAIS, CAGED e PNAD. Os dados mareados sofrerão sistematização em
software estatístico de uso livre. Os resultados serão apresentados em gráficos e tabelas com análises dos significados desta evolução e sugestões para
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RESUMO
Este projeto procura relacionar empiricamente a teoria do Desenvolvimento Sustentável como equidade à experiência das conferências de Agenda 21
local e Agenda 2030. “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 discutir a Agenda 2030 Estácio/UNESA. Subsidiariamente, procurase mostrar um quadro sinótico que encadeie teoria e prática governamental e acadêmica. 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 análise e leitura Agenda 2030, o entendimento do
modelo nacional, estadual e o do municipal na área das políticas públicas. O projeto não requisita aportes financeiros, acrescenta conteúdo científico
para a trajetória dos envolvidos. * FRANCO, D.. A teoria da justiça de J. Rawls: desenho da absorção local de órgãos de afirmação de direitos para
gênero e etnia. Doutor em Ciência Política/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
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Título: CRESCIMENTO URBANO E IMPACTOS AMBIENTAIS: A ATUAÇÃO DO ESTADO NA EXPANSÃO DOS NÚCLEOS URBANOS PERIFÉRICOS DE
ARRAIAL DO CABO, RJ
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Docente orientador: Rafael da Silva Deslandes

RESUMO
Historicamente, a ocupação brasileira está concentrada nas zonas litorâneas, fazendo-se assim relevante o desenvolvimento de estudos que visem à
gestão destes ambientes, e busquem o equilíbrio entre ocupação e conservação dos ecossistemas costeiros. Este projeto elegeu como recorte espacial,
os núcleos urbanos periféricos do município de Arraial do Cabo localizados na restinga de Massambaba, região dos lagos do Rio de Janeiro, onde
observa-se ocupações irregulares que cresceram de forma desordenada, causando favelização e diversos impactos ambientais à restinga. Durante a
década de 2000, ações diretas do Estado, representado na esfera municipal pela Prefeitura, possibilitaram a expansão deste crescimento desordenado.
Este projeto tem como objetivo principal analisar a evolução urbana de cada núcleo urbano periférico de Arraial do Cabo, buscando a compreensão de
como as ações do Estado, interferiram na construção e evolução do espaço urbano em cada uma das localidades. Pretende-se ainda, como objetivo
secundário, apresentar o mapeamento do crescimento urbano de cada núcleo nos últimos 20 anos, associando esse crescimento aos impactos
ambientais gerados. Para operacionalizar a análise, a área de estudo será dividida em dois segmentos territoriais, baseada na identificação de dois
conjuntos distintos de legislação, responsáveis pela da regulação da ocupação e uso do solo, dos nove núcleos urbanos ali encontrados. Pretende-se
chegar ao entendimento, de como as ações do Estado interferiram na construção do espaço urbano periférico nas décadas de 90 e 2000, tomando por
base a evolução urbana de cada núcleo urbano e os impactos ambientais gerados neste processo, para que se possa comparar, na próxima etapa da
pesquisa, com os resultados da análise do espaço urbano, gerado pela política de expansão urbana implementada pela Prefeitura na década de 2010
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Título: USO DO SOLO NA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA AVENIDA BRASIL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA ZONA NORTE DO RIO
DE JANEIRO
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Docente orientador: Debora Rodrigues Barbosa

RESUMO
A Avenida Brasil é responsável pelo maior fluxo viário da cidade, ligando a Zona Oeste Carioca e o Centro Político da capital fluminense. Com a Lei
Complementar nº 116/2012, que cria a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU), houve o incentivo à alteração dos parâmetros urbanísticos dos
terrenos do entorno da via, cujo projeto define normas de incremento da atividade econômica e o reaproveitamento de imóveis nas zonas marginais
da avenida. A lei também visa requalificar áreas degradadas e subutilizadas da Avenida Brasil com a reversão de imóveis industriais em residenciais e
de uso misto. Dentro desse contexto, a presente pesquisa objetiva analisar o uso do solo da AEIU nas regiões administrativas de Ramos, Penha, Pavuna,
Vigário Geral, Irajá, Pavuna e Anchieta, localizadas na Zona Norte da Cidade, identificando vazios e ocupações urbanas requalificadas ao longo do
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Título: O ESTADO PORTUGUÊS NA BAIXA IDADE MÉDIA: DA REGÊNCIA DO INFANTE D PEDRO AO REINADO DE D AFONSO V – 1438-1481
E-mail: cerineu@gmail.com
Docente orientador: João Cerineu Leite de Carvalho

RESUMO
O presente projeto visa o desenvolvimento de estudos acerca da estrutura estatal de Portugal baixo-medieval e moderno – séculos XIV a XVI. Para tal,
leva em consideração as dimensões legislativas, político-doutrinárias e das relações sociais de poder e exploração presentes naquela dinâmica
histórica. A premissa é de que para o entendimento do Estado como fenômeno histórico é preciso caracteriza-lo como um conjunto de relações sociais
e de práticas dos grupos sociais dominantes, cujo objetivo central é reproduzir sua ascendência na totalidade social. De tal forma que o projeto busca
aprofundamento na pesquisa acerca da natureza histórica do Estado Feudal e do Absolutista, na articulação entre as duas estruturas, e na
interpretação do processo de transição de uma para a outra. Assim como pretende isolar e analisar efetivas transformações e permanências de ambas.
Tais metas estão integradas em um plano de investigações historiográficas cuja busca pela compreensão da historicidade do Estado contemporâneo
leva necessariamente aos estudos do fenômeno estatal em suas configurações prévias. Assim, o projeto propõe lançar um olhar cuidadoso sobre o
reinado de D. Afonso V (1438-1481), tradicionalmente caracterizado pela historiografia como grande avanço de poderes senhoriais sobre a autoridade
da Coroa (uma retrocesso feudalizante); hiato precedido por uma grande “ruptura modernizante” promovida no reinado de seu sucessor D. João II
(1481-1495). Contudo, a presente proposta põe em dúvida a possibilidade de tal ruptura, e parte da hipótese de que as particularidades do reinado
afonsino (inclusive a regência) se integravam ao desenvolvimento do Estado português, inviabilizando retrocessos históricos no sentido em que
normalmente são apontados. Entende-se, então, que análises mais aprofundadas sobre o período assinalado proporcionariam uma compreensão mais
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RESUMO
As reflexões acerca sobre o que é gramática, o que é ensinar gramática e quais os objetivos do ensino de língua materna são questões que o professor
de língua portuguesa se faz constantemente. Tais questões também fazem parte do debate acadêmico. Há muito tempo os cientistas vêm se
dedicando com pesquisas e publicações referentes ao ensino de língua materna. No entanto, as respostas a essas questões vão depender da concepção
teórica que o pesquisador tenha sobre o que é língua, o que é gramática e a sua aplicação no ensino da língua pátria. Durante muito tempo, o foco de
preocupação dos professores de língua materna foi a tradicional questão sobre a importância do ensino da norma culta. Mas essa problemática já
perdeu sua relevância e, no contexto atual, o que ganha destaque é a abordagem do texto. Diante de novos objetivos, de novas perspectivas de
análises, o enfoque com o texto ganhou destaque nas pesquisas sobre o ensino de língua materna. Diferentes autores e também os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa dos ensinos fundamental e médio, propõem que o objetivo do ensino de língua materna é desenvolver a
competência discursiva dos alunos, isto é, a capacidade do sujeito de ser capaz de utilizar a língua de modo variado nas diferentes situações de
interlocução oral e escrita. Deste modo, esta pesquisa se propõe a realizar uma investigação teórica sobre as características e os processos de
estruturação textual, relacionando-os aos gêneros textuais, objetivando entender melhor os propósitos do ensino de língua materna no contexto atual,
atrelando-os às diferentes abordagens linguísticas. O público alvo deste trabalho será os alunos de graduação, formando deste modo um grupo de
pesquisadores de iniciação científica.
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RESUMO
A pesquisa tem como foco discutir as políticas públicas e as condições de inclusão, acessibilidade e permanência de pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida no Ensino Superior. Pretendemos dar ênfase à permanência e reflexão às ações desenvolvidas para garantir a permanência dos
alunos e a participação em sala de aula e na Universidade. Em nossa contemporaneidade as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm se preocupando,
com mais atenção, às leis, políticas e ações que visam garantir o acesso e a permanência de pessoas com deficiência no âmbito acadêmico. É um
desafio a implementação dessas diretrizes de maneira que os alunos permaneçam e participem ativamente na vida acadêmica. A pesquisa se
desenvolverá com um mapeamento e análise do número de alunos com necessidades educacionais especiais na unidade de São João de Meriti, na
Universidade Estácio de Sá. Além de despertar o interesse científico dos alunos de graduação do ensino superior; desenvolver o pensamento científico,
aptidão criativa, capacidade crítica, procurar novas respostas e soluções; desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; promover a
autonomia do aluno para refletir sobre questões sociais e éticas inerentes à pesquisa científica. O objetivo geral é implementar ações inclusivas que
promovam acessibilidade e permanência de alunos público-alvo da Educação Especial no Ensino Superior na unidade de São João de Meriti, na
Universidade Estácio de Sá. Para atender aos objetivos, realizaremos um mapeamento dos cursos oferecidos na unidade, quanto à quantidade e quais
deficiências e/ou transtornos apresentados pelos estudantes; um estudo qualitativo do tipo estudo de caso, tendo como coleta de dados a observação
participante, com registro em diário de campo; análise documental – com documentos federais e locais e entrevistas com alunos e professores.
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Título: ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO COLETIVA DE UM DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO HOLÍSTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO SEGUNDO
SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMUM EM DUQUE DE CAXIAS
E-mail: roberta.brite@hotmail.com
Docente orientador: Roberta Bezerra Brite

RESUMO
O objetivo do projeto é analisar a estruturação coletiva de um documento de avaliação personalizado e holístico para alunos com deficiência, que
frequentam o segundo segmento do ensino comum. Verifica-se que os resultados de investigações anteriores, realizadas pelo mesmo grupo de
pesquisa, com o primeiro segmento, apontaram para a necessidade de aprimorar o processo de inclusão de alunos com deficiência no segundo
segmento do ensino comum, considerando-se as concepções sobre deficiência que permeiam as práticas docentes. Isto aconteceu pois verificou-se
certa resistência desses professores em atuarem com esses alunos, assim como, estabelecer adaptações e avaliações que considerem as peculiaridades
de cada educando com deficiência. Em muitas situações percebeu-se que esses alunos com deficiência, quando chegam ao segundo segmento passam
grande parte do seu dia andando pelos corredores com algum funcionário da escola, ou ficam na sala colando papel, neste sentido a avaliação desses
alunos se torna extremamente difícil, gerando reprovações ou aprovações arbitrárias. Para fins de análise foram desenvolvidas as seguintes hipóteses:
a ineficácia na avaliação diagnóstica e formativa dos alunos com deficiência contribuiria para ações segregadoras no segundo segmento do ensino
fundamental; a estruturação de um instrumento avaliativo personalizado e holístico favoreceria a ressignificação das concepções dos docentes acerca
da inclusão de alunos com deficiência em classes comuns no segundo segmento do ensino fundamental, maximizando uma prática pedagógica mais
eficaz e menos parcial. Buscar-se-á analisar, então, as variáveis envolvidas no processo, para tanto, será realizada uma pesquisa voltada para o
desenvolvimento coletivo e personalizado de um documento de avaliação que atenda todas as habilidades passíveis de avaliação e não apenas as
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RESUMO
O lúdico faz parte da natureza humana. Huizinga (1980) e Caillois (1990) nos permitem fazer essa afirmativa, pois pesquisam o jogo e a brincadeira. O
projeto objetiva investigar jogos, brinquedos e brincadeiras nas memórias de infância de estudantes do Curso de Pedagogia e Licenciaturas no Campus
Nova Iguaçu, como narrativas de poéticas que encerram vivências e experiências estéticas, entendidas como poéticas da existência, que marcam um
tempo muitas vezes onírico, no sentido da rememoração. Para além desse ponto, pesquisar memórias de estudantes em jogos, brinquedos e
brincadeiras oportuniza a criação de um acervo de cunho pedagógico que poderá se expandir em ações extensionistas de formação de professores em
nível médio e superior. A apresentação sistemática dos resultados da pesquisa para Universidade tem como objetivo a possibilidade de ser mais um
subsídio no emprego de recursos de ordem financeira, patrimonial, humana, além de outros que se julgarem necessários, na prática e efetivação das
ações de formação inicial e continuada através da pesquisa, ensino e extensão, esclarecendo e fortalecendo as potencialidades da pesquisa como uma
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RESUMO
Este estudo apresenta uma reflexão sobre a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento integral das crianças de quatro a seis anos,
as quais freqüentam a Escola Municipal de Educação Infantil e a Brinquedoteca do Campus São João de Meriti. Duas escolas de de Educação Infantil
indicadas pela SEMED e a Brinquedoteca do Campus São João de Meriti. As professoras e as brinquedistas serão entrevistadas procurando mostrar qual
a visão, que se tem sobre brincadeiras e jogos e como essas brincadeiras são desenvolvidas em sala de aula e as crianças serão observadas para avaliar
se realmente o lúdico contribui para o desenvolvimento integral dos mesmos. Com base nessas considerações, os problemas de pesquisa são: As
professoras que atendem os alunos de quatro a seis anos Escola de Educação Infantil e a Brinquedoteca sabem da importância dos jogos e brincadeiras
no desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil, e os desenvolvem? E as crianças de quatro a seis anos das escolas indicadas e da
brinquedoteca estão sendo estimuladas, no seu desenvolvimento integral através do lúdico? Baseada em Piaget (1975) e outros que em seus estudos
comprovam que os jogos caracterizam-se no primeiro período de desenvolvimento da criança, pelo jogo do exercício, buscaremos verificar em que
medida esses profissionais e estudantes de Pedagogia têm esse conhecimento e como o aplicam.
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Título: AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PARASITOS NO SOLO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE RECREAÇÃO NA ZONA SUL DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO
E-mail: biaolivieri@bol.com.br
Docente orientador: Bianca Perdigão Olivieri

RESUMO
As praças e praias podem ser potenciais focos de infecção humana através do contato com solo contaminado. Estudos realizados no Brasil sobre a
contaminação em áreas públicas de recreação revelaram importante frequência de contaminação ambiental. As infecções parasitárias afetam de forma
significativa a população de países em desenvolvimento, e o solo constitui excelente meio para transmissão de várias espécies de helmintos e
protozoários. Estes parasitos podem ser veiculados por fezes de animais (cães e/ou gatos) que transitam livremente pelo solo, ou por dejeções
dispostas diretamente no solo de humanos infectados. A presença de animais e de parasitas com potencial zoonótico nestes locais requer medidas
preventivas específicas de controle. No Rio de Janeiro, de acordo com a Lei nº7.666/2017, que estabelece valores de referência de biomarcadores
ambientais para areia em locais públicos e privados, o padrão para parasitos é a ausência de ovos e larvas. Esta Lei estabelece que o monitoramento da
qualidade ambiental deve ser periódico. Sabendo a importância da adoção de medidas de controle para a contaminação do solo por parasitos, com
enfoque na educação sanitária em crianças e adultos, e visando mudança no comportamento da população a fim de reduzir a contaminação, temos
por objetivo analisar a qualidade sanitária do solo de áreas de recreação pública da zona sul do município do Rio de Janeiro pela ocorrência de
parasitos. Será avaliada a frequência de protozoários e helmintos no solo de praças e parques, que são frequentadas por crianças, adultos e animais.
Este projeto será desenvolvido no laboratório de Ciências Biomédicas do campus João Uchôa da Universidade Estácio de Sá pelos acadêmicos do curso
de Biomedicina, de forma a despertar nos discentes a vivência em ambiente acadêmico e gerar conhecimento científico. Será avaliada a efetividade da
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RESUMO
Há uma tendência de consumo de alimentos pouco processados e naturais. Dentre as hortaliças, destacam-se no Brasil a alface e o agrião por serem
bastante consumidos in natura. Hortaliças em condições sanitárias insatisfatórias, por falhas na higienização e cultivo, oferecem perigo para a
população na transmissão de parasitos. A elevada frequência destes, sua adesividade ao vegetal, a qualidade ruim da irrigação, e o adubo com dejetos
contaminados contribuem para esta situação. Além disso, incluem-se como fatores predisponentes transporte e armazenamento inadequados, mãos
dos manipuladores na comercialização, falta de conhecimento em segurança alimentar, além de vetores e sinantrópicos. A potencial transmissão
destes patógenos é por via fecal-oral em vegetais contaminados e com falhas na higienização prévia ao consumo. Estudos prévios evidenciam a
contaminação de hortaliças (alface, agrião, rúcula, chicória, cebolinha e salsa) por parasitos. No entanto, esta contaminação em outros vegetais, como
o alho-poró e a bertalha, não é frequentemente documentada na literatura. Devido a prevalência e diversas manifestações clínicas, as parasitoses são
um problema em Saúde Pública, e a população brasileira vive em condições ambientais propícias à sua disseminação devido ao clima, situação
socioeconômica e precárias condições sanitárias. Sabendo a importância da ingestão de hortaliças, e ao mesmo tempo, do risco de contaminação,
temos por objetivo avaliar qualitativamente protozoários e helmintos na alface crespa, agrião, alho poró e bertalha, provenientes de mercados e feiras
livres da cidade do Rio de Janeiro. Será avaliada a efetividade da recuperação parasitária após lavagem apenas água e após descontaminação com
hipoclorito de sódio para estabelecer percentuais de contaminação parasitária entre os tipos de hortaliças e os locais de comercialização. Os parasitos
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RESUMO
As briófitas, de modo geral, apresentam várias aplicações diretas e indiretas para o uso humano a partir de seus extratos vegetais. Dentre as aplicações
mais usuais destacam-se suas propriedades antissépticas e antioxidantes. Contudo, para a devida avaliação da ação terapêutica de extratos com
finalidades comerciais e produção de novos fármacos de reconhecida eficácia, é preciso, primeiramente, caracterizar as classes químicas contidas
nessas substâncias. Estudos de obtenção e caracterização de extratos vegetais a partir de briófitas de ocorrência Neotropical, especialmente no Brasil,
são escassos. Esse aspecto deve-se provavelmente à “invisibilidade” dessas plantas, de porte muito pequeno. Entretanto, apresentam elevado
potencial terapêutico de conhecimento popular, sendo este pouco investigado. Dentre as espécies de musgo de maior distribuição no Brasil e na zona
Neotropical está a Lepidopilum muelleri, encontrada em abundância na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro. A ocorrência da espécie L.
muelleri (Hampe) Mitt. no Brasil foi descoberta na década de 90 do século XX por pesquisadores do Instituto Jardim Botânico. Desde então, estudos
intensivos na caracterização da espécie e na proposta de chaves dicotômicas para espécies do gênero Lepidopilum, pertencente à família
Pilotrichaceae (Bryophyta), foram descritos. Apesar do vasto conhecimento taxonômico produzido para o gênero, pouco se conhece sobre a sua
ecologia ou sobre seu potencial fitoterápico. Tendo em vista a escassez de estudos desenvolvidos nesse tema, o presente estudo visa colaborar com o
conhecimento sobre o potencial terapêutico de musgos a partir da caracterização fitoquímica de extrato de L. muelleri e da avaliação de seu potencial
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RESUMO
As mudanças demográficas da população idosa no Brasil indicam que essa população deve triplicar até 2050. Esse aumento deve ser acompanhado de
uma maior preocupação com a saúde e qualidade de vida dos idosos. O Projeto Academia da Terceira Idade (ATI) é uma iniciativa que prevê a
instalação de equipamentos de musculação em espaços públicos para prática de exercícios. Em estudo recente, nosso grupo demostrou que os índices
de autonomia funcional de uma amostra dessa população estão classificados como fracos e são comparáveis a indivíduos sedentários. A baixa
frequência semanal é um dos fatores podem explicar estes resultados e associados a processos de envelhecimento podem levar ao quadro de
sarcopenia. Dessa forma, o presente projeto tem como objetivo geral avaliar os efeitos do treinamento físico automonitorado sobre variáveis que
influenciam a sarcopenia. Para tanto, os sujeitos selecionados para o estudo serão separados em três grupos. Ao grupo experimental será aplicado uma
planilha de atividades físicas automonitoradas além da frequência nas atividades coletivas; o grupo controle será composto por sujeitos engajados
apenas nas atividades coletivas e o grupo controle positivo será formado por indivíduos que praticam treinamento de força convencional. Diferentes
qualidades físicas e a autonomia funcional serão estimadas através de baterias de testes para a aptidão física e autonomia do idoso, além de
estimativas da composição corporal associada à manutenção da massa magra. Os dados serão analisados através de análises de variância e testes de
correlação. Através deste estudo esperamos proporcionar uma alternativa para melhorar os resultados sobre a manutenção da massa magra,
consequentemente sobre as capacidades físicas associadas à autonomia funcional destes indivíduos e promover saúde através da consolidação de
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RESUMO
O Jiu-Jítsu é um esporte de combate com popularidade no mundo todo. Estudos recentes apresentam informações sobre características fisiológicas e
adaptações ao treinamento no jiu-jítsu, porém existe carência ainda de estudos com foco nas características antropométricas destes atletas. Assim, o
objetivo do presente estudo é identificar a composição corporal, o perfil somatotípico e a proporcionalidade corporal em atletas de Jiu-Jítsue
desenvolver modelos matemáticos específicos de predição da composição corporal para esses atletas.Para isso será realizada uma avaliação
antropométrica dos atletas de jiu-jitsu e umaavaliação corporal por absortometria radiológica de dupla energia (DEXA). Para análise e tratamento dos
dados, o presente estudo fará uso da estatística descritiva e verificação da normalidade da amostra através do teste Kolmogorov-Smirnov e para
análise inferencial da validação cruzada, serão aplicados o coeficiente de correlação linear de Pearson ou Spearman (segundo a normalidade) e a
análise de variância (ANOVA) e uma regressão múltipla comanálisedos níveis de significância para os valores encontrados no Erro Padrão, R2,
verificação da robustez do modelo de acordo comBland e Altman (1986) com a diferença media (d), intervalo de confiança para a diferença da media
(IC 95% p/ d), desvio-padrão da diferença (DP d) e limites de concordância para a diferença da media (LC d), e testagem e validação cruzada do modelo
pelo teste de Leave-One-Out conforme descrito por Fukunaga e Hummels (1989). O modelo de predição levará em conta o erro padrão de estimativa
(EPE) e o intervalo de confiança (IC de 95%). Para análise dos dados será considerado um valor p<0,05. Será utilizado o pacote estatístico SPSS® versão
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RESUMO
O presente estudo tem por objeto: as esculturas de enfermeiras construídas em homenagem a profissão ao redor do mundo. Será utilizada a fotografia
como estratégia de aproximação das esculturas. Os objetivos traçados foram: Levantar por meio de imagens o número de esculturas expostas em
locais públicos em homenagem a profissão de enfermagem fora do Brasil; Identificar as associações feitas as esculturas de enfermeiras que motivaram
a criação das mesmas em seus respectivos países; Descrever as imagens de esculturas encontradas em outros países usadas para homenagear a
profissão de enfermagem; Analisar a representação das esculturas de enfermeiras construídas fora do Brasil para profissão de enfermagem no mundo;
Na operação metodológica será utilizada a historiografia, por meio da articulação do contexto histórico social da época de criação de construção da
escultura ou a época a que se refere a homenagem, com busca ativa de informações acerca das imagens na web, com as palavras: sculptures of nurses,
nurses in stone, tribute to nurses . As imagens serão analisadas com recurso da semiótica de Charles Sanders Peirce (1839-1914).

Aluno: Talita Nascimento de Souza
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carina Sholl dos Santos
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
Título: ESTUDO DA SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA CRIANÇAS PORTADORES DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME)
E-mail: mferm23@gmail.com
Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
Dentro do grupo das doenças neuromusculares podemos encontrar diferentes afecções resultantes do acometimento primário da unidade motora. A
grande maioria das doenças neuromusculares encontradas na primeira infância é determinada geneticamente. Dentre elas a Atrofia muscular espinhal
(AME) é uma doença genética progressiva tida como um dos tipos mais comuns de desordem genética na criança. A doença progride apresentando
comprometimento de vários órgãos e sistemas, sendo eles respiratório, osteoarticular e gastrintestinal, levando o portador a dependência de cuidados
constantes da família baseados em um planejamento e acompanhamento clínico por uma equipe de saúde multidisciplinar. dentre eles os profissionais
de enfermagem. Diante deste contexto, este estudo objetiva estudar as características da AME, identificar quais são as atividades da enfermagem no
cuidado a este paciente e promover a integração do conhecimento sobre a doença para otimizar a oferta por mais investimentos em pesquisas que
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Título: INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NO BRASIL: UMA REVISÃO DA LITERATURA
E-mail: carine.nsilvestrini@gmail.com
Docente orientador: carine silvestrini sena lima da silva

RESUMO
A necessidade de recursos humanos devidamente capacitados para atuar de forma inclusiva nos serviços de saúde, implica não só o conhecimento
sobre as especificidades da deficiência com a qual se vai trabalhar, mas também uma reflexão crítica acerca do sentido da educação e de suas
finalidades. A forma como a sociedade trata a deficiência, em sua maioria, deram margem a preconceitos, mas é necessário relativizar as classificações
e conceitos, pois é a sociedade que determina a situação de vantagem ou desvantagem do indivíduo.O presente projeto de pesquisa tem como
objetivo principal levar a uma reflexão acerca da inclusão do autista na atualidade, mais especificamente a sua inclusão nos serviço de saúde. Será
realizado um scoping review de produções científicas de abordagem qualitativa, tendo como base o manual de revisão de escopo do Instituto Joanna
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RESUMO
Em todo mundo observa-se o aumento de micropoluentes emergentes no ambiente aquático. Dentre os micro poluentes emergentes encontrados
nestes ambientes estão os 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. Dentre os fármacos encontrados em corpos hídricos e efluentes
de todo o mundo estão os anti-inflamatórios não esteroidais paracetamol e diclofenaco . Eles são extensamente usados em todo mundo e suas
interações outros contaminantes orgânicos ambientais são diversas e os prejuízos ambientais imensuráveis. A adsorção em carvão ativado tem se
demonstrado eficiente na remoção de micro poluentes. Os ensaios Ecotoxicológicos com bioindicadores ambientais são meios para determinar a
eficiência de um tratamento sobre um contaminante em solução. Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência da remoção do diclofenaco e
paracetamol pela adsorção em carvão ativado a partir da diminuição da ecotoxicidade nos bioindicadores Lactuca sativa e Artêmia salina.
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RESUMO
O farmacêutico desempenha um papel muito importante na sociedade, que é a proteção, promoção e recuperação da saúde. Sua função está
relacionada com a farmacoterapia, de modo a atingir resultados que melhorem a qualidade de vida e bem-estar do paciente. Atualmente, existe a
necessidade de inserir um espaço maior de atuação do farmacêutico na vida da população. Desta forma, surge uma nova abordagem de atendimento,
conhecida como sala de serviços farmacêuticos, que tem por objetivo o acompanhamento farmacoterapêutico, a conciliação terapêutica ou a revisão
da farmacoterapia. O objetivo geral do trabalho é analisar, com base em relatos dos farmacêuticos, as atividades de atenção farmacêutica
desenvolvidas em drogarias da zona oeste do município do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e transversal, com a utilização
de questionário. Os participantes serão farmacêuticos responsáveis técnicos de drogarias, localizadas na zona oeste do município do Rio de Janeiro.
Será aplicado um questionário para avaliar as características gerais do grupo de farmacêuticos, identificar as atividades desenvolvidas em drogarias e
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RESUMO
O aumento do consumo de plantas medicinais está relacionado com seu baixo custo e pelo fato de gerarem efeitos colaterais menos agressivos que os
de fármacos sintéticos. A fitoterapia é uma terapia alternativa eficaz e segura, mas pode colocar em risco a saúde dos usuários. A população consome
plantas medicinais, por serem naturais, acredita- se que elas não fazem mal a saúde. Porém, elas podem apresentar efeitos adversos, restrições de uso
ou podem ter a qualidade comprometida. É importante que seja realizado o controle de qualidade dos produtos fitoterápicos para amenizar os riscos e
garantir a segurança aos usuários. Estes produtos devem conter informações esclarecidas no folheto informativo e nos rótulos das embalagens, a fim
de que o consumo seja realizado de forma racional e seu uso seja correto para evitar danos à saúde. Este trabalho tem como objetivo analisar chá
medicinal de boldo do chile e aroeira comercializados em lojas de produtos naturais e farmácias no município do Rio de Janeiro. Será feita a análise das
informações dos folhetos informativos e das embalagens dos chás comercializados e comparados com a normativa em vigor RDC 26/2014, para
verificar se estavam dentro dos padrões estabelecidos. Será realizado também teste de teor de umidade, determinação de cinzas e identificação
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RESUMO
Existe atualmente um forte interesse em linhagens de leveduras diferenciais (Saccharomyces e nãoSaccharomyces) com características peculiares, que
podem substituir ou acompanhar S. cerevisiae em fermentações de bebidas, pela possibilidade de geração de produtos secundários com aroma e sabor
3 diferenciados, e, por isso, possuem apelo especial. Aliado a isso, o mercado de cerveja no Brasil e no mundo está em ascensão, com um aumento de
microcervejarias locais, em processo de transformação, com a busca de cervejas com perfil sensorial diferenciado, aproveitando os recursos naturais
locais. Assim, supõe-se que o isolamento e adaptação de diferentes linhagens de leveduras epífitas com potencial fermentativo e produção peculiar de
metabólitos secundários possam fornecer sabores e aromas característicos na cerveja no Brasil. Este estudo tem como objetivo caracterizar
geneticamente e testar a capacidade fermentativa de linhagens de leveduras epífitas isoladas de frutos in natura para seleção e produção de cerveja.
Para isso, amostras de frutos não manipulados (in natura) foram coletadas com material estéril para isolamento de leveduras em outro projeto
anterior, em 2016. As células e colônias com morfologia leveduriforme caracterizadas microscopicamente. No projeto atual, as lcaracterizadas
genotipicamente utilizando o ensaio de reação em cadeia da polimerase (PCR) e sequenciamento de DNA da região ITS1-5.8S-ITS2 do gene do RNA
ribossômico (RNAr). Em adição, os isolados serão propagados em meio líquido para teste da capacidade fermentativa de mosto cervejeiro, pH, perfil de
atenuação de açúcares solúveis e perfil sensorial preliminar. As amostras consideradas potenciais nas análises fermentativas e sensoriais serão
selecionadas e submetidas a outras análises químicas, dentre elas: acidez total, acidez volátil, acidez fixa e detecção de compostos orgânicos voláteis.
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RESUMO
A presença do farmacêutico na Fitoterapia sempre foi absoluta, desde a origem da profissão farmacêutica. Dentre as atribuições do farmacêutico no
âmbito das Plantas Medicinais e Fitoterápicos, tem-se o desenvolvimento de ações de assistência e atenção farmacêutica, a orientação e participação
do processo de seleção e cultivo das plantas medicinais, e participação em pesquisas etnofarmacológicas e etnobotânicas. As Farmácias Vivas que
podem ser definidas como um conjunto de atividades sistematizadas de cultivo, coleta, processamento, armazenamento, manipulação e dispensação
de plantas medicinais e fitoterápicos, exige a execução de diversas atribuições farmacêuticas no âmbito das Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
Objetiva-se neste estudo a criação de horto medicinal didático que ofereça acesso aos discentes de Farmácia da UNESA - Campus R9 - Taquara (RJ) a
algumas das diversas atividades farmacêuticas na área de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O estabelecimento do horto gerará aporte logístico para
futura implantação de Farmácia Viva I (conforme Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) e trará subsídios para o desenvolvimento científico e
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RESUMO
Dentre os diversos materiais poliméricos de origem natural, a quitosana e a pectina têm sido amplamente estudadas com aplicações concretas na
indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. A quitosana é empregada como um suplemento dietético para controle de obesidade devido a sua
capacidade de se ligar a gordura. É amplamente utilizada em aplicações farmacêuticas, principalmente devido a sua versatilidade, biocompatibilidade,
digestibilidade e baixo custo. É utilizada, por exemplo, como sistema matricial na liberação de fármacos, como polímero mucoadesivo, no
desenvolvimento de medicamentos com tempo de retenção gástrica aumentada (gastrorretensivos), na preparação de nano carreadores, entre outros.
A pectina é uma mistura complexa de polissacarídeos, encontrados na parede celular dos vegetais inferiores e superiores, que contribuem, associadas a
outros polissacarídeos (celulose e hemicelulose) e proteínas, para a firmeza da estrutura do tecido vegetal. Pectina e quitosana são biopolímeros
polissacarídicos de estruturas complexas e que apresentam grupos funcionais polares os quais resultam em interações moleculares muito fortes,
formando complexos polieletrolíticos. A atração eletrostática entre os grupos ionizáveis de amina do quitosana e os grupos ionizáveis carboxílicos da
pectina são as principais ligações iônicas do complexo polietrolítico pectina/quitosana. Estes complexos apresentam, ainda, uma nova orientação
molecular altamente ordenada e com polímeros de cadeia rígida, os quais apresentam propriedades mecânicas únicas. A estabilidade desses
complexos depende de fatores como pH, temperatura e força iônica das ligações.O projeto tem como objetivo principal a obtenção e caracterização de
um complexo polieletrolítico à base de pectina e quitosana. Para o desenvolvimento do projeto serão seguidas as seguintes etapas: Caracterização da
Aluno: Eduarda Vayllant Lima Terra
Curso do aluno: Farmácia
Situação:
Aluno: Amanda Maria Silva
Curso do aluno: Farmácia
Situação:
Aluno: Hannah Mizrahi
Curso do aluno: Farmácia
Situação:
Aluno: Leilane da Silva Pontes
Curso do aluno: Farmácia
Situação:
Título: ESTUDOS TOXICOLÓGICOS INICIAIS EM CEIBA SPECIOSA COM OS BIOINDICADORES ALLIUM CEPA E ARTEMIA SALINA
E-mail: lurodlessa@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Rodrigues Lessa

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/UNESA
PIBIC/Voluntário

RESUMO
Grande parte da população mundial utiliza as plantas medicinais para tratar diversas enfermidades, ainda que sem indicação clínica. As espécies
vegetais são consumidas sob diversas formas, como chás, garrafadas e tinturas. Muitas espécies são utilizadas popularmente sem que haja estudos
toxicológicos. Tal fato reforça a necessidade de implementação dos estudos toxicológicos com as espécies vegetais, garantindo a seguridade no uso das
mesmas. Alguns métodos alternativos e testes in vitro podem substituir ou diminuir o uso de animais nesses testes. Existem vários indicadores
biológicos que podem ser utilizados como método alternativo de citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxicidade de extratos de plantas medicinais,
dentre eles podemos citar os microcrustáceos Artemia salina e as raízes de Allium cepa. Eles são método simples, rápidos, baratos, amplamente
utilizados em triagem de substâncias de origem vegetal e possuem boa concordância com outros testes. O chá das cascas da Ceiba speciosa é
amplamente consumido na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Os estudos relativos à sua toxicidade são escassos. Este trabalho tem
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Título: UTILIZAÇÃO DE CONTRACEPTIVOS DE USO ORAL E INJETÁVEIS PELA POPULAÇÃO FEMININA E SUA RELAÇÃO COM A PARTICIPAÇÃO
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RESUMO
Na sociedade moderna é crescente a adesão da população feminina ao uso de métodos contraceptivos. É indiscutível sua importância como
ferramenta fundamental para evitar a concepção e até mesmo, regular o ciclo menstrual, onde seu mecanismo de ação se dá pela capacidade de
impedir a ovulação, enquanto provoca mudanças morfológicas no endométrio e no muco cervical É válido ressaltar a necessidade da orientação
adequada e da prescrição médica para o uso correto desse medicamento, uma vez que se faz necessário avaliar o perfil individual de cada mulher.
Outro fator que também deve ser ressaltado é que a maioria das iniciativas propostas pelos programas visando planejamento familiar tem seu grande
alvo no público feminino, neglicenciando, em determinados momentos a importância do papel masculino nesse panorama. Para avaliar o nível de
conhecimento sobre o uso correto de anticoncepcionais hormonais, orais e injetáveis, será realizado um questionário semi-estruturado, previamente
elaborado pelos participantes da pesquisa, com questões abertas e fechadas para homens e mulheres graduandos da Área de Saúde. Após, os dados
coletados serão submetidos à análise estatística apropriada. Por meio dos questionários empregados aos participantes da pesquisa, caso seja
detectada falha no conhecimento do uso correto dos anticoncepcionais, será empregada imediatamente orientação farmacêutica sobre os métodos
contraceptivos. Em sequência, os resultados encontrados permitirão a continuidade deste trabalho, culminando na elaboração de um website de fácil
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RESUMO
A prática de corrida de rua é cada vez mais frequentes nas cidades e por indivíduos de diferentes faixas etárias. Ao mesmo tempo, o número de lesões
músculo esqueléticas nesta população aumenta a cada dia. Fato observado na prática clínica de Fisioterapia e reabilitação funcional. Deste modo o
objetivo deste estudo é analisar a pisada do praticante de corrida de rua para que ele conheça com detalhes anatômicos e biomecânicos a sua forma
de pisar e correr e como estas afetam seu conforto, segurança e desempenho ao praticar a corrida. Esta análise possibilitará aos corredores, utilizar
medidas preventivas acessíveis para que os mesmos não sofram lesões indesejáveis e sejam obrigados a interromper sua prática regular de atividade
física. Para alcançar os objetivos propostos, o método de estudo será de corte transversal. O estudo terá como instrumentos de investigação um
questionário epidemiológico adaptado à população investigada e as seguintes ferramentas: baropodômetro e sistema de vídeo. Estas duas formas de
análise possibilitarão uma investigação descritiva e analítica, bem como, correlações de variáveis nominais e/ou contínuas. Para tanto será utilizada
também, a estatística descritiva e a inferencial (não-paramétrica e paramétrica). Os resultados esperados são: perfil epidemiológico das lesões que
afetam os corredores de rua e suas atitudes preventivas para tais lesões, bem como a caracterização dos tipos de pisada e suas correlações com
disfunções biomecânicas e/ ou doenças músculo esqueléticas encontradas nesta população. Todas estas informações poderão ser utilizadas para
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RESUMO
Introdução: Pacientes com insuficiência respiratória aguda (IRpA), frequentemente, necessitam da ventilação mecânica invasiva (VM). Porém, este
suporte à vida, pode induzir disfunção muscular respiratória. Neste contexto, o processo de desmame ventilatório torna-se desafiador aos profissionais
da terapia intensiva. Assim, sistemas que possam avaliar, quantitativamente a função muscular são de grande utilidade na prática clínica.
Recentemente publicado na literatura, o índice de esforço inspiratório cronometrado TIE (do inglês, timed inspiratory effort), capaz de avaliar à beira
do leito a força muscular inspiratória, mostrou-se eficaz na previsão do sucesso no desmame ventilatório. A eletromiografia de superfície (EMGs) surge
como uma nova ferramenta para mensurar o trabalho muscular respiratório e sua fatigabilidade. Objetivo: analisar as relações mecânicas dos grupos
musculares acessórios e principais da respiração durante o procedimento de medida do índice TIE. Método: Este estudo observacional prospectivo
incluirá pacientes em VM há mais de 24h, julgados aptos para o desmame, e um grupo de voluntários saudáveis. As variáveis analisadas pela EMGs dos
grupos musculares respiratórios serão: RMS que avalia a magnitude do sinal, e a frequência mediana para avaliação da fatigabilidade. Estas serão
confrontadas com o índice TIE para relacionar o padrão de trabalho muscular com o sucesso no desmame ventilatório. Valores de P<0,05 serão
considerados significativos. Resultados esperados: Espera-se que se possam identificar padrões de desempenho dos grupos musculares respiratórios
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RESUMO
Introdução: A ventilação mecânica (VM) é uma terapia essencial para pacientes com falência respiratória aguda. O processo de desmame ventilatório
deve ser iniciado quando as causas precipitantes do emprego da prótese ventilatória estiverem resolvidas. Um desmame inapropriadamente lento
expõe o paciente a um desconforto desnecessário, aumenta o risco de complicações e eleva o custo do tratamento hospitalar. Nesse sentido, índices
que possam predizer um desmame bem-sucedido seriam de grande utilidade. Objetivo: Avaliar o índice de esforço inspiratório cronometrado como um
previsor de desmame e extubação, através da análise comparativa com o teste de respiração espontânea de pacientes submetidos à ventilação
mecânica. Métodos: Este estudo é caracterizado como ensaio clínico controlado e randomizado de uma coorte de pacientes ventilados mecanicamente
por período superior a 24 horas, admitidos na UTI do Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG), localizado na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro, Brasil. Valores de P<0,05 foram considerados significativos. Resultados esperados: De acordo com nossa hipótese, acreditamos que o
desempenho do índice de esforço inspiratório cronometrado, denominado índice TIE, consistirá em um previsor de sucesso do desmame, quando
comparado com os métodos atuais descritos na literatura científica. Esperamos, também, que a aceleração do desmame e sucessiva extubação,
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RESUMO
A doença renal crônica é uma síndrome caracterizada por declínio da capacidade dos rins em filtrar metabólitos do sangue. Trata-se de uma doença
grave e silenciosa e essa característica se deve a sua sintomatologia que na maioria dos casos é assintomática. Uma vez que o distúrbio atinge um nível
elevado no organismo, o paciente necessita de terapia dialítica. Estudos comprovam que pacientes submetidos a hemodiálise apresentam um grande
declínio da sua capacidade cardiorrespiratória e metabólica e com isso é corriqueira a baixa tolerância ao exercício e a queda de rendimento nas suas
atividades de vida diárias. A reabilitação cardiorrespiratória por intermédio dos exercícios físicos oferta uma oportunidade de redução dos sinais
sintomas da doença. Um protocolo aplicado corretamente tem sua eficácia comprovada em diversas patologias além de ser seguro apresenta
resultados benéficos em curto e médio prazo. OBJETIVO: Avaliar e descrever os efeitos da reabilitação cardiopulmonar e metabólica na capacidade
funcional e qualidade de vida do paciente renal crônico em hemodiálise. MÉTODO: Ensaio clínico não controlado, composto por 5 indivíduos com
diagnóstico médico de insuficiência renal crônica, submetido à hemodiálise. Serão avaliados a força muscular respiratória pelas pressões inspiratória
máxima (PImáx) e expiratória máxima (PEmáx) através da manovacuometria; a capacidade funcional através da distância percorrida e sensação de
esforço subjetivo utilizando o teste da caminhada de seis minutos (TC6M)e a escala de BORG; qualidade de vida através será avaliada pelo questionário
específico para doente renal crônico em hemodiálise (KDQOL-SF). O protocolo de reabilitação cardíaca será realizado Na Clínica Escola FisioIguaçu da
Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Iguaçu- RJ, três vezes por semana, por quatro meses sendo composto por treinamento muscular respiratório
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RESUMO
O mundo moderno é marcado por muitas mudanças no âmbito social, o que inclui um olhar mais crítico em relação ao respeito aos direitos das
mulheres. Na medicina não é diferente e um dos temas que as envolve e merece entrar em debate é a questão da humanização do parto, seus limites e
práticas contrárias. O assunto tem sido abordado não somente por profissionais da saúde, mas também em outras esferas da sociedade. Partindo
deste contexto, o trabalho tem como objetivo conhecer e analisar as percepções de mulheres e médicos sobre o que hoje se considera violência
obstétrica. Para tanto teremos como cenário de pesquisa mulheres adstritas à Estratégia de Saúde da Família, no bairro da Lapa, Rio de Janeiro e de
maternidades privadas e os professores de disciplinas ligadas a saúde da mulher da Faculdade de Medicina da UNESA. A unidade de saúde em questão
é vinculada à Universidade Estácio de Sá, sendo utilizada como objeto de ensino, pesquisa e extensão para os estudantes do Curso de Graduação em
Medicina. A metodologia do trabalho consiste na realização de entrevistas abertas com as gestantes e posterior análise dos dados obtidos. As
entrevistas serão dirigidas por alunos com treinamento para padronização de forma que minimizem a ocorrência de vieses. O trabalho tem grande
relevância, pois contribui não somente para o atual debate relacionado à problemática abordada, mas também para o crescimento pessoal e
profissional dos alunos participantes. Este estudo está sendo submetido ao Comitê de Ética da Universidade e as entrevistas estarão sujeitas a termo de
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RESUMO
A educação contemporânea impõe mudanças que valorizem uma ampla visão de situações de aprendizado. Ao problematizarmos o modelo
educacional hegemônico atual, destacamos que o ensino tem por base um currículo tradicional, que, muitas vezes, não contribui com a formação dos
sujeitos no contexto contemporâneo, falhando em estimular o desenvolvimento de autonomia, a capacidade de análise e avaliação e o raciocínio
crítico, investigativo e criativo. Essas demandas não estão presentes apenas na Educação Básica, a Universidade acaba herdando um modelo didáticopedagógico que não favorece a aprendizagem significativa, uma vez que constatamos que semestralmente um número expressivo de estudantes de
Medicina que buscam uma orientação pedagógica justamente por reconhecer que o método que costumam implementar em seus estudos, não
contempla a formação médica. Desta forma, a pesquisa propõe A utilização dos mapas conceituais como ferramenta pedagógica na formação médica,
de forma que seja uma investigação pautada no olhar interdisciplinar, onde a Educação e a Medicina irão dialogar em prol do desenvolvimento do
aluno. Nesse contexto, o projeto emerge com a perspectiva de apresentar aos acadêmicos de Medicina, uma metodologia ativa no sentido de
apresentar a esses estudantes método de aprendizagem que pode auxiliá-lo em seus estudos, de modo que os saberes tenham sentidos e significados a
partir da proposta construtivista de ensino, como destacam Ausubel; Novak; Hanesian (1980). A pesquisa propõe contribui com a formação na
educação médica, no sentido de conhecer como os estudantes de Medicina constroem conhecimentos, além de estimular as potencialidades dos
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RESUMO
As abordagens de pesquisa fundamentadas na utilização de tecnologias de alto rendimento, com geração de resultados de alto conteúdo em um
determinado sistema biológico, têm apresentado grande impacto para o avanço da ciência. A pesquisa científica com essas abordagens tecnológicas
apresenta o requerimento central de grande poder de captura, armazenamento e integração de dados produzidos em larga escala a partir de um
conjunto de diferentes estudos. Dentre esses estudos, destacam-se os de análises genômicas dos perfis de transcrição gênica, com medidas
quantitativas e qualitativas. É importante ressaltar ainda que essas metodologias fornecem um grande número de dados primários que detalham
informações fenotípicas relevantes e que apresentam o potencial de lançar novas hipóteses e definições de novas vias de processos moleculares e
celulares em um dado sistema. Particularmente, a imunologia, uma ciência de natureza interdisciplinar com geração de conhecimento em ritmo
exponencial, já apresenta diversos estudos obtidos a partir dessas tecnologias, e têm revelado que as pesquisas de complexas questões imunológicas
podem ser eficientemente abordadas a partir desses trabalhos científicos. Nesse contexto, o presente projeto propõe a exploração de bancos de dados
já disponibilizados e a utilização de abordagens de bioinformática em análises de transcriptoma (estudos experimentais com a tecnologia de RNA-seq)
de amostras de pacientes com doenças de base imunopatológica. Esses estudos buscam identificar genes diferencialmente expressos que se
correlacionam com padrões de alterações de funções celulares no sistema imune em condições imunopatológicas. Além disso, em função da
informação prévia de escassez de bases de dados que integrem informações sobre a expressão gênica de pacientes com esse grupo de doenças,
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RESUMO
Justificativa : A encefalopatia hepática (EH) é uma complicação da cirrose que cursa habitualmente com alterações comportamentais, cognitivas e
motoras. Pacientes cirróticos ainda que assintomáticos podem apresentar alterações subclínicas da função neurocognitiva, denominada encefalopatia
hepática mínima (EHM), que acomete 20-80% destes pacientes e se associa a maior risco de quedas da própria altura, evolução para EH clinicamente
evidente e mortalidade. O diagnóstico da EHM se baseia na combinação de dois testes neuropsicométricos, PHES e a frequência crítica de Flicker (CFF).
A identificação dos pacientes com EHM é de fundamental importância pela sua relevância prognóstica, e pela possibilidade de melhora da função
neurocognitiva com tratamento com antibióticos e dissacarídeos não absorvíveis. A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é a causa mais frequente de
cirrose e se associa a diversas alterações da função cerebral. O uso de antivirais de ação direta (DAA´s) permitiu o tratamento de pacientes com cirrose
descompensada e hipertensão portal, com melhora da função hepática. Entretanto, há pouca informação sobre os efeitos do tratamento com DAA´s
sobre a EHM. Objetivo: Avaliar a presença de EHM em pacientes tratados com DAA´s antes e após a erradicação viral. O diagnóstico de EHM será
estabelecido por alterações do PHES (valores < 2x desvio padrão da média da população normal ) e/ou do CFF (média de valores <39 MHz). Material e
métodos: estudo prospectivo com inclusão de pacientes cirróticos consecutivos, divididos em 3 grupos: cirróticos por VHC tratados com DAA´s (grupo
1); cirróticos por doença hepática gordurosa não alcóolica (DGHNA); indivíduos saudáveis. Os pacientes tratados para hepatite C serão avaliados antes,
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RESUMO
Estudo Observacional Descritivo que visa apresentar os dados publicamente disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) acerca dos procedimentos
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RESUMO
As Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) compreendem uma abordagem holística do paciente, envolvendo além do corpo, a mente e
a espiritualidade. Embora algumas PICS representem práticas milenares exercidas em alguns países, e sejam cada vez mais utilizadas no Brasil e no
mundo, ainda existe déficit de evidências científicas sobre as mesmas. Isso dificulta a divulgação e aceitação pelos médicos, apesar da Organização
Mundial de Saúde preconizar a institucionalização dessas terapias na atenção básica. OBJETIVO: Analisar o conhecimento, opinião e prática dos
estudantes e médicos docentes de uma faculdade de medicina privada do Rio de Janeiro sobre as PICS em saúde. METODOLOGIA: Estudo transversal,
descritivo, quantitativo, a ser realizado na Faculdade de Medicina Estácio de Sá, campus Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. A população do
estudo será composta por médicos-docentes e estudantes de medicina devidamente matriculados no ano de 2018. O instrumento da pesquisa
constará de 19 perguntas que abordam os conhecimentos, experiências, recomendações e opiniões dos docentes e alunos em relação às PICS. O
questionário e o termo de consentimento serão aplicados via e-mail, que serão adquiridos por coleta voluntária. Os questionários preenchidos ficarão
armazenados na própria plataforma de envio, na qual é possível a construção de um banco de dados e extração de informações na forma de
frequência simples, porcentagens, planilhas de Excel, além da construção de tabelas e gráficos. JUSTIFICATIVA: Na visão ampliada de saúde, o projeto
tem o interesse de fomentar o conhecimento dos estudantes e médicos docentes em relação às práticas integrativas e complementares e perceber se a
implementação de uma disciplina sobre tal assunto receberia o apoio dos estudantes e professores, sendo essencial para proporcionar o contato deles
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Título: ATLAS E JOGO INTERATIVO DE HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO EM METODOLOGIAS
ATIVAS
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RESUMO
O currículo médico deve conter diferentes oportunidades de aprendizagem em pequenos e grandes grupos e, integrar a aprendizagem de ciências
básicas e clínicas, permitindo que os alunos compreendam a estreita relação entre teoria e prática. Ciência básica, a histologia tem como objetivo
determinar as características histofisiológicas dos órgãos que é necessária para o diagnóstico de patologias e esclarecimento dos aspectos clínicos de
várias doenças. Já a embriologia descreve o desenvolvimento humano, conhecimento este importante para a compreensão de anomalias que são
responsáveis pela maioria das mortes na primeira infância nos países desenvolvidos. Estas disciplinas por serem do currículo básico são muitas vezes
negligenciadas pelos alunos, além disso, os constantes avanços tecnológicos e a ampla disponibilização da informação, dificultam manutenção do
interesse à aula expositiva, sendo necessário, diversificação nos métodos de ensino e aprendizagem. Objetivo: Desenvolver um atlas e um jogo
interativo de histologia e embriologia associando conteúdos básicos e clínicos em uma ferramenta tecnológica desenvolvida por alunos de iniciação
científica de medicina. Metodologia: Será realizado um levantamento bibliográfico para confecção de uma fundamentação teórica com a descrição
histológica e desenvolvimento embrionário dos sistemas nervoso, cardiovascular e respiratório, que serão ilustrados com fotografias, fotomicrografias
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RESUMO
A cistite intersticial (CI) é uma doença vesical de causa ainda desconhecida, que, apesar de rara, interfere dramaticamente na qualidade de vida dos
pacientes, especialmente pelos sintomas álgicos e de aumento da frequência urinária. Não há até o momento, tratamento "padrão-ouro" para esta
afecção patológica e a tentativa de controle dos sintomas se faz com várias classes de drogas orais e/ou intravesicais. Uma das drogas utilizadas para o
controle do aumento da frequência urinária é a Mirabegrona (da classe dos fármacos agonistas de receptores Beta-3). Observamos, em um grupo de
pacientes, que o uso deste fármaco também desencadeou melhora significativa do quadro álgico. Desta forma, realizaremos análise retrospectiva dos
prontuários destes pacientes para avaliar a real ação desta droga não só como atenuadora dos sintomas de armazenamento do trato urinário, mas
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RESUMO
As estatísticas de mortalidade representam uma das mais importantes fontes de informação em saúde. Estatísticas segundo causa de morte são
indispensáveis para caracterização do perfil epidemiológico da população, principalmente quando se deseja verificar as prioridades das ações, políticas
e serviços de saúde. Os “garbage codes” consistem em códigos da CID relativos a diagnósticos indefinidos ou incompletos que não apontam a causa
específica de morte e, por isso, não permitem a identificação adequada de ações para prevenção e controle de doenças e agravos de saúde, bem como
dos óbitos. Uma alta proporção de “garbage codes” compromete a qualidade da informação sobre causas de morte, podendo dificultar o planejamento
de ações de prevenção. Além da existência de poucos estudos sobre o tema, este trabalho se justifica no sentido de fomentar a discussão sobre o
adequado preenchimento da declaração de óbito e, assim, colaborar com a formação dos alunos sobre este tema. Este trabalho tem como objetivo
avaliar a qualidade de preenchimento das declarações de óbito a partir da descrição dos “garbage codes” entre 1996 e 2016 no município do Rio de
Janeiro. Estudo descritivo utilizando dados secundários, onde serão analisadas as variações dos registros de “garbage codes” como causa básica de
óbitos ocorridos no município do Rio de Janeiro entre 1996 e 2016. Os dados óbitos serão obtidos a partir do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) e estão disponíveis publicamente no portal do DATASUS. A classificação das causas de óbito como “garbage codes” será realizada
conforme proposta do estudo de Naghavi e colaboradores (2010), no qual os códigos da CID10 serão agrupados nas quatro categorias propostas pelos
autores. Serão realizadas análises descritivas por sexo, faixa etária, local de ocorrência, causa do óbito e variáveis relacionadas aos óbitos maternos e
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RESUMO
A exposição de profissionais de saúde a riscos infecciosos é frequente, com destaque para o contato com materiais biológicos em acidentes com
perfuro-cortantes. No entanto, doenças como a varicela, sarampo, caxumba e coqueluche, transmitidas pela via respiratória, além de representarem
risco significativo para o próprio profissional, podem significar exposição de pacientes vulneráveis a esses agentes, através do profissional. A proteção
do profissional de saúde se dá a partir da adoção de medidas de biossegurança, como a correta utilização de equipamentos de proteção individual, da
detecção precoce e rápido isolamento de pacientes portadores de doenças transmissíveis, e também através de imunização.
A adoção de práticas de imunização depende da adesão do profissional e também da avaliação individual dos registros referentes às imunizações
prévias, bem como da ocorrência passada de doenças imunopreveníveis, através de história clínica ou de exames sorológicos. A avaliação da situação
vacinal dos estudantes de medicina da UNESA ocorre desde 2007. Em 2013 estabelecemos a busca ativa dos estudantes, no entanto, ainda é baixo o
número dos que procuram se atualizar com relação às vacinas indicadas. Em 2015 incluímos a avaliação da adesão às medidas propostas (vacinas e
sorologias) na consulta inicial. Faz parte do projeto avaliar o conhecimento sobre biossegurança e mecanismo de transmissão das doenças transmitidas
em acidentes perfuro-cortantes, comparando o nível de conhecimento entre alunos do ciclo básico, com aqueles do ciclo clínico. A proposta desse
projeto é manter o acompanhamento contínuo dos estudantes de medicina, com atenção à novas demandas e indicações de vacinas que ocorram ao
longo do tempo. O objetivo principal é que a cada ano um número maior de alunos chegue ao internato tendo realizado todas as vacinas indicadas,
evitando situações como a dos recentes surtos de caxumba observados nos alunos do internato e também em alunos do ciclo básico.
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RESUMO
Uma identificação rápida e o início precoce de antibioticoterapia são os pilares da abordagem dos pacientes com sepse e estão diretamente associados
a um melhor prognóstico. O uso correto de antibióticos implica em melhores resultados clínicos e uma menor emergência de bactérias
multirresistentes. Para isto é fundamental o conhecimento da microbiologia hospitalar, bem como métodos rápidos e confiáveis de detecção de
patógenos. Esta proposta tem como objetivo avaliar a aplicação de técnicas de diagnóstico microbiológico baseadas em metodologias moleculares,
que permitam uma rápida identificação de patógenos, comparado com as metodologias tradicionais. Esta proposta combina a utilização de um teste
rápido de desenvolvimento local (IBMP-FIOCRUZ), com métodos microbiológicos-padrão, seqüenciamento de nova geração (NSG) e informação clinica
de alta qualidade.
Esta abordagem possibilitará a avaliação de uma nova tecnologia desenvolvida pela FIOCRUZ voltada para um diagnóstico microbiológico rápido e
preciso que poderá implicar em um melhor manejo dos pacientes com sepse. Adicionalmente, possibilitará um melhor conhecimento da microbiologia
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RESUMO
O uso de tendões homólogos em cirurgias é uma realidade ortopédica nos casos que necessitam de reconstrução ligamentar complexa, como nas
lesões multiligamentares do joelho, situação na qual o próprio paciente não possui área doadora suficiente para tecido autólogo. O objetivo deste
estudo é avaliar os tendões de Aquiles ultracongelados por diferentes períodos no Banco de Tecidos do INTO, do ponto de vista histopatológico e
biomecânico, visando determinar qual o tempo ideal de ultracongelamento para manter preservado o tendão para transplante. MATERIAIS E
MÉTODOS Esse estudo será uma coorte retrospectiva de tendões de Aquiles provenientes de captações de doadores cadáveres do Banco de tecidos do
INTO, os quais tenham sido descartados para transplante devido a resultado microbiológico positivo na captação e/ou processamento do mesmo por
patógenos contaminantes, e que estejam sob armazenamento em ultracongeladores a-80ºC. A avaliação histopatológica será realizada sob
microscopia óptica para avaliação da morfologia tendinosa através do escore de Bonar quanto ao grau de degeneração do tendão; a avaliação
biomecânica será realizada em aparelho com sistema eletrônico de tração (INSTRON), com 10KN de carga. O tendão será mantido ultracongelado até
sua introdução no aparelho, quando será mantido em solução salina a 37 graus durante a análise. Os resultados obtidos serão compilados e analisados
estatisticamente por meio de teste Qui-quadrado de tendência e por análise de variância (ANOVA) para duas entradas, com intervalo de confiança
<95%, com geração de gráficos para apresentação de resultados através do programa GraphPad Prism versão 6.00 para Windows® (análise estatística e
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RESUMO
Introdução. Os Sistemas de Prescrição Eletrônica (SPE) e ou de Apoio à Decisão (SAD) podem ser eficazes na redução de erros de medicamentos e de
eventos adversos a medicamentos. A efetividade do SPE e do SAD tem sido demonstrada em cuidados médicos pediátricos. No entanto, a adoção de
tecnologias de informação como um investimento específico dos serviços de saúde, ou até mesmo como uma política de saúde em nível nacional, deve
ser baseada em evidências provenientes de estudos mais consistentes. Objetivo. Avaliar o desempenho destes sistemas na redução de erros de
medicamentos e de eventos adversos a medicamentos em pacientes pediátricos. Método. O desenho seguira o guideline PRISMA. Serão analisadas as
principais bases de dados bibliográficas, para a busca de artigos publicados até 2018 e incluídos artigos observacionais ou Ensaio Clínico Randomizado
(ECR) tipo antes e depois sobre erros de medicamentos ou eventos adversos a medicamentos em pediatria, mediante o uso sistemas de apoio à
prescrição ou decisão em qualquer idioma. Serão excluídos da análise os relatos sobre sistemas centrados essencialmente no diagnóstico, ou na
prescrição de vacinação, alimentação ou de outros procedimentos terapêuticos não medicamentosos. A leitura de resumos empregará o software
ZOTERO. Serão extraídos os dados dos textos completos selecionados em dupla de maneira mascarada e independente por dois revisores. Os
resultados sintetizados em tabelas, interpretados, discutidos, contextualizados e redigidos dois manuscritos a serem submetidos a publicação em
revistas indexadas. Uma busca preliminar identificou 22 artigos, sendo a maioria em hospitais. Pelo menos dez artigos sobre efeito de SPE ou SAD nos
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Título: EFEITO ANESTÉSICO DO CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA A 0,5%: COMPARAÇÃO ENTRE A INSTILAÇÃO DE GOTA EM OLHOS ABERTOS E A
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RESUMO
Objetivos: Comparar a eficácia anestésica corneana do cloridrato de proximetacaina a 0,5% por vaporização em olho fechado e em relação a
instilação de gota em olho aberto em indivíduos que irão realizar exame de tonometria de aplanação. Avaliar o nível de dificuldade e a praticidade
entre os métodos de administração. Métodos: Ensaio clínico controlado, randomizado, pareado e mascarado ser realizado no segundo semestre de
2018 e primeiro semestre de 2019, envolvendo 100 olhos de 50 pacientes na Policlínica Ronaldo Gazolla - RJ, sem doenças oculares ou sistêmicas que
comprometam a sensibilidade corneana. Será instilada 1 gota de cloiridrato de proximetacaina a 0,5% em um olho aberto e aplicação de vaporizador
do mesmo colírio no olho contralateral que estará fechado. A sensibilidade corneana será medida com estesiômetro corneano antes da aplicação,1, 5,
10 e 15 minutos após. O processo de instilação ou vaporização será observado quanto a sua adequação técnica. Após o processo será perguntado ao
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RESUMO
A falência hepática (FH) pode ocorrer devido à extensa lesão hepática, a qual pode ser induzida por diferentes etiologias, dentre elas, vírus e respostas
autoimunes. A extensa lesão do parênquima hepático pode desenvolver-se como falência hepática fulminante (FHF), quando nenhuma doença
preexistente é detectada; hepatite crônica reagudizada, a qual combina uma deterioração aguda na função hepática, na presença de doença crônica,
previamente diagnosticada ou não; doença crônica hepática descompensada preexistente, em fase terminal. Muitos casos de doenças hepáticas têm
seu diagnóstico inicial como FHF. No entanto, quando se faz um diagnóstico mais preciso, constata-se que boa parte desses casos está associada com
uma lesão hepática prévia, muitas vezes não detectada anteriormente. Diversos fatores são descritos na literatura, por desencadear agravamento da
lesão hepática, em pacientes com lesão hepática anterior. Entre esses fatores, se podem citar as infecções virais agudas, em pacientes com infecções
latentes por herpervírus, ou mesmo em casos de doenças autoimunes, exacerbadas por infecções virais. O objetivo do presente estudo é investigar os
aspectos clínicos e laboratoriais, possivelmente relacionados com a reagudização de hepatite crônica, em pacientes com diagnóstico inicial de FHF, por
meio da análise dos prontuários. Serão analisados os prontuários dos pacientes com quadro de FH. Os dados desses prontuários estão armazenados no
setor de arquivos médicos do Hospital Federal de Bonsucesso e no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV), ambos no
Município do Rio de Janeiro. O protocolo da pesquisa foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (CEP) (protocolo 222/03). Todas as
informações serão mantidas em sigilo, sob os princípios da ética em pesquisas com seres humanos. Os dados obtidos serão transferidos para o
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RESUMO
Introdução: A Palhaçoterapia é uma estratégia de terapia pela arte que vem sendo desenvolvida desde o anos 1970. Tem como principal objetivo a
busca da humanização dos cenários de saúde. O Projeto UNIVERSORRISO, desenvolvido por estudantes de Medicina do campus Arcos da Lapa da
UNESA, iniciou suas atividades em 2016 e tem como missão dar um olhar diferenciado na formação de novos profissionais de saúde, isto é, ambiciona
qualificar estudantes de medicina com um olhar ampliado para o processo saúde-doença, desenvolvendo no mesmo habilidades de terapia através da
arte. Após serem capacitados por um Professor de Palhaçoterapia, os alunos atuam predominantemente em ambientes hospitalares, visando
estabelecer uma aproximação com crianças hospitalizadas, pais e profissionais de saúde, bem como com o saber médico e suas rotinas baseando-se
em técnicas artísticas circenses e teatro clown. Especialmente na área de cuidados pediátricos, isso significa reconhecer a criança como cidadão,
portador de direitos, e promover condições para que ela seja partícipe no processo de reconstrução de sua saúde. Objetivo: analisar a motivação de
estudantes de Medicina para atuarem como palhaçoterapeutas e como isso modificou seu olhar sobre a vida e sobre sua futura profissão de médico.
Metodologia: Pesquisa qualitativa, exploratória, com coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas, que serão analisadas à luz da teoria das
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RESUMO
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica cujo cuidado é complexo e requer contínuo tratamento, auto-gestão, educação e apoio ao paciente, a fim de
se evitar suas diversas complicações agudas e crônicas. É importante ressaltar que o referido cuidado não é restrito aos níveis glicêmicos, tendo em
vista que o indivíduo, frequentemente, já possui, ao diagnóstico, outras comorbidades, para as quais também deve haver atenção. Sabe-se que a
triagem adequada, o diagnóstico preciso e o conhecimento das ações terapêuticas são imprescindíveis para uma abordagem que afete favoravelmente
a saúde do paciente. Além disso, uma abordagem multidisciplinar completa se faz necessária para classificar o diabético, detectar se há complicações,
rever o tratamento anterior, realizar o controle da glicemia, ajudar na formulação de um plano de educação e fornecer um devido alicerce para
continuar o cuidado. Dessa maneira, avaliar se a abordagem a esses pacientes está ocorrendo de forma adequada é de suma importância. O objetivo
do presente estudo, portanto, é a realização da avaliação do perfil socioeconômico e da qualidade do cuidado dos pacientes com Diabetes Mellitus,
atendidos CSE-LAPA. Estão sendo avaliados parâmetros gerais de perfil socioeconômico como idade, escolaridade e ocupação (entre outros). Além
disso, estão sendo avaliadas medidas de quantitativas de processos (conforme recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes) e medidas
qualitativas de desfecho (de acordo com os valores mais recentes de HbA1c, PA e LDL-c). Por fim, será estimado o risco cardiovascular dos pacientes
utilizando calculadora do Colégio Americano de Cardiologia ASCVD Risk Estimator Plus. Com esta avaliação espera-se conhecer o perfil dos pacientes
em acompanhamento bem como os pontos positivos e negativos do cuidado destes. Posteriormente poderão ser desenvolvidas estratégias de
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RESUMO
Experiências de introdução de disciplinas relacionadas às humanidades e artes têm sido descritas em várias escolas médicas no Brasil e no mundo nos
últimos 25 anos existindo, porém, uma dificuldade em que essas matérias se integrem no currículo médico de forma sistêmica e que não permaneçam
como matérias isoladas e periféricas. Para isso são necessárias tentativas que tornem a inclusão das humanidades um tema relevante para alunos e
professores na formação médica. Este é um projeto que visa a produção de material didático lúdico por alunos de medicina para que seja incorporado
a algumas disciplinas. Acredita-se que, tanto os alunos envolvidos no projeto quanto os que vierem a receber o material produzido, possam aprimorar
suas habilidades humanísticas, o desenvolvimento de valores morais e éticos e uma empática compreensão do ser humano, necessários à prática
clínica. O projeto está inserido nas atividades do grupo Humanidades, Medicina e Arte e dá continuidade a outros projetos de iniciação científica já
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RESUMO
O presente projeto propõe um estudo transversal inicial para rastreio de hipertensão arterial em uma população adulta (20 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 incluídos no estudo LapARC onde são avaliados quanto às suas características sócio-demográficas, grau de
escolaridade e dados antropométricos. Serão registrados os fatores de risco relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e
obesidade e a presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia. Será também realizado um rastreamento da
presença da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), patologia fortemente associada à hipertensão arterial e à maior incidência e gravidade das doenças
cardiovasculares. O diagnóstico de AOS será confirmado pela polissonografia. Esses indivíduos serão avaliados quanto aos níveis pressóricos no
consultório e domiciliar através da Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), utilizando o protocolo de 7 dias (4 medidas diárias) com o
monitor Omron HEM-705CP. Os indivíduos serão classificados em 4 grupos distintos: normotensão, hipertensão do jaleco branco, hipertensão
sustentada e hipertensão mascarada. O objetivo do estudo é estabelecer a real prevalência de hipertensão arterial através da pressão arterial de
consultório e da MRPA na população de adultos jovens assistidas no PSF/Lapa e cadastrados no Estudo LapARC.
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RESUMO
O projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta (20 a 50 anos) residente no Centro do
Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia de Saúde da Família da
Universidade Estácio de Sá. Este projeto propõe um estudo transversal para rastreio de Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). A AOS está fortemente
associada ao desenvolvimento de doenças CV, sendo um fator de risco independente para desenvolvimento de hipertensão arterial, doenças
isquêmicas e arritmias cardíacas. Esta forte associação justifica sua busca para avaliação do risco CV de um indivíduo ou de uma população.
Em um primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas características sócio-demográficas e dados antropométricos. Serão
registrados os fatores de risco relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e obesidade e a presença de comorbidades como
hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia. Será realizado um rastreamento para o risco de AOS através da aplicação do questionário STOP-BANG e da
Escala de Sonolência de Epworth, Os sujeitos que apresentem alto risco para AOS serão encaminhados para realização de polissonografia, e em caso de
Apneia moderada/severa orientados ao uso de CPAP. 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 exames laboratoriais para rastreio de diabetes e
dislipidemia. Está sendo formada então uma coorte para avaliação de risco CV. Os sujeitos da pesquisa serão reavaliados a cada 5 anos 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 CV
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RESUMO
A violência contra a mulher se naturaliza na construção de seu papel social ao longo do tempo, distribui-se democraticamente por todas as sociedades
e vitimizando milhares de mulheres pelo mundo. Suas conseqüências afetam a saúde feminina com alto custo individual, familiar, social e econômico.
Apesar da evolução das Políticas Públicas de Combate a Violência à Mulher, e dos avanços conquistados, o número de casos é elevado e a
subnotificação persiste. Violência faz mal à saúde e deixa graves seqüelas, se perpetua na vivência cotidiana de famílias violentas, mantendo o ciclo. Os
serviços de saúde muitas vezes não identificam casos relacionados a maus tratos pela gama de sintomas manifestos e não identificados como
conseqüência de violência. Por outro lado, muitas mulheres não se percebem vítimas de violência, têm medo ou desconhecem a rede de proteção. O
presente estudo busca conhecer a situação de violência contra a mulher no território atendido pelo Centro de Saúde Escola Lapa-CSE Lapa, unidade de
Atenção Básica localizada no bairro do Centro, Rio de Janeiro, pertencente à Universidade Estácio de Sá e conveniada a Prefeitura do Rio de Janeiro,
integrando a Área Programática 1.0. A metodologia utilizada será de estudo transversal e quantitativo, realizado a partir de entrevistas com 250
mulheres moradoras do território, entre 18 e 59 anos. Identificar a magnitude do problema, a percepção das mulheres acerca de situações de violência
experimentadas e seu conhecimento sobre a rede de proteção contribuirá para a compreensão do problema e o planejamento de ações capazes de
melhorar a atenção às mulheres vítimas de violência na área estudada.
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RESUMO
As causas externas representam, desde a década de 1980, a terceira causa de mortalidade na população brasileira. Entre adolescentes (10- 19 anos)
ocupam a primeira colocação como causa de mortalidade. O enfrentamento da morbimortilidade por acidentes e violências constituem atualmente
como o principal desafio de saúde pública para este grupo etário. No entanto, considerando a pluralidade de sua ocorrência, é preciso conhecer as
características e circunstâncias em que eles se desenvolvem para adequada proposição de ações e políticas de enfrentamento. Este estudo tem por
objetivo descrever as notificações de violência e a mortalidade por causas externas da população adolescente (10-19 anos), segundo sexo e raça/ cor,
ocorridas no Brasil e nas regiões brasileiras no período de 2006- 2015. Para tanto serão coletados no Sistema de Informação de Mortalidade dados
relativos a mortalidade para cada um dos anos incorporado no período do estudo. Os dados relativos às notificações de violências serão obtidos no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Para análise dos dados relativos aos óbitos no Brasil e em cada uma das regiões brasileiras serão
calculadas as distribuições de freqüência por sexo e raça/ cor, para as causas externas e seus grupos específicos. Serão calculados os coeficientes de
mortalidade e feita a distribuição percentual por causa específica segundo sexo e raça/ cor. Já para análise dos dados relativos a notificação de
violências no Brasil e em cada uma das regiões brasileiras serão calculadas as distribuições de frequência por sexo e raça/ cor, para as violências e seus
grupos específicos. Será calculada a distribuição percentual por tipo específico de violência segundo sexo e raça/ cor. Para as notificações de violência
também serão consideradas as informações disponíveis do perfil do agressor. Os dados serão submetidos a uma análise estatística descritiva,
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RESUMO
Na transição entre a adolescência e a vida adulta, o jovem universitário experimenta uma fase marcada por importantes mudanças, que implicam em
ter maior independência e se tornar responsável por tarefas cada vez mais complexas nos âmbitos acadêmico, social, pessoal e vocacional. As
características inerentes a esta transição, aliadas à necessidade de se adaptar à universidade, torna esta uma fase naturalmente vulnerável do ponto de
vista psicológico, sendo esta adaptação especialmente complexa no caso do estudante de Medicina, um dos cursos mais exigentes com seus alunos.
Quando estes alunos deixam suas cidades de origem para estudar, passando a morar sozinhos ou com colegas, se adaptar à nova realidade é um
desafio ainda maior. Muitos têm dificuldades neste processo, e apresentam homesickness, um quadro que envolve sentimentos como saudades,
solidão e desejo de voltar para casa, que pode gerar ansiedade, estresse e culminar com a evasão do curso, com retorno à cidade de origem. O
presente estudo pretende conhecer as experiências subjetivas dos alunos que vieram sem suas famílias para o Rio de Janeiro, para cursar Medicina na
UNESA, e hoje vivem sozinhos ou com colegas. Seus resultados poderão fornecer subsídios para um melhor acolhimento ao aluno, favorecendo sua
permanência no curso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa guiada pelo Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), que visa identificar
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RESUMO
Moluscos como a Biomphalaria glabrata, são organismos de grande importância para a medicina humana e veterinária, por atuarem como hospedeiros
intermediários de vários parasitos, como trematódeos digenéticos e nematóides. Muitos desses helmintos acometem animais de companhia e de
produção, bem como o homem causando respectivamente, perdas econômicas em rebanhos e problemas em saúde pública. Durante décadas, o
controle de moluscos hospedeiros tem sido baseado na utilização de moluscicidas químicos. Entretanto, as aplicações desses compostos químicos não
se mostram sustentáveis, por acumularem e contaminarem o ambiente, comprometendo assim a saúde humana e animal. Estudos ainda remetem o
efeito biocida destas substâncias em vegetais e organismos não-alvos, bem como, elevado custo de aplicação o que os tornam limitantes como
moluscicidas oficiais em medidas de controle. Experimentos têm sido conduzidos para encontrar novas alternativas de controle, como por exemplo, a
utilização de substâncias moluscicidas de origem vegetal. Adicionalmente, a associação de microorganismos patogênicos ao hospedeiro configura
como outro importante método alternativo no controle de pragas de importância médica, veterinária e agrícola. A utilização de nematóides
entomopatogênicos (NEPs) pertencentes ao gênero Heterorhabditis tem ganhado grande destaque, sendo empregada com sucesso em diferentes
países para o controle de populações de lesmas, bem como, de moluscos aquáticos. O presente estudo objetivará avaliar pela primeira vez as possíveis
alterações biológicas, fisiológicas, histopatológicas, bem como, a taxa de mortalidade da B. glabrata frente à exposição ao nematóide
entomopatogênico Heterorhabditis indica isolado LPP1, ao longo de três semanas, como alternativa no controle biológico da população destes
hospedeiros intermediários e, por conseguinte das doenças por eles transmitidas, atendendo as recomendações e exigências preconizadas pela
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RESUMO
A conservação da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro está sob forte ameaça resultante da dinâmica econômica e das suas resultantes sociais,
com utilização de recursos naturais e destruição de biomas para construção de moradias e desenvolvimento de estratégias de sobrevivência. O
desequilíbrio causado pela degradação resulta efeitos negativos sobre as espécies silvestres, pois interferem em sua capacidade de dispersão,
colonização e de alimentação, aumentando a possibilidade de encontros da fauna silvestre com ambientes urbanos. Estes encontros podem ser
acidentais, por um processo adaptativo em busca de abrigo e/ou alimentação e na maioria dos casos implicam em problemas relacionados a fauna e a
saúde pública. O município do Rio de Janeiro conta hoje com o funcionamento da Clínica de Animais Silvestres no campus da Universidade Estácio de
Sá localizado em Vargem Pequena. A clínica possui veterinários especializados e capacitados em fauna silvestre, com biólogos que auxiliam no manejo
e aspectos ecológicos e trabalha em parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do Corpo de Bombeiros e da Patrulha Ambiental,
tornando-se um centro de referência no atendimento especializado de animais silvestres resgatados no Estado do Rio de Janeiro. Dentro deste
contexto, o conhecimento acerca das espécies resgatadas na Clínica de Animais Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária (UNESA) pode permitir
a compreensão sobre as principais espécies ameaçadas no espaço urbano, sobre o impacto em saúde pela presença de possíveis reservatórios de
doenças de importância em saúde pública em ambientes antrópicos e sobre a sazonalidade de resgate que pode refletir os períodos de maior
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RESUMO
A presença de animais de companhia nos lares brasileiros tem aumentado significativamente nos últimos anos, no entanto, esta proximidade dos
tutores com seus animais implicou em aumento da prevalência de casos de obesidade. O acesso desses animais a alimentos calóricos e o estilo de vida
sedentário em ambientes pouco espaçosos resultam em balanço energético positivo e, consequentemente, em maior incidência da obesidade. Muitos
animais de companhia estão acima do peso ideal e muitas vezes, o tutor não percebe a doença e consequentemente não o levam ao médico
veterinário. Geralmente, esta visita acontece quando o animal já está acometido por outras doenças em decorrência da obesidade, tais como
problemas cardíacos ou articulares, muitas vezes, sem que o tutor observe o sobrepeso. A percepção do médico veterinário e o comprometimento do
tutor são essenciais para que os animais obesos se recuperem e que os com peso ideal tenham sua saúde garantida de forma preventiva através de
alimentação adequada e prática de atividades físicas. Este trabalho visa calcular a prevalência da obesidade em cães e gatos domiciliados que foram
atendidos na policlínica veterinária da UNESA (Universidade Estácio de Sá-Vargem Pequena, RJ) no período retrospectivo de junho de 2017 a junho de
2018 e, com isso, fornecer dados importantes para planejamento de estratégias terapêuticas e preventivas à obesidade e doenças correlatas assim
como servir de base para implantação de atividades de extensão que possam envolver veterinários e tutores na busca de melhor qualidade de vida dos
animais. Para isto, serão avaliadas nos prontuários, informações referentes à raça, sexo, idade, tipo de alimento fornecido ao animal, peso, se o animal
é castrado, escore corporal e diagnósticos de possíveis doenças. As observações feitas pelos veterinários, tais como retorno ou não do paciente ao
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RESUMO
Fabaceae ou Leguminosae representa uma importante família das Angiospermas, que possui destaque tanto pelo grande número de espécies quanto
devido à importância econômica. A esta família pertence, por exemplo, feijões e soja, sendo reconhecida pela presença de frutos do tipo legume. A
família é subdividida em 3 subfamílias com características morfológicas distintas: Faboideae (ou Papilionoideae), Caesalpinioideae e Mimosoideae.
"Inga" ou "ingazeira" é o nome dado a árvore e aos frutos das espécies pertencentes ao gênero Inga (família Fabaceae, subfamília Mimosoideae). Esse
gênero apresenta representantes arbóreos exclusivamente neotropicais e de grande interesse econômico. As espécies do gênero Inga produzem frutos
em vagens cujo tamanho pode chegar a 1 m de comprimento. Algumas espécies desse gênero possuem relevância nutricional, farmacológica e na
agronomia, como: Inga alba, Inga calantha, Inga edulis, Inga clyndrica, entre outros. Neste contexto, destaca-se que, para espécie Inga laurina, não
foram encontrados estudos na literatura sobre a composição nutricional e o perfil antioxidante dos frutos, desta forma este trabalho é extremamente
relevante e inédito. Trabalhos com outras espécies do mesmo gênero, como Inga edullis, demonstraram resultados de interesse do ponto de vista
fitoquímico e nutricional. Sendo assim, o objetivo desse estudo será avaliar as características nutricionais e investigar a atividade antioxidante dos
extratos vegetais obtidos deste fruto (polpa e casca), assim como realizar a dosagem de compostos fenólicos.
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RESUMO
Diante da alta prevalência de excesso de peso no Brasil, faz-se necessário desenvolvimento de estudos que possibilitem aprofundar o conhecimento
sobre os componentes relacionados ao estado nutricional desequilibrado; desde o nível individual até o nível coletivo, como o ambiente escolar. O
objetivo do presente projeto é avaliar o estado nutricional da população adolescente escolar brasileira e sua associação com o comportamento
alimentar, imagem corporal e componentes de risco cardiovascular. Trata-se de estudo transversal, a partir da análise dos dados da Pesquisa Nacional
de Saúde do Escolar (PeNSE, 2015), realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. O tamanho amostral foi dimensionado para estimar
parâmetros populacionais em diversos domínios geográficos: os 26 Municípios das Capitais e o Distrito Federal, as 26 Unidades da Federação, as cinco
Grandes Regiões e o Brasil. A amostra da PeNSE foi composta por adolescentes matriculados em escolas públicas e privadas situadas nas zonas urbanas
e rurais de todo o Território Nacional. Foi utilizado questionário estruturado auto-aplicável, cujos dados para o presente projeto de pesquisa serão
referentes ao comportamento alimentar dos indivíduos, bem como estrutura de alimentação da escola e questões relativas ao seu estado nutricional,
imagem corporal, componentes de risco cardiovascular (tabagismo, consumo de bebida alcoólica) e prática de atividade física. A aferição de peso e
altura ocorreu seguindo protocolos validados. A classificação do estado nutricional do adolescente seguiu recomendações da Organização Mundial da
Saúde, através do índice de massa corporal para idade. Serão realizadas análises estatísticas descritivas e analíticas, adotando-se o nível de significância
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RESUMO
No Brasil, além do aumento de bens de consumo observa-se também o aumento de serviços, como a oferta dos serviços de alimentação e nutrição que
para alcançarem seus objetivos geram resíduos sólidos com variável composição física. Os restos de produtos orgânicos ocupam mais de 50% dos
lixões, o que representa um desperdício de matéria orgânica e energia. A produção de resíduos sólidos provenientes de Unidades de Alimentação e
Nutrição (UAN) constitui-se evidência em toda a cadeia de produção da refeição até sua distribuição. Para controlar a demanda destes resíduos com
objetivo de preservar o meio ambiente; é essencial que haja uma interação das ferramentas de Gestão Ambiental com as rotinas operacionais da
Unidade de Alimentação e Nutrição. O Aproveitamento integral dos Alimentos (AIA) seria uma forma de evitar o desperdício dos alimentos, através de
receitas que utilizem folhas, talos e sementes de frutas e hortaliças. A falta de conhecimento sobre o modo de preparo e de nutrientes contidos nessas
partes não aproveitadas ocasiona o grande desperdício de material orgânico. No desenvolvimento de um novo produto é imprescindível aperfeiçoar
parâmetros, como forma, cor, aparência, odor, sabor, textura, consistência e a interação dos diferentes componentes, com a finalidade de alcançar um
equilíbrio integral que se traduza em uma qualidade excelente e que seja de boa aceitabilidade. Justificativa: A utilização do alimento em sua totalidade
tem sido vista como um fator estratégico contra o desperdício de alimentos e do custo, bem como alternativa favorável na busca por uma alimentação
mais nutritiva. Em uma Unidade Produtora de Refeições (UPRs) o Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA) pode reduzir o custo das preparações,
contribuir para a diminuição do desperdício alimentar, aumentar o valor nutricional e tornar possível a elaboração de novas preparações. Objetivo:
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Título: CÂNCER DE BOCA: UM ESTUDO BASEADO NO CONHECIMENTO A RESPEITO DA DOENÇA POR PACIENTES ATENDIDOS NAS CLÍNICAS
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RESUMO
O câncer é classificado como um grupo de doenças, de caráter multifatorial, no qual a característica principal é o crescimento acelerado e desordenado
das células, levando a um potencial altamente invasivo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, a estimativa para o ano de 2018
revela 600 mil novos casos de câncer, reforçando a importância de medidas preventivas para que não haja a progressão da doença. O câncer de boca
apresenta-se como uma das principais causas de morte no Brasil, sendo considerado atualmente um problema de saúde pública. Segundo o Instituto
Nacional do Câncer, se diagnosticado precocemente e de maneira adequada, 80% dos casos podem ter cura. Entretanto, o atraso no diagnóstico tem
se mostrado o principal co-fator responsável pela evolução do câncer de boca. O objetivo deste estudo é abordar os pacientes atendidos nas clínicas
odontológicas de diversas especialidades, na Universidade Estácio de Sá, campus Barra World, através de um questionário básico e simples com
enfoque no conhecimento do câncer de boca. Os resultados serão descritos e comparados incluindo o perfil sócio-demográfico dos pacientes, incluindo
gênero, idade, grau de instrução, hábitos e conhecimento da doença. Espera-se avaliar o perfil dessa população, buscando auxiliar na importância da
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RESUMO
As lesões hiperplásicas reacionais gengivais incluem a hiperplasia gengival inflamatória (HGI), o granuloma piogênico (GP), a lesão periférica de células
gigantes (LPCG) e o fibroma ossificante periférico (FOP). Essas lesões originam-se dos tecidos periodontais em resposta aos diferentes fatores irritantes
locais, como acúmulo de biofilme dental, cálculo supragengival e subgengival e corpos estranhos. Clinicamente caracterizam-se como lesões exofíticas
em região de gengiva marginal ou inserida e na mucosa alveolar, de coloração normocrômica ou avermelhada, podendo ter áreas de sangramento. Seu
diagnóstico baseia-se na avaliação em conjunto das características clínicas, radiológicas e histológicas e seu tratamento é habitualmente cirúrgico. O
objetivo do presente estudo é traçar um perfil clínico-patológico das lesões hiperplásicas reacionais gengivais diagnosticadas no Laboratório de
Patologia Bucal do Curso de Odontologia da Universidade Estácio de Sá. Material e Métodos: os arquivos do laboratório serão revisados e todos os
casos diagnosticados como HGI, GP, LPCG e FOP localizados em gengiva serão selecionados. Os dados clínicos serão obtidos a partir dos formulários de
requisição laboratorial e as lâminas histológicas de todos os casos serão analisadas para avaliação dos achados histológicos. Será feita uma análise
descritiva e comparativa entre as 4 entidades. Resultados esperados: a análise das informações clínicas e histológicas permitirá traçar o perfil deste
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RESUMO
A saúde do professor tem despertado interesse da comunidade científica, visto que tal profissão é considerada uma das mais estressantes na
atualidade. A preocupação provém do fato de que tem crescido a pressão social do trabalhador da área de Educação, tendo em vista a vivência na
chamada “sociedade do conhecimento”, onde o docente é personagem principal. A administração do conhecimento e a programação da inovação são
capazes de produzir no docente a necessidade de demonstrar um bom desenvolvimento em seu trabalho, podendo resultar em desgaste psicológico,
físico e emocional, levando a quadros de depressão, síndrome de burnout e sentimentos de insatisfação e/ou inaptidão profissional. Há um especial
interesse pelas questões relacionadas à saúde mental do docente e as repercussões da ausência ou instabilidade da mesma em correlação ao
desenvolvimento do trabalho e estabelecimento de vínculos.Pesquisas apresentam estudos sobre o adoecer mental do docente, mencionando
exaustão, depressão, insônia e outros.. Estudos sobre o adoecer psíquico dos professores do curso de graduação em Psicologia, entretanto, são
inexistentes. A pesquisa tem como objetivo geral verificar a relação entre o
processo de trabalho do docente, as condições sob as quais ele se desenvolve e o possível sofrimento mental dos professores do curso de graduação
em psicologia do campus Nova Iguaçu da Universidade Estácio de Sá e como objetivos específicos analisar como os docentes compreendem suas
vivências no ambiente universitário e como se dão os estabelecimentos de vínculos com seus alunos e colegas de trabalho. Para tal serão realizadas
entrevistas semi-estruturadas com os docentes e será realizada
aplicação do instrumento de autopreenchimento Self Reporting Questionnaire (SRQ-20).Acredita-se que os resultados poderão colaborar para a
reflexão sobre a saúde mental
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Título: A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) NO TRATAMENTO PRECOCE DE AUTISMO: UM ESTUDO DE CASO
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RESUMO
Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Com relação ao Brasil, esse número passa para dois milhões. Observa-se também que a partir do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA),
a família do paciente é impactada por uma nova realidade e a necessidade da busca do tratamento mais adequado ao problema. O Autismo, ou
Transtorno do Espectro Autista (TEA), contempla um grupo de transtornos que causam problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de
comunicação, na interação e comportamento social da criança. Este transtorno não possui cura e suas causas ainda são alvos de muitas pesquisas.
Entretanto, tratamentos voltados para a reabilitação, através da modificação do comportamento com o objetivo de trazer qualidade de vida, convívio
social, atividades da vida diária e participação na vida escolar e atividades acadêmicas, se iniciadas assim que o diagnóstico for consolidado, podem
trazer melhoras significativas a vida do autista. O quanto antes for identificado o Transtorno do espectro autista melhor, pois considerando a
plasticidade cerebral da criança em desenvolvimento, ela terá maior oportunidade de resposta ao tratamento. O tratamento baseado na Análise do
Comportamento Aplicada (ABA) promove habilidades como desenvolvimento da fala, interação social, contato visual, habilidades motoras, entre
outras. É uma intervenção científica, mensurável através de testes objetivos, que permite o engajamento dos pais, bem como o acompanhamento da
melhora de seus filhos e, ao mesmo tempo, a redução de barreiras de no âmbito da aprendizagem. O objetivo deste trabalho é avaliar através de um
estudo de caso a evolução do tratamento do espectro autista utilizando a análise do comportamento aplicada. A partir deste estudo, os resultados
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RESUMO
O presente trabalho vai tratar de um tema que é muito caro para a compreensão da sociedade brasileira: As questões étnico-raciais. Entre tantas
perspectivas que poderiam ser abordadas para falar sobre esse assunto a escolhida foi a negação do racismo. A relevância de se produzir material
sobre psicologia e relações raciais está ligada ao fato dessa profissão ser historicamente atrelada aos interesses da elite e é necessária uma visão crítica
para desconstruir essa herança que faz parte da nossa construção enquanto psicólogos. Além disso, o nosso código de ética traz, em seus princípios
fundamentais, a necessidade de o psicólogo atuar “com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica,
social e cultural” e para alcançarmos tais objetivos é condição sine qua non compreendermos as questões raciais de nossa sociedade. O primeiro
objetivo do nosso projeto será criar um arquivo virtual que contenha todos os artigos, teses e dissertações presentes no artigo de Martins, Santos e
Colosso (2013), Sacco, Couto e Koller (2016) e no documento do CFP chamado “Relações Raciais: Referências Técnicas para atuação de psicólogas/os”,
a fim de nos ajudar a organizar o material de leitura do projeto e também facilitar o acesso de outros alunos de psicologia a esse material. Após a
leitura de todos os resumos presentes nos artigos, teses e dissertações, selecionaremos quais são os mais adequados para articularmos com a questão
da negação do racismo e, no final desse trabalho pretendemos alcançar os outros dois objetivos: Preparar um artigo com os resultados da pesquisa
bibliográfica e estruturar um curso de capacitação para alunos e profissionais de psicologia sobre racismo. Com relação à metodologia, a pesquisa será
bibliográfica, com uma abordagem qualitativa, a natureza será aplicada – ou seja, dirigida para a solução de um problema específico que é a negação
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RESUMO
A presente pesquisa busca apresentar uma análise da saúde mental dos professores da rede municipal de ensino do CIEP 09.18.203 Clementina de
Jesus, que em seu trabalho de alfabetização interage com muitos alunos que passaram ou passam por perturbação pós-estresse traumático, assim
como alunos integrados, comprometidos com necessidades especiais. É garantido por lei o direito à educação no ensino regular, aos alunos com
necessidades especiais, assim como qualquer criança em instituições públicas de ensino. Porém, cabe ressaltar que existe uma falha no apoio
especializado e assistência para esses professores no desenvolvimento de qualidade destas crianças, gerando assim um alto grau de estresse no
ambiente escolar. Através de questionários motivacionais e de qualidade de vida, com foco nas práticas que levam ao equilíbrio das demandas pessoais
e profissionais destes professores, avaliando o grau de estresse. A partir da análise de tais resultados, será possível orientar os professores sobre
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RESUMO
O envelhecimento pode ser definido como um processo de mudanças anatômicas que, progressivamente, comprometem a manutenção da
homeostasia. Essas mudanças podem ser observadas em todos os sistemas do nosso organismo, sendo o sistema nervoso central um dos mais
comprometidos, com impactos significativos sobre a cognição. Sabe-se que certos fatores relacionados ao estilo de vida apresentam potencial de
proteção ou risco associado ao declínio cognitivo em idosos. Assim, esta pesquisa fundamenta-se no enfoque epigenético, que concebe o
envelhecimento como um processo multidimensional, e tem por objetivos: identificar as características típicas do envelhecimento cognitivo,
compreender os fatores psicossociais relacionados a esse processo e refletir sobre estratégias de prevenção de declínio cognitivo e promoção da
saúde. A proposta metodológica consiste na realização de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, descritivo, exploratório e comparativo, de
artigos científicos em português da base de dados nacionais online da Biblioteca Virtual em Saúde, tendo como assuntos principais “Envelhecimento” e
“Cognição”. Após a seleção dos artigos, o material será analisado a partir de duas categorias analíticas: (1) habilidades cognitivas preservadas e
alteradas no processo de envelhecimento e (2) fatores psicossociais associados ao declínio cognitivo na velhice. Espera-se que este estudo proporcione
uma melhor compreensão sobre a relação entre envelhecimento, cognição e contexto psicossocial, contribuindo para repensarmos saberes e práticas
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
UNESA

Sara Marques Leite Sodré
Adriana Souza do Espírito Santo Ferreira
Haydée Santos Leone
Thiago Corrêa Oliveira

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

Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
PIBIC/Voluntário
Página 186 de 189
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RESUMO
O altruísmo é um comportamento de grande relevância para os humanos, a nível individual e social. É associado a níveis melhores de bem-estar, saúde
física e mental, além de fazer parte de programas de intervenção que visam a remissão de sintomas psicopatológicos e aumento da sensação de bemestar. Contudo, a diversidade de definições utilizada para seu entendimento dificulta o avanço científico sobre o tema e faz com que, na literatura,
sejam encontradas diversas formas de avaliar esse fenômeno. Portanto, somente com metodologias minimamente confiáveis e que, de fato, é possível
acessar o altruísmo e construir um corpo teórico maduro sobre o assunto. Por esse motivo, o objetivo desse projeto é identificar e analisar diferentes
formas de avaliação do altruísmo na literatura. Isso será feito através de revisão integrativa, em que serão consultadas as bases Pubmed, Lilacs e Pepsic
para realização da busca de artigos empíricos. Os artigos selecionados serão avaliados através da leitura de seus resumos, visando o atendimento de
critérios de inclusão/exclusão. Desse modo, espera-se encontrar diferentes formas de avaliação do altruísmo e discuti-las em função de suas
características, vantagens e desvantagens. Assim, programas de intervenção poderão se beneficiar desses resultados e estudos futuros poderão
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RESUMO
De acordo com Cordié (1996, p. 17), o fracasso escolar é considerado uma patologia recente produzida pela mudança social, através da transformação
rápida do mundo do trabalho em uma sociedade cada vez mais tecnicizada, causando assim a exploração inadequada dos testes de nível intelectual. O
fracasso escolar onera a Educação Nacional, pelo fato de colocar em prática medidas dispendiosas com objetivos reeducativos e pedagógicos muitas
vezes inapropriados. Nosso propósito é compreender como os professores pensam e sentem o fracasso escolar de seus alunos. Realizaremos uma
pesquisa de cunho qualitativo, com a criação de um instrumento de levantamento de dados específico para essa pesquisa. Pretendemos entrevistar
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de estudar a obesidade infantil na pós-modernidade e sua relação com as bases da constituição da subjetividade dentro
do viés da psicanálise, abordando a relação mãe-bebê, a formação da imagem corporal, o narcisismo e a compulsão. Compreende-se a obesidade
infantil localizada de forma sintomática na relação com a alimentação, permitindo a expressão e/ou extravasamento da angústia que não pode ser
contida nem canalizada na relação com o outro. Para tanto, levaremos em consideração a influência de fatores da pós-modernidade como o
imperativo do prazer imediato, a falta de controle, o excesso, a rapidez, e a solidão. A metodologia empregada neste estudo compreende uma revisão
bibliográfica e investigação teórica tendo como eixo a psicanálise em diálogo com outras áreas de conhecimento como a Medicina e a Sociologia.
Pretende-se delimitar o conhecimento de cada campo e posteriormente estabelecer a conexão entre eles. Pretende-se através dessa conexão de
saberes lançar luz à problemática da obesidade em crianças, abordando suas causa e efeitos, tanto no corpo como no psiquismo e, com isso, auxiliar
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RESUMO
O presente trabalho visa articular o campo teórico da psiquiatria crítica ao campo das práticas de cuidado propostos pela Reforma Psiquiátrica
brasileira. Partimos da compreensão que a atenção aos usuários, por diversos fatores, tem se deteriorado a partir da cronificação de algumas práticas
em saúde mental, da formação médica e psicológica, bem como da medicamentalização da vida como política de cuidado. Assim, se por um lado
temos a Reforma Psiquiátrica e o Sistema Único de Saúde propondo diversos dispositivos e práticas de cuidado com os portadores de sofrimento
subjetivo, por outro temos o campo da prática ainda muito frágil e um pouco distante dos ideais da Reforma. Deste modo, nosso objetivo principal é
através de entrevistas, compreender este hiato de modo complexo, investigando como o cuidado efetivo se dá no território, bem como cartografar
quais seriam as possíveis formas de incorporação das diretrizes de cuidado propostas ao campo das práticas de cuidado em saúde mental.
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Título: TÉCNICAS E DISPOSITIVOS PSICOTERAPÊUTICOS GRUPAIS EM PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE
E-mail: anelusser@gmail.com
Docente orientador: Anelise Lusser Teixeira

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo a investigação e produção de conhecimento acerca de técnicas e dispositivos de dinâmicas de grupo aplicados
em psicoterapia grupais na política pública, com ênfase em atenção básica de saúde. Para esta finalidade, está prevista a contratação de dois bolsistas
PIBIC, remunerados pelo programa da universidade, além da participação da pesquisadora proponente. O percurso será iniciado com ampla pesquisa
bibliográfica a fim de coletar o maior número possível de técnicas de dinâmicas de grupo em publicações de psicologia, processos grupais, teatro,
sociologia, gestão de pessoas e áreas afins. Na segunda fase as técnicas serão aplicadas a grupos psicoterapêuticos que já acontecem no local
escolhido, o CSE-Lapa (Centro de Saúde Escola), ligado à faculdade de medicina da UNESA, onde é realizado o estágio de psicologia com ênfase na ESF,
supervisionado pela própria pesquisadora proponente. Juntamente com os estagiários de psicologia, será feita a inserção das técnicas no projeto
psicoterapêutico de cada grupo que já ocorre no local. Os dados da pesquisa serão transformados material bibliográfico (do tipo cartilha) específico
sobre técnicas de trabalho psicoterapêutico em grupos na política pública, que sirva de subsídio para psicólogos e estagiários que atuam na atenção
básica. A psicologia no Brasil sempre teve sua história e imagem marcada pelo trabalho em consultórios particulares. Nos últimos anos, houve uma
guinada em direção ao trabalho em políticas públicas, que hoje conta com atuação de 74,8% dos psicólogos atuantes. Faz-se necessária então, a
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RESUMO
Este projeto está em conformidade com a ESTRATÉGIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2016 2022, que explicita o papel primordial
das universidades e instituições de pesquisa na incorporação da dimensão social nas suas agendas de pesquisa, na promover a formação cidadã e
maior integração das ciências sociais e humanas às políticas de CT&I. A compreensão dos fundamentos dos Cuidados Paliativos, suas especificidades e
aplicabilidades são essenciais para o desenvolvimento de práticas humanizadas que possibilitem o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia
de usuários e familiares, conforme prevê a Política Nacional de Humanização (PNH). Neste sentido, é preciso destacar a importância da prevenção
embutido no próprio conceito de Cuidados Paliativos, ou seja, o que diz respeito à prevenção e ao alívio do sofrimento humano. O que significa o
necessário estabelecimento de um programa de educação direcionado à conscientização sobre os Cuidados Paliativos para a realidade brasileira. Desse
modo, a pesquisa proposta tem como objetivo axial abordar uma área de atuação interdisciplinar, qual seja: o Cuidado Paliativo, com ênfase no
processo de comunicação, no âmbito do Serviço Social. Trata-se de um estudo inserido na pesquisa em desenvolvimento no programa Pesquisa de
Produtividade da UNESA intitulada: Cuidados Paliativos - diálogos contemporâneos. Nessa direção, faz-se primordial o desvendamento das
peculiaridades do trabalho do assistente social no acesso aos Cuidados Paliativos Oncológicos, especialmente, no acolhimento e efetivação de direitos
sociais. Pretende-se desenvolver uma investigação qualitativa lançando-se mão de pesquisa bibliográfica com uso de revisão integrativa numa
perspectiva interteóricaConclui-se sinalizando a importância do trabalho do Assistente Social tanto no processo de educação direcionado à
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RESUMO
A gamificação vem continuamente ganhando terreno como uma técnica importante para promover maior engajamento entre o usuário e produtos ou
sistemas nas mais diversas áreas. A Educação é um destes campos e já existem iniciativas inovadoras empregando a gamificação em cursos de idiomas
e outras atividades de aprendizado. Contudo, ainda carecemos de uma reflexão maior sobre a gamificação, não apenas a respeito de como ensiná-la
enquanto conteúdo disciplinar nos cursos de Jogos Digitais, mas como empregá-la produtivamente nos próprios procedimentos da instituição, que
talvez pudessem ser muito mais atraentes para os alunos se empregassem esta técnica inovadora. Este projeto complementa a pesquisa produtividade
atualmente em desenvolvimento intitulada “Gamificação: sentidos, limites e aplicações na educação”, visando empregar seus achados em um contexto
mais prático, ao desenvolver pequenas experimentações práticas de gamificação que possam ser aplicadas na Universidade Estácio de Sá a fim de
testar tais achados e incorporar este conhecimento tanto ao conteúdo disciplinar do curso de Jogos Digitais quanto aos recursos educacionais da
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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 ciência cidadã em bancos de dados de herbários. Esses bancos tem um volume crescente de dados, porém com a publicação de imagens de alta
qualidade, é possível que tanto a comunidade acadêmica quanto a população em geral, possam participar em um processo de aceleração da entrada
de dados e validação dos mesmos. Para atingir esse objetivo foram estudadas as possibilidades de contribuições de acordo com o nível de
UNESA
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