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Saúde
Projeto(s) do curso: Medicina
Título: TENDÊNCIA DE HOSPITALIZAÇÃO E MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, ENTRE 2009-2019, NOS
ESTADOS DO NORDESTE
E-mail: edvalgomes@hotmail.com
Docente orientador: Edval Gomes dos Santos Júnior

RESUMO
As doenças circulatórias representam as principais causas de hospitalização e mortalidade no Brasil. Dentre as doenças circulatórias, destaca-se a
insuficiência cardíaca e o infarto agudo do miocárdio, doenças prevalentes e de elevada morbimortalidade. No Brasil, assim como em outros países da
América Latina, as DCV são as principais causas de morte em homens e mulheres acima de 30 anos. A insuficiência cardíaca representa uma síndrome
clínica bastante comum, caracterizada pela redução em sua capacidade ejetiva ou por restrição na sua capacidade diastólica. A etiologia é diversa e
inclui doença isquêmica, hipertensão arterial, doença de chagas, dentre outras. Além de elevada prevalência, a taxa de mortalidade é bastante elevada.
Apesar da sua relevância clínica, temos poucos estudos publicados no Brasil, sobretudo na região nordeste. A identificação do comportamento
temporal destas doenças pode contribuir na elaboração de políticas de saúde pública. O objetivo deste trabalho é analisar a tendência temporal dos
coeficientes de mortalidade por infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca, nos estados do nordeste, entre os anos de 2009-2019, a partir da
análise de dados públicos do DATASUS. A metodologia deste estudo ecológico, com análise de séries temporais. Informações sobre mortalidade e
hospitalizações serão obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, disponíveis no DATASUS. Serão calculados
os coeficientes de mortalidade e de hospitalização, por estado do nordeste, entre 2009 e 2019. Os coeficientes representam a razão entre número de
eventos e a população local, no ano em estudo. Usaremos o Excel e o SPSS para tabelas, gráficos e curvas de tendências com equações polinomiais.
Significância estatística p<0,05. Trata-se de estudo ecológico, com pesquisa de banco de dados públicos. Este desenho é marcado pelo baixo custo.
Qualquer custo eventual será arcado pelos pesquisadores. Apesar da sua relevância clínica, temos poucos estudos ecológicos publicadas em nosso
estado e nenhuma com dados originados do interior baiano. Deste modo, o estudo apresentará análise de tendências temporais dos coeficientes de
mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio, nos estados do nordeste, no período de 2009-2019.
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Gestão
Projeto(s) do curso: ADMINISTRAÇÃO
Título: GOVERNANÇA COORPORATIVA, COMPLIANCE E A CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO GOVERNO DO
ESTADO DO AMAPÁ
E-mail: anasouza@estacio.br
Docente orientador: ANA CLAUDIA MACHADO DE SOUZA

RESUMO
A gestão Pública Brasileira é amparada em legislações e em especial, nos princípios da gestão pública: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Desde a reforma administrativa pública, amparada na Constituição de 1988, vários instrumentos legais foram colocados em
prática no sentido de assegurar que tais princípios propostos fossem assegurados. Entretanto, a fragilidade de acompanhamento pela sociedade dos
processos existentes na esfera estatal, levaram a criação de instrumentos legais que assegurassem a correta aplicação dos recursos e a transparência
na prestação de constas. Instrumentos jurídicos como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000), Lei da Transparência
(Lei Complementar nº 131, de 27/5/2009) e Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18/11/2011), possibilitaram aos públicos de interesse
(stakeholder) um acompanhamento mais sistemático das ações de gestores públicos. Além disso, a Lei nº 1.774, de 17 de outubro de 2013, que
promoveu a revisão dos órgãos de controle internos na gestão pública, possibilitou mais eficácia no tratamento das informações e disponibilização
destes a sociedade. Estes mecânicos de controle, leis e estruturas, ampliaram o alcance das informações e vem promovendo nos últimos anos, um
controle mais efetivo da gestão pública e aproximando dos modelos de governança e compliance propostos para a área privada. Não diferente de
outros Estados, o Governo do Estado do Amapá, vem na última década aprimorando seus mecanismos de controle, com a restruturação da
Controladoria Geral do Estado-CGE ( unificação da Corregedoria Geral e a Ouvidoria Geral ) em 2013, a implantação do Portal da Transparência e a
estruturação de controle interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado. No sentido de melhor compreender estes mecanismos a
analisar sua contribuição efetiva para o controle social das ações do Estado, este projeto surge a partir da indagação se “Os mecanismos de governança
e compliance estabelecidos e executados no Estado pela CGE dão conta de assegurar controle nos processos gerências das instituições públicas do
GEA”? A hipótese apresentada é de que ainda que muitos mecanismos para assegurar o efetivo acompanhamento das ações da gestão pública estadual
fossem implantados, eles não são suficientes para assegurar a real visão da gestão pública, em parte por não serem conhecidos pela sociedade e em
parte, por não estarem com efetiva implantação nos órgãos estaduais. Assim, este projeto se propõe a investigar a estrutura de governança e
compliance do Governo do Estado do Amapá, a partir das ações da CGE.
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19 E OS DESAFIOS PARA REINVENÇÃO DAEDUCAÇÃO SUPERIOR EM TEMPOS DE PANDEMIA: A
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RESUMO
Reconhecidamente a pandemia causada pelo novo coronavírus desencadeou cenas de horror nos diversos países ao redor do mundo. O frenético
avanço no cenário macabro da acelerada contaminação diária de novas pessoas fez com que as cidades mais movimentadas do mundo ficassem em
silenciosa e total quietude. Como uma das primeiras e principais medidas de enfrentamento da pandemia, instalou-se ao redor do mundo a
obrigatoriedade do isolamento social, ficando proibidas as atividades comerciais, as reuniões públicas, as aglomerações e demais atividades capazes de
expor os indivíduos ao contato com pessoas eventualmente contaminadas. Essa medida – de isolamento social – fora adotada na grande maioria das
cidades, inclusive Manaus/AM, na tentativa de minimizar os impactos implacáveis da COVID-19, contudo, mesmo com tais cuidados a situação de
calamidade pública não pôde ser evitada. A verdade é que o caos, instalado pela pandemia, revelou claramente as limitações em praticamente todas as
áreas essenciais (saúde, saneamento básico, governança pública), inclusive Educação. A determinação de completo isolamento social, bem como o alto
risco de contaminações em locais com grande aglomeração de pessoas tornou inviável que instituições de ensino superior, públicas ou privadas,
mantivessem suas atividades regulares e rotinas acadêmicas pré-estabelecidas para o ano de 2020, impondo a necessária busca por novas alternativas
para a continuidades da prestação do serviço de educação, até então ofertado, em sua maioria, de forma presencial aos alunos. Dentre as diversas
instituições privadas de ensino superior do Estado do Amazonas, que foram obrigadas a enfrentar essa reconfiguração em suas rotinas, escolheu-se por
destacar, no presente estudo, a realidade vivenciada na Faculdade Estácio do Amazonas, pelos alunos de 1 período do curso presencial de Direito. Por
meio da pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários específicos, buscou-se compreender e identificar os desafios vivenciados por docentes e
discentes nesse processo de reinvenção das rotinas do processo ensino-aprendizagem durante o período da pandemia. Longe da tentativa de esgotar
tal temática, a presente pesquisa surge na intenção de corroborar com as discussões porventura existentes, apontando para a necessária quebra de
resistências e reinvenção da educação, mesmo em tempos de crise.
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Título: A RELATIVIZAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO
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RESUMO
O propósito desta pesquisa baseia-se no levantamento de informações dentro do âmbito jurídico, que possam guiar à compreensão acerca da
relativização de Direitos Humanos e Fundamentais durante o período da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e de que modo tal flexibilização
pode afetar a dignidade da pessoa humana. Como se sabe, são compreendidos como Direitos Humanos aqueles direitos essenciais a todos os homens,
posto que inerentes à natureza humana de cada indivíduo. Ora, os Direitos Humanos, em verdade, correspondem ao ideal de que cada ser humano
possa fruir de seus direitos básicos, de forma plena, sem distinção de raça, cor, sexo, língua e religião. Ocorre que desde dezembro de 2019 o mundo
passou a vivenciar uma realidade assustadora trazida pela pandemia causada pelo novo coronavírus, o que acabou por promover aparentes violações a
direitos humanos básicos, tais como a liberdade de ir e vir, a possibilidade de sepultamento de seus mortos, direito à saúde. Ademais, direitos
fundamentais previstos na Carta Magna também se viram limitados e cerceados, ainda que em prol de um bem coletivo, e, inevitavelmente, deve-se
ponderar até que ponto a relativização de um direito é legítima, de modo a não ensejar em sua própria violação? É fato que tanto o direito interno
quanto as normas constantes nos diplomas internacionais permitem a flexibilização de certos direitos, a fim de resguardar a ordem, a moral pública,
contudo, é preciso investigar os limites para a flexibilização de direitos, resguardando-se sempre pela supremacia do texto constitucional e do princípio
da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito. Em virtude desse cenário, o presente estudo apresentará os
comparativos jurídicos e sociais dos reflexos causados pela pandemia, demonstrando os pontos em que as medidas determinadas no Estado do
Amazonas, para enfrentamento da pandemia, pareciam ir de encontro com os princípios fundamentais descritos na Constituição Federal de 1988, bem
como contra Direitos Humanos. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza básica com o objetivo descritivo, que será feita por meio dos
procedimentos de pesquisa bibliográfica, visando comparar o problema levantado. Em tempos de pandemia o mundo está vivendo uma crise real, um
desafio global, que pode colocar em xeque: princípios, valores e humanidade. Nesse contexto, se observadas as medidas adotadas dentro do Estado do
Amazonas, por meio de decretos, constatar-se-á que há uma linha tênue entre a eventual necessidade de relativização de direitos e a ofensa a direitos
humanos e seu princípio basilar, da dignidade da pessoa humana. Longe da pretensão de esgotar a temática proposta, o presente estudo se apresenta
na tentativa de contribuir com as discussões já existentes e apontar para a compreensão de que mesmo em tempos de pandemia, quando a
relativização de direitos pode se fazer necessária, é preciso resguardar sobretudo a dignidade da pessoa humana, permitindo que o ser humano seja
protegido em seus direitos mais íntimos, inerentes à sua natureza humana.
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Título: PENSANDO A LIVRE INICIATIVA ENQUANTO PRINCÍPIO DA ORDEM CONSTITUCIONAL ECONÔMICA E OS IMPACTOS DA PANDEMIA AOS
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RESUMO
A presente pesquisa busca responder as questões a que se propõe, de modo a situar os leitores no cenário catastrófico da pandemia mundial da
COVID-19, relacionando-a com a livre iniciativa e informalidade, trazendo para o bojo do debate as relações de trabalho no cotidiano dos trabalhadores
informais. Para tanto, tomará como base os princípios fundamentais, garantidos e expressos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
de modo a analisar o direito ao trabalho como direito fundamental garantido. Além disso, verificará questões pertinentes ao princípio da livre iniciativa
e da dignidade humana, fundamentadas na ordem econômica, sobre o trabalho informal e identificar os impactos causados pelo Covid-19 na vida dos
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trabalhadores informais da Av. Eduardo Ribeiro. Ao longo de toda pesquisa, algumas questões serão respondidas, ancoradas nas análises teóricas e
relacionadas a um quadro empírico específico. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa. Far-se-á
uma pesquisa bibliográfica e de campo, visando alcançar os resultados propostos. Para esta última aplicar-se-á um questionário semiestruturado, com
perguntas abertas e fechadas, por meio do qual serão entrevistados o total estimado de até vinte trabalhadores informais, em seu local de trabalho,
situado à Avenida Eduardo Ribeiro, na cidade de Manaus/AM, para investigar e analisar a situação socioeconômica enfrentada pelos pesquisados
durante o período da pandemia. O fenômeno da informalidade na Av. Eduardo Ribeiro é perpassado por dilemas e dificuldades, que serão
comprovados durante a pesquisa. Buscar-se-á manter uma conexão (com as áreas do conhecimento) da Ciência do Direito, com a Sociologia do Direito,
com a Filosofia do Direito e com a Política Jurídica, no sentido de se obter uma visão mais abrangente da problemática que envolve a aplicação do
Direito, bem como dos Novos Direitos, esmerando-se, por manter um olhar interdisciplinar sobre a questão, para uma construção mais segura dos
resultados a serem obtidos e, também, verificar quais resultados surgiram da coibição de um direito garantido tendo em vista o bem maior de uma
sociedade conjunta e a valorização da vida humana.
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título: ESTUDO ESTATÍSTICO DOS CASOS DE COVID-19 EM BOA VISTA-RR
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RESUMO
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos foram destacados pela primeira vez em
1937, no entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscópica, assemelhando-se a uma coroa. A
pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, surgiu no dia 31 de dezembro do último ano na China e desde então, começou a se espalhar rapidamente
pelo mundo. Neste contexto o objetivo deste trabalho é realizar um estudo estatístico para quantificar a prevalência, a mortalidade e a letalidade do
COVID-19 da população de Boa Vista-RR, segundo sexo e faixa etária. Para isso, será realizado um estudo epidemiológico, transversal e quantitativo, no
período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. As estimativas serão realizadas segundo sexo (masculino e feminino), faixa etária (0 a 17, 18 a 24, 25 a
34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 e 65 ou mais anos). Serão consideradas estimativas com nível de confiança igual a 95%. Prevalência é a medida do número
total de casos existentes, chamados casos prevalentes, de uma doença em um ponto ou período de tempo e em uma população determinada, sem
distinguir se são casos novou ou não. A prevalência é um indicador da magnitude da presença de uma doença ou outro evento de saúde na população.
A taxa de mortalidade estima o risco absoluto de morrer. As taxas de mortalidade podem referir-se a toda a população de um país ou território ou
restringir-se a uma comunidade, instituição ou a uma amostra populacional e podem, também, ser calculadas para grupos específicos de população,
conforme sexo, idade, grupos de doenças ou outras características relevantes (em cujo caso constituem taxas específicas). Enquanto a mortalidade se
refere aos óbitos entre a população (sadia ou doente), a letalidade somente se refere aos óbitos entre a população doente. Espera-se com o trabalho
quantificar os casos de contaminação no município e realizar um estudo estatístico detalhado com taxas de prevalência, mortalidade e letalidade.
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Curso do aluno: Enfermagem

Título: INCLUSÃO DOS IMIGRANTES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Docente orientador: Loeste de Arruda Barbosa

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: loeste.barbosa@estacio.br

RESUMO
A atenção primária, elemento de um continuado processo de assistência à saúde do país, representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da
família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde. Sendo importante pelos cuidados de saúde que são levados o mais próximo possível aos
lugares onde a população vive e trabalha, em uma distribuição harmônica de acordo com o número de pessoas nos arredores (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE, 1978). Conforme o Art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito e o Estado deve garantir a promoção universal
dela a toda população (BRASIL, 1998, art. 196). Tendo isso em vista, a Constituição também garante que a comunidade seja assistida com métodos de
prevenção e promoção de saúde como o saneamento básico e a distribuição de vacinas, provando, portanto, a importância da atenção primária no
Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil e
traduz em ação os princípios e diretrizes desta política. Compreende-se como seus princípios doutrinários a universalidade, equidade e integração, que
são respectivamente a asseguração do direito à saúde para todos independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras quaisquer características
sociais ou pessoais, o tratamento desigual dos desiguais, investindo de maneira mais enérgica onde há carência e a asseguração de uma atuação entre
os setores e entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde, proporcionando qualidade de vida aos indivíduos (BRASIL, 1990). A estratégia
de buscar melhorar a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos, priorizando ações de prevenção e promoção da saúde de forma integral e contínua,
constitui alguns dos principais valores que a Estratégia Saúde da Família (ESF) preconiza. No entanto, esse modelo ainda é pouco discutido em âmbito
social, pois as dificuldades da formação profissional e os investimentos nesse tipo de modelo ainda são precárias (BRASIL, 2010). A atenção primária é o
primeiro nível de contato da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) promove tal contato com o
estabelecimento de vínculos entre o profissional de saúde e a população. De acordo com a Constituição Cidadã, a saúde é um direito do indivíduo e
dever do Estado. Tendo isso em vista, a elaboração do Sistema Único de Saúde (SUS) dá suporte à política de saúde no Brasil seguindo as diretrizes:
equidade, universalidade e integração. Atualmente, a crise socioeconômica e política que sofre a Venezuela resultou na migração em massa da
população, principalmente, ao estado de Roraima. Diante disso, o impacto no sistema de saúde do estado é notório com o aumento de atendimentos
de estrangeiros. Com isso, o presente estudo busca discutir a inclusão desses imigrantes no sistema de saúde da capital Boa Vista. Objetivo geral:
analisar a assistência recebida pelos venezuelanos na Atenção Primária de Saúde (APS). Metodologia: estudo qualitativo descritivo exploratório no qual
preocupa-se com o processo de coleta e não só com os resultados, realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Boa Vista, Roraima,
sendo excluídas as com funcionamento de menos de um ano ou com equipe incompleta. Serão gravadas entrevistas abertas semiestruturadas com
sete perguntas, em espanhol. Após a coleta, a gravação será transcrita para o português. Quanto aos participantes, entrevistaremos 15 venezuelanos
maiores de idade que já utilizaram, ao menos uma vez, a Atenção Primária de Saúde da cidade. A pesquisa em questão, consoante com as resoluções
510/16 do Conselho Nacional de Saúde, apresentará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes, os quais só serão inclusos
após devida leitura e assinatura.
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Título: RASTREAMENTO E PERCEPÇÃO DA OBESIDADE EM BOA VISTA: A ASCENDENTE DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL
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RESUMO
O rastreamento em saúde é conceituado como um serviço que favorece uma provável identificação de uma doença ou alteração de saúde em
indivíduos sintomáticos e/ou assintomáticos. Com base nessas informações, demonstra-se a importância desse processo para reduzir subdiagnósticos e
aumentar o tratamento precoce das doenças. Dentre testes que podem ser realizados com essa finalidade, citam-se as aferições de pressão arterial,
quantificação de glicemia e dados antropométricos, além do uso de instrumentos de entrevista para avaliação de distúrbios metabólicos (BRASIL, 2010;
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BRASIL, 2013). No processo de regulação metabólica corporal, o balanço energético é mantido através da relação entre ingestão calórica e gasto
energético. Logo, o prolongado balanço energético positivo, com a ingestão calórica excedendo o gasto energético, leva ao desenvolvimento da
obesidade. Esta é uma doença crônica não transmissível (DCNT), caracterizada pelo ganho de peso excessivo e, considerada o problema de saúde
pública mais comum do século XXI dos países desenvolvidos e em desenvolvimento (PALOU et al., 2000; BOWERS et al., 2004). Atualmente, as DCNT,
como a obesidade constituem o grupo de doenças de maior relevância no Brasil, afetando especialmente as populações mais vulneráveis, como as de
baixa renda e escolaridade. Diante disso, o Ministério da Saúde do Brasil elaborou um Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT em
colaboração com vários ministérios, entidades médicas e instituições de ensino. Esse plano de ação tem projeção até o ano de 2022 e, apresenta como
pilares básicos o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas baseadas em evidências cientificas para a prevenção e controle das DCNT e
seus fatores de risco, destacando-se a obesidade (BRASIL, 2011). Nesse contexto, o projeto objetiva estimar a prevalência de casos de obesidade e
evidenciar a percepção da gravidade dessa DCNT pela população que frequenta farmácias comunitárias de Boa Vista, Roraima. Especificamente,
levantar dados locais sobre casos de obesidade na população no estado de Roraima, avaliar as alterações orgânicas mais prevalentes relacionados à
obesidade na população estudada e elencar evidências sobre a percepção dos indivíduos obesos em relação à gravidade desse quadro clínico. Para isso,
a pesquisa será realizada no município de Boa Vista, Roraima. Notadamente, em farmácia comunitárias de Boa Vista, sendo uma localizada no Bairro
Doutor Sílvio Botelho e outra localizada no Raiar do Sol. Nessa pesquisa, como critério de inclusão dos participantes se elencam aqueles que são
brasileiros residentes em Boa Vista, maiores de idade, com total domínio cognitivo de suas funções, que frequentem as farmácias comunitárias
supracitadas e que aceitem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados quantitativos será realizada através de um
questionário socioeconômico e de avaliação clínica, além da análise dos parâmetros antropométricos dos participantes da pesquisa (OBARA, 2015).
Para a avaliação antropométrica será utilizada uma Balança Digital de Controle Corporal de Corpo Inteiro HBF-514C, que avalia através da
bioimpedância elétrica (EICKEMBERG et al., 2011). A coleta de dados qualitativos será realizada por meio de uma entrevista aberta semiestruturada,
contendo seis perguntas. O processo da entrevista ocorrerá em comum acordo e ciência da gravação, que será realizada com o auxílio de um gravador
de voz. Em seguida, a entrevista será transcrita pelos pesquisadores. Os dados da pesquisa, conforme consta na Resolução CNS N. 466/12, serão
armazenados físico ou digitalmente, por cinco anos após o encerramento da pesquisa (BRASIL, 2012). Os resultados quantitativos serão expressos de
acordo com a sua distribuição de frequência ou como a média e o erro padrão da média (e.p.m.). Já os dados qualitativos serão avaliados através do
método de análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
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RESUMO
Acidentes por animais de uma forma geral possuem impacto social e econômico significativos principalmente nos países com alta taxa de
biodiversidade. Apesar da necessidade de políticas públicas e ambientais esse tipo de ocorrido vem sendo negligenciados mundialmente. O Corpo de
Bombeiros Militar (CBM) possuem atribuições e, munidos de seus aparatos, auxiliam na preservação da fauna silvestre e de ambiente urbano e rural
associado à um sistema de saúde voltado para esses tipos de ocorrências tem se mostrado eficaz na identificação de um perfil de ocorrência com
animais ampliando o conhecimento por região e por animal diminuindo assim as implicações do acidente para que futuras notificações sejam previstas
por áreas ou prevenidas através de planejamento e educação ambiental. Desta forma, torna-se necessário ampliar o conhecimento sobre as
notificações para facilidade o pré-atendimento e ampliar a assertividade na ocorrência e, com isso, diminuir as implicações do acidente para que
futuras notificações sejam previstas por áreas ou prevenidas através de planejamento e educação ambiental. Neste sentido o objetivo deste trabalho
será de identificar o perfil de ocorrência com animais notificados pelos Bombeiros no Estado de Roraima, por municípios, até dezembro de 2020,
identificar os animais domésticos e silvestres, mapear os municípios de maior ocorrência. Assim, trata-se de um estudo descritivo armazenados em um
banco de dados organizado no programa Microsoft Office Excel, retrospectivo considerando os incidentes até dezembro de 2020, documental, com
abordagem quantitativa e qualitativa. Este estudo será realizado por meio de análise das fichas de registro do Corpo de Bombeiros do Estado de
Roraima Ao receber uma notificação de ocorrência por ligação telefônica (193), esta é identificada, gera-se uma ficha de atendimento e uma equipe se
desloca até o local para realizar o socorro. Será utilizado para a captação dos dados, um formulário semiestruturado baseado na ficha de notificação
das ocorrências prestadas. Os dados serão consolidados e dispostos em tabelas e gráficos segundo as variáveis: Município da ocorrência, período do
ano, gênero e espécie envolvida nas notificações. O acesso aos dados será autorizado pelo Comandante do referido Batalhão. No desenvolvimento do
estudo foram garantidos os aspectos legais e éticos, desprezando os dados epidemiológicos, envolvimentos ou dados humanos e/ou manipulação
animal isentando o projeto da apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou do Comitê de ética e Pesquisa Animal.
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RESUMO
A Amazônia brasileira possui um dos maiores índices de biodiversidade do mundo, no qual estão incluídas espécies vegetais de grande utilidade à
população local, seja como alimento, na produção de artesanatos, como matéria prima na construção de casas, como cosméticos, remédios, utensílio
doméstico. Os produtos obtidos de matérias-primas de origem Amazônica possuem grande aceitabilidade, pois além de possuírem alto valor
nutricional, são excelentes antioxidantes. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho será investigar novas formulações e desenvolver produtos
com sabores de espécies da Amazônia, além de caracterizar o produto quanto aos seus atributos sensoriais. Os produtos serão submetidos à análise
sensorial, utilizando escala hedônica de nove pontos com os extremos “gostei extremamente” e “desgostei extremamente”. As amostras dos produtos
desenvolvidos serão servidas à 40 provadores não treinados de ambos os sexos com idades entre 15 e 65 anos, selecionados em função de consumirem
produtos à base de matéria-prima de origem Amazônica, disponibilidade e interesse em participar do teste, que avaliarão os atributos sensoriais
(aroma, aparência, cor, sabor e textura) para definição da aceitabilidade e intenção de compra. Será calculada a porcentagem de aceitação de cada
produto obtido, considerando-se a nota 9 como 100% de aceitação, de acordo com a equação. Os resultados das análises sensoriais serão submetidos
à análise de variância (ANOVA) e comparados pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. A Região Amazônica é conhecida por possuir grande
biodiversidade de espécies vegetais, com importância econômica e de pouca exploração. Os produtos obtidos de matérias-primas de origem
Amazônica possuem grande aceitabilidade, pois além de possuírem alto valor nutricional, são excelentes antioxidantes. Neste contexto, realizar a
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análise sensorial de novos produtos obtidos que utilizam essas matérias-primas em suas formulações é uma excelente ferramenta para auxiliar na
elaboração dos mesmos. O objetivo deste trabalho será investigar os parâmetros para elaboração de novos produtos obtidos a partir de matériasprimas de origem Amazônica, além de caracterizar o produto final quanto aos seus atributos sensoriais.
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RESUMO
A alimentação humana é regida por vários aspectos que quando não usados para a promoção da saúde do corpo, acabam contribuindo para a
formação de hábitos e comportamentos não saudáveis. Além de multifatorial, a alimentação tem importante papel na formação do indivíduo onde
aspectos sociais, culturais e emocionais contribuem para o desenvolvimento dos hábitos e comportamentos alimentares. Além de nutrir, o alimento
também tem o intuito de gerar prazer, satisfazer o corpo, mente e espirito. Contudo é necessário que aja organização para que o ato de se alimentar
seja algo satisfatório, atenda às necessidades nutricionais e que seja feito com calma e consciência. Dentre os universitários, o planejamento alimentar
muitas vezes é deixado em segundo plano devido a rotina exaustiva e corrida, por não terem apoio familiar para o preparo das refeições, falta de
tempo, e a preferência por lanches práticos que contém altos níveis calóricos. Além disso, ao optarem por cursos da área da saúde, os universitários
sentem a pressão social para apresentarem corpos condizentes com sua futura profissão, sem levar em consideração aspectos biológicos e
psicológicos. Em geral, esses fatos podem ocasionar o desenvolvimento de distúrbios no ato do comer que progressivamente, se não tratados,
resultam em transtornos alimentares. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o risco para o desenvolvimento de transtornos
alimentares entre acadêmicos da área da saúde em uma instituição privada de Boa Vista-RR. O projeto de pesquisa foi submetido pela Plataforma
Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio. Para participar, todos os voluntários deverão concordar por meio do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). No presente estudo será utilizado o método de pesquisa descritivo transversal, sendo aplicado um formulário de pesquisa aos
alunos matriculados nos cursos de graduação da área da saúde de uma instituição privada em Boa Vista-RR, de ambos os gêneros, com idades a partir
de 18 anos, brasileiros, por meio online, através da plataforma Formulários Google. Como instrumento de pesquisa para avaliação da possibilidade e
desenvolvimento de transtornos alimentares será utilizado o EAT-26, traduzido e validado para o português. Os dados de idade, peso e estatura serão
auto referidos. A classificação do índice de massa corporal (IMC) será realizada de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Quando o número de
respostas positivas for igual ou superior a 21 pontos, o resultado será classificado como EAT+ e considerado indicador de risco para o desenvolvimento
de um transtorno nutricional. Os alunos classificados como EAT+, ou seja, risco para o desenvolvimento de um transtorno nutricional receberão
acompanhamento nutricional gratuito pela nutricionista responsável da pesquisa.
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RESUMO
Atualmente o mundo está enfrentando uma pandemia causada por um vírus que ataca o sistema respiratório, o COVID-19 (Sars-cov-2). Medidas vem
sendo tomadas conforme orientações da OMS em todos os países afetados como afastamento social e quarentena. Ocorre que essas medidas vêm
trazendo sérias consequências psicológicas, nutricionais, econômicas, culturais e sociais. A quarentena é uma medida que reduz a interação social,
evitando aglomerações em locais públicos e privados, sendo permitidos para funcionamento somente locais de necessidades essenciais para a
sociedade. Tais medidas, dentre outras não habituais mudaram bruscamente a vida das pessoas. Passou-se a ser comum o medo de ser infectado por
um vírus potencialmente mortal, e por consequência, uma constante busca por alimentos, remédios e suplementos que possam fortalecer a imunidade
ou talvez até curar os sintomas. Esses eventos têm sido o motivo de alterações psicológicas resultando em estresse, ansiedade, depressão e até alguns
casos de suicídio. O medo tem levado a automedicação pelas pessoas, baseando-se em notícias rasas e conhecimentos empíricos, ambos sem bases
científicas de que sejam eficazes contra o vírus. Mediante esses dados, o foco em uma alimentação adequada tem sido esquecido, pois a procura por
alimentos ultraprocessados tem sido maior diante da maior durabilidade e com isso, uma menor necessidade em ir aos mercados se expondo ao risco
de infecção pelo COVID-19. Diante deste problema, este estudo visa buscar informações seguras sobre o tema no Brasil por meio de revisão literária. A
pesquisa se restringirá a sucessivas consultas às bases de dados dos órgãos Nacionais de Saúde, portais de pesquisa e periódicos de revistas científicas
durante o período de ocorrência da pandemia, entre o segundo semestre de 2019 a maio de 2021. Com base na revisão, será possível confeccionar
uma cartilha virtual com orientações sobre alimentação e saúde mental à comunidade em geral. Esta pesquisa justifica-se pelo motivo de que o Brasil
tem buscado orientações sobre como se prevenir e se comportar durante esse momento. Assim, diante de tantas informações de prevenção,
principalmente sobre hábitos de higiene e de alimentação, o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) recorda o alerta do Guia Alimentar para a
População Brasileira, de que “há muitas informações sobre alimentação e saúde, mas poucas são de fontes confiáveis” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).
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RESUMO
Este projeto se propõe a elaborar o perfil dos empreendedores informais e seus empreendimentos da Feira do 40 Horas, em Ananindeua-Pará. A
justificativa para a realização desta pesquisa se encontra na própria importância das atividades informais para a economia e o mercado de trabalho de
Ananindeua, atividades que respondem por cerca de 60% da população local ocupada. Em termos acadêmicos, esta pesquisa se justifica pelo
significativo aprendizado e refinamento teórico e metodológico a ser obtido pelos membros do projeto e, em especial, pelos discentes envolvidos, o
que somará na qualificação e excelência da formação dos mesmos. Nesta direção se inclui a abordagem proposta, que está em sintonia com
orientações teóricas e metodológicas ainda incipientes nas Ciências Sociais na área de estudos da informalidade. Esta abordagem privilegia aspectos da
trajetória social e das características pessoais do empreendedor como variáveis explicativas dos problemas, da sustentabilidade e da capacidade de
prosperidade do empreendimento. Usual em estudos sobre empreendimentos empresariais modernos, capitalistas, há quase um século, o estudo do
perfil do empreendedor ainda é recente em empreendimentos informais e está em consonância com a teoria da nova informalidade. De acordo com
esta teoria, diferentemente do que propõem as análises clássicas do Setor Informal, estas atividades não podem mais ser superadas porque se
tornaram estruturais e estratégicas para a economia e as sociedades capitalistas, na medida em que estão no centro do processo de acumulação de
riquezas das corporações empresariais e servem como fator de amortecimento das demandas sociais. Deste modo, ao invés de combater, as
instituições sociais, públicas e privadas, precisam orientar suas ações para a qualificação e valorização destas atividades. Entretanto, outro modo de
promover esta qualificação e valorização é através de iniciativas do próprio empreendedor informal, com ajustes em sua formação, estratégias e
condutas. Daí a importância de conhecer melhor este sujeito. Para orientar a condução da pesquisa, estabeleceu-se como objetivos, no caso do
empreendedor, construir o seu perfil com base em indicadores socioeconômico, educacionais, de empreendedorismo e digital. No caso dos
empreendimentos, com indicadores das condições da estrutura física, situação jurídica, localização e relação com o meio ambiente circundante, além
de indicadores de saúde financeira, sustentabilidade e prosperidade. A metodologia envolverá levantamento bibliográfico sobre o assunto, a realização
de pesquisa de campo através da aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, quantitativas e qualitativas, uso de escalas de Likert e
variáveis dummy para converter variáveis qualitativas em quantitativas, a fim de oferecer às interpretações descritivas dos dados o suporte estatístico
analítico. Este suporte será realizado por meio da realização de testes de diferenças de mediana -U de Mann-Whitney-, testes de Qui-Quadrado para
verificar associação entre variáveis qualitativas, e, teste de regressão linear envolvendo variáveis dummy e variáveis quantitativas. A análise dos dados
vai se orientar pela busca de relações entre as variáveis dos diferentes indicadores adotados, a fim de verificar correspondências entre eles,
sustentadas pelos dados descritivos e analíticos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Gislayne de Souza Sousa
Maynara de Araújo Sousa
Andréa de Souza Dantas
Juliane Costa dos Santos

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

Gestão de Recursos Humanos
Pedagogia
Pedagogia
Sistemas de Informação

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título: GERENCIAMENTO DE RECURSOS APLICADO AS BOAS PRÁTICAS DE GREEN IT
E-mail: phelipe.feio@estacio.br
Docente orientador: Phelipe Luiz Dias Feio

RESUMO
Green IT, ou tecnologia verde surgiu no contexto de crescimento tecnológico e também do aumento de consumo energético que nossos equipamentos
realizam ao ser utilizado por várias horas ao dia. Nos últimos anos a preocupação com resíduos eletrônicos aumentou de forma significativa com o
consumo de tecnologia. Dessa forma, é quase que impossível não pensarmos em nosso meio ambiente, visto que o impacto das tecnologias na
natureza é expressivo, por isso não podemos ignorar que ações como o descarte indevido ou de forma incorreta afetam o nosso ecossistema. Em 2009,
John Lamb descreveu a TI verde como um estudo e a prática do uso eficiente dos recursos de computação, e seu crescimento tem se dado ao fato da
grande quantidade de dispositivos eletrônicos crescerem de forma “descontrolada”, e de um lado temos a tecnologia da informação que cresce a cada
ano exponencialmente, do outro, temos as ações humanas atuando em conjunto com esse crescimento, prejudicando cada vez mais o meio ambiente.
Segundo Bhuvan Unhelkar (2011), as tendências atuais de Green IT, ou TI verde como conhecemos é caracterizada principalmente pelo gerenciamento
e tentativa de tornar eficiente e eficaz o recursos de TI, sempre pensando em um bem maior como é o caso do meio ambiente. Hedman (2011) cita o
crescimento pela TI verde como sendo um fato causado pelos benefícios potenciais, e dadas a essas proporções os estudos voltados as tecnologias
verdes se tornaram cada vez mais crescentes no mundo, principalmente se levarmos em consideração os aspectos sociais e econômicos que TI verde
agrega. A utilização das técnicas e práticas de Green IT, em nossa rotina do dia a dia proporciona diversos benefícios, desde redução de custos como o
simples fato da diminuição do uso de papel em nossa rotina de trabalho, a otimização de processos visando encontrar gargalos, erros ou desperdício de
tempo e dinheiro em processos básicos e simples do nosso dia a dia, a reciclagem de aparelhos eletrônicos e o descarte consciente de resíduos
eletrônicos, o consumo responsável de energia optando por aparelhos com selo de “bons consumidores” de energia além de adotar hábitos
sustentáveis por parte do corpo técnico em tarefas simples do dia a dia. Nesse aspecto Green IT, faz uso da computação de forma eficiente e correta,
seu grande objetivo é trazer dentro de cada um de nós uma nova mentalidade e consciência das práticas que devemos adotar para reduzir o impacto
negativo que nossa utilização causa na natureza e no meio ambiente. Neste projeto de pesquisa, inicialmente o discente realizará um estudo
direcionado sobre conceitos e técnicas de Green IT que possam ser aplicadas no dia-a-dia de uma organização de ensino como a Estácio Ananindeua,
objetivando tornar uma unidade mais sustentável na utilização de seus recursos. Paralelo a isto, será utilizada metodologia de pesquisa baseada em
coleta de dados através de observação e submissão de questionários aos envolvidos, sendo realizado um mapeamento macro sobre o funcionamento
da unidade, envolvendo todos os setores, desde o administrativo até o ambiente de sala de aula na unidade. O objetivo deste levantamento será
entender como se dá o uso de recursos por essa instituição (utilização de materiais de escritório, impressões, utilização de computadores por alunos e
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colaboradores, consumo de energia elétrica e qualquer outro elemento que possa compor esse primeiro panorama). Em seguida, de posse de tais
informações serão selecionadas e implementadas as técnicas mais sustentáveis viáveis de aplicação na Estácio e realizado uma apresentação e
capacitação de todos os colaboradores sobre adoção de tais técnicas. Posteriormente será feito uma nova coleta de dados e realizado análise
comparativa de resultados alcançados após a implementação das técnicas comparando os resultados alcançados com os primeiramente coletados,
verificando quais ganhos foram alcançados com adoção das práticas mais sustentáveis e analisando quais pontos ainda podem ser melhorados no
processo.
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RESUMO
A problemática habitacional em Belém/PA deve ser entendida a partir de seu processo de urbanização, marcado por fatores fisiográficos e segregação
socioespacial. Neste sentido, as baixadas belenenses, representa o principal tipo de assentamento precário, caracterizado por moradias precárias e
deficiência de infraestrutura em áreas ambientalmente sensíveis de várzeas. Atualmente, a Região Metropolitana de Belém (RMB) é a RM que
apresenta o maior percentual de domicílios em áreas de assentamento precário do país. Belém tem 449 assentamentos precários, com 165,4 mil
unidades habitacionais em situação deficiente em geral, o que representa cerca de 52% de domicílios em assentamentos precários (PINHEIRO et al,
2017). Demonstrando uma necessidade por obras de infraestrutura e de adequação habitacional. Desta forma, o Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV desde sua criação em 2009, tornou-se o principal programa habitacional do país, e além do destaque pelo alto número de produção
habitacional, caracterizou-se pelas transformações da configuração urbana das cidades brasileiras, o que causou diversas críticas sobre os efeitos
territoriais que os empreendimentos financiados pelo programa produziam. Na região Norte do país, o Pará, é o estado que apresentou maiores
recursos de PMCMV, justificados pelo seu alto déficit habitacional. Os investimentos estão concentrados na RMB, no entanto, é importante comentar
que somente em 2013, é que o município de Belém irá contratar a Faixa 1 do PMCMV, o que ocasionou uma presença de residenciais, em um primeiro
momento, em áreas periféricas de municípios vizinhos de Belém, produzindo processos acelerados de urbanização de terra rural (LIMA et all, 2013).
Portanto, torna-se relevante o estudo do processo de inserção de residenciais PMCMV no contexto da RMB.Busca-se analisar nesta pesquisa a atuação
do PMCMV em Belém, no que se diz respeito a faixa 1 do programa, considerada de atendimento social, para um público de baixa renda. Serão
mapeados a localização dos residenciais e identificadasos efeitos territoriais do programa para o processo de urbanização da RMB.Torna-se importante
estudos que possam discutir como tornar as cidades sustentáveis e resilientes no contexto amazônico, neste aspecto, o resultado esperado é gerar
uma análisee debate da produção habitacional segundo critérios de sustentabilidade urbana. Serão considerados como parâmetros para a pesquisa
conceitos, princípios e diretrizes propostos pelo Ministério das Cidades na Coleção Cadernos Minha Casa +Sustentável, por Blumenschein, et al (2015) e
LIMA et al (2016).
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RESUMO
Sabe se que as cores estão entre os par metros que iden cam uma cidade, traduzindo sua cultura local, seu contexto histórico, es l s co e geográ co.
As transformações ocorridas na tecnologia dos materiais de reves mentos por pintura, principalmente a par r da industrialização no século , levaram
decorr ncia das ntas imobiliárias, mas contribu ram de certa forma para a descaracterização de cidades históricas,criando indiretamente problemas
para a ci ncia da conservação.A cidade de Belém, que inicialmente possu a uma iden dade cromá ca pica dos pigmentos terrosos provenientes da
região, passou a ser dotada de maior policromia nas fachadas dos edi cios no século I e, posteriormente, a ter intervenções que processaram
alterações diversas em seus reves mentos externos. Estas intervenções, em grande parte acabaram por desconsiderar as pré exist ncias em função de
usos mais recentes e interfer ncias conceitualmente e tecnologicamente equivocadas, especialmente pela renovação total ou pelo entendimento das
pinturas como camadas de sacri cio, efeito da aus ncia de estudos prévios.Para estes estudos, o que deve ser feito é veri car as camadas de pintura
existentes, com estudos estra grá cos, prospecções pictóricas e as devidas análises para o entendimento das fases color s cas pelas quais os edi cios
passaram, observando as transformações do gosto histórico e o modo como a arquitetura foi percebida e tratada ao longo do tempo. Além disso, é
extremamente per nente uma interpretação da percepção e imagem constru da dentro do contexto evolu vo da paisagem urbana onde estão inseridas
as edi cações, para da , então, dar se a eleição de uma ou outra cor, tendo em vista o equil brio dos aspectos rela vos a cada opção. Neste sen do, o
projeto de pesquisa tem como obje vo produzir uma paleta de cores para uso em parte dos edi cios do entro istórico de Belém ( B ,
especi camente de modo a estudar as pologias e o contexto histórico de inserção de edi cios do século III e ou I , inves gando suas cores
predominantes, de modo a delinear pelo menos uma face de quadra como objeto de pesquisa iden car as cores dos estratos históricos de edi cações
setecen stas e ou oitocen stas por meio de prospecções pictóricas, correlacionando as com a pesquisa histórico documental desenvolver uma paleta
de cores com sugestões de composições cromá cas para uso em prédios de interesse a preservação do
B, considerando não somente as cores
iden cadas e o es lo e per odo histórico dos edi cios, mas sua distribuição nas fachadas, seu contexto de inserção no conjunto arquitetônico e na
din mica de mudanças da estrutura e conteúdo cromá co ao longo tempo e, por m, gerar subs dios para a conservação e o restauro de conjuntos
arquitetônicos do B com a divulgação da paleta. ma vez publicada, a Paleta de cores para o B, cons tuirá recurso para moradores, proprietários,
pintores, arquitetos restauradores e técnicos do patrimônio cultural implementarem intervenções em edi cios históricos de maneira conscienciosa. A
paleta serve também como orientação prévia e ferramenta facilitadora do processo de aprovação das intervenções junto aos órgãos de patrimônio,
uma vez que fundamentada em bases da teoria e tecnologia do restauro.
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RESUMO
A água potável deve ser livre de microrganismos, de acordo com o Ministério da Saúde. A dificuldade de acesso à água tratada é uma realidade para
muitos moradores da Região Metropolitana de Belém (RMB) que recorrem a fontes alternativas de abastecimento, sendo a mais comum os poços. No
entanto, sem um controle laboratorial que avalie a qualidade dessas águas a população fica exposta a contaminação microbiológica oriunda de fossas
negras que também são uma realidade nas regiões periféricas da RMB. Assim, o objetivo deste trabalho é oferecer à população uma alternativa para a
realização da desinfecção das águas de poços a partir da construção de dosadores de cloro, conforme modelo desenvolvido pela Emprapa, que
poderão ser instalados no sistema de distribuição de água das residências. Para tanto, o projeto será desenvolvido em uma residência no bairro do
Mangueirão, em Belém-PA, para que a viabilidade seja comprovada. Com objetivos específicos: montar um dosador de cloro a partir de canos e
registros de PVC; instalar o dosador na residência que receberá o projeto; analisar a água de abastecimento, para a parâmetro cloro livre, antes e após
o dosador para avaliar a eficiência deste; comparar os resultados obtidos com a Portaria de Consolidação Nº 5 do Ministério da Saúde. Para tanto,
serão necessários cano 3/4, registros de PVC, cola para cano, lixas, pastilhas de cloro. O dosador será montado na saída do poço de forma que ao
passar pelo clorador, a água entra em contato com as pastilhas de cloro e, em seguida, vai para o reservatório (caixa d’água . Para a comprovação da
eficiência do dosador será coletada amostra de água antes e após passar por ele para ser analisada para o parâmetro cloro livre no laboratório de
química da faculdade Estácio Nazaré. Ao final espera-se comprovar que o equipamento funciona para manter a concentração de cloro na água em
conformidade com a legislação do Ministério da Saúde e consequentemente livre de microrganismos que colocam em risco a saúde das pessoas.
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RESUMO
O sistema de identificação por rádio frequência ou Radio Frequency Identification (RFID) é uma tecnologia que permite a detecção e,
consequentemente, a leitura de dados através de rádio frequência. Essa tecnologia permite que funções anteriormente dependentes de interação
manual no registro de determinada ação se torne ultrapassada. Neste projeto, o uso do RFID foca no combate a extravios, por perdas ou roubos, no
geral, sejam evitadas de forma a garantir a integridade de equipamentos, objetos e demais itens dos, aproximadamente, 15 (quinze) laboratórios da
instituição acadêmica da qual faz parte esse projeto. O sistema RFID, nesse caso, tem o funcionamento voltado a detectar qualquer saída ou entrada de
equipamento nos laboratórios, sendo assim, qualquer item, equipamento ou objeto (identificado com uma TAG RFID) que esteja dentro do laboratório
será detectada ao sair e, em caso de este mesmo item entrar em outro laboratório, terá seu status alterado informando que o mesmo foi detectando
passando pela porta do laboratório “ ”. Dessa forma, busca-se manter um status de localização e detecção de equipamentos com o uso de um sistema
de banco de dados que contará com atualização em tempo de real a cada hora ou interação por detecção, objetivando, assim, tornar os equipamentos
seguros e rastreáveis dentro das instalações da instituição acadêmica. Em caso de saída de equipamento sem haver retorno, o registro no banco de
dados contará com data e hora da detecção, tornando uma análise nas câmeras de segurança internas mais fácil de ser realizada a fim de descobrir o
responsável pela saída do equipamento, item ou objeto do laboratório. Busca-se, assim, reduzir a zero as ocorrências de perdas de equipamentos, itens
e objetos dos laboratórios que tanto ajudam, auxiliando as aulas práticas da faculdade. Os gastos financeiros gerados por essas perdas, podem ser
utilizados em outras áreas da instituição, visando o crescimento e enriquecimento de outros laboratórios e demais melhorias no campus, onde será
implementado o sistema contra extravios a partir da tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID).
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RESUMO
No Brasil, de forma bastante abrangente, veículos elétricos possuem uma precificação
bastante elevada ao bolso do proprietário brasileiro, mesmo levando em conta o custo
benefício de se ter um veículo elétrico. Uma reportagem do site gazetadopovo.com.br aléga
que“A IE 20 é o carro elétrico mais barato do Brasil, custando em torno de R$ 119.000,00
(cento e dezenove mil reais e noventa e nove centavos) (19 de set de 2019), sendo a sua
maior vantagem de poder carregá-lo no conforto de sua residência, mas o custo de
manutenção de veículos estrangeiros, incluindo taxa de câmbio, transporte e instalação de
sistemas extremamente complexos e caros. O Projeto tem como objetivo, fornecer um
sistema que faça a conversão de um sistema mecânico ou a combustão em elétrico,
viabilizando a transformação de carros, motos e bicicletas em veículos movidos a
eletricidade. A pesquisa será feita em base em normas do CONTRAN - Conselho Nacional
de Trânsito, pelo Programa de Controle de Poluição do ar por Veículos automotores PROCONVE e de trabalhos relacionados a motores elétricos, inversores e trabalhos
relacionados a mecânica de automotivos, realizando-se em paralelo a montagem de
experimentos físicos. Obtendo como resultado um sistema de valor reduzido em relação
aos que já existem no mercado, para conversão ou transformação de sistemas mecânicos
e a combustão em elétricos, junto a um comparativo da precificação de importação de
sistemas já posteriormente desenvolvidos com um sistema que pode ser feito por qualquer
pessoa com o mínimo de conhecimento e habilidades na área, se baseando por este
projeto, um relatório de como será feita a montagem de cada sistema em seus respectivos
veículos e outro comparativo entre veículos elétricos e a combustão sobre autonomia,
gastos primários (aquisição de veículos e peças) e secundários (abastecimento, revisões e
manutenção), e visando o recarregamento e a falta de infra-estrutura que ainda é um
grande problema em cidades e rodovias, e uma pesquisa relatando o fator ambiental que
viria a ser causado com a diminuição em percentuais de emissão de gases de efeito estufa
com a adoção de veículos elétricos por um percentual x de cidadãos brasileiros.
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RESUMO
As empresas cada dia estão evoluindo no conhecimento de processos e pessoas, a gestão de pessoas é cada dia mais discutida, pois vivemos em
constantes desafios que influenciam diretamente a relação motivacional, o que também acaba refletindo no ambiente de trabalho e
consequentemente na produtividade. Para entender melhor o que impacta a nossa motivação, uma análise deste cenário empresarial pode-se ser feita
por meio da aplicação da pirâmide de Maslow, pois ela tem como objetivo estudar as necessidades do ser humano em vários níveis. Ela é dividida em 5
etapas ou níveis, sendo eles: fisiológicas, segurança, amor/relacionamento, estima e realização pessoal, pela aplicação da pirâmide uma etapa deve ser
saciada (pelo menos em parte) para que o indivíduo passe para o próximo nível da hierarquia da mesma. Normalmente, é dada pouca atenção às
necessidades subjetivas e intrínsecas, as empresas ainda não exploram a essa possibilidade, persistindo a ênfase em aspectos básicos e extrínsecos.
Com esta pesquisa, objetiva-se identificar os aspectos motivacionais dos colaboradores, sob a ótica das empresas, através de um questionário
eletrônico aplicado aos colaboradores do hospital Municipal por meio de links e presencialmente, se necessário, e posteriormente análise dos
resultados das hierarquias para apresentação a direção com propostas de melhorias, esta aplicação será testado previamente com um projeto piloto
para aprovação da direção do hospital e depois aplicado aos colaboradores, e fará com que o gestor conheça seus funcionários e assim promover
estratégias motivacionais adequadas. Esses resultados indicarão a necessidade de mudanças de pensamento na gestão atual, de forma que seja
possível oferecer ao funcionário o que ele espera para crescer pessoalmente e profissionalmente, e identificar o que não contribui para tal motivação,
e auxiliar a empresa a um plano de ação na busca de um ambiente de trabalho produtivo, colaborativo, e melhor adaptado a necessidade e satisfação
do funcionário.
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RESUMO
Atualmente há uma demanda por abastecimento energético, procurando-se cada vez mais alternativas viáveis de obter-se energia renovável e que não
seja poluente. Portando em torno desse pequeno contexto citado, umas das alternativas energéticas mais promissoras para o futuro é a energia solar,
sendo um dos principais motivos é a sua abundância, viabilidade e não ser poluente ao meio ambiente. Uma das maneiras de usufruir dessa fonte
energética é por meio de placas solares, que através das suas células fotovoltaicas produzem energia elétrica em corrente contínua e que por meio de
um inversor haverá a transformação em corrente alternada, porém, há um fator importante para essa produção: As condições atmosféricas. A
produção de eletricidade através da energia solar, vária para cada estação do ano e região do mundo, ou seja, haverá momentos que as incidências
solares nem sempre serão totalmente efetivas devido a interferência na propagação de raios solares nas placas fotovoltaicas causados pelos fatores
climáticos e anteparos. Englobando todas essas questões, há a necessidade de fazer uma análise de onde as placas solares serão instaladas, pois elas
necessitam de uma área que tenha maiores frequências de incidências de raios solares, para aproveitar o máximo de energia produzida naquele local
analisado. Dessa forma, o projeto tem como intuito analisar uma área dentro da instituição Estácio de Belém – Localizada na Avenida Governador José
Malcher, 1148 - Nazaré, Belém - PA. – que tenha maior incidência de raios solares, será realizado cálculos para obter-se um valor aproximado de
quanto de energia elétrica essas placas solares produziriam durante cada mês do ano, analisando o custo benefício do possível investimento. Por fim,
com todos os dados coletados e analisados, será possível realizar uma simulação virtual através do software pvsist, o qual levará em consideração os
fatores climáticos da região e os meios ao redor da área analisada (como edifícios, árvores, construções e entre outros).
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RESUMO
Conversores de potência BuckCC-CC estão chamando a atenção em vários estudos devido a sua aplicação em sistemas para interface de energia em
vários tiposde fontes de energia renováveis, por exemplo, energia solar fotovoltaica (Ingale et al., 2016 e Zaheeruddin & Manas, 2015), turbina eólica
(Zaheeruddin & Manas, 2015), biomassa (Montuori et al., 2014), energia hidrelétrica (Gonzalez et al., 2020) e outros,constituindo a chamada microrede CC. Portanto, a pesquisa de microrredes CC tornou-se uma alternativa atraente para integrar mais eficiência e acomodar melhor várias fontes de
energia renováveiscom sistemas de armazenamento de energia (Schiffer et al., 2016 e Radwan e Mohamed 2012), onde os conversores eletrônicos de
potência são o principal unidade de processamento de energiapara interface com as fontes, o que facilita a conexãoao sistema de energia convencional
(Lucas et al., 2019).Assim, as condições de estabilidade e desempenho destetipo de conversor é amplamente investigado, visando garantir a alta
qualidade em conversão e alto desempenhoquando as microredes estão sujeitas a incertezas (estruturadas ounão estruturado) devido a medições,
variáveis elétricas, dinâmica não modelada e outras. No entanto, em cascataconversores não são totalmente investigados em sistemas de distribuição
CC, em comparação com os conversores paralelos, que apresentammenor flexibilidade, grande estresse térmico e elétrico. Além disso, quando
conversores em cascata são usados,efeitos relacionados ao modelo matemático são negligenciados devido atolerância de componentes eletrônicos
(resistores, indutorese capacitores) e incertezas paramétricas (carga e entrada) e variações de tensão). Além disso, sistemas em cascata têm
importantes dinâmicas de controle a serem abordadas com estratégias de controlepara garantir estabilidade e desempenho
robustos,simultaneamente, quando o sistema de conversores em cascata é submetidoa uma variação de incerteza, por exemplo, variação de carga,
variação da tensão de entradaou variação nas cargas eletrônicas conectadas ao barramento cccomportando-se como carga de potência constante
(CPL), produzindo umavariação instantânea de potência no conversor do alimentador, atuando comcomportamento de resistência negativa.
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RESUMO
No Brasil, apesar dos esforços, ainda existe desperdício de boa parte da energia elétrica total gerada pelas diversas fontes, renováveis ou não,
ocasionado principalmente pela ineficiência de máquinas, equipamentos e processos em todas as classes de consumo. O país enfrenta grandes desafios
para prover os requisitos necessários de serviços de eletricidade nas próximas décadas, isso, porque a demanda por energia é crescente. A energia
elétrica participa cada vez mais de todos os aspectos da cadeia produtiva nacional e o bem estar econômico e social da população depende
crescentemente de um suprimento confiável e da qualidade da energia elétrica. Uma das principais fontes de redução do consumo de energia elétrica é
a Refrigeração, pois nela o desperdício chega a cerca de 30% em muitas instalações.Em instituições educacionais é comum sair de uma sala de aula e
deixar ligado o condicionador de ar ou até mesmo ligar/desligar o aparelho como estratégia para manter a temperatura ambiente no nível desejado.
Na visão da eficiência energética, esses hábitos são alguns dos responsáveis pelo desperdício de energia elétrica que, no Brasil, de acordo com a
Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (Abesco), gerou, entre os anos de 2017 a 2019, um prejuízo de R$ 61,7
bilhões ao país. Sabendo que, de toda energia produzida pelas diversas fontes geradoras, cerca de 22% são consumidas pelo setor de serviços
(comercial e público), onde os sistemas de climatização presentes nestes segmentos são responsáveis por 30% do consumo.Sabe-se que os sistemas de
condicionamento de ar proporcionam conforto, principalmente em ambientes fechados, por isso sua utilização se faz muitas vezes essencial em
instalações residenciais, industriais e comerciais. Muitos equipamentos de refrigeração ainda utilizam o controle humano para seu funcionamento, o
que não oferece na maioria dos casos uma maior eficiência no seu uso, gerando desperdício de energia. Desta forma, o presente estudo visa a busca
pela automação do sistema de refrigeração de ar em ambientes de grande desperdício na Instituição de ensino Estácio Belém. O estudo pretende
inicialmente levantar as características do sistema de refrigeração utilizado atualmente, entendendo suas particularidades, funcionamento e operação,
para então selecionar uma técnica de automação a ser implementada, que de acordo com sua viabilidade técnica, econômica e operacional, esta possa
contribuir com a redução do desperdício de energia e proporcionar ganhos financeiros à Instituição.
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RESUMO
A indústria automotiva, tem cada vez mais suscitado o uso de tecnologias confiáveis e que melhorem o desempenho de seus sistemas para garantir
maior confiabilidade, racionalização de recursos disponíveis e a consequente realização de diversos testes de performance para que os sistemas sejam
os mais adaptados possíveis ao seu usuário final. O Baja SAE é uma competição de alunos de engenharia cujo objetivo é desenvolver veículos off road
com as mesmas especificações de motor, porém da forma mais eficiente possível, a fim de possibilitar a aquisição de conhecimentos da área
automotiva, bem como propiciar aos alunos de engenharia de todo o Brasil, a possibilidade de participar de todas as etapas de projetos, desde sua
concepção, passando pelos projetos, básicos, detalhados e executivos.Um veículo off-road tem seus sistemas semelhantes aos automóveis
convencionais, mas destacam-se destes devido às adaptações necessárias para que estes possam ser utilizados em terrenos íngremes, com inclinações,
bem como terrenos sem pavimentação. Um sistema de suspensão bem dimensionado, nesses veículos representa garantia de que o veículo poderá
adaptar-se às modificações de terreno, sem que tenha seu desempenho comprometido.Para este projeto, serão realizadas análises de forças para que
seja possível avaliar a dirigibilidade do veículo, bem como a análise das características cinéticas que influenciam diretamente à suspensão veicular,
tendo em vista que o sistema vai manter o conforto do condutor ao mesmo tempo que mantém uma estabilidade e absorção de impactos decorrentes
das irregularidade do terreno, além de aliviar a corrosão das rodas ao mesmo tempo que mantém a aderência em um nível ideal.Para uma boa eficácia
de todo mecanismo é necessário avaliar bem todos os itens a serem selecionados, tais como materiaise tratamentos térmicos que possam ser
utilizados para melhoria da resistência do sistema, assim como garantir que a geometria mantenha-sebem alinhada, a fim de manter o desempenho no
nível mais adequado possível. A análise de geometria envolve ângulos a serem regulados, tais como camber, convergência, caster, que têm o objetivo
de oferecer todos os recursos cinéticos exigidos pelo veículo. Desta forma, este projeto pretende realizar análise de um sistema de suspensão de um
veículo off-road, analisando-se os critérios de seleção de materiais uma vez que a seleção das condições de trabalho “irão ditar as propriedades
exigidas do material” ( ALLISTER, William. 2007 . Pretende-se realizar também, análises de resistência, bem como de testes dinâmicos que possam ser
realizados numericamente, cujas especificações atendam às mais recentes tecnologias automobilísticas e que sejam compatíveis com os avanços
tecnológicos ora alcançados pela indústria. Objetiva-se realizar análises numérico-analíticas de ângulos, utilizando-se métodos analíticos de cálculos,
bem como métodos numéricos, como o de elementos finitos, utilizando-se softwares comerciais como o AutoCad ® e Inventor ®. Espera-se que ao final
deste projeto, obtenham-se geometrias de suspensão que possam ser escolhidas baseadas nos critérios de performance e desempenho tão exigidas no
mercado automotivo.
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Título: CADEIRA DE RODAS SUSTENTÁVEL PARA BANHO
Docente orientador: GLAUCIANE SANTOS DA SILVA

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: silva.glauciane@estacio.br

RESUMO
Muitas são as situações em que pessoas com necessidades especiais ou com limitação necessitam de atendimento especial. Isso faz parte do que se
entende como equidade. Uma das maiores necessidade a serem atendidas deve ser a garantia básica do direito de ir e vir de todos. O uso das cadeiras
de rodas sustentável almeja atender tanto quem possui necessidades especiais, quanto os idosos, gestantes e pessoas em recuperação de acidentes,
tanto em ambientes hospitalares quanto em ambientes residenciais, que outrora evidenciado, possuem certa carência de equipamentos que supram
suas carestias relacionadas às suas mobilidades reduzidas. À vista disso, a cadeira torna-se um item de suma relevância para a realização das tarefas do
cotidiano como nos momentos de execução das necessidades básicas, a fim de tornar tais atividades, práticas e confortáveis. No entanto, apenas uma
parte desses usuários possue uma cadeira de rodas adequada para tal manejo. Analisando desta forma, ponderamos o desenvolvimento de uma
cadeira que atenda às utilidades primordiais das pessoas com deficiência, adequando-se de forma ergonômica e adaptável às suas rotinas. Outrossim,
existem procedimentos e projetos experimentais com êxito que destacam o aproveitamento de materiais recicláveis na fabricação de cadeiras de
rodas. Sendo assim, associada a essa constatação, o projeto PIBIC 2020/2021 intitulado Cadeira de rodas sustentável para banho, surge com o
propósito de quitar a demanda não atendida pelo mercado atual. Posto isto, identificamos a possibilidade de realizar o projeto, permitindo utilizar
materiais como metalon e alumínio -descartados diariamente em obras de construção civil- como um recurso abundante para a realização do mesmo,
visto que esses meios acessíveis e recicláveis agem como forma de propagação da consciência sustentável, ou seja, mais que apurar sobre os recursos,
analisar e avaliar os resultados, o projeto visa ser uma solução acessível para pessoas que não possuem condições de adquirir as cadeiras convencionais
dispostas hoje pela indústria. Vale ressaltar que além de abranger a área socioeconômica, ambiental e logística, com a proposta de um produto mais
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funcional, o projeto visa desmistificar a ideia de um consumismo capitalista e extrativista, expondo que há uma solução plausível e eficaz para esse
impasse, ainda que não seja produzida com materiais de primeira linha. Por conseguinte, definiremos pela utilização de pesquisas de campo, testes
estruturais e análises o quão relevante é essa proposta de sustentabilidade. Outorgando, sempre que necessário, que a teoria seja construída ao longo
da consolidação deste projeto.
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RESUMO
A manutenção do equilíbrio e da orientação corporal em humanos é garantida pelo adequado funcionamento do sistema de controle postural. A
investigação desse controle tem despertado interesse em profissionais de diversas áreas, tais como, Fisioterapia, Educação Física, Medicina, Psicologia,
entre outras ciências da saúde. Dentro deste contexto, as Engenharias com enfoque nas ciências biomédicas têm se imbuído nas pesquisas relacionadas
à manutenção e recuperação da saúde, além da prevenção de lesões e agravos. As análises biomecânicas constituem princípio fundamental para a
análise posturográfica, portanto abarcam os princípios de planejamento motor no sistema nervoso, os princípios anatômicos e cinesiológicos bem
como os conceitos do momento de uma força, força resultante, resistência dos materiais, entre outros. Para estabelecer a interação biofísica, os sinais
de aquisição precisam ser processados, com o tratamento dos sinais adquiridos dos transdutores eletromecânicos para serem interpretados de forma a
se compreender o fenômeno oscilatório do corpo humano. Sendo assim, a vertente eletroeletrônica da Engenharia constitui fator primordial para a
execução do projeto, bem como as programações de software com intuito de apresentar uma melhor interface de interpretação e manuseio do
usuário final. Por isso este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de força para a avaliação quantitativa do equilíbrio. Em um
primeiro momento, os discentes dos cursos de Engenharia, auxiliados pelos seus orientadores irão desenvolver o modelo de plataforma de força, além
de componentes para possibilitar que a plataforma de movimente em diferentes sentidos e diferentes frequências de oscilação. Os discentes do curso
de Fisioterapia, auxiliados pelos orientadores, farão levantamentos bibliográficos sobre a avaliação postural, ministrarão palestras para a equipe,
englobando o aspecto fisiológico do controle postural, além de padronizar os ensaios, indicar alterações no equipamento, objetivando os protocolos de
coleta, uma vez que o produto estiver em fase de testes. Como resultados esperados, iremos capacitar os alunos das áreas da saúde com o
conhecimento nas tecnologias de avaliação, tornando a prática profissional ampla, minimizando o caráter empírico, além de fornecer uma ferramenta
quantitativa que possibilitará uma prática menos “examinador dependente”, bem como conceder aos discentes dos cursos de engenharia a prática
para execução de projetos em uma nova perspectiva – a engenharia voltada para a saúde.
Aluno: Ana Vitória Gomes de Lima
Aluno: Dara Caroline da Silva Araújo

Curso do aluno: Fisioterapia
Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Título: ESTUDO DE MELHORIAS EMPROJETO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS
Docente orientador: SÉRGIO LUIZ MATOS DA CRUZ

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: sergio.cruz@estacio.br

RESUMO
O transporte de insumos dentro de uma planta industrial é fundamental para a agilidade do processo, sendo decisivo para a viabilidade financeira da
mesma. As correias transportadoras são bastante empregadas nas indústrias de nossa região, com destaque as plantas de processamento de grãos e de
beneficiamento de minérios, por permitir um fluxo constante com uma capacidade de vazão bastante atrativa. O projeto da correia transportadora
normalmente é desenvolvido por empresas de fora do estado ou de fora do país, em um segmento bastante especializado, que encarece bastante o
custo desta aquisição. Absorver a cultura sobre correia transportadora e desenvolver metodologias próprias para dimensionamento e produção de
documentação técnica de deste tipo de equipamento pode vir a abrir um mercado bastante atrativo localmente, visto que a demanda de projeto deste
tipo de equipamento é boa e a demanda paralela de melhorias de transportadores existentes é bastante significativa. O projeto de correias
transportadoras (do dimensionamento conceitual ao detalhamento para fabricação e montagem) abrange etapas que se particularizam conforme o
emprego do equipamento. As metodologias de dimensionamento mais utilizadas podem ser sintetizadas em uma rotina para melhorar a decisão de
escolha das partes e do tipo de transportador. Para os equipamentos já em operação, devido a necessidade de se alterar o fluxo de produto dentro da
planta industrial ou com mudança de carga operacional devido mudanças de produtos ao longo da vida útil do equipamento, é frequente a demanda
para estudos de repotenciamento de correia transportadora, que também requer mão de obra especializada para o desenvolvimento do mesmo. Há
uma tendência crescente também de realizar estudos de otimização de equipamentos, pois se costuma alongar a vida útil do equipamento. Com a
utilização do equipamento fora dos parâmetros previstos inicialmente pelo projeto do equipamento, eleva-se bastante o custo de manutenção deste
que impactam diretamente nos custos da planta industrial, e a correia transportadora costuma ter este papel, principalmente em plantas de
mineração. Os dados de saída do dimensionamento podem vir a serem utilizados como parâmetros de entrada para a montagem de um modelo
numérico de correia transportadora com o intuito de automatizar o projeto, reduzindo sensivelmente o tempo e o custo de desenvolvimento do
equipamento.
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RESUMO
Com a grande explosão do Covid – 19, uma doença que atua diretamente no pulmão do indivíduo, deixou de forma clara a falta de preparo para atuar
em uma pandemia, vale destacar que não é apenas característica do Brasil, mas algo que está representando mundialmente. As notícias mostram todos
os dias os inúmeros problemas que a saúde pública sofrem em uma pandemia pela falta de constantes itens de caráter básico, como a falta de epis, por
exemplo, outro item seria meios de auxiliar na respiração dos seus pacientes. O objetivo desse projeto é buscar formas de desenvolver um respirador
mecânico mais viável sem perder a qualidade dos que são comercializados com preços elevados, sendo ele construído com materiais nacionais,
iniciando com o desenvolvimento de um programa para a estruturação, após pesquisa para tubos resistentes e a circulação, com a possibilidade de
instalar uma bateria carregável em casos de emergência, como uma queda de energia, comuns no país brasileiro. A utilizada desse equipamento não se
faz apenas necessário em épocas de pandemia, além de poder ser utilizado fora das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), mas algo que possa ser de
forma portátil em algum momento, podendo auxiliar não apenas pessoas vítimas de Covid – 19, mas podendo ser utilizado por pacientes que
apresentam histórico de doenças respiratórias, o que resulta em um grande número de pacientes no país. Primeiramente a pesquisa terá a
fundamentação teoria fortalecida, em seguida será estruturada de forma física na prática onde será empregado o conhecimento adquirido na pesquisa,
fortalecendo por meio de publicações em artigos e congressos. Podemos destacar que onde se encontra um dos maiores problemas atuais devido seria
à falta de respiradores, muitas vezes provenientes do país chinês, e sendo que a doença está presente no cenário mundial, a escassez se faz cada vez
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mais presente, levando centenas de pessoas a óbito. Um mecanismo que possui um processo que podendo buscar uma solução não tão simples, mas
entendendo o funcionamento e meios que substituíam matérias que o tornam mais caro, podendo ser fabricado de forma nacional.
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Título: QUEM POUPA TÊM!
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RESUMO
Para começar a falar de dinheiro, precisamos primeiro entender dois conceitos muito importantes, que são a base do mundo das finanças: produção e
consumo. Produzir é trabalhar. É do trabalho que vem nosso dinheiro. Pode ser do trabalho dos pais ou parentes, se não trabalhamos, ou do trabalho
já realizado, no caso de aposentadorias. Nós consumimos nossa energia e nosso tempo quando trabalhamos e produzimos. Somos nós, as pessoas, os
principais elementos do processo de produção. Algumas pessoas trabalham como autônomos e são remuneradas pela venda dos seus produtos ou dos
serviços que prestam. Outras trabalham ganhando salário, que geram produtos ou serviços para os seus patrões. O patrão, então, paga a eles, um
salário. O salário é como se fosse o aluguel da força de trabalho do empregado por um determinado período, que pode ser hora, dia, semana ou mês.
Todos nós produzimos alguma coisa, mas nem sempre ganhamos dinheiro por isso. Às vezes, não ganhamos, mas deixamos de gastar. É o caso das
donas de casa, que nada recebem pelos trabalhos de cuidar da casa e dos filhos, mas deixam de pagar para que alguém faça a limpeza, cozinhe, lave e
passe a roupa. Mesmo quando trabalhamos fora, às vezes fazemos serviços domésticos, como capinar o quintal ou pintar a casa. Não há remuneração
financeira, mas o valor que deveria ser pago para outra pessoa fazer esses serviços ficará conosco. É dinheiro que não foi gasto. O trabalho voluntário é
uma outra forma de produção em que não se ganha dinheiro; é o serviço prestado em benefício de alguém ou de alguma comunidade. Nesse caso, a
recompensa é o carinho recebido das pessoas, o exercício da cidadania e a sensação de bem-estar por contribuir para a melhoria da vida dos outros.
Todos sabemos o que é poupança - poupar é guardar dinheiro, poupar é não gastar todo o dinheiro que temos. O conceito de poupança tem a ver com
renda. A renda é aquilo que se obtém com o trabalho – salário, venda de produtos ou serviços, aluguéis, pensões ou aposentadoria. Com essa renda a
pessoa compra e paga por casa, comida, roupa, estudo, lazer, ou seja, tudo de que necessita ou que deseja. Quando a pessoa não consome toda a sua
renda, essa sobra poderá ser transformada em poupança. Para os economistas, poupar é deixar de consumir agora para consumir no futuro. Por
exemplo, se uma pessoa pretende comprar uma geladeira nova e não tem todo o dinheiro nesse momento, poderá guardar um pouco de sua renda
mensal e, ao final de alguns meses, terá o valor suficiente para fazer a compra. Assim, a pessoa deixou de consumir outras coisas que ela poderia
comprar hoje para fazer a compra de um bem de valor maior, no futuro. Ter uma vida financeira saudável, sem buracos no orçamento mensal e com
gastos equilibrados é o sonho de muita gente, e as lições começam em casa. Pensando nisso, O projeto QUEM POUPA TÊM! vai auxiliar as famílias no
controle das finanças, de forma a evitar perdas e gerar estabilidade no bolso. É uma Educação financeira para os feirantes da feira da pedreira que se
localiza em Belém do Pará. Ensinar os feirantes a organizar seus gastos, diminuindo as despesas e economizando. Além disso, ela permite entender as
melhores ações e investimentos. Auxiliando na hora de investir e aumentando o lucro ou de poupar. Utilizando a Educação Financeira, os feirantes
passam a entender a importância do controle orçamentário e, como vantagem, eles conseguem: habilidades e confiança para tomar as melhores
decisões financeiras. Dessa forma é possível liquidar as dívidas e ainda fazer uma reserva para situações futuras.
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RESUMO
Os índices de inadimplência vêm se elevando nos últimos meses, segundo informações divulgadas pelos órgãos responsáveis pelo acesso e proteção ao
crédito no país,fato este que, evidencia a necessidade das pessoas tomarem conhecimento para as próprias finanças, ou seja, educar-se
financeiramente. Não deixar para se organizar com as finanças quando o problema já está difícil de resolver, se prevenir dos problemas financeiros é
mais econômico do que remediá-los. Com atitudes financeiras conscientes, conhecendo as próprias finanças e zelar por elas, fará com que esses índices
de inadimplência que estão elevados diminuam. Com o conhecimento das contas de receitas e despesas, pode-se elaborar um planejamento bem
estruturado e monitorá-lo periodicamente, controlando dessa forma o que foi obedecido e o que não foi no planejamento. Mesmo com bons salários e
rendimentos eventuais altos, sem a educação financeira pode-se colocar tudo a perder. Quanto mais cedo as pessoas compreenderem que fazer o
orçamento financeiro pessoal, mensal, e acompanhar as oscilações que ocorrem melhores serão os resultados da gestão financeira familiar ou pessoal.
Acompanhando e atualizando o orçamento para ficar o mais próximo possível do projetado, permite o estabelecimento de metas mais longas, de
cunho mais significativo para o indivíduo do que as necessidades básicas ou supérfluas. Se não houver educação financeira e consciência para distinguir
os desejos e necessidades, o querer e o precisar, dificilmente haverá o controle e planejamento das finanças. O projeto CONTABILIZANDO aborda o
tema gestão financeira pessoal. Com os níveis de inadimplência elevados, com tantos produtos a disposição do consumidor e com as pessoas
realizando tantas tarefas ao mesmo tempo, percebe-se a intensa necessidade de cada indivíduo controlar o próprio orçamento, ou seja, efetuar a
gestão financeira pessoal. O projeto se propõe a verificar os percentuais que os consumidores presumem gastar e os que realmente gastam com os
diversos tipos de gastos existentes. A metodologia utilizada foi classificada como exploratória, pesquisa bibliográfica, também como pesquisa-ação no
qual os sujeitos da pesquisa participam ativamente para a resolução do problema, pesquisa quantitativa e qualitativa.
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RESUMO
O teletrabalho (aquele realizado fora das dependências da organização) se mostrou uma alternativa conveniente diante da medida de distanciamento
social, adotada para o controle da recente pandemia de COVID-19. O teletrabalho exige competências específicas que podem ser consideradas
excedentes e representar uma condição chamada de sobrequalificação (aquela na qual um trabalhador possui qualificação maior do que a exigida para
seu trabalho). A sobrequalificação tem sido encontrada negativamente relacionada a atitudes e comportamentos no trabalho; contudo, alguns autores
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sugeriram que ela poderia oferecer, às organizações, uma reserva de competências para uso futuro. Pesquisas sugerem que a satisfação no trabalho se
relacionaria positivamente ao teletrabalho e negativamente à sobrequalificação; além disso, o uso de competências excedentes se relacionaria
negativamente à sobrequalificação. Consequentemente, o teletrabalho, enquanto uso de competências excedentes, poderia reduzir a
sobrequalificação, o que reduziria o efeito desta sobre a satisfação no trabalho. Devido às suas consequências, as organizações têm evitado a
contratação de indivíduos sobrequalificados. Todavia, a sobrequalificação não é algo a ser evitado, mas a ser gerenciado e, para isso, é necessário
produzir conhecimentos acerca desse fenômeno, como, por exemplo, identificando variáveis (moderadoras e mediadoras) capazes de reduzir seus
efeitos. Se a sobrequalificação afeta negativamente a satisfação no trabalho, então afeta negativamente a qualidade de vida das pessoas. Logo, deve
ser objeto de intervenção por parte das organizações, pois estas têm responsabilidade social para com o bem-estar de seus membros. O teletrabalho
exige novas competências que, provavelmente, indivíduos sobrequalificados possuem, mas os não sobrequalificados, não. Caso isso seja observado
nesse estudo, exemplificará o quão vantajoso pode ser às organizações possuir membros sobrequalificados. Assim, o objetivo deste estudo será
verificar se o contexto de trabalho (teletrabalho ou trabalho convencional) moderará a relação negativa entre sobrequalificação (variável antecedente)
e satisfação no trabalho (variável critério). Este estudo classifica-se como de abordagem quantitativa, método correlacional, amostra não probabilística
e de conveniência. Pretende-se obter participação de 300 pessoas, recrutadas via listas de e-mail e de contatos de redes sociais, as quais responderão a
um questionário sociodemográfico, uma escala de satisfação no trabalho e uma escala de sobrequalificação percebida, hospedados na internet. Em
observância à legislação em vigor, este projeto foi submetido à apreciação de um comitê de ética em pesquisa. Os dados serão analisados por meio de
modelagem de equações estruturais, avaliando-se o ajustamento do modelo, por meio do índice de ajustamento comparativo (CFI) e desvio-padrão
empírico generalizado de aproximação (RMSEA), entre outros, utilizando-se o programa R. Espera-se que este estudo permita verificar se, ou não, a
relação entre sobrequalificação percebida e satisfação no trabalho diferirá entre os contextos de trabalho. Assim, espera-se oferecer suporte teóricoempírico às organizações de trabalho para o gerenciamento da sobrequalificação, bem como para compreensão dos efeitos do teletrabalho para a
satisfação no trabalho. Como implicação teórica do estudo, espera-se acrescentar à literatura evidências empíricas acerca da relação entre
sobrequalificação e satisfação no trabalho entre indivíduos em diferentes contextos de trabalho, contribuindo assim para a teoria da área e
fundamentação de novos estudos.
Aluno: Izabelly Aquino Pureza
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: AUTODETERMINAÇÃO CORPORAL NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS: ÚTERO DE SUBSTITUIÇÃO E NOVOS DIREITOS PRIVADOS
E-mail: priscilla.jordanne@estacio.br
Docente orientador: Priscilla Jordanne Silva Oliveira

RESUMO
Os avanços biotecnológicos tornaram a reprodução humana artificial uma possibilidade científica de efetivação do direito ao livre planejamento
familiar para pessoas impossibilitadas de procriarem naturalmente ou que não desejam ter relações sexuais e/ou afetivas para efetivação do projeto
parental e mais, pessoas que não pretendam por qualquer outro motivo, gestar os próprios filhos. A manipulação da vida e a ausência de interferência
normativa tornaram as técnicas de inseminação artificial e fertilização in vitro, um campo fecundo para uma perspectiva liberal da relação médicopaciente, promovendo questionamentos éticos e morais acerca dos limites da intervenção humana e sua necessária regulamentação, com os quais
vêm contribuindo o discurso bioético desde o início da década de 70. Por outro lado, percebe-se a bioética a partir de um estatuto epistemológico
ético, plural e transdisciplinar que compreende as ciências e humanidades. Nesse sentido, a relação dialógica entre a moral e o direito, evidente no
plano de fundamentação da norma jurídica, introduz a bioética no Estado Democrático de Direito a partir do Biodireito, microssistema jurídico que
incorpora os preceitos bioéticos para normatização e interpretação das práticas de manipulação da vida em sentido amplo. A bioética e o biodireito,
portanto, relacionam-se uma vez, sendo necessário o estabelecimento de uma racionalidade ética-argumentativa e jurídica para normatização e/ou
interpretação de situações subjetivas patrimoniais e extrapatrimoniais e que revelam diuturnamente novas exigências derivadas de alguma concepção
de autonomia a partir, sobretudo, da inovação tecnológica e o progresso científico, no panorama do contrato. As técnicas de reprodução artificial
referidas anteriormente representam um conflito ético-jurídico quando o desejo de ter filhos ou de exercer livremente o planejamento familiar, não
coincide com uma possibilidade efetiva de fazê-lo em virtude de impedimento psicofísico de gestar o próprio filho ou, impossibilidade natural de fazêlo, sendo necessária a participação de uma pessoa alheia ao projeto parental para gestá-los em uma relação que apenas pode ser denominada
contratual, independente do caráter oneroso. A gestação realizada por uma mulher em benefício da efetivação do projeto de livre planejamento
familiar de outrem, que pretende tornar-se pai e/ou mãe, é denominada gestação de substituição, embora possa ser também referenciada
popularmente como barriga de aluguel. Diante de todo o exposto, problematiza-se a validade e os limites de conteúdo e de eficácia dos contratos de
gestação de substituição, compreendidos como atos de construção da identidade do sujeito de direito ao livre desenvolvimento da personalidade,
perquirindo a partir da teoria geral dos contratos, elementos de formação, execução e extinção do vínculo jurídico que será formado entre a gestante
de substituição e os pretensos pais da criança a ser gestada. Para tanto, o objetivo geral do presente projeto é identificar o objeto do contrato de
gestação de substituição, se patrimonial ou extrapatrimonial e, a partir disso, classificá-lo quanto aos seus efeitos, disposições de validade, elementos
de formação, garantias legais e, parâmetros de extinção contratual, propondo, ao final, um recorte biojurídico da teoria geral dos contratos para o
contrato de gestação de substituição, que compreende o livre desenvolvimento da personalidade e a autodeterminação corporal da mulher cedente,
fundada no conceito pós-metafísico de pessoa. Espera-se concluir que o exercício dos direitos subjetivos de personalidade podem ser transacionados
como expressão da autonomia privada e, portanto, são objetos válidos e aptos a atraírem a validade dos contratos de gestação de substituição, desde
que observada sua forma e a capacidade legal das partes. O desenvolvimento da pesquisa ora projetada encontra-se fundamentado na vertente
teórico-metodológica denominada jurídico-sociológica ou empírica.
Aluno: Gabrielle Batista Moreira de Souza
Aluno: Fernanda de Oliveira Alecrim
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Título: FUNDAMENTAÇÃO, CONTRADITÓRIO E LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS PADRONIZADA
E-mail: carollinelr@hotmail.com
Docente orientador: Carolline Leal Ribas

RESUMO
Esse projeto visa analisar a legitimidade das decisões judiciais padronizadas tendo como parâmetro a Teoria Neoinstitucionalista do Processo,
elaborada por Rosemiro Pereira Leal, como forma de se questionar a democraticidade dos precedentes judiciais. A Constituição Federal de 1988
atribuiu ao processo judicial um caráter democrático de modo que os julgados sejam proferidos observando os princípios do contraditório, da duração
razoável, da imparcialidade, da ampla defesa e da fundamentação. Deste modo, para se garantir decisões legítimas, faz-se necessário que o processo se
desenvolva em sintonia com o modelo constitucional de processo, o qual se estrutura pela principiologia constitucional e pela participação das partes
na construção do provimento. Contudo, a demanda por uma justiça mais célere e pela efetividade na prestação jurisdicional foi fonte inspiradora para
o desenvolvimento de um sistema de padronização de jurisprudência, o que ocorreu em virtude de alterações promovidas pelo Poder Legislativo, com
a instituição de mecanismos como súmulas vinculantes, técnicas de julgamento liminar e uniformização de recursos repetitivos nos Tribunais
Superiores. Como consequência, por meio dessas técnicas processuais, abriu-se a possibilidade de se atribuir ao julgado um efeito vinculante, de modo
que em futuros processos seja adotado o posicionamento jurisprudencial já firmado, considerado decisão- padrão. Após a promulgação do Novo
Código de Processo Civil, Lei n° 13.105/2015, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro uma nova metodologia de adoção de precedentes
obrigatórios, segundo a qual decisões de Tribunais de segundo grau de jurisdição devem ser utilizadas como fundamentos para futuros julgados.
Todavia, percebe-se que a utilização de provimentos vinculantes no direito brasileiro, muitas vezes, tem acontecido de forma indiscriminada, pois os
julgadores simplesmente decidem com base em um precedente sem ao menos verificar se há razoabilidade ou diferenças entre a decisão
anteriormente prolatada e o caso concreto. Muitas vezes, ainda que o caso seja o mesmo, a parte vai ser atingida por uma decisão de cuja construção
ela não participou. Ademais, ao padronizar, fecha-se o argumento, ou seja, é como se a legitimidade da decisão fosse se erodindo, na medida em que
não se aceita mais discussão. Tal fato traz à tona a questão da legitimidade desses julgamentos padronizados, uma vez que, embora haja previsões
normativas quanto ao uso dessas técnicas de vinculação, dá-se ensejo à violação direta aos princípios do devido processo constitucional e a garantia de
ampla argumentação das partes. Para que tal investigação se prossiga, será empregada uma metodologia exploratória, bibliográfica e documental,
iniciando seu itinerário investigativo pela leitura e análise crítica da adoção dos precedentes no Direito brasileiro, em um processo de aproximação dos
sistemas common Law e civil Law. Posteriormente, faz-se uma reflexão crítica acerca das teorias do processo, com ênfase a atual teoria do professor
Rosemiro Pereira Leal, conhecida como teoria neoinstitucional do processo. Em seguida, será desenvolvido um estudo de casos jurisprudenciais, tendo
como ênfase, especialmente, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça proferidos após o advento do Novo Código de
Processo Civil. Os órgãos jurisdicionais têm a responsabilidade e missão constitucional de uniformizar e pacificar a jurisprudência, fator decisivo,
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determinante e estabilizador numa sociedade democrática de direito. Contudo, instiga-se uma reflexão crítica até que ponto as decisões padrões são
construídas em cotejamento com as partes, propiciando a efetivação de um processo construído sob a ênfase discursiva.
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Título: RACISMO RECREATIVO - COMO NATURALIZAMOS A DISCRIMINAÇÃO RACIAL ATRAVÉS DO USO DE RACISMO RECREATIVO?
E-mail: profalanmatos@yahoo.com.br
Docente orientador: Alan de Matos Jorge

RESUMO
Há inúmeros casos de discriminação racial que chegam constantemente ao Poder Judiciário para serem apreciados. Quando se analisa a jurisprudência
brasileira existente relacionada a tal temática, percebe-se, a priori, que a abordagem do tema no meio jurídico ainda necessita de estudos mais
aprofundados acerca dos conceitos de injúria racial, racismo recreativo, racismo estrutural, racismo aversivo, racismo simbólico, microagressões e
racismo institucional. Isso se dá, pois trata-se de temática que possui diversas nuances, não apenas jurídico-valorativas, mas também estruturais
relativas à formação e desenvolvimento da própria sociedade brasileira. Uma melhor compreensão do tema e de como o mesmo perpassa a esfera
jurídica tem se mostrado fortemente relevante e envolve a compreensão de diversos conceitos que são pouco destrinchados na academia. Em
decorrência disso, tem-se a formação de juristas que não dominam determinados assuntos que, por vezes, são considerados erroneamente como
periféricos ou de menor importância. Se a academia não fornece ao estudante de graduação em Direito o conhecimento técnico aprofundado sobre
tais temáticas, dificilmente ocorrerá mudança substancial na tratativa de tais temas, especialmente no modo de pensar e de decidir dos tribunais.
Considerando tal realidade, a discriminação racial através do uso do racismo recreativo no Brasil demanda estudos zetéticos, a fim de se compreender
o seu grau de profundidade e seus reflexos na sociedade brasileira. Neste contexto, estudar detidamente conceitos como “Racismo Recreativo”,
“Racismo Aversivo”, “Racismo Simbólico”, “Racismo Institucional”, “Microagressões”, “Branquitude”, “Injúria Racial”, dentre outros, ressalta-se em sua
emergência e importância. No que diz respeito à metodologia, será realizada pesquisa bibliográfica de autores que já abordaram, até o momento,
temas relacionados à discriminação racial. Além disso, promover-se-á o estudo de casos que já chegaram aos Tribunais Superiores com o objetivo de se
compreender a visão atual do Judiciário sobre o tema em referência. Pelo exposto, esta pesquisa se mostra de suma importância, sendo atual e
urgente a análise aprofundada de temáticas que fazem parte da estruturação da nossa sociedade, com o objetivo de se compreender, entre outros
pontos, como naturalizamos a discriminação racial em nosso país através do uso de racismo recreativo. Em inúmeras situações o Direito se apresenta
como ferramenta de dominação social que permite a construção de relações de poder díspares e discriminatórias. Entretanto, é também o Direito um
meio de transformação dessas dinâmicas que conformam a sociedade e que permitem trânsitos políticos imprescindíveis para que as disputas entre
todos os corpos racializados (seja como brancos ou como negros) se deem sobre bases minimamente justas.
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE CONVERSORES MULTINÍVEIS MONOFÁSICOS PARA SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
E-mail: ramon.souza@estacio.br
Docente orientador: Ramon Henriques de Souza

RESUMO
As necessidades energéticas estão crescendo cada vez mais, graças aos avanços tecnológicos, demanda populacional, entre outros. Logo, é crescente
também a demanda por energias do tipo renováveis, para que estas necessidades sejam providas de forma sustentável. Um dos tipos de energia
renovável que está crescendo mundialmente, e tem grande potencial para crescimento no Brasil é a energia Fotovoltaica, que consiste em converter a
energia da incidência de luz solar em energia elétrica. Considerando que o Brasil é um país onde a incidência de luz solar é consideravelmente alta, o
mercado é promissor. Porém, hoje em dia, ainda é considerado um sistema de custo elevado. Como os painéis solares fornecem tensão elétrica para o
usuário na forma CC, isto é, Tensão Contínua, é necessário um dispositivo para converter esta tensão em alternada, forma como os equipamentos
eletroeletrônicos e eletrodomésticos de uma residência, por exemplo, funcionam. Este dispositivo é chamado Inversor ou Conversou CC-CA. Este
conversor é parte integrante e fundamental para o bom funcionamento de um sistema de Energia solar. Existem conversores simples, de dois níveis,
que são empregados em sistemas monofásicos e/ou de baixa tensão, e também os conversores multiníveis, necessários quando se opera em
média/alta tensão, devido as suas particularidades. Existem diversas topologias de sistemas para conversores multiníveis já estudadas, que se diferem
na quantidade de componentes ativos (chaves eletrônicas) e componentes passivos (capacitores e indutores). Acredita-se que trabalhar com inversores
multiníveis em sistemas monofásicos e de baixa tensão possam trazer algumas vantagens para o funcionamento do sistema, e também para não
prejudicar a rede elétrica da concessionária de energia, quando o sistema fotovoltaico está interligado ao sistema elétrico comercial. O presente
projeto visa averiguar esta condição, de, para um sistema de energia fotovoltaico, aplica-lo utilizando um conversor multinível, verificando e
comparando ele com os sistemas de conversor de dois níveis, que são os mais utilizados em sistemas de baixo porte, como por exemplo, uma aplicação
para apenas uma residência. Assim espera-se que se tenha uma comparação em índices como: Eficiência, THD (Taxa de distorção harmônica),
qualidade da forma de onda sintetizada e custo-benefício.
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Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título: ESTADO DO CONHECIMENTO: A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
E-mail: rafaela.carla@estacio.br
Docente orientador: Rafaela Carla E Silva Soares

RESUMO
A Constituição Federal do Brasil (1988) assume como fundamental, dentre outros, o princípio da igualdade, quando reza no caput de seu artigo 5, que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade". A EJA é conhecida como o lugar da diversidade, da “inclusão”. É
na EJA que encontramos educandos que, por experiências traumáticas em sua escolarização, afastaram-se da escola quando ainda crianças ou que por
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dificuldades financeiras precisaram escolher entre estudar e sobreviver. Sem contar o grande número de jovens e adultos com história de deficiência
que ainda não tem acesso a qualquer tipo de escolarização ou que só puderam acessá-la quando já em idade adulta. As diretrizes brasileiras para a
educação especial na Educação Básica datam de 2001 e, aos poucos, sujeitos com necessidades especiais têm chegado às turmas de EJA, entretanto,
poucos estudos debruçaram-se sobre este tema. A presente pesquisa pretende responder a seguinte questão norteadora “o que as pesquisas t m
revelado sobre a inclusão do adulto com necessidades especiais na Educação de Jovens e Adultos?”. Esta pesquisa bibliográfica objetiva construir o
estado de conhecimento das produções acadêmicas publicadas entre 2001 e 2020, observando a interface entre a Educação Inclusiva e a Educação de
Jovens e Adultos. Tomaremos como base para o referencial teórico, estudos de importantes pesquisadores das áreas contempladas neste estudo.
Caracterizamos esta pesquisa como predominantemente qualitativa, em que haverá uma etapa inicial de levantamento de dados sobre a educação
inclusiva no Brasil, bem como, de estudos sobre as mais diversas temáticas que abordem a interface entre a EJA e a educação inclusiva. A posteriori,
realizaremos uma revisão bibliográfica sobre o tema no Portal CAPES, BDTD, Reuniões da ANPEd e SCIELO (TABELA 1), por meio dos seguintes
descritores combinados entre si “Educação de Jovens e Adultos” “EJA” “Educação Inclusiva” “inclusão” “necessidades especiais” “defici ncia”. O
corpus textual selecionado será sistematizado por data da publicação, título, autor, palavras-chave e categorizado por temáticas para posterior análise
de conteúdo.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Estella Mara Silva Siqueira
Meire Hely Moreira Faria
Maria Aparecida Cordeiro dos Santos
Carolina dos Santos Araújo

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

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título: EFEITO DA DURAÇÃO E DA QUALIDADE DE SONO NO ESTADO DE ALERTA, HUMOR, QUALIDADE DE VIDA, ESTADO DE ALERTA, HUMOR,
QUALIDADE DE VIDA, MEMÓRIA E ATENÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
E-mail: fvp.fisio@gmail.com
Docente orientador: Fernanda Viegas Paulo

RESUMO
O débito de sono afeta as funções motoras e cognitivas e, consequentemente, reduz a aptidão física e psicomotora, bem como altera hormônios e o
metabolismo em geral. Diante das consequências da restrição de sono e qualidade ruim de sono, são necessárias evidências científicas a fim de elucidar
o comportamento de variáveis fisiológicas e psicomotoras. Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo verificar se há influência da
duração e qualidade de sono no estado de alerta, no humor, na qualidade de vida, na memória e na atenção de estudantes universitários. Além disso,
tem como objetivos específicos: (1) avaliar duração e qualidade de sono dos estudantes universitários; (2) avaliar o estado de alerta dos estudantes
antes e após as aulas do curso de graduação; (3) avaliar o estado de humor dos estudantes antes e após as aulas do curso de graduação; (4) avaliar a
qualidade de vida dos estudantes dos estudantes universitários; (5) verificar a influência do nível de ativação física na qualidade de sono dos estudantes
universitários; (6) avaliar o nível de atividade física dos estudantes universitários; (7) investigar se há influência dos turnos de estudo (matutino x
noturno) e dos períodos do curso de graduação na duração e qualidade do sono, bem como no estado de alerta de estudantes universitários.
Inicialmente, estudantes universitários (homens e mulheres) de 18 a 49 anos serão recrutados por meio de avisos nos murais do Centro Universitário e
anúncios em sala de aula. Os estudantes preencherão um questionário para avaliação dos dados pessoais e de saúde, bem como da qualidade do sono
(Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh) e o questionário de Matutinidade e Vespertinidade de Horne e Ostberg, antes das aulas do curso de
graduação. Posteriormente, os estudantes preencherão uma escala para avaliação do estado de alerta (Karolinska Sleepiness Scale) e farão o teste de
dígitos (avaliação memória e atenção) antes e após as aulas dos cursos de graduação nos turnos matutino e noturno. Todas as avaliações serão
realizadas no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Em relação à análise estatística serão aplicados os seguintes testes: Kolmogorov-Smirnov,
ANOVA de medidas repetidas, ANOVA de amostras independentes, tamanho do efeito de Cohen, coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman
(de acordo com a distribuição de dados). Toda análise estatística será realizada usando o software SPSS para Windows, versão 21.0.
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Título: ESTUDO OBSERVACIONAL SOBRE O EFEITO DE CARACTERÍSTICAS MOTIVACIONAIS NAS TAXAS DE PRESENÇA, ABANDONO E RETENÇÃO DE
PRATICANTES DE DIFERENTES MODALIDADES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS.
E-mail: joão.p@estacio.br
Docente orientador: João Paulo Pereira Rosa

RESUMO
A prática do exercício físico regular tem sido uma maneira efetiva de se promover a saúde ao aumentar ou melhorar capacidades físicas e psicológica
dos indivíduos praticantes. No entanto, a sociedade moderna exibe um número elevado de indivíduos sedentários, que exibem dificuldade em
incorporar regularmente um programa de exercícios fiscos ao cotidiano. Considerando a prática de exercícios físicos, alguns indivíduos podem exibir
diferentes perfis motivacionais e preferências para realização do exercício físico. Assim o objetivo deste trabalho é investigar as relações entre as
características motivacionais nas taxas de presença, abandono e retenção de praticantes de diferentes modalidades de exercícios físicos. A amostra
proposta consiste em praticantes masculinos e femininos das modalidades Pilates, Musculação e Crossfit ® (individual) e Aulas coletivas, Artes Marciais
e Ginástica Funcional (coletiva). As avaliações serão compostas pela aplicação de questionários para definir as motivações que levam os participantes a
realizar (ou mantém realizando) atividades físicas, bem como para caracterização do perfil motivacional (motivação intrínseca e extrínseca). Além
disso, as taxas de presença, abandono e retenção dos participantes será monitorada por meio do registro de acesso dos participantes no período da
análise do presente estudo.Por meio deste estudo, espera-se identificar se o perfil e características motivacionais tem relação com as modalidades de
exercício físico praticadas. Dessa forma, a identificação das preferências antes do início da rotina de exercício físico poderia proporcionar aos
praticantes um nível motivacional para adotar o exercício físico em suas rotinas diárias. Além disso, esta identificação a partir de uma triagem a priori,
pode balizar a tomada de decisões dos profissionais de educação física na prescrição de protocolos alinhados com a preferência do aluno(a) como
forma de estratégia comportamental com intuito de aumentar as taxas de presença e retenção para prática regular de exercício físico.
Aluno: João Manuel Carvalho Osório
Aluno: Juliana Correia Borges
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título: AVALIAÇÃO DO SONO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
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RESUMO
Os professores universitários podem apresentar um padrão de sono instável, considerando as inúmeras tarefas e responsabilidades acadêmicas
impostas aos mesmos. O sono é definido como um estado reversível que se alterna com a vigília, sendo algo fisiológico e necessário para a manutenção
da homeostase. O sono de má qualidade pode acarretar prejuízo à saúde mental e ao bem-estar físico, trazendo malefícios em curto e/ou longo prazo.
Compreender o comportamento do sono é primordial para a otimização da capacidade geral para assim suprir a demanda ao qual o professor
universitário é diariamente imposto. OBJETIVOS: Investigar a qualidade de sono dos professores universitários do Centro Universitário Estácio de Belo
Horizonte que trabalham no período matutino e noturno. MÉTODO: Os professores universitários do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte
serão submetidos a questionários a fim de se avaliar a qualidade do sono desses indivíduos. O Índice de qualidade do sono de Pittsburgh e o
Questionnárion Morningness-eveningness serão utilizados para avaliar o comportamento do sono do paciente e o perfil predominantemente matutino
ou vespertino inerente ao indivíduo, respectivamente. O Questionário de atividade física habitual de Baecke será aplicado para avaliação do
comportamento do indivíduo quanto à prática rotineira de atividades físicas. Os participantes realizarão o exame de Polissonografia portátil em
domicílio para caracterização do padrão de sono e investigar distúrbios do sono. Os voluntários também serão submetidos à avaliação clínica dos dados
vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação oxigênio e ausculta respiratória na posição sentada e deitada. A análise dos dados coletados será
determinada pelo comportamento das variáveis (testes paramétricos ou não paramétricos) segundo a normalidade dos dados. O tamanho do efeito d
de Cohen será calculado a partir da diferença entre a média dos grupos dividido pelo desvio padrão agrupado para avaliar a magnitude do efeito das
variáveis. Todos os testes serão realizados através da utilização do software SPSS.
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Título: TERAPIA GAMIFICADA NA FISIOTERAPIA: APLICAÇÕES, EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO E MATERIAIS PARA
INTERVENÇÃO EM PACIENTES COM DOR LOMBAR INESPECÍFICA
E-mail: andrea.jesus@estacio.br
Docente orientador: Andréa de Jesus Lopes

RESUMO
Gamificação, do inglês Gamification, é um termo que significa o uso da mecânica, dinâmica e estrutura de jogos em universos de não-jogos, permite
despertar entusiasmo, motivação e consequentemente promover a participação e engajamento dos usuários para alcançar os resultados desejados.
Elementos típicos da gamificação são regras, pontos, méritos pelo progresso, classificação, recompensas, desafios, eventos imprevistos, situações de
risco, competição e rankings de reputação e liderança. As regras de gamificação criam e promovem interesse ativo nos usuários, envolvendo-os e
reforçando a comunicação e interação nas dinâmicas de grupo. Uma das modalidades de gamificação são os serious games, que são jogos sérios
analógicos ou virtuais tipo videogame, aplicando técnicas de jogo, critérios específicos para pontuar e uma história que cria um contexto para
aprendizagem de conceitos e atividades específicas. O uso da gamificação é amplo na literatura sobre educação, administração, negócios, psicologia,
marketing, empreendedorismo, formação técnica de profissionais e recentemente aplicada na área de saúde, inclusive como ferramenta para
programas de Telessaúde. Pesquisas sobre gamificação na saúde tem mostrado resultados interessantes com maior adesão ao tratamento. Isso tornase relevante na abordagem de pacientes com doenças crônicas que tendem a não seguir o tratamento proposto. Dentre eles, os pacientes com dor
lombar crônica inespecífica (DLCI), altamente prevalente na população e com prejuízos na saúde funcional. Terapias gamificadas demonstram um
futuro promissor e é viável para tais pacientes. É uma oportunidade para desenvolver corresponsabilização, novos comportamentos e atitudes e
potencializar os resultados da fisioterapia. Pesquisas sobre gamificação na saúde tem mostrado resultados interessantes, com alto nível de
engajamento e, consequentemente, maior adesão ao tratamento. Agrupar as evidências científicas e desenvolver um serious game é o primeiro passo
para o desenvolvimento de um programa terapêutico gamificado e futuras pesquisas clínicas envolvendo seres humanos. Objetivos: 1) Investigar e
sintetizar os achados sobre utilização da gamificação, vantagens, descrição de boas práticas com exemplificação nas diferentes áreas, e 2) Desenvolver
uma proposta de serious game e criar um protótipo do jogo para uso clínico na fisioterapia em pacientes com DLCI. Metodologia: engloba um estudo
de revisão sistemática da literatura, elaboração de uma série de E-books sobre o tema e desenvolvimento de um protótipo de jogo para abordagem
terapêutica e educativa gamificada de Fisioterapia, que poderá ser usado nos locais de atendimento com estágio curricular do curso de Fisioterapia e
ensino da metodologia para acadêmicos de cursos da área da saúde. A redação dos E-books será organizada por temas, sendo: 1) Volume 1: Conceitos,
história e aplicações da Gamificação na Fisioterapia; 2) Volume 2: Descrição de boas práticas de terapias gamificadas em diversas áreas da Fisioterapia
e 3) Volume 3: Gamificação na abordagem de DLCI e evidências sobre uso clínico. Para a criação e prototipagem da metodologia e estrutura de um
serious game, as regras, critérios de pontuação, desafios, tarefas serão baseadas nos métodos efetivos evidenciados na literatura revisada. Resultados
esperados: criação de um jogo aplicando os princípios da terapia gamificada, que poderá ser usado no contexto de ensino e assistência comunitária nas
atividades acadêmicas do curso de Fisioterapia. O jogo poderá favorecer a participação e engajamento dos pacientes com dor lombar em atendimento,
familiarizar alunos com a metodologia demonstrando aplicações em diferentes áreas. Além disso, difundir os conhecimentos por meio de publicação
de artigo de revisão sistemática com alto rigor científico e também redação de uma série sobre o tema, popularizando a terapia gamificada na área da
Fisioterapia e Reabilitação, que ainda é assunto pouco explorado.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Bárbara Adrian Fernandes Soares
Dominique Gabriela Reis Silva
Jéssica Máximo da Silva
Letícia Maria Freitas Andrade

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

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PEDIATRAS SOBRE O MÉTODO DE INTRODUÇÃO ALIMENTAR BABY LED WEANING (BLW)
E-mail: mariana.lana@estacio.br
Docente orientador: Mariana Ribeiro de Almeida Lana

RESUMO
O Baby Led Weaning (BLW) é um método de introdução alimentar infantil que consiste em oferecer alimentos saudáveis ao bebê, permitindo que ele
compartilhe as refeições em família, certificando-se de que apenas o bebê coloque comida em sua própria boca. Atualmente poucos estudos estão
sendo realizados que descrevam qual a eficácia e as contra indicações desse método, dessa forma o uso do mesmo vem sendo empregado algumas
vezes sem indicação médica ou nutricional. Alguns estudos relatam que essa prática de introdução alimentar ainda apresenta-se desconhecida pelos
profissionais de saúde, em especial os pediatras. Desta forma, o presente estudo, inédito tem como objetivo avaliar e analisar o conhecimento de
pediatras sobre o método BLW. A pesquisa possui ainda como objetivo específico descrever o perfil epidemiológicos dos pediatras de Minas Gerais.
bem como descrever o conhecimento dos mesmos sobre o método BLW e o público que eles indicam essa prática. A metodologia empregada ao
estudo observacional foi quali-quantitativo, de corte transversal. Foi utilizada amostra de conveniência, uma vez que todos os pediatras associados à
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Sociedade Mineira de Pediatria foram convidados a participar do estudo sendo, em que responderam ao questionário da pesquisa enviado por
aplicativo de multiplataforma de mensagens instantâneas para smartphones. O atual estudo, foi previamente aprovado pela Plataforma Brasil (CAAE
89096318.9.0000.5093), e teve sua coleta de dados através de uma pesquisa qualitativa descritiva, por meio da aplicação de um questionário
eletrônico composto por questões fechadas e questões abertas, as quais continham perguntas sobre entendimento individual desses profissionais
sobre o método, e pontos importantes que ocorrem na prática profissional com o BLW. Após o consolidado desses dados, a tabulação e possíveis
correlações dos dados quantitativos, será feita a análise de conteúdo, a ser realizada por alunos de iniciação científica, os quais irão apresentar de
forma descritiva um artigo sobre o conhecimento dos pediatras sobre o BLW.
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Título: DESENVOLVIMENTO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ADICIONADOS DE PANCS
E-mail: fernanda.gandra@estacio.br
Docente orientador: Fernanda Paola de Pádua Gandra

RESUMO
As Pancs são plantas alimentícias não convencionais comercializadas apenas em pequena escala e ainda pouco exploradas. Dentre as Pancs mais
conhecidas estão o ora- pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.), a taioba (Xanthosoma sagitti folium) e o peixinho (Stachys byzantina). Essas Pancs
apresentam alta qualidade nutricional pois ricas em vitaminas, minerais, além de compostos bioativos como compostos fenólicos e fibras. O ora-pronóbis ainda é uma excelente fonte proteica comparada a outros vegetais comest veis, sendo considerada “a carne dos pobres”. Apesar da alta
qualidade nutricional das Pancs, e do aumento da busca por alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos, o consumo ainda é bem baixo devido a
carência de informações básicas por parte da população. Muitas dessas plantas são caracterizadas como ervas daninhas e/ou mato pelo fato de serem
facilmente encontradas na natureza. Com isso, a incorporação em produtos alimentícios pode ser uma estratégia para o aumento do consumo dessas
plantas e, dessa forma aumentar a qualidade nutricional. Portanto, o objetivo do estudo será produzir massas e produtos de panificação adicionadas de
Pancs, assim como avaliar a aceitabilidade através de testes sensoriais desses produtos pelos alunos do Centro Universitário Estácio, campus Prado.
Será realizada composição centesimal do ora-pro-nobis, da taioba e do peixinho pela determinação de umidade, proteína total, lipídios, cinzas, fibras. A
fração glicídica (extrato não nitrogenado) será calculada por diferença, subtraindo a 100 a somatória da porcentagem dos demais. A atividade
antioxidante será determinada pelo método DPPH e os testes serão realizados no laboratório de Bromatologia do Centro Universitário campus Prado.
A fabricação das massas e produtos de panificação adicionados com essas Pancs acontecerá no laboratório de técnica dietética do Centro Universitário
Estácio/BH e, em seguida a análise sensorial será realizada pelo método afetivo, com escala hedônica para avaliar a aceitabilidade dos produtos
desenvolvidos. Para comparação entre as amostras, será utilizado o teste ANOVA. Os resultados serão expressos como média. As análises estatísticas
serão realizadas por meio do software GraphPad Prism 5,0 ® . O nível de significância adotado será de 5% (p≤0,05).
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título: O PAPEL DA ESCOLA FRENTE A ALUNOS INSERIDOS EM CONTEXTOS DE VIOLÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
E-mail: camila.amorim@estacio.br
Docente orientador: Camila Gabriel Meireles Amorim

RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar qual o papel da escola frente a situações de violência familiar e comunitária em que os alunos estão inseridos e que
são apresentados no comportamento e no rendimento escolar destes. A proposta justifica-se, na medida em que a escola pelo vínculo de confiança
estabelecido com alunos é receptora das situações de violência vividas pelos alunos, sejam através dos relatos diretos ou através do comportamento
destes em sala, reprodutores do processo de socialização violenta familiar ou comunitária. Pesquisas apontam que as principais situações de violência
sofridas pelas crianças e adolescentes, especialmente do sexo feminino, é o abuso sexual, praticado de maneira geral no âmbito intrafamiliar. No que
tange o âmbito comunitário, as violências são ocasionadas por causas externas, e têm maior preponderância entre meninos de 15 a 19 anos, que em
grande medida envolvem-se em disputas territoriais em decorrência do tráfico de drogas. Constituem-se objetivos específicos dessa proposta a análise
da atribuição da escola junto aos casos de violência vivenciados pelos alunos no âmbito familiar e comunitário; a compreensão das principais situações
de violência relatadas pelos alunos no ambiente escolar; a compreensão das estratégias utilizadas pela escola para o enfrentamento às situações de
violência que os alunos relatam nas escolas; e análise dos principais equipamentos da rede social acionados pela escola para o atendimento às
situações de violência apresentadas pelos alunos. Em termos metodológicos, será utilizada a abordagem qualitativa por meio da análise de materiais
bibliográficos relativos à violência familiar e violência comunitária dentro do contexto escolar. Nesse sentido, para acesso aos dados, serão realizadas
pesquisas em materiais científicos que apresentem dados acerca de situações de violência no âmbito escolar. A partir de leituras, fichamentos,
discussões e sistematização dos dados, espera-se produzir informações que possam auxiliar no entendimento sobre o papel da escola no
enfrentamento a essas situações de violência e contribuir para novas reflexões acadêmicas sobre a temática.
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Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título: A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO ESPAÇO ESCOLAR: UMA NECESSÁRIA ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR
E-mail: castro.simone@estacio.br
Docente orientador: Simone Gomes da Silva de Castro

RESUMO
O presente projeto de pesquisa objetiva analisar as contribuições do Serviço nas equipes escolares e a importância da interdisciplinaridade,
considerando a recente publicação da Lei 13.935/2019, que garante a atuação de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação
básica. A promulgação da referida Lei é uma importante conquista para a política de educação básica, para atuar no enfrentamento das múltiplas
expressões da questão social que se manifestam cotidianamente no ambiente escolar. Para tal análise será contextualizada histórica e criticamente a
política de educação no Brasil identificando as principais expressões da questão social vivenciadas no espaço escolar na contemporaneidade,
localizadas como objeto de trabalho do(a) assistente social afirmando desta forma, a necessária inserção do(a) profissional de Serviço Social nas
equipes interdisciplinares da Educação. A escolha do tema justifica-se pela importância e a urgência da inserção de assistentes sociais na educação
básica, podendo contribuir com as escolas no enfrentamento às expressões da questão social que têm se apresentado como um importante desafio no
cotidiano escolar, bem como pelas inquietações advindas do processo de estágio supervisionado em Pedagogia realizado por esta pesquisadora, no
ultimo ano, quando foi possível se deparar com a ansiedade dos(as) profissionais da educação que se sentem limitados(as) para intervir e buscar
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alternativas para as diferentes expressões da questão social vivenciadas no âmbito escolar, determinando situações de violências, evasões, baixo
rendimento escolar, dentre tantas outras. A pesquisa será desenvolvida utilizando a abordagem qualitativa por meio de análise de materiais
bibliográficos como livros, artigos, legislações relativas à Política de Educação e a atuação do(a) assistente social na educação e documentos produzidos
pelas entidades representativas do Serviço Social que tratam da temática aqui em questão. Este estudo se faz relevante, pois os dados construídos
poderão contribuir na elaboração de argumentos para que a Lei 13.935/2019, seja implementada e regulamentada, além de auxiliar os(as) futuros(as)
profissionais que forem atuar nos espaços escolares.
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Título: OS INSTRUMENTAIS UTILIZADOS E INTERVENÇÕES REALIZADAS POR ASSISTENTES SOCIAIS NO ACOMPANHAMENTO DOS CASOS DE ABUSO
SEXUAL INFANTO-JUVENIL: POSSIBILIDADES E DESAFIOS
E-mail: camila.amorim@estacio.br
Docente orientador: Camila Gabriel Meireles Amorim

RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar quais os instrumentais utilizados e intervenções realizadas pelo serviço social no acompanhamento a casos de abusos
sexuais infanto-juvenis atendidos nos equipamentos sociais que compõem as políticas de assistência social e as políticas de saúde. A principal
justificativa para promover essa análise, está no fato de que historicamente, a intervenção a indivíduos e grupos que vivenciam ou vivenciaram
situações de abuso sexual, não seriam público para acompanhamento do assistente social. Não obstante, essa análise simplista considera apenas a
intervenção em fatores emocionais e desconsidera que a violência é uma expressão da questão social, objeto privilegiado de intervenção do assistente
social. Ademais, a instrumentalidade da práxis profissional do assistente social aos casos de abuso sexual, faz-se urgente, tendo em vista as pesquisas
que apontam sobre as violências mais atendidas nos equipamentos de saúde, são expressivamente de situações de violência sexual, cometida contra
meninas de 13 anos, perpetrados em grande medida no âmbito intrafamiliar. Constitui-se como objetivos específicos dessa proposta, a análise das
normativas profissionais do serviço social e de direito da criança e adolescente utilizadas pelo profissional do serviço social, quanto as orientações para
intervenção do assistente social em casos de abuso sexual; verificar quais os principais instrumentais utilizados pelos assistentes sociais na realização
de acompanhamento técnico à vítimas de abuso sexual nas políticas de assistência e saúde, relatados em materiais de pesquisa disponíveis; e buscar
compreender como os profissionais do serviço social podem articular as normativas profissionais e os instrumentos interventivos na prática profissional
para o efetivo acompanhamento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e suas famílias. Em termos metodológicos, será utilizada a
abordagem qualitativa por meio da análise de materiais bibliográficos relativos à instrumentalidade, prática profissional e estratégias de intervenção
profissional em casos de abusos sexuais. Os dados produzidos a partir dessa pesquisa poderão auxiliar a reflexão das práticas profissionais nas políticas
sociais de maneira geral e contribuir para novas reflexões acadêmicas e práticas no âmbito do serviço social, especificamente em casos de abuso
sexual.
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Saúde
Projeto(s) do curso: enfermagem
Título: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE DIFERENTES MARCAS DE DETERGENTES COMERCIALIZADOS DO DISTRITO FEDERAL
E-mail: paulo.rosa@estacio.br
Docente orientador: Paulo Henrique Rosa Martins

RESUMO
Os detergentes são produtos de limpeza pertencentes à classe dos saneantes e, portanto, são utilizados na limpeza e conservação de ambientes, assim
como ceras, inseticidas, desinfetantes, amaciantes entre outros. Possuem diversas características em uso e produtividade, distinguindo-se uns dos
outros, tendo em vista sua base de utilização. Os saneantes para fins de utilidade pública e doméstica possuem parâmetros a serem rigorosamente
seguidos. Todos esses produtos devem ser registrados e as empresas autorizadas a produzi-los estão sujeitas à verificação do cumprimento das Boas
Práticas de Fabricação e Controle, conforme a Resolução RDC nº 184 de 22 de outubro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
do Ministério da Saúde. Dentro das Boas Práticas de Fabricação e Controle, a contaminação microbiana é um aspecto importante, pois pode
comprometer a qualidade final do produto ou a segurança no seu uso, podendo trazer riscos de infecção para os consumidores. A qualidade
microbiológica de produtos constitui um dos atributos essenciais para o seu desempenho adequado, principalmente em relação à segurança, eficácia e
aceitabilidade. Com isso, o controle de qualidade microbiológico é muito importante para a avaliação de pontos críticos de contaminação e estabelecer
normas, a fim de se obter produtos de excelente
qualidade, estabilidade e confiança. Avaliar a qualidade microbiológica dos saneantes é importante para verificar se os procedimentos de fabricação,
estocagem e comercialização destes produtos estão adequados. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho será realizar uma avaliação
microbiológica de diferentes detergentes produzidos e comercializados no Distrito Federal. A metodologia empregada quantificará os microrganismos
presentes nas diferentes marcas de detergente e identificará, dentre os microrganismos encontrados, aqueles considerados agentes patogênicos
oportunistas. As amostras serão semeadas em diferentes meios de cultura seletivos e não seletivos e incubados a 37 ºC por 24-48h. Após o cultivo, será
realizada a contagem das colônias, e aquelas que foram de interesse clínico, serão identificadas com base no seu perfil bioquímico. Ao final da
realização desse projeto, espera-se obter um perfil microbiológico dos microrganismos que comumente são encontrados nos detergentes
comercializados no Distrito Federal.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título: SEQUELAS CARDIOVASCULARES PÓS COVID-19 EM PACIENTES DIABÉTICOS
E-mail: andrielle.capote@gmail.com
Docente orientador: Andrielle Elaine Capote

RESUMO
Dentre as diversas complicações relacionadas ao Diabetes Mellitus (DM), a neuropatia autonômica cardíaca (NAC) é uma das mais preocupantes devido
a sua alta taxa de morbidade e mortalidade. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) vem sendo utilizada como um importante método diagnóstico
para a NAC. Outra grande preocupação nos dias atuais é a alta taxa de propagação de um novo vírus, que vem atingindo de forma avassaladora a
população mundial, nomeado de Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Devido à precocidade dos acontecimentos, pouco
se sabe sobre a doença causada por tal vírus, chamada de COVID-19, mas as complicações e a mortalidade relacionadas à ela são preocupantes. Sendo
a NAC uma complicação do DM e o DM uma das comorbidades agravantes da COVID-19, faz-se necessário melhor entendimento das sequelas dessa
doença em pacientes diabéticos, pós alta médica, a nível de Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo
avaliar as sequelas cardiovasculares a nível de SNA, em pacientes diabéticos que foram acometidos pelo COVID-19. A amostra será composta por 40
indivíduos de ambos os sexos, com faixa etária entre 40 e 70 anos de idade. Os voluntários serão divididos em dois grupos (A e B), ambos os grupos
com diagnóstico médico de COVID-19, por exames diagnósticos através de testes sorológicos. O grupo A será composto por 20 voluntários diabéticos e
o grupo B será composto por 20 voluntários não diabéticos. Após entrevista telefônica, os voluntários serão convidados a participar de uma única
intervenção, na qual serão coletados dados antropométricos, sinais vitais, pressão arterial (PA) e VFC. Ademais, realizaremos teste de caminhada de 6
minutos (TC6M) para observar a capacidade da VFC. A normalidade dos dados será analisada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para análise estatística dos
dados coletados, será realizada uma Anova Two-Way com pós-teste de Tukey. O valor de p < 0,05 será usado como critério de significância.
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Projeto(s) do curso: nutrição
Título: INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇAS E DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UM ESTUDO DE REVISÃO.
E-mail: lorena.medeiros@estacio.br
Docente orientador: Lorena Gonçalves Chaves Medeiros

RESUMO
Este projeto de pesquisa parte da premissa de que a alimentação saudável não envolve só alimentar-se bem, ela faz parte de costumes, cultura,
situação socioeconômica, e vai além das habilidades culinárias de quem busca esse estilo de vida. Depois de ultrapassar essas barreiras, é necessário
ainda enfrentar a pouca disponibilidade nos mercados e/ou pouca informação sobre produtos verdadeiramente benéficos para a saúde, versus a
quantidade de publicidade de produtos ultraprocessados - aqueles que contêm altos níveis de açúcares, sal e gorduras adicionados - com propagandas
bem atraentes, e a grande disponibilidade de tais alimentos nas gôndolas. Os meios de comunicação influenciam muito o consumo de alimentos, pois a
alimentação engloba tanto a necessidade, quanto o desejo do indivíduo. Hoje, esses meios representam fonte de informação, entretenimento e
educação. Vale ressaltar que a maioria dos anúncios é direcionada às crianças e adolescentes. Estes são considerados pessoas em desenvolvimento e
vulneráveis, assim se torna claro e diário o estímulo ao consumo em grande quantidade desses produtos. Os níveis crescentes de obesidade, inclusive
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no público infantil, diabetes e doenças cardiovasculares em todo o mundo há uma forte relação com o aumento do consumo de alimentos e bebidas
ultraprocessados, produtos mais frequentemente anunciados na publicidade. O objetivo geral deste projeto é apresentar uma revisão sobre a
influência da mídia no comportamento alimentar das pessoas e seu impacto no agravamento da prevalência de excesso de peso e Doenças Crônicas
Não Transmissíveis. Para tanto, o projeto será realizado por meio de um levantamento bibliográfico exploratório quali-quantitativo para
fundamentação teórica necessária para a reflexão da influência da mídia no comportamento alimentar e seu possível impacto no perfil nutricional
tanto da população de forma geral quanto do público infantil. A pesquisa utilizará estudos referentes à publicidade, perfil alimentar da população atual
geral e infantil, produção e comércio de alimentos e questões psicológicas que envolvem o comportamento alimentar. Além disso, poderá haver uma
análise documental de leis, projetos de instituições não governamentais, documentários e entrevistas disponibilizados na internet, a fim de identificar
quais os meios de proteção, o dever da sociedade, e a penalidade cabível para o descumprimento das legislações cabíveis a publicidade.
Aluno: Pedro Henrique Pessoa De Oliveira
Aluno: André Santos Da Silva

ESTÁCIO BRASÍLIA

Curso do aluno: nutrição
Curso do aluno: nutrição

Situação: PIBIC/IES
Situação: PIBIC/IES

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020/2021 - ESTÁCIO CARAPICUÍBA
Relatório atualizado em 01/12/2020

Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: AS DIVERSAS FISIONOMIAS DA ADOÇÃO NO BRASIL EM REVERÊNCIA A DIGNIDADE DAS FAMILIAS
E-mail: deboraferes@uol.com.br
Docente orientador: Débora Queiroz Oliveira Feres Ribeiro

RESUMO
Examinada a família em períodos anteriores, entendeu-se que em toda a civilização humana o que mais se transformou foi a estrutura e a convivência
familiar inserindo os inúmeros formatos de legitimidade para a adoção de filhos. A família como concepção social, na visão de Pietro Perlingieri, é
garantida pela Constituição não por ser portadora de um direito superior ou superindividual, mas por ser o local ou instituição onde se forma a pessoa
humana. "A família é valor constitucionalmente garantido nos limites de sua conformação e de não contraditoriedade aos valores que caracterizam as
relações civis, especialmente a dignidade humana: ainda que diversas possam ser as suas modalidades de organização, ela é finalizada à educação e à
promoção daqueles que a ela pertencem. ” Nesse diapasão Rodrigo da unha Pereira "a dignidade por ser um princ pio expresso, também, abrange
outros não expressos tais como: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade, alteridade e solidariedade". Partindo dessas premissas é que se
desponta como objetivo geral a adoção com o devido mérito de entreparo da família que não pronuncia respeito tão-somente às relações de sangue,
mas, maiormente, àquelas afetivas, que se revelam em uma aliança de vida. O objetivo específico do presente trabalho é, por meio dos métodos
dialético e comparativo e da documentação indireta, proporcionar uma noção geral sobre a adoção face ao princípio da dignidade da pessoa humana e
seus efeitos jurídicos no Direito de Família. Pondera-se que as inserções em sociedades nascem basicamente na família como inicial contato entre os
indivíduos é que será tratado do instituto da adoção. Entretanto, não exclusivamente da adoção de crianças e adolescentes, ou por famílias
tradicionais, mas, daquelas variadas formações familiares presentes na atualidade do Direito de Família. Desse modo, a problemática a ser examinada é
que, necessário se faz, ater-se as adoções tanto do filho por casais homoafetivo quão intensamente do filho já maior e capaz em que a afinidade que
com o passar do tempo de convivência reconhece aquele (a) que a criou durante anos de sua vida como verdadeiros pais. Ademais, cumpre indicar na
presente pesquisa sobre a real dificuldade em realizar o processo de adoção no Brasil, considerando-se também ao estudo repreendida forma de
adoção a “adoção á brasileira”. Por tão grandes tem sido as transformações que tem acarretando para o Judiciário a responsabilidade pela decisão
sobre o Instituto da adoção. Justifica-se tal estudo, pois que, partindo da transformação da humanidade, em ajuste com suas necessidades, também se
transformam o comportamento dos indivíduos segundo suas relações, refletindo espontaneamente na família que tem seguido essas modificações
com ativo amoldamento. A fundamentação jurídica como metodologia da pesquisa diz respeito às Normas Constitucionais e do Direito Civil que enseja
a doutrina e a jurisprudência buscarem formas de aplicação aos casos concretos ajustando-se os imperativos sociais brasileiro. Precipita o artigo 1.513
do Código Civil em vigor que "É defeso a qualquer pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família".
Aborda-se a consagração ao princípio da liberdade ou da não-intervenção na esfera do Direito de Família.
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Título: OS REFLEXOS DA PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 NO SISTEMA DE JUSTIÇA COMUM BRASILEIRO: A FORMA REMOTA, O TELE TRABALHO
DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS TRATAM-SE DE UMA QUEBRA DE PARADIGMA DA JURISDIÇÃO PERANTE A CRISE SANITÁRIA MUNDIAL
E-mail: ribeiro.ricardo@estacio.br
Docente orientador: Ricardo Feres Ribeiro

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde, em reunião convocada pelo seu diretor geral estabeleceu em 30 de janeiro de 2020, o regulamento sanitário
internacional, número 2005, sobre o surto do novo corona vírus (COVID-19). Em 11 de março de 2020 a covid-19 foi caracterizada como uma pandemia
mundial, pela organização, e em 11 de maio de 2020, foram contabilizados quatro milhões e seis mil casos e duzentos e cinquenta e sete casos em todo
o planeta, já no Brasil, foram registrados cento e sessenta e oito mil e trezentos e trinta e um casos. Não há dúvida que a questão primordial, o foco
desta pandemia, é salvar vidas. No entanto, a partir deste marco no que tange a vida humana global, outros reflexos fundamentais desta doença na
sociedade, devem ser estudados de forma profunda, seja nos aspectos sociais, culturais, econômicos e jurídicos. A pandemia do covid-19, pelo seu
alcance integral, poderia com facilidade e até sob um aspecto consensual justificar uma hipótese de inflexão paradigmática do direito fundamental da
vida. Por seu turno, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezembro de 1948, adotou a compreensão pela análise
horizontalizada dos direitos fundamentais, sem nenhuma hierarquia entre eles. Por esta via, necessário se faz pesquisa aprofundada das consequências
da pandemia, em outras esferas dos direitos humanos. A Constituição Brasileira de 10 de outubro de 1988, asseverou no artigo 5º o rol de direitos
fundamentais, que tem no âmbito material, o supra princípio a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso III, já no escopo processual o princípio do
devido processo legal, artigo 5º, LIV, ambos do mesmo diploma federal. No que tange aos direitos humanos processuais, merecem pesquisa
aprofundada, e justifica-se porque estas garantias fundamentais vinculam-se diretamente a efetivação dos demais, seja, direitos individuais, coletivos e
difusos dos cidadãos. O objetivo da iniciação científica proposta é identificar uma possível inflexão no modelo jurisdicional no sentido de uma quebra
de paradigma por meio de um olhar especifico do impacto da pandemia do covid-19 no sistema de justiça brasileiro, vez que, os números do relatório
da justiça em números, do Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2019, apontam para setenta e oito milhões e seiscentos mil processos judiciais que
tramitam perante noventa tribunais brasileiros em vinte e sete Estados Brasileiros. Os números do judiciário brasileiro são expressivos e merecem
estudo cauteloso para identificar os reflexos da doença no sistema de justiça, em especial no que tange aos direitos fundamentais de acesso à justiça,
artigo 5º, inciso XXXV e a coisa julgada, artigo 5º, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal. Para tanto a metodologia aplicada partirá de um amplo
estudo na edição de emendas constitucionais, de medidas provisórias, edição de leis, resoluções, portarias e decretos, propostos pelos Poderes
Executivo e Legislativo, bem como, a análise de decisões judiciais, jurisprudência, súmulas, do Poder Judiciário no âmbito Estadual e Federal. Não
obstante aos momentos de normalidade, os momentos de excepcionalidades históricas, a comunidade acadêmica, em cada área especifica tem o
dever de contribuir, por meio da pesquisa, com a finalidade de esclarecer, em especifico no presente trabalho, os efeitos da pandemia mundial do
covid-19 no sistema brasileiro de justiça, especificamente no que tange aos atos processuais praticados presencialmente e os atos processuais sob a
forma remota ou de tele trabalho, com o objetivo de identificar uma possível inflexão no modelo jurisdicional brasileiro, no sentido de apontar uma
ruptura de paradigma entre o sistema de justiça anterior ao da crise mundial.
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título: MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA À PREVISÃO DE PADRÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
E-mail: ce.fontoura@unesp.br
Docente orientador: Carlos Eduardo da Silva Fontoura

RESUMO
Um dos principais desafios da sociedade contemporânea está relacionado a melhoria dos processos de produção de energia elétrica e, também, de sua
utilização eficiente. Usar a energia elétrica de forma eficiente é buscar o máximo de desempenho dos aparelhos e processos em sua geração com o
mínimo de consumo de recursos naturais. No entanto, nas últimas décadas devido a sofisticação da tecnologia e do crescimento da população tem sido
observado um aumento acentuado, constante e pouco eficiente no consumo de energia elétrica a nível nacional e mundial. Esse aumento do consumo
de energia elétrica, tem como consequência imediata o aumento das despesas no setor residencial, empresarial e industrial que afeta negativamente a
economia e o meio ambiente. Dessa maneira, torna-se crucial a realização de estudos para entender corretamente os problemas diretos e indiretos
gerados pelo aumento do consumo de energia elétrica e suas consequências para a sociedade, pois somente a partir desse entendimento é possível
delinear estratégias para sua solução. O presente projeto se insere exatamente neste contexto, mais precisamente na análise de dados do consumo de
energia elétrica utilizando técnicas estatísticas com o objetivo de encontrar padrões e possíveis anomalias que possam ajudar na otimização do sistema
de produção, distribuição e consumo de energia elétrica. Especificamente, nosso ponto de partida será aplicar o método estatístico de regressão linear
múltipla para fazer a previsão da demanda de consumo de energia elétrica em residências e/ou empresas e indústrias situadas na cidade de
Carapicuíba (SP). Os coeficientes dessa regressão serão modelados pela técnica de mínimos quadrados e levam em conta a divisão de classes
consumidoras industrial e residencial da cidade. A utilização desse tipo de modelagem numérica é de grande interesse atual, pois fornece para as
empresas e para as pessoas que atuam nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica da região uma ferramenta de previsão que
garante um patamar confiável de projeções do consumo de energia elétrica. Além disso, pode auxiliar na coleta de informações relevantes para serem
usadas no desenvolvimento de propostas de intervenção educacional no tratamento da temática ``Educação em Energia e Eficiência Energética" que
poderia, entre outras coisas, promover uma mudança de comportamento na direção de uma postura de eficiência energética e uso racional de energia.
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Saúde
Projeto(s) do curso: Psicologia
Título: A FÉ COMO TRATAMENTO CLÍNICO
Docente orientador: Leandro Ortunes

E-mail: leandroortunes@uol.com.br

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo identificar como a religiosidade e a fé influenciam na saúde física das pessoas, e como a fé pode interferir na vida
psíquica dos indivíduos a ponto de gerar uma cura física. Este assunto se torna de vital relevância pois muitos foram os avanços da medicina, mas as
práticas religiosas voltadas para cura não foram esquecidas e também não foram substituídas pelos elementos da ciência, pelo contrário, vemos em
nosso país que, segundo pesquisas do IBGE, há um crescimento muito grande de manifestações religiosas e inúmeros relatos de cura pela fé. A grande
questão a ser provada é a inserção da fé na cura ou se ela é apenas uma cena formada no imaginário da pessoa através de representações e atos
teatrais. Investigar, também, se após os momentos de êxtase, as curas permanecem vivas ou as doenças retornam à vida das pessoas. Cabe aos
investigadores deste trabalho científico averiguar a força da fé e suas representações no cotidiano das pessoas, através de uma rigorosa apuração e
referenciada a partir de autores que pesquisaram e escreveram sobre fé e psicologia. É de suma importância pois com o crescente número de fiéis e
relatos de cura, precisamos ter fundamentações claras e científicas de tal fenômeno biológico e transcendente, bem como observar através dos
relatos, o funcionamento psicológico do sujeito durante o ato da cura através da fé. Segundo o IBGE cerca de 90% dos brasileiros se declaram com
algum vínculo religioso, alguns participantes são habituais em suas agremiações religiosas, outros somente declaram vinculação mas não participam
efetivamente ao corpo religioso declarado, e quando muito, participam de maneira esporádica em ocasiões comemorativas ou ritos específicos,
contudo, parte expressiva deste contingente demonstra um alto grau de comprometimento com sua agremiação religiosa, comprometidos com a
causa e propagadores de sua vertente doutrinária, fazendo sacrifícios em suas vidas pessoais em favor da agremiação, e outros somente buscam um
vínculo religioso em momentos de problemas que afetam sua vida, e estão fora de sua esfera de controle. Observando a movimentação trans religiosa
diversos autores explicam que testemunhos de pessoas que declaram uma fé inabalável em uma divindade ou crença específica e que no momento da
instalação de doenças de variadas gradações se sentem contempladas pela cura divina, ou manifestam o resultado positivo do desenlace de sua
comorbidade. Desta forma vislumbra-se uma oportunidade de aprofundar quais os mecanismos psíquicos desencadeiam esta melhora ou a própria
cura, bem como mensurar dentro de bases científicas quantos, quais e quem são estes grupos indivíduos dentro da sociedade. O mundo vive hoje a
modernidade liquida, as relações sociais, instituições, referências, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se
solidificar. Assim, nesta pesquisa, visa-se confrontar diversas faces deste tema tão importante na sociedade, e devolver algumas respostas ou talvez até
mais perguntas para toda a comunidade que de alguma maneira, enxerga a fé como apoio fundamental nos tratamentos empregados pela medicina.
Vale observar que o ser humano pode ser sugestionado, traído por suas emoções ou ser levado ao erro por diversos fatores, desta forma, amplia-se a
discussão para uma variação de vertentes do estudo místico, religioso e psicológico sobre o tema, levando em conta aspectos sociais, comportamentais,
cognitivos e sensoriais, visando uma análise profunda, crítica e racional neste estudo. Esta pesquisa será estruturada a partir de referência bibliográfica
apropriada ao tema e que possa consubstanciar o rigor científico que o mesmo requer, recorrendo a autores que já pesquisaram o assunto na esfera
social, religiosa, médica e psicológica e que apresentem subsídios para estruturar a prática da pesquisa. Há de se observar que o resultado deste
trabalho poderá ultrapassar o círculo universitário e permear a sociedade no âmbito da saúde psicológica, psiquiátrica e da medicina em geral, pois
nota-se que tais resultados propostos podem, de alguma maneira, beneficiar diversos segmentos que lidam com a saúde e bem estar humano.
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Título: A FELICIDADE E LIBERTAÇÃO SEXUAL DA MULHER
Docente orientador: Leandro Ortunes

E-mail: leandroortunes@uol.com.br

RESUMO
Este projeto de pesquisa objetiva realizar uma análise com abordagem teórica e histórica do desenvolvimento sexual feminino juntamente com
estudos já existentes sobre a sexualidade feminina e a forma de identidade das mulheres sobre sua própria sexualidade. Também se apresenta a
importância da análise do discurso masculino sobre esta mesma sexualidade feminina e a visão histórica da construção da sexualidade das mulheres
sendo desenvolvidas predominantemente por pesquisadores masculinos e através de concepções machistas datadas pelo desenvolvimento social de
cada época. A pesquisa em questão, utilizará tais estudos como ferramenta para uma apropriação maior quanto ao conhecimento na região em que a
Estácio – Carapicuíba está localizada, visando uma maior percepção através do epicentro da própria pesquisa, e partindo deste público para as demais
regiões. Através da técnica quantitativa de pesquisa será utilizada uma amostra de quinhentas pessoas do sexo masculino e quinhentas pessoas do sexo
feminino nos quais serão entrevistados através de um questionário pré definido com perguntas fechadas e estabelecidas com o objetivo de identificar a
visão da mulher sobre a sexualidade dela mesma, e a visão do homem sobre a sexualidade feminina. Após este processo de entrevista, objetiva-se
analisar, mensurar e observar os dados obtidos para confeccionar-se uma teoria com o compilado de teorias já existentes somados aos resultados das
entrevistas, afim de expandir o conhecimento sobre o assunto tanto na área acadêmica como um todo, quanto inovar em uma publicação de artigo
científico sobre o tema. Ainda há uma falta de estudos específicos na cidade de Carapicuíba e região sobre a sexualidade de um modo geral, com o
assunto sexualidade ainda sendo tratado como um tabu, discutido apenas entre as mulheres ou o assunto é tratado na roda de homens. Os jovens não
têm muitas informações em seu meio, o que aprendem, é através de livros, da escola e da internet. Nesse cenário, que quando um homem e uma
mulher falam de relações eles se referem ao casamento e não às relações sexuais e que isso também é repercutido em um elevado índice de
separações nos casamentos entre jovens. Desta forma, tendo em vista a falta de pesquisa estruturada na região sobre a sexualidade feminina, esta
pesquisa será pioneira na instituição, visando uma construção de uma análise detalhada, respaldada e concreta sobre o reconhecimento da
importância da identidade sexual feminina. Há de se perceber que este presente estudo pode ser base para novas políticas públicas no âmbito
municipal sobre saúde da mulher e no Crevim - Centro Especializado de Atendimento a Mulheres em Carapicuíba – SP.
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RESUMO
Nos próximos anos espera-se que a inteligência artificial traga mudanças significativas para os profissionais da área de saúde, em especial àqueles da
área de radiologia. Isso se deve em parte ao fato de que os exames de imagem deixaram de ser apenas qualitativos e passaram a fornecer informações
que permitem quantificar e avaliar a gravidade de uma doença. A radiologia é uma área da medicina que faz uso da radiação para a obtenção de
imagens digitais ou analógicas a serem aplicadas na realização de diagnósticos, controle e tratamento de doenças. Nos últimos anos tem sido
observado um aumento no uso de diferentes tecnologias na área de diagnóstico por imagem, o que tem melhorado a qualidade e a velocidade dos
exames, além de contribuir com a diminuição da exposição dos pacientes a níveis elevados de radiação. Neste sentido, o uso de sistemas
computadorizados, desenvolvidos com o objetivo de dar suporte ao diagnóstico por imagem e à decisão terapêutica, tem contribuído de maneira
decisiva para essa expansão. Tal fato se deve em grande parte, ao aparecimento das redes neurais artificiais (RNAs) e do aprendizado de máquina,
usados na construção de sistemas de Inteligência Artificial (IA). Este projeto tem por objetivo desenvolver um estudo detalhado de revisão bibliográfica
sobre a presença da IA aplicada à radiologia como meio de otimização do diagnóstico por imagem. Especificamente, iremos concentrar atenção em
três casos: identificação de câncer de mama a partir de imagens de mamografia, identificação da presença do Acidente Vascular Cerebral (AVC) em
imagens obtidas por tomografia computadorizada e identificação de COVID-19 a partir de imagens de radiografia de tórax. A metodologia empregada
será feita por meio de pesquisa bibliográfica de materiais já produzidos, ou seja, artigos e livros disponíveis em bibliotecas e revistas periódicas de
diferentes bases de dados. Como resultado, espera-se obter um trabalho que dissemine a importância da IA e das tecnologias computacionais na
radiologia de maneira que estimule os profissionais da área a se familiarizarem com os conceitos de abordagem multidisciplinar e de medicina de
precisão
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar o agravamento da desigualdade de gênero sobre as relações de trabalho doméstico das mulheres, no recorte
interseccional de gênero, raça e classe, a partir do isolamento social decorrente da disseminação do COVID-19.A principal hipótese é a de que o cenário
de calamidade pública repercute em graves consequências socioeconômicas que atingirão mais drasticamente os grupos sociais vulneráveis. Neste
sentido, o trabalho das mulheres é historicamente desvalorizado pelas instituições políticas, e foram necessárias décadas de reivindicações sociais para
que se desvinculasse da mulher da imagem de vassala do lar, e alguns direitos laborais fossem reconhecidos legislativamente, a exemplo do Capítulo III
da Consolidação das Leis do Trabalho que, ainda que brevemente, trata da proteção do trabalho da mulher, sob o viés das condições do trabalho e da
discriminação. Todavia, o reconhecimento de um mínimo de dignidade ao trabalho externo não apagou, na modernidade, o cenário em que o trabalho
doméstico ainda se vincula às correntes naturalistas da divisão sexual do trabalho, que colocam esta sobrecarga nos ombros femininos, resultando nas
mulheres exercendo duplas ou triplas jornadas, pois o cuidado doméstico se agrega ao labor produtivo nas responsabilidades socialmente conferidas às
mulheres. A primeira etapa da pesquisa investigará esta divisão sexual do trabalho, conjecturando com a ineficácia da proteção jurídica concedida às
mulheres, à medida que desconsidera o trabalho doméstico enquanto parte da jornada laboral, e não prevê políticas públicas de desagregação deste
peso histórico. O objetivo é identificar no cenário de isolamento social o agravamento desta desigualdade e desproteção, a partir do confinamento ao
lar e da comprovada redução da capacidade produtiva das mulheres em virtude da sobrecarga com tarefas domésticas. Noutro sentido, a conquista à
proteção laboral não se deu de maneira igualitária a todas as mulheres, ao passo que o trabalho doméstico improdutivo e desgastante outrora exercido
pelas mulheres brancas foi substituído pela mão-de-obra das mulheres negras, na figura de empregadas domésticas. Ressalta-se que a exploração de
raça e classe é um problema estrutural autônomo, também exercido pelas próprias mulheres entre si, e que a classe de empregadas domésticas só
passou a ter alguns direitos formais reconhecidos a partir de 2012, com promulgação da Emenda Constitucional 72, e outros direitos ainda posteriores,
previstos tão somente na Lei Complementar 150/2015, como FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, salário-família, entre outros. Desta feita, na
segunda etapa de pesquisa objetiva-se analisar a perpetuação da discriminação racial acentuada com a pandemia de saúde do novo coronavírus, onde
uma das primeiras mortes registradas no Brasil foi de uma empregada doméstica, mulher negra, contaminada no ambiente do lar, onde também este
trabalho foi considerado brevemente como “função essencial”, desprotegendo a vida destas mulheres pela continuidade da exposição à contaminação,
medida que só foi destituída após forte repressão social, reforçando uma cultura brasileira que remete aos tempos escravocratas. Assim, o trabalho se
justifica pela relevância social e jurídica de proteger amplamente os direitos laborais e humanos das mulheres – grupo historicamente vulnerabilizado,
e que sofre as consequências alarmantes de uma divisão sexual do trabalho em diferentes medidas, a partir também da intersecção com classe e raça.
Seja a partir do isolamento doméstico e da impossibilidade de escape do labor improdutivo nas duplas jornadas (primeira fase), seja na desvalorização
do sujeito da mulher negra empregada doméstica em face de uma calamidade de saúde (segunda fase), a perspectiva do trabalho da mulher demanda
maior atenção e pesquisa com vistas a viabilizar possibilidades alternativas de solucionar tal problematização e descontruir preceitos discriminatório já
cristalizados no corpo jurídico e social. A metodologia adotada será eminentemente teórico-doutrinária para a formação dos conceitos básicos sobre o
objeto de pesquisa e para análise dos dados, e o projeto se estrutura por intermédio de encontros temáticos, desenvolvidos a partir das leituras
indicadas pela professora orientadora e da reflexão crítica sobre as temáticas propostas no projeto e nos planos individualizados dos discentes,
apresentados no anexo do projeto.
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Título: DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO COMERCIAL VAREJISTA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL SOBRE
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RESUMO
O presente projeto pretende realizar um diagnóstico acerca da percepção sobre os direitos humanos e a função social da empresa tendo como públicoalvo, pequenas e médias empresas comerciais varejistas do Município de Castanhal. Ao partir da premissa de que estas possuem uma responsabilidade
corporativa de respeitar direitos humanos, o presente projeto segue a orientação da Organização das Nações Unidas que entende que
“Empreendimentos Empresariais devem respeitar direitos humanos”, o que implica em afirmar que estas devem “evitar infringir os direito humanos”
assim como devem “evitar impactos em direitos humanos nos negócios em que atuam” (ONU, 2011). A partir deste princípio fundador das Nações
Unidas, o projeto pretende, através da aplicação de pesquisa de campo, levantar a percepção do pequeno e médio empresariado varejista local sobre a
conformidade da sua atuação em relação aos direitos humanos.Entender se tal assimilação faz parte de visão, propósito ou valores da sua atividade
empresária, bem como se há alguma compreensão que a conformidade com direitos humanos pode agregar valor que impacte na sua atividade
empresária. Segundo dados estatísticos oficiais do IBGE, o Município de Castanhal é o 24º PIB do Estado Pará com renda per capita em R$ 19.242,51,
representando o Setor de Serviços mais de 50% deste resultado. No que tange ao Cadastro Central de Empresas, existem 2.800 empresas no Município
de Castanhal, representando a 6ª posição no Estado do Pará. Considerando o vigor econômico do Município, o trabalho pretende, num primeiro plano,
(a) investigar se pequenas e médias empresas do setor varejista, comércio, compreendem os direitos humanos, fundamento do Estado de Direito, por
conseguinte, estruturante da função social da empresa, como uma prática necessária às suas atividades. Num segundo momento, (b) pretende levantar
se práticas conforme aos direitos humanos seriam ou não consideradas como produtoras de valor aos serviços prestados de forma que a visão, missão
e valores destas empresas se autodeterminam. O objetivo central é diagnosticar a percepção do pequeno e médio empresariado em relação à
conformidade (compliance) de direitos humanos com vistas a fomentar futuras ações de implementação da responsabilidade corporativa das Nações
Unidas.
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar a Amazônia paraense a partir do conceito de fronteiras em disputa, ou seja, buscamos estudar o contexto histórico
desenvolvimentista amazônico e quais implicações sociais tal modelo demanda. O tema tem a relevância de rediscutir dados de violação e,
principalmente, alertar sobre a eficácia das políticas públicas realizadas, assim como alertar para eventual responsabilização civil em caso de
descumprimento de parâmetros de direitos humanos, tendo em vista ser uma região particularmente ameaçadora à proteção de direitos humanofundamentais, principalmente nos conflitos socioambientais agrários. Assim, a pesquisa se ramificará em duas fases: a primeira relacionará essa
contextualização possibilidade de aplicação da doutrina do “estado de coisas inconstitucional”, elaborada pela orte onstitucional colombiana e
incorporada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, em relação às violações
estruturais de direitos fundamentais praticadas em relação aos conflitos socioambientais na região. Então, buscamos compreender se esse modelo
teórico adotado pelo Supremo Tribunal Federal pode ser eficaz perante a realidade paraense e se seria possível responsabilizar pessoas jurídicas por
violações de direitos humanos a partir de parâmetros impostos internacional e nacionalmente. Nesse sentido, por se tratar uma pesquisa que analisa a
eficácia dessa proteção, transversalizando a análise com as problemáticas estruturais indicadas pelo STF em relação ao sistema carcerário brasileiro,
busca-se observar a possibilidade (ou não) de incorporação dos argumentos levantados na decisão a uma realidade recortada (primeira fase). Portanto,
essa contextualização se investiga dentro de uma visão crítica acerca da participação de empresas nessas violações, o que se ramifica na segunda fase
da pesquisa: um estudo sobre a responsabilidade civil de pessoas jurídicas em caso de descumprimento de estândares de direitos humanos. Para isso,
precisamos entender o espaço global e atual conjuntura política, econômica e social do nosso Estado, buscando concretizar um estudo científico capaz
de contribuir com a evolução dos direitos humano-fundamentais com a garantia de proteção integral no Estado do Pará. Assim, a segunda fase será
justamente a análise dos referenciais teóricos sobre função social da empresa e de relatórios temáticos sobre princípios orientadores sobre a relação
entre empresas e direitos humanos à finalidade de se compreender a necessidade de articulação de uma política pública nacional mais vinculante. A
metodologia adotada é eminentemente teórico-doutrinária para a formação dos conceitos básicos sobre o objeto de pesquisa e para análise dos
dados, assim como será realizada uma investigação jurisprudencial para identificar os argumentos indicados na doutrina do “Estado de Coisas
Inconstitucional”.
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RESUMO
A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia em ascensão que tem emprego em diversas áreas do conhecimento, ela surgiu para revolucionar a
maneira como os seres humanos interagem com as máquinas. Motivada pela chamada “4ª Revolução Industrial”, uma de suas principais habilidades é
a visualização tridimensional, misturando objetos virtuais 3D no mundo físico em tempo real. Esse avanço tecnológico proporcionado pela indústria
4.0, de unir objetos virtuais ao mundo real através da RA, idealiza a composição de imagens, como, por exemplo, a representação gráfica de uma
edificação a ser construída, possibilitando uma maior interação do autor do projeto com sua obra de forma interativa. Mediante a essas novas
tecnologias, a indústria da construção civil, que está em constante mudança, precisa acompanhar a atual demanda do mercado referente a evolução
tecnológica computacional, promovendo aos profissionais da área de projetos resultados cada vez mais positivos em sua maneira de apresentar seus
trabalhos, destacando principalmente, a qualidade da percepção virtual no ambiente a ser edificado. Neste sentido, é essencial no vigente cenário
educacional, o emprego de ferramentas inovadoras que incorporem valores aos conhecimentos adquiridos no decorrer da vida acadêmica. Diante
deste olhar, nota-se a necessidade de explanar em sala de aula este moderno instrumento, assim como, a composição de novas práticas de ensinoaprendizagem, de forma que os discentes do Curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio de Castanhal, atestem em seu cotidiano acadêmico essas
tecnologias, ampliando sua visão ao projeto em 3D, de modo a tornar as aulas mais atraentes e os alunos mais interessados. Partindo desse
entendimento, o presente estudo tem como objetivo analisar as contribuições advindas dos avanços tecnológicos para o trabalho do engenheiro,
empregando a RA nas aulas da disciplina de Projeto Assistido por Computador, da referida instituição de ensino superior. Especificamente, trataremos
deste assunto através do desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, com os quatro alunos envolvidos na iniciação cientifica, para isso, será
necessário produzir a concepção de projeto de engenharia gerado no software Revit, com a adição do plug-in da Augin, para a criação do objeto virtual,
de modo a possibilitar a geração da RA no smartphones ou tablete, através de aplicativos instalados nestes aparelhos. Justifica-se de usar esta
temática, com a intenção de oportunizar uma nova experiência virtual ao discente, levando-o ao melhor entendimento dos projetos e as suas etapas a
serem desenvolvidas, reforçando a noção exata de como será o resultado na edificação. Para tanto, a metodologia a ser empregada se fará através de
pesquisas bibliográficas sobre o tema, buscando apresentar a importância de sua utilização no cotidiano acadêmico e quais as perspectivas de seu uso
profissional. Além disso, enfatizamos também a pesquisa de campo, na qual, se procederá sob a forma da aplicabilidade da RA nas aulas de Projeto
Assistido por Computador, de modo que será apreendido os depoimentos dos alunos, por entrevista previamente elaborada, sobre a tecnologia
computacional. Quanto ao método, o projeto propõe o uso de avaliação qualitativa e quantitativa, para análise de ferramentas que auxiliam no
processo de ensino-aprendizagem. De posse dessas informações, podemos promover uma real discussão, através de palestras, com acadêmicos,
professores e engenheiros sobre os potenciais usos da Realidade Aumentada na engenharia, buscando analisar a pertinência de sua aplicação na
educação acadêmica e no desenvolvimento profissional do engenheiro.
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RESUMO

A partir dos anos de 1990 o movimento pela educação inclusiva se intensificou visando garantir educação às
pessoas com deficiências, dando-lhes o direito à educação nas instituições de ensino regular. Em 1994 esse
movimento ganha força com a Declaração de Salamanca que trata de discutir o direito de todos a uma educação de
qualidade atendendo a especificidade de cada indivíduo, enfatizando que cabem aos sistemas educacionais
elaborarem programas educacionais que favoreçam a aprendizagem. Assegurar esse acesso de estudantes com
deficiência ao ensino superior deve ser a premissa de qualquer projeto educacional das instituições de ensino
superior, garantido por meio de diversas diretrizes com o compromisso de oportunizar o direito de educação e
igualdade para todos. Partindo desse princípio, o presente artigo tem como objetivo analisar o processo de inclusão
educacional de estudantes com deficiência na Faculdade Estácio Castanhal. Metodologicamente, optou-se por um
estudo de caso numa análise quali-quantitativa dos dados. Para tanto, a pesquisa está dividida em 2 fases. A
primeira fase contará com o levantamento das principais pesquisas que abordam o tema da inclusão no ensino
superior. Para tanto, serão investigados as principais bases de dados de revistas científicas da área bem como as
publicações da Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa em Educação- ANPED. Na segunda fase serão
observadas as estratégias da Faculdade Estácio Castanhal para ingresso e permanência desses estudantes no ensino
superior. Para o debate acerca da acessibilidade no ensino superior utiliza-se como referencial teórico autores como
Skliar (2012; 2013), Rodrigues (2006) Sassaki (2010) e Lopes e Fabris (2017). Dessa forma, considerando a
importância de refletir sobre a temática realizada nesse estudo, espera-se que o projeto de iniciação científica tenha
contribuição acadêmica, científica e social no âmbito do debate da inclusão educacional de estudantes com
deficiência no ensino superior da Faculdade Estácio Castanhal comprovando ações inclusivas, conforme
preconizam as normativas da educação brasileira, proporcionando condições de igualdade a todos.
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RESUMO

A educação inclusiva pressupõe que pessoas com origens diferentes, necessidades, conhecimentos de mundo e
habilidades possam conviver numa perspectiva de valorização e respeito ao próximo, criando um ambiente
educacional de respeito às diferenças que nos fazem humanos por essência. A inclusão de estudantes com
deficiência no espaço escolar tem cada vez mais despertado entre os profissionais e discentes da educação a busca
por novos saberes. Frente a esse desafio, o projeto ora apresentado tem por objetivo compreender os saberes
docentes acerca da inclusão de pessoas com deficiência na educação básica e como os professores se preparam
para incluir esse aluno nas aulas cotidianas. Para tanto, buscar-se-á investigar as metodologias que os professores
utilizam em sala de aula a fim de tornarem suas aulas inclusivas, bem como analisar a relação entre os saberes de
professores das classes comuns e do Atendimento Educacional Especializado- (AEE). Metodologicamente optouse por um estudo de caso do tipo quali-quantitativo a ser realizado em uma escola pública do município de
Castanhal. Autores como Sassaki (1997), Carter (1999), Shulman (2004), Freire (2005), Gauthier (2006),
Rodrigues (2006), Minetto (2008) e Carvalho (2012) contribuíram para o desenvolvimento das ideias aqui traçadas
com relação à educação inclusiva e saberes docentes. Sabe-se que muitos professores encontram dificuldades em
trabalhar com a diversidade, pois não existe uma fórmula correta para lecionar diante das especificidades que cada
aluno apresenta, tendo deficiência ou não. Portanto, compreender a educação inclusiva é também entender que o
fazer-se professor é processo contínuo. Não se nasce professor, mas torna-se um mestre com as experiências
práticas e formação para o desempenho das funções docentes. A partir do referencial teórico adotado e dos
objetivos traçados espera-se contribuir para a ampliação de saberes voltados à educação inclusiva no âmbito da
Iniciação Científica da Faculdade Estácio Castanhal, bem como incentivar o intercâmbio de práticas docentes que
ocorrem tanto no AEE quanto nas classes comuns da escola pública.
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RESUMO
Saúde e meio ambiente estão interligados e associados à interação humana. Existem vários fatores que influenciam na proliferação de mosquitos,
muitos transmissores de patógenos. O culicídeo Aedes aegypti além de ser o vetor do vírus da dengue, transmite também a febre Amarela,
ESTÁCIO CASTANHAL

Chikungunya e febre Zika, doenças notificadas em países de regiões tropicais e subtropicais do mundo. A dengue é uma das mais conhecidas
arboviroses que afetam o homem, constituindo um sério problema de saúde pública. Dentre os fatores que influenciam na proliferação de mosquitos,
estão, as condições precárias de saneamento básico, fatores climáticos, crescimento populacional desordenado e inadequação de infraestrutura das
cidades. O A. aegypti é totalmente adaptado ao ambiente urbano. As atividades humanas de consumismo exagerado e descarte inadequado do lixo
originam criadouros artificiais, onde ele se reproduz e se prolifera com facilidade. Os objetivos da presente proposta incluem: (1) identificar os casos
notificados de dengue, zika e chicungunya em Castanhal no ano de 2020 e 2021, realizar atividades educativas nas escolas dos bairros de maior
incidência de casos, a fim de promover disseminação de conhecimentos acerca das medidas de controle do vetor Aedes aegypti; (2) compreender os
saberes e práticas dos indivíduos residentes dos bairros de maior notificação, acerca do vetor e das enfermidades transmitidas pelo mesmo através de
rodas de conversa e aplicação de questionários aos participantes interessados em contribuir com a pesquisa (mediante assinatura de Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido). A pesquisa será desenvolvida de agosto de 2020 a junho de 2021. Os dados de notificação serão solicitados ao 3º
Centro Regional de Saúde/ SESPA e Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica do município de Castanhal. A pesquisa se faz relevante, dada a
importância da conscientização dos seres humanos com o meio ambiente a fim de promover medidas de controle para evitar doenças vetoriais.
Destaca-se neste sentido a importância de atividades de educação ambiental e sanitária na sociedade como medida profilática para a transmissão de
diversas enfermidades.
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Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título: A SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS IDOSOS PERIFÉRICOS ATENDIDOS PELO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR)EM CASTANHAL/PA
E-mail: santos.vera@estacio.br
Docente orientador: VERA LÚCIA CECIM DOS SANTOS

RESUMO
O envelhecimento é uma característica humana. A priorização do atendimento do idoso por sua própria família é uma de várias diretrizes do Estatuto
do idoso que ampara o mesmo por direito de prioridade. Neste contexto, o denominado Home Care (atendimento domiciliar), vem crescendo de forma
branda no Brasil e ao redor do mundo, em que a presença de um profissional de saúde ao lado da família diariamente em domicilio é previsto e
amparado pelo Estatuto do idoso na medida em que prev em seu Art. 2º “O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.”
Considerando o exposto, o presente projeto de pesquisa pauta como temática principal a saúde do idoso e, neste âmbito, busca estudar,
especificamente, a satisfação de usuários idosos atendidos pelo home care (atendimento domiciliar), situados em bairros periféricos da cidade de
Castanhal/PA. Almeja-se evidenciar o grau de satisfação destes usuários e de seus familiares em relação aos serviços prestados pelo home care, bem
como destacar os reflexos destes serviços na evolução do quadro clínico do paciente, com o fito de avaliar esta forma de serviço de saúde que,
atualmente, já está sendo ofertada em Castanhal, principalmente por profissionais de nível técnico. Sendo assim, o desenvolvimento deste projeto
investigativo justifica-se pelo fato de poder revelar à sociedade, à ciência e às instituições acadêmicas, o grau de satisfação dos usuários deste serviço,
os possíveis benefícios do atendimento domiciliar, especialmente aos idosos com doenças crônicas, tornando tais resultados termômetros avaliativos
dessa nova forma de promover o cuidado com a saúde de pacientes de longa idade, reafirmando ou não a eficácia desses serviços em Castanhal. O
estudo fundamenta-se na perspectiva qualitativa de pesquisa, do tipo descritiva. Trata-se de uma pesquisa de campo a ser desenvolvida por meio do
acompanhamento de equipes de acadêmicos e técnicos de saúde que desenvolvem o serviço home care, via empresa online, em Castanhal. Além da
observação, será utilizada como técnica de coleta de dados a entrevista estruturada com uma amostra de idosos com doenças crônicas, domiciliados
em bairros periféricos da cidade de Castanhal. Os dados serão organizados em categorias e analisados com base na produção teórica do campo da
saúde do idoso e do campo do serviço de saúde domiciliar.
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Título: IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DA MORBIMORTALIDADES NA VIGILÂNCIA DE ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA
E-mail: oliveira.jackline@estacio.br
Docente orientador: JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA

RESUMO
A mortalidade no Brasil possui bases históricas e problemáticas sociais, refletindo o estado da saúde da população, englobando as parcelas mais
vulneráveis. As taxas de mortalidade no Brasil são investigadas pelas secretarias municipais de saúde, conforme a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de
1990, e equipes de saúde para que possam traçar medidas de prevenção das mortes nos municípios brasileiros. As Declarações de Óbito são
documentos fornecidos pelos médicos legistas, que comprovam não somente a morte de fato, mas também levam consigo todas as informações
pertinentes às causas da morte, seja ela acidental, provocada, iatrogênica ou patológica. O levantamento estatístico de mortalidade é de grande
relevância em Saúde Pública por constituir importante indicador na condição de saúde da comunidade estudada, o que permite a identificação do
grupo que corre mais risco de morrer, bem como promover a opção de orientação comunitária por parte das equipes de saúde, avaliando resultados e
futuras medidas pós-ações. Dessa forma, a investigação das causas das mortes pode ser compreendida como função do município para que, a partir
dela, o mesmo possa tomar medidas preventivas acerca da qualidade da saúde comunitária. Justificativa: Os dados nos sites oficiais de saúde sobre os
óbitos em Castanhal apontam limitações de causas e por faixa o que motiva a realizar esta pesquisa a fim de identificar os índices de morbimortalidade
predominantes para que se gere o perfil dos mesmos nos últimos cincos anos de forma in loco por meio de investigação na secretaria de saúde, no
centro de pericias cientificas e cemitérios da capital do município. Objetivo: Identificar o perfil dos óbitos dos últimos cincos e traçar medidas
preventivas para melhorar a qualidade de vida da população de Castanhal de acordo com setores governamentais do município. Metodologia: a
presente pesquisa quantitativa tem como base analisar as principais causas de morbimortalidade ocorridas no município de Castanhal, no Estado do
Pará, por meio das Declarações de Óbitos (DO) no período de abril de 2016 a abril de 2021. A proposta a captação de dados por meio do uso do
Sistema de Informações virtual. Utilizará o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) gerido pelo DATASUS (Sistema de Informações em Saúde),
verificando-se as Declarações de Óbito preenchidas pelos médicos conforme as regras de codificação internacionais. As DOs que são recolhidas nos
cartórios, hospitais, ou serviços funerários e encaminhadas ao Serviço de Epidemiologia do município servirão como apoio à pesquisa para
levantamento de dados contundentes e precisos por tabelamento a fim de corroborar resultados mais precisos sobre o quantitativo de óbitos, bem
como suas causas. Na etapa de análise, será necessário utilizado o programa EXCEL, para o desenvolvimento de gráficos e tabelas em relação à
quantidade de mortes e os agrupamentos das mortes serão organizados de forma anual e em relação às suas características.
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Título: SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA: UM ESTUDO COM DISCENTES DA ESTÁCIO CASTANHAL– PA
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RESUMO
Um assunto emergente no panorama mundial tem sido o alastramento pandêmico da COVID-19. Para evitar a transmissão cruzada em grande escala
países como o Brasil adotaram medidas preventivase interventivas de restrição e isolamento social. O confinamento tem causado um impacto na
forma de vida e pergunta-se, assim, quais seriam as possíveis reverberações geradas na saúde mental dos indivíduos. Saúde mental tem sido um tema
cada vez mais relevante na esfera acadêmica. Os transtornos mentais representam quatro das dez principais causas de incapacidade em todo o mundo.
Essa incidência crescente representa um custo enorme em termos de sofrimento humano, incapacidade e prejuízos econômicos. De acordo com
relatórios do Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico da Estácio Castanhal (NAAP, 2020), no último quadriênio houve três casos de suicídio
cometidos por discentes, sendo um deles ocorrido na própria Instituição de Ensino Superior (IES) e outro ocorrido no atual confinamento. Além disso
temas como ideação suicida com ou sem tentativas em ambientes externos ou na própria IES, depressão, ansiedade, uso de drogas, dentre outros
assuntos de comprometimento da saúde mental, fazem parte do hall de atendimentos semanais do setor. É, portanto, objetivo do presente projeto
levar em foco a discussão da saúde mental de discentes do ensino superior na pandemia, investigando: a) a incidência de transtornos mentais; b) de
que forma os aspectos perceptuais de um “outro patologizado” parecem influenciar na inter-relação na academia; c) como as práticas interventivas
institucionais são realizadas nesses ambientes e nesse contexto; e d) os possíveis impactos das intervenções para a saúde mental dos discentes.A
pesquisa terá como lócus a Faculdade Estácio Castanhal – PA com discentes de todos os cursos da IES. Pretende-se realizar análise documental e coleta
de dados a partir do Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico – NAAP da instituição, o qual possui autonomia e competência ética
regulamentada em seu regimento interno para veicular levantamento de informações necessárias a essa pesquisa. O estudo terá quatro etapas sendo
estas: 1) mapeamento de casos de discentes com transtorno mental; 2) levantamento da percepção dos discentes sobre saúde mental e suas
implicações; 3) investigação sobre o manejo do NAAP da Estácio Castanhal nas incidências do Núcleo; e 4) realizar levantamento dos possíveis impactos
gerados pelas intervenções do NAAP. A análise dos resultados será feita de forma quantitativa a partir dos dados obtidos pelos instrumentos de
pesquisa. Análises qualitativas também serão realizadas na forma de análise de conteúdo.
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DIREITO ADMINISTRATIVO
Docente orientador: JOSÉ OSÓRIO DO NASCIMENTO NETO

E-mail: neto.jose@estacio.br

RESUMO
Políticas públicas permitem distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. Política públicas envolvem vários atores e níveis de
decisão, embora seja materializada através dos governos e não necessariamente se restringe a participantes formais. Diante deste contexto em que
política públicas são abrangentes e não se limitam às leis e às regras literais, esta pesquisa tem por objetivo identificar a importância de seus ciclos,
entre os quais o da avaliação. Esta análise justifica-se pela necessidade do avanço do conhecimento científico no ambiente de estudo do Direito
Econômico sobre políticas públicas como forma de tutela estatal, para além das clássicas modelagens de avaliação de políticas públicas. Referido
argumento é suportado pelo próprio Constitucionalismo emergente do século XXI, que pede mais, conferindo à governança democrática novas (re)
modelagens do Estado Democrático, onde entra justamente a importância do Direito Administrativo. É exatamente aqui que se nota a necessidade do
avanço do conhecimento científico no ambiente de estudo metodológico para avaliação de políticas como ciclo de aprendizado. Primeiro, porque
existe, sim, uma necessidade prévia de identificação de habilidades afetivas para a avaliação de uma política pública. Não se trata de um mero
questionamento subjetivo, que, claro, poderia dar margem a distorções num processo de avaliação minimamente confiável, mas de ponto
metodológico que não pode ser ignorado ao se perguntar se existe ou não vontade de ambas as partes envolvidas na construção do conhecimento,
razão pela qual a afetividade e a afinidade em relação ao desenvolvimento de um Estado Democrático de Direito que precisam ser identificadas de
forma imediata. Nesse ambiente, é possível compreender como políticas públicas as ações que nascem do contexto social, mas que passam pela esfera
estatal como uma decisão de atuação pública numa realidade social, quer seja para fazer investimentos ou para uma mera regulamentação
administrativa. Entende-se por políticas públicas o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações de poder,
relações essas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil. Apesar de abordagens
diferentes, as definições de políticas públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do
que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância
relativa destes fatores.
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA ARQUITETURA HOSPITALAR E DOS PROJETOS EMERGENCIAIS NA CURA DA PANDEMIA DO COVID-19
E-mail: poitevin.michelle@estacio.br
Docente orientador: MICHELLE KOSIAK POITEVIN

RESUMO
Uma das principais funções dos arquitetos é a concepção de projetos mais eficientes que integrem princípios funcionais, econômicos, ambientais,
proporcionando ao mesmo tempo, o conforto dos usuários. No caso de edifícios hospitalares, por serem construções com alto grau de complexidade e
cuja função principal é o tratamento da saúde dos pacientes, os arquitetos devem se preocupar ainda mais com a qualidade dos espaços que,
comprovadamente, ajudam no tratamento, como por exemplo, o aproveitamento da ventilação e iluminação natural além da humanização dos
espaços. A humanização dos edifícios hospitalares é uma temática que vem sendo de suma importância, mesmo no período pré-COVID-19 e que se
intensificou neste momento de pandemia e vai além da cura física do paciente, prezando também a sua cura psicológica, o que auxilia no processo do
seu tratamento. O presente projeto tem como principal objetivo estudar como os projetos emergenciais e arquitetura hospitalar estão atendendo a
pandemia do COVID-19: como o mundo está lidando com a sobrecarga no sistema de saúde. As estratégias emergenciais utilizadas para ampliar a
capacidade de admissão e tratamento de doentes, até o momento, podem ser divididas em dois grandes grupos: instalações temporárias de
montagem rápida, como unidades móveis, estruturas infláveis ou até construções emergenciais como o novo hospital de Wuhan; e a reforma
e adaptação de estruturas existentes para convertê-las em hospitais improvisados – na maioria hotéis, estádios e escolas – estruturas que de qualquer
maneira não estão sendo, nem poderiam ser, utilizadas neste momento. A integração da arquitetura com a arte tem um papel significativo na
construção de espaços assistenciais de saúde mais humanizados e, deste modo, esta pesquisa busca demonstrar essa integração no discurso e na
prática projetual através das instalações criadas para atendimento da demanda do COVID-19. Para isso, essa pesquisa se estruturou em três etapas
principais: 1) revisão bibliográfica juntamente com um levantamento icnográfico a fim de identificar as principais abordagens sobre o tema e as
principais normativas; 2) análise projetual dos edifícios das instalações temporárias e construções emergenciais a fim de identificar a materialização
destes projetos e 3) comparação através de um quadro resumo das principais estratégias de humanização presentes nesses edifícios.
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título: UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) PARA MODELAGEM DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA: PROJETO DA
INTERSEÇÃO DA RODOVIA PR-417 COM A RODOVIA PR-418 EM COLOMBO, PR
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RESUMO
A utilização da tecnologia BIM na elaboração de projetos de infraestrutura, ainda que não esteja disseminada, se demonstra muito vantajosa na
resolução de conflitos inerentes aos processos tradicionais de implementação de obras, os quais se baseiam em desenhos bidimensionais (2D) que não
possuem dados integrados e compatibilizados. A metodologia BIM possibilita a parametrização dos elementos de um projeto, permitindo que sejam
associadas informações específicas a eles. Assim, é criado um modelo integrado e rico em dados que podem ser utilizados para diversas finalidades:
automatização de processos, emissão de relatórios entre outros, aumentando a precisão do projeto e reduzindo a possibilidade de ocorrência de falhas
que possam acarretar custos imprevistos e atrasos na obra. Observadas as vantagens que o BIM pode trazer aos projetos e obras públicas, o governo
decretou recentemente a obrigatoriedade da utilização do BIM em suas contratações relacionadas à engenharia. Por consequência, toda a cadeia
envolvida no processo de implementação de uma obra pública deverá estar familiarizada com a referida tecnologia: técnicos, projetistas, analistas,
engenheiros e demais funcionários, tanto das empresas prestadoras de serviço quanto dos órgãos públicos. Neste contexto, o presente projeto de
pesquisa propõe a inserção dos alunos do curso de graduação em Engenharia Civil neste contexto, por meio da realização da modelagem em BIM de
uma interseção rodoviária, entre as rodovias estaduais PR-417 e PR-418, localizada no Município de Colombo, na Região Metropolita de Curitiba,
Paraná, a partir do projeto 2D. A referida interseção está inserida no escopo de um projeto contratado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Paraná (DER/PR), que irá conceder o projeto para fins acadêmicos. O software BIM a ser utilizado é o Autodesk Civil 3D, que possui aplicação
voltada para obras de infraestrutura. Após a parametrização do projeto, serão utilizadas as ferramentas disponíveis no programa para obtenção
automatizada das quantidades dos serviços (materiais, insumos etc.) necessários à execução da obra. A partir dessas quantidades, poderá ser estimado
o custo da obra. Concluído o processo, será feita uma análise comparativa da metodologia utilizada neste projeto (com BIM) e da metodologia
empregada pela empresa que elaborou o projeto 2D (sem BIM ou uso parcial), apontando quais as principais vantagens e limitações de cada método.
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Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
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RESUMO
O Empreendedorismo possui papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de um país, considerando que a criação e sustentação de
novos negócios reflete na geração de emprego e renda. Entretanto, a taxa de mortalidade dos empreendimentos ainda é alta. Dados que analisam o
cenário empreendedor brasileiro demonstram que as empresas em que conseguiram se estabelecer por mais tempo no mercado foram aquelas em
que o empreendedor desenvolveu maior capacitação em gestão. Nesse sentido, ressalta-se a importância de se abordar o empreendedorismo no
ensino superior. A promoção de disciplinas e projetos de extensão voltados ao empreendedorismo tem impacto direto na atuação profissional. Estudos
demonstram que profissionais com melhor desenvolvimento em suas habilidades empreendedoras durante o período acadêmico desenvolveram novos
negócios eficientes e conquistaram melhores posições no mercado, o que consequentemente lhes permitiu alcançar maior renda. Considerando a
importância do desenvolvimento do empreendedorismo e os desafios relacionados ao ensino dessa área do conhecimento, esse projeto tem como
objetivo geral analisar abordagens de ensino aprendizagem na área de empreendedorismo e identificar oportunidades de inovação no ensino dessa
temática. Para isso, planeja-se inicialmente realizar uma revisão sobre as perspectivas teóricas que fundamentam o ensino de empreendedorismo. À
luz destas perspectivas, pretende-se verificar currículos acadêmicos de faculdades e universidades brasileiras e estrangeiras e de cursos livres e
certificações voltados à formação empreendedora, verificando semelhanças e diferenças entre esses. Por fim, buscaremos identificar oportunidades de
inovação no ensino sobre empreendedorismo, a fim de propor melhorias no ensino empreendedor nos cursos superiores. Considerando a natureza do
objetivo, esse projeto propõe uma pesquisa de caráter exploratório, a ser desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, tendo como métodos de
coleta de dados as pesquisas bibliográficas e o desenvolvimento de estudos de caso.
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
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RESUMO
O projeto de iniciação cientifica pretende analisar a importância da educação financeira para manutenção do aluno no ensino superior,
especificamente na Estácio Curitiba em tempos de pandemia. A partir da análise do trinômio Educação Financeira – Ensino Superior – Pandemia,
propõe-se analisar os conceitos de educação financeira no mundo e no Brasil, além de demonstrar a importância desse conhecimento para a gestão
das finanças pessoais em momentos de pandemia. O presente projeto de Iniciação Científica tem por objetivo geral analisar a importância da educação
financeira na preservação do aluno no ensino superior em tempos de Covid-19. Para isto, desenvolveram-se os seguintes objetivos específicos: Discutir
o conceito de educação financeira e de finanças pessoais; Mapear, a partir de dados secundários, como avaliações realizadas, o nível de conhecimento
em educação financeira, no âmbito dos discentes do ensino superior; Analisar os resultados das pesquisas secundárias desenvolvidas sobre finanças
pessoais; Estudar as consequências da crise originada pela pandemia causada pelo Covid-19 e dos seus impactos nas finanças pessoais dos alunos do
ensino superior, especificamente, dos alunos da Faculdade Estácio de Curitiba; Desenvolver cursos (presencial e à distância), sites, canal de podcast,
mídias sociais e material com conteúdo inerente às finanças pessoais; Contribuir com uma metodologia específica para propiciar condições de
aprendizado em finanças pessoais para que a Estácio possa oferecer aos seus discentes. Em síntese, a pesquisa se centra nos alunos do ensino superior
da Estácio Curitiba e pretende contribuir com a manutenção desse discente no ensino superior apesar deste experimentar períodos de diminuição de
renda e de escassez de emprego provocados pelos impactos negativos da pandemia da Covid-19. Entende-se que conhecimentos em educação
financeira são relevantes para o desenvolvimento econômico além de serem subsídios, principalmente em países de baixa renda, como o Brasil.
Espera-se, no final desse projeto, desenvolver e implantar produtos e serviços (curso presencial e on-line, canal de podcast, desenvolvimento de mídias
sociais e material impresso) que poderão ser utilizados para atingir os objetivos propostos.
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RESUMO
A Cultura pós-moderna em que estamos vivendo atualmente, é na visão da psicologia complexa de Carl Gustav Jung uma cultura dessacralizada, onde o
indivíduo se sente esmagado, pelo excesso de metas utilitárias, cientificismo, que podemos distinguir da verdadeira ciência, tudo isso associado, no
nível da sociedade mais ampla à uma tremenda manipulação das narrativas pelos grupos de comunicação de massa. Em particular no caso de nosso
país, o Brasil, está, de um modo mórbido, associado às más condições socioeconômicas e educacionais. Esse contexto, propicia, o aparecimento de
novas e velhas formas de psicopatologização, entre elas as toxicomanias. Este projeto de pesquisa pretende observar um grupo de pessoas,
longitudinalmente, por um período de nove meses, na Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, utilizando o referencial da psicologia complexa de
Carl Gustav Jung, através do qual pretende-se dar atenção especial aos processos arquetípicos que ocorrem na alma daqueles que se encontram na
comunidade, com atenção especial para o que os antropólogos e historiadores da religião denominam processos de iniciação. Pretende-se nessa
pesquisa utilizar como metodologia de pesquisa em psicologia anal tica o “Processamento simbólico- arquet pico” tal como proposto por Eloisa M.N.
Penna em seu livro do mesmo nome. (EDUC/ FAPESP São Paulo, 2014). O contexto da pesquisa será realizado dentro de um contexto clínico de uma
comunidade terapêutica, mas, pelo fato de estarmos tratando da iniciação científica de um estudante de graduação em psicologia, utilizaremos como
procedimento de apreensão dos fenômenos (imagens arquetípicas) três modalidades: a. Entrevistas b. Recursos expressivos c. Pesquisa bibliográfica. A
partir desse momento da pesquisa, estas três modalidades serão articuladas umas com as outras de forma harmônica para que se possa passar para a
fase de procedimentos de compreensão do fenômeno. Finalmente chega-se ao ponto culminante da pesquisa: o processamento arquetípico –
simbólico propriamente dito.
Aluno: MARCELO MARQUES FORTUNATO

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SINTOMAS DE ANSIEDADE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA DURANTE PANDEMIA DE COVID-19: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
E-mail: marjorie.wanderley@estacio.br
Docente orientador: MARJORIE RODRIGUES WANDERLEY

RESUMO
As modificações no modo de vida ocorridas por conta da Pandemia do Covid-19 em 2020 podem levar à diversos impactos na saúde mental da
população, sendo estes amplos, substanciais, e podendo ser de longa duração. Os estudos sobre situações prévias de Pandemia apontaram efeitos
psicológicos negativos, incluindo sintomas de stress pós-traumático, confusão e raiva. Os fatores estressores incluíram uma longa duração da
quarentena, medos de infecção, frustração, tédio, mantimentos inadequados, informações inadequadas, perda financeira, e estigma. Estes impactos
podem ser especialmente desencadeadores de sintomas de ansiedade, já que a ansiedade é uma reação do corpo a situações de stress, medo e
incerteza. Diversos aspectos relacionados aos impactos da Pandemia do Covid-19 ainda são desconhecidos, e por mais que existam diversas pesquisas
sobre sintomas de ansiedade após momentos de emergências e catástrofes e em situações de pandemias anteriores, os impactos por conta de um
vírus, com quarentena e isolamento físico por um longo período de tempo, não são conhecidos. No entanto, no primeiro semestre de 2020 já estão
sendo realizadas pesquisas aplicadas sobre saúde mental em relação ao Corona vírus, e revistas de saúde mental têm aberto edições especiais para
abarcar este tema. Por conta dessa mudança de paradigmas, percebe-se a necessidade de que a intensidade dos sintomas de ansiedade durante a
Pandemia seja elucidada e estudada, de forma sistemática a partir da união de diversas pesquisas, para que se possa construir um arcabouço teórico
sobre este período. Para tanto, o objetivo do presente trabalho é o de realizar um levantamento da manifestação de sintomas de ansiedade durante a
Pandemia de Covid-19 na população brasileira. O método de pesquisa será o de Revisão Sistemática de Literatura de artigos que tenham realizado
levantamento de sintomas de ansiedade durante este período. A revisão será realizada com utilização do método PRISMA, que consiste em um método
estruturado de organização de informações contidas em artigos. A partir dos resultados, espera-se construir um arcabouço teórico sobre Ansiedade e
Covid-19, verificando como os profissionais de saúde mental podem adequar suas ferramentas tanto para o período após a Pandemia, que pode deixar
sequelas emocionais, quanto para elaboração de medidas de prevenção e intervenção à sintomas de ansiedade em futuras crises que afetem a saúde
mental da população.
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RESUMO
Em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), trazendo a característica da quarentena como prevenção à doença,
tal aspecto modificou as relações sociais contemporâneas, não somente no âmbito macroestrutral (economia, emprego, comércio, políticas de saúde,
atendimentos hospitalares), mas também no campo microestrutural (núcleos familiares, relações interpessoais). Neste sentido, com o intuito de
Regulamentar Emergência de Saúde pública de Importância Internacional (ESPII), adotou-se na 58ª Assembleia da Saúde o novo Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) – 2005, com o intuito de inserir nas perspectivas sanitárias o conceitos de ESPII, bem como abordar “um novo direito de
emergência, ramo tanto do Direito internacional da saúde, como dos direitos internos”, justamente para “prevenir, proteger, controlar e dar uma
resposta de saúde pública contra a propagação internacional de doenças, de maneiras proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pública, e que
evitem interferências desnecessárias com o tráfego e o comércio internacionais ”, na qual o Brasil é signatário para atender ao art. 196 da Constituição
Federal de 1988 (CF/88). Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral catalogar e analisar as políticas públicas e a legislação desenvolvidas para
promoção da saúde da mulher em tanto no aspecto da violência obstétrica referente ao direito do acompanhante, quanto da violência doméstica, no
contexto do Coronavírus (COVID - 19). A presente pesquisa tem uma abordagem de caráter qualitativa. Será utilizado a revisão de literatura
exploratória, bem como a análise documental em fontes diretas: legislação sanitária brasileira, desde leis ordinárias, complementares, portarias do
ministério da saúde, medidas provisórias, que fazem do composto legislativo e de políticas pública pátrio, seja no website do Planalto, seja no website
do Ministério da Saúde, tanto para observar e catalogar as questões da violência obstétrica no sentido do acompanhante, quanto da violência
doméstica, em decorrência e no período da pandemia do COVID 19.
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RESUMO
A ideia de consumo surgiu com a revolução industrial no século XVIII, com as empresas criando bens muito além das necessidades de consumo da
época. A revolução industrial, possibilitou o aumento da escala de produção e incrementou o volume de mercadorias em circulação. O mundo se
modificou profundamente e com a industrialização veio o desenvolvimento econômico nos moldes do liberalismo e o consumismo alienado. O
mercado cresceu, se desenvolveu e as necessidades de seus clientes se tornaram outras. As demandas de compra e as demandas geradas pelo
consumidor são responsáveis pela cultura de consumo de hoje, pode se dizer que todas essas revoluções do mercado de consumo são marcadas pelos
ápices do uso de tecnologias, acesso a informação e a revolução do marketing. O marketing e suas evoluções se dedicam a contextualizar a jornada do
consumidor e o marketing digital é o modelo no qual vimemos atualmente e que traz maior relevância na jornada do consumidor. Durante a escolha de
um tema para estudo, houve a percepção de que atualmente não há no Brasil cases que tragam discussões sobre a jornada do consumidor nas
instituições de ensino. Por isso, realizar o mapeamento de uma jornada do consumidor (estudante/cliente) é uma oportunidade de contribuir com a
prospecção e ativação de novos estudantes na rede de ensino. Então, tendo em vista a disseminação do tema, o presente projeto tem como objetivo
avaliar diretamente a importância da jornada do consumidor dentro de uma instituição educacional, visando também a sensibilização do tema. A
Faculdade Estácio de Cotia / Estácio Europan será utilizada como laboratório para o estudo de caso. O objetivo central será visualizar de forma
completa a experiência do cliente/estudante com a instituição, mostrando todos os pontos de contato do cliente, desde o momento em que ele
conhece a instituição, até o relacionamento de pós-venda. O projeto será pautado pela metodologia de estudo de caso, dado que relatará a
experiência dos resultados de um cliente a partir do uso de um produto ou serviço de uma empresa. No estudo será feita uma pesquisa ampla e
profunda de um cluster de clientes/estudantes, que permitiram o conhecimento amplo e detalhamento dessas personas. A abordagem presencial
deste projeto contará com a aplicação de uma ferramenta chamada mapa da empatia. Toda empresa deve colocar seus consumidores no centro do
produto ou serviço e o mapa da empatia tem como objetivo auxiliar as estratégias das empresas, a fim de construir serviços e produtos que serão
utilizados, “amados” e apoiados pelos usuários, precisamos entender seu pensamento, preferência, comportamento e sua forma de comunicar durante
a jornada. Empatizar com os clientes ajuda a criar tais perspectivas. Para facilitar o brainstorming, foi criada a ferramenta “mapa de empatia” específico
para auxiliar as empresas a pensarem sobre o que os usuários sentem e como o contexto influência em sua decisão. Após a aplicação desta ferramenta
será elaborado um arquivo com material descritivo que possa servir como uma espécie de referência para próximas ações referentes ao usuário. Tendo
em vista a importância da jornada do usuário, o presente projeto tem como objetivo avaliar as estratégias utilizadas no mercado referente ao
consumidor e compará-las com as táticas usadas pelas instituições de ensino, dado que o estudante também pode ser considerado como consumidor
de um serviço.
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RESUMO
Apesar de toda tecnologia existente no ano de 2020, 47% dos brasileiros ainda vivem sem sistema de coleta e afastamento de esgoto em suas
residências. Dados do IBGE mostram que 93,2% dos brasileiros possuem aparelho celular, mas apenas 85,5% tem água tratada em suas casas. Esses
dados são alarmantes ao pensarmos que, de acordo com a OMS, a cada 1 dólar que é investido em saneamento básico, podem ser economizados 4,3
dólares em custos com saúde pública. Por volta de 16,3% das internações por doenças de veiculação hídrica poderiam ser evitadas se as pessoas que
ficaram doentes tivessem saneamento básico. A ingestão de água contaminada com esgoto sanitário pode causar diversas doenças de veiculação
h drica como hepatites, cólera, disenteria, meningite, entre outros. Além disso, a contaminação dos corpos d’água causam desequilíbrio no
ecossistema aquático, e mortalidade de plantas e animais por absorção de substâncias tóxicas. A média brasileira de tratamento de esgoto é de 46%,
sendo que apenas 21 municípios brasileiros tratam mais de 80% do esgoto, e no Sudeste a média de tratamento é de somente 50,1% do total. Pelo fato
de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) necessitarem de grandes áreas de implantação, é necessária a utilização de sistemas de coleta de esgoto
alternativas, adequadas a pequenas comunidades. Nesse contexto, leitos cultivados são sistemas de tratamento de esgoto sanitário que possuem baixo
custo de implantação, operação e manutenção, e são eficientes na remoção de poluentes como fósforo, nitrogênio, matéria orgânica, entre outros,
além de se incorporarem à paisagem local, que aumenta a aceitação da população em ter um sistema de tratamento de esgoto próximo à sua
residência. O presente projeto tem como objetivo principal avaliar a eficiência de tratamento de esgoto sanitário por de leitos cultivados através da
realização de uma vasta pesquisa bibliográfica em bases de dados conceituadas. Serão avaliados dois processos do sistema de tratamento por leitos
cultivados que têm influência na eficiência de retenção: a macrófita e o tipo de fluxo que foram utilizados. Para isso, serão avaliados qual tipo de
macrófita e de fluxo são mais eficientes na remoção de fósforo, nitrogênio total Kjeldahl, nitrito, nitrato e demanda química de oxigênio presentes no
esgoto. Os dados serão organizados em tabelas, quantificando os trabalhos que foram encontrados com cada tipo de macrófita e fluxo estudados, e ao
final da pesquisa serão aplicados cálculos estatísticos para sistematizar essas informações. Então, ao final do levantamento bibliográfico será
construído um leito cultivado em escala de bancada na Estácio EUROPAN (Cotia - SP), utilizando o conhecimento adquirido e os resultados obtidos na
pesquisa sobre tipos de macrófitas mais eficiente na remoção dos poluentes citados anteriormente. A construção desse sistema contribuirá para que os
alunos adquiram conhecimentos sobre a montagem, manutenção, e parâmetros de operação como vazão de esgoto e tempo de detenção hidráulica
do esgoto no sistema. Além disso, esse protótipo poderá ser utilizado em projetos futuros de iniciação científica.
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RESUMO
Esta pesquisa procura realizar de forma acadêmica e prática um estudo sobre sustentabilidade através da implantação de um Projeto de Horta nas
dependências da Faculdade Estácio Europan, por ser um espaço de convivência, interdisciplinaridade e educação, que utilizará a horta como
instrumento para promover a educação, o relacionamento social e para transformar pessoas e envolver a comunidade do entorno. No conceito de
interdisciplinaridade existem caminhos para a integração de diversos cursos, principalmente os alunos de pedagogia, que dentro de suas competências
aborda a educação para a sustentabilidade e alimentação saudável, que são alguns dos importantes pilares de desenvolvimento da aprendizagem das
crianças nas escolas. Da mesma forma, podem ser inseridos os alunos do curso de logística, capazes de auxiliar em ideias e ações no processo de
distribuição dos insumos colhidos na horta e distribuição para a comunidade do entorno. Além desses, também é possível contar com os alunos do
curso de publicidade e propaganda para o desenvolvimento de embalagens recicladas para a entrega dos produtos. Então, tendo em vista a
oportunidade de implantação de uma horta dentro da faculdade, possibilita-se também uma parceria com a Prefeitura de Cotia, na busca da
comunidade mais necessitada na região que receberão os insumos da Horta. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo contribuir com a otimização
do espaço disponível dentro da faculdade com o desenvolvimento prático da formação dos alunos de engenharia civil, visando a integração e
pensamento sustentável de todos os atores citados anteriormente, da comunidade administrativa e acadêmica, da Faculdade Estácio Europan, em
relação a este tema, com o planejamento, construção e transformação de forma participativa pelos estudantes universitários. Para isso serão,
realizados encontros com reuniões presenciais e virtuais pela plataforma Teams com os alunos de engenharia civil que fazem parte do projeto, e com
os alunos voluntários dos demais cursos citados, para iniciar o processo de implementação da horta, como, por exemplo, o estudo do espaço
disponível na faculdade, maneiras de estabelecer o cercado, irrigação, compostagem para a adubação, entre outros aspectos importantes, como
avaliação do solo, os tipos de mudas que serão utilizadas no plantio, cálculo de tempo, logística de cuidados com a plantação e desenvolvimento de
embalagens. Além disso serão elaboradas campanhas de divulgação para a comunidade interna, com o intuito de despertar a consciência sustentável,
levando essa população a refletir sobre as possibilidades existentes de aproveitamento de espaços para criação de hortas, e valorização dos alimentos.
Isso se dará graças a possibilidade de acompanhamento de todo o processo de implementação do projeto, que será visto com um genuíno laboratório
de experiências e de vivências práticas da profissão, despertando os saberes em diversas áreas do conhecimento. Essa campanha terá continuidade em
redes sociais como um tipo de abordagem virtual, com a divulgação das etapas do projeto e o envolvimento dos diversos públicos nas páginas oficiais
da Estácio Europan como o Instagram e o Facebook, onde serão divulgados o passo a passo do desenvolvimento do projeto em formato de vídeos e
fotos com informações de ordem científica e interação com os seguidores, e essa divulgação se dará de forma contínua. A faculdade já possui espaço
físico adequado ao plantio que inicialmente será de hortaliças, analisando os percursos das implantações do projeto de horta e interligação com a
comunidade. Através desta pesquisa científica o propósito é proporcionar o acompanhamento da transformação que a horta fará na vida dos
indivíduos com maior senso de consciência ambiental em relação a sociedade em que pertence, se consolidando como integrantes do meio ambiente
natural e não simplesmente como simples usuários de um ecossistema ameaçado por práticas não sustentáveis. Para isso, esse projeto apresenta-se
como inovador, porque trata-se de um estudo prático, envolvendo um modelo sustentável, tendo como pano de fundo o estudo de caso em uma
faculdade de prestígio e reconhecimento.
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RESUMO
A competição entre empresas de um determinado ramo de atividade é uma pressão que obriga as mesmas a buscarem cada vez mais excelência para
se destacarem no mercado. Em uma pesquisa realizada em Harvard foi constatado que, para superar uma empresa que ocupa o primeiro lugar no seu
segmento e tem como base o desenvolvimento das pessoas, são necessários 7 anos. Em contrapartida, uma empresa que ocupe a liderança pautada no
preço dos seus produtos, em apenas 60 dias, pode ser ultrapassada. O estudo concluiu, portanto, que a permanência na liderança de mercado é
imensamente maior quando está alicerçada no desenvolvimento das pessoas. Nesse cenário, os executivos podem e devem constantemente reavaliar
seus comportamentos e mudá-los toda a vez que for necessário para o benefício da organização e dos colaboradores. Por estes motivos, diversas
empresas passaram a adotar programas de desenvolvimento de seus colaboradores. Em função desta demanda, entre os treinamentos mais utilizados,
destaca-se o processo de coaching executivo, como um dos preferidos para elevar a produtividade de colaboradores em empresas. Em particular no
Brasil, o uso de ferramentas de coaching tem se ampliado entre empreendedores como uma forma de obterem mais diferenciação, assertividade e
agilidade. Estudos também apontam que o desenvolvimento dos colaboradores internos de uma empresa, por meio de ferramentas de coaching, tem
sido a estratégia mais bem-sucedida para a manutenção e retenção de seus talentos. É neste cenário que nosso trabalho se insere. O objetivo é efetuar
um estudo das principais ferramentas de coaching utilizadas para o desenvolvimento de colaboradores e equipes. Para isso, dispomos de um acervo
pré-selecionado de ferramentas, amplamente utilizadas em processos de coaching, que pretendemos aplicar com colaboradores de empresas da região
de Cotia e São Paulo. O intuito é avaliar as ferramentas mais eficientes para gestores no desenvolvimento de colaboradores mais engajados e
produtivos. Numa etapa seguinte, como parte do aprendizado deste projeto, vamos desenhar uma ferramenta inédita, baseada em outra conhecida
como “Roda da ida”, mas voltada especificamente para a alta performance, oferecendo aos seus usuários um sistema de diagnosticar as habilidades
que favorecem a excelência nos resultados.
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RESUMO
Nos dias de hoje, empresas e empreendedores vivenciam um cenário extremamente competitivo. Para atingirem uma entrega maior de resultados e
performance, muitos executivos têm recorrido à diversos programas de desenvolvimento profissional e de equipes. Em função desta demanda, entre
os treinamentos mais utilizados, destaca-se o processo de coaching executivo, como um dos preferidos para elevar a produtividade de colaboradores
em empresas. De modo geral, o conceito de coaching gira em torno de alguém ou de uma empresa que contribui para a melhoria de performance do
cliente ou funcionário, tentando estimular o mesmo, para que consiga mudar suas atitudes, descobrindo assim o potencial que existe dentro de cada
um, fazendo que esta pessoa cresça no campo profissional e/ou pessoal. A essência do coaching é ajudar a pessoa a mudar, orientando-a a caminhar
em uma nova direção. A palavra “coaching” refere-se ao processo de “orientação” e “treinamento” em si, sendo que o “coach” é aquele que conduz
esse processo, e por sua vez o “coachee” é a pessoa conduzida na direção do objetivo a ser alcançado. Em particular no Brasil, o uso de ferramentas de
coaching tem se ampliado entre empreendedores como uma forma de obterem mais diferenciação, assertividade e agilidade. Estudos também
apontam que o desenvolvimento dos colaboradores internos de uma empresa, por meio de ferramentas de coaching, tem sido a estratégia mais bemsucedida para a manutenção e retenção de seus talentos. É neste cenário que nosso trabalho se insere. O objetivo é efetuar um estudo da
popularização dos cursos de coaching entre colaboradores que trabalhem em equipes. Para isso, dispomos de um acervo pré-selecionado de
ferramentas que pretendemos utilizar com equipes de colaboradores de empresas da região de Cotia e São Paulo. O intuito é verificar a presença de
colaboradores em posição de liderança que tenham concluído alguma formação em coaching nas principais escolas que ofertam esses cursos.
Dispomos de um conjunto de critérios para avaliar a qualidade da formação ofertada ao colaborador, de modo que poderemos identificar
colaboradores que tenham feito cursos completos de formação daqueles que apenas fizeram processos de coaching, mas não adquiriram habilidades
para serem líderes-coaches. O intuito é avaliar a eficácia de tais formações no desenvolvimento de lideranças mais bem preparadas em comunicação,
integração e negociação de conflitos, e sua correlação com melhores resultados em engajamento, produtividade e redução de turnover em equipes de
trabalho.
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RESUMO
Inflamação crônica de baixo grau está relacionada a resistência a leptina e insulina, consequentemente com a diminuição do transporte e sinalização
dos nutrientes aos centros reguladores de apetite. Esse processo promove um estado de hiperfagia crônica e superávit energético que leva a
obesidade, comorbidades associadas e mortalidade prematura. Recentes evidências sugerem que o exercício físico e a suplementação de L-leucina
podem restaurar ou manter o controle de apetite. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito da associação da suplementação de L-leucina e do sprint
intervalado de alta intensidade (SIT) no controle de apetite em humanos. O estudo será do tipo duplo cego, randomizado, contrabalanceado e
crossover. Para isso os participantes participarão de dois experimentos: 1) suplementação de leucina associado ao SIT e 2) placebo associado ao SIT. A
suplementação consistirá em dois dias (no dia do treino e um dia após o treino) de suplementação de 200 mg/kg de peso de leucina ou placebo
(maltodextrina) dividida em três doses diária. Um dia antes do experimento os voluntários irão somente registrar a ingestão de nutrientes (que será
reproduzido no dia anterior ao segundo experimento). No dia do experimento o voluntário virá ao laboratório (08h) em jejum para coleta de sangue e
percepção de apetite. Logo em seguida fará a primeira dose do suplemento seguido de um lanche ad libitum 45 min pré- SIT. Imediatamente antes,
imediatamente após e, 30 e 60 min após o término do SIT será avaliado a percepção de apetite e glicemia. Amostra de sangue será coletada para
GLP-1, PYY, CCK e grelina, IL-6, IL-10 e TNF-α (Fig 1b) antes da suplementação (em jejum) e 30 min após o treino. Ao longo do dia do treino e um dia
após o treino os participantes continuarão a suplementação num intervalo de 8 horas e nesse período será registrado a ingestão de nutrientes para
quantificação calórica e padrão alimentar (Fig. 1a). Os dados serão analisados usando um teste de análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas
(2 grupos de tratamento: SIT-PLA e SIT-Leu × pontos no tempo), quando a suposição de ANOVA for violada, usaremos teste não paramétrico (KruskalWallis). Quando o teste de ANOVA for significante (p <0,05) será realizado um pós-teste de Bonferroni para identificar a fonte.
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RESUMO
A adolescência é um momento da vida que tem características particulares, caracterizada pela passagem da infância para a idade adulta, nesse
momento ocorrem mudanças físicas e emocionais importantes, aumento no campo da socialização, uma evolução não linear de experiências e
autonomia. Diante dessas mudanças do adolescente, observamos uma diminuição da prática regular da atividade física, aumentando assim o
sedentarismo que é uma das maiores causas de mortalidade no mundo e acarretando em problema para saúde do adolescente. A prática da atividade
física é recomendada, por ser capaz de desenvolver diversos benefícios aos seus praticantes, dentre elas as adaptações e melhora da aptidão física, que
pode contribuir para a melhora da saúde e desempenho esportivo. Atualmente o adolescente tem cada vez menos participado de programas de
atividade física, sofrendo assim com diversos problemas causados pelo sedentarismo. A escola se tornou um importante local para a prática da
atividade física, já que em seu currículo a disciplina de Educação Física é obrigatória, estimulando a prática de diferentes atividades corporais com
regularidade, podendo também realizar atividades extracurriculares de diversas modalidades esportivas como o futsal nas escolas públicas do Estado
de São Paulo. Desta forma, o objetivo do presente estudo será verificar a influência da atividade física no ambiente escolar sobre a aptidão física de
alunos do ensino fundamental II. Metodologia: Participarão deste estudo 30 alunos entre 13 e 14 anos, do sexo masculino, que serão divididos em dois
grupos: Quinze alunos para o grupo Educação Física (GEF) e quinze alunos para o grupo Educação Física mais treino de futsal (GEFT). A pesquisa terá
uma duração de 12 semanas de atividades físicas e treinamento e mais duas sessões para a avaliação final, onde será analisado as Aptidões Físicas:
IMC, resistência abdominal, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória, força explosiva dos membros superiores e inferiores, agilidade e velocidade de
deslocamento doa alunos. Para a análise dos resultados iremos utilizar o teste de Kolmogorov–Smirnoff como análise da normalidade dos dados, e o
teste t-Student independente para comparar os dois grupos. A significância adotada será de p<0,05.
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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.
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença,
resultando em um conceito subjetivo e multidimentional que enfatiza a a auto-percepção do estado atual de um indivíduo, englobando aspectos
sociais, bem-estar psicológico, assim como o estado de saúde. Obviamente o padrão de qualidade de vida resultará em consequências na vida dos
indivíduos, motivo pelo qual torna-se necessário identificar a gama de componentes que determinam o grau de contentamento do indivíduo com a sua
própria vida, assim como aqueles que afetam estes parâmetros, para que, a partir destes, seja possível se considerar possibilidades de atividades que
possam contribuir positivamente em termos de qualidade de vida. Porém em diversas áreas a relação entre qualidade de vida e suas consequências
ainda não foi cientificamente avaliada, apesar de muitas vezes ser claramente assumida. Este é o caso do ambiente educacional, no qual a vida do
estudante fora do ambiente acadêmico diretamente afeta seu desempenho e desenvolvimento dentro deste. Neste contexto, o presente projeto visa:
(1) unir os dados coletados durante projetos prévios de avaliação de qualidade de Vida de diferentes turmas em um único banco de dados; (2)
identificar neste banco de dados o padrão geral observado, assim como os pontos merecedores de maior atenção específica; (3) testar a dependência
do rendimento acadêmico e número de faltas com estes dados, avaliando o efeito destes indicadores sobre o desempenho acadêmico; (4) elaborar
campanhas de informação e sensibilização relacionadas aos pontos de atenção identificados. Para isso, os dados obtidos em projetos de IC prévios por
meio de diferentes instrumentos cientificamente reconhecidos serão compilados em um único banco de dado para cada uma das dimensões avaliadas.
Desta maneira, as informações relativas à saúde, padrão de sono, realização de atividades físicas, alimentação, consumo de água e variáveis sócio
demográficas serão individualmente avaliadas para um maior número de voluntários. A partir desta análise será descrito o padrão geral e, também
identificados os pontos de destaque/atenção para a amostra. A dependência dos resultados de cada parâmetro com o desempenho acadêmico durante
o momento da avaliação será testada por meio de uma regressão linear. Todos estes resultados serão utilizados para a elaboração de uma campanha
de informação e sensibilização específica para cada um dos principais parâmetros analisados, visando indiretamente contribuir com a qualidade de vida
destes indivíduos através de uma melhor compreensão da importância destes parâmetros na vida diária.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo realizar um levantamento acerca da prevalência dos gêneros textuais nas ruas e praças da cidade de Maceió, tendo
como discussão principal a leitura. Assim, discutiremos sobre gêneros textuais, suas concepções e importância para a sociedade e, também, para a
escola. Para que se possa ter uma sustentação e fundamentação teórica e prática no que se refere às análises dos gêneros textuais, este trabalho tem
como base teórica autores como: Silveira (2005), Koch (2007), Moura (1999), Freire (2007;2011), Marcuschi (2008) Geraldi (2004; 2009), Andrade
(2004), dentre outros que tratam da temática em questão. A metodologia será realizada por meio da abordagem quanto-qualitativa. A opção por esse
tipo de pesquisa dá-se pelo fato de trabalhar com dados retirados do contexto real, no caso específico, os gêneros textuais, explorados pelos sujeitos
que transitam pelas praças e ruas, localizadas na cidade Maceió, no Estado de Alagoas. Assim, os dados coletados terão seu conteúdo analisado e
interpretado. Com a finalidade de obter os objetivos deste estudo, a técnica de coleta de dados utilizada será a análise documental, além da
observação minuciosa, uma vez que o levantamento será realizado através de uma pesquisa documental e observacional, possibilitando, sobretudo,
uma análise exploratória dos dados, baseada numa abordagem também qualitativa. Este trabalho é essencial para entender a prevalência e os
diferentes gêneros textuais que circulam pelas ruas e praças de Maceió. Portanto, os dados podem nos apresentar quais os interesses e gostos, no que
diz respeito aos gêneros textuais, dos sujeitos que moram na cidade de Maceió. Mais ainda: os resultados podem nos dar pistas acerca das
inquietações sobre a importância da leitura e da escolha dos gêneros textuais para se ter uma formação crítica e reflexiva sobre a sociedade e o mundo
no qual vivemos. Enfim, é essencial pesquisar sobre os gêneros textuais, na cidade de Maceió, no Estado de Alagoas, pois são eles (gêneros textuais)
que fazem parte do trabalho dos professores e, consequentemente, do cotidiano dos alunos. Desse modo, é importante dizer que é imprescindível a
inserção de diferentes gêneros textuais na sala de aula, para que os alunos possam vivenciar tais gêneros, de forma sistemática, dentro e fora do
espaço educacional formal.
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Saúde
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Título: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALAGOANO DE ENSINO INTEGRAL (PALEI) NO
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RESUMO
Alagoas contém aproximadamente 3.322.82 habitantes e o índice de desenvolvimento humano permeia pelo número de 0,6 ocupando o último lugar
do país. Associado a isto, observa-se o valor de rendimento nominal mensal domiciliar per capita do alagoano que gira em torno de R$714,00. O estado
detém o maior índice de crianças e adolescentes vivendo em situação de pobreza, totalizando cerca de 66% desse público. Sabe-se que a alimentação
infantil sofre forte influência do padrão familiar, quando se considera a família como o primeiro núcleo de integração social do ser humano. No ano de
2015, o governo do estado de Alagoas, por meio do decreto n° 40.207, de 20 de abril de 2015, instituiu o Programa Alagoano de Ensino Integral –
pALei. Assim, o aluno atendido por este programa, recebe na unidade escolar cinco refeições diariamente, totalizando o aporte calórico referente a
70% das suas necessidades nutricionais. Justificativa: O desenvolvimento de políticas públicas que corroborem para a melhoria do estado nutricional,
associado ao aumento do desempenho na aprendizagem são medidas relevantes para o desenvolvimento humano da população mais carente. Como o
pALei foi instituído recentemente no estado, não apresenta dados sobre seus impactos, se tornando assim relevante o estudo das consequências
nutricionais referente a execução do programa na região de abrangência. Objetivo: avaliar o estado nutricional de adolescentes atendidos pelo
Programa Alagoano de Ensino Integral no município de Maceió – Alagoas. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo a
ser realizado com indivíduos de 12 a 19 anos de idade que estão regularmente matriculados em escolas públicas estaduais, na modalidade de ensino
fundamental II (6° ao 9³ ano) do pALei. Para compor os instrumentos do estudo, será aplicado um formulário que abrange informações sobre aspectos
sociodemográficos (iniciais do nome, serie em que está matriculado, data de nascimento, idade, sexo, estado civil, endereço residencial, renda mensal,
se possui filhos, com quem reside, se possui irmãos, quantas pessoas residem na casa, tipo de residência e situação da casa, hábitos alimentares, dados
clínicos e dados antropométricos do indivíduo a ser avaliado. Após a coleta de dados, todas as informações obtidas serão lançadas no Excel e ANTRO
para tabulação. Para a análise estatística será utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 13.0 for Windows. Serão
calculadas as medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão) para as variáveis contínuas e verificadas as frequências
para as variáveis discretas.
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Título: ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ACEITABILIDADE DE BISCOITOS CONFECCIONADOS COM PUBA E MIX DE FARINHAS
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RESUMO
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de mandioca. A mandioca é uma raiz que é amplamente utilizada como a principal fonte de
carboidratos pela população dos países em desenvolvimento. A puba é um dos derivados resultantes do processamento da mandioca, apresenta
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características organolépticas singulares e pode ser empregada em várias preparações alimentares e no desenvolvimento de alimentos para portadores
da doença celíaca. A doença celíaca é uma enteropatia sensível ao glúten, uma proteína presente no trigo, aveia, cevada e derivados. Esse projeto de
pesquisa tem como objetivo desenvolver formulações de biscoitos elaborados com puba (com foco em substituir a farinha de trigo e servir como
alimento para os intolerantes e/ou sensíveis ao glúten) e com mix de farinhas realizadas a partir de resíduos de vegetais, como caroço de jaca, semente
de abóbora e casca de maracujá, objetivando agregar valor ao biscoito elaborado e incentivo do aproveitamento integral dos vegetais, aproveitando
resíduos que seriam jogados fora, favorecendo também a sustentabilidade ambiental. A pesquisa é do tipo experimental e será realizada na Faculdade
Estácio de Alagoas, envolvendo o desenvolvimento de 3 formulações do biscoito e análise de 4 amostras, em triplicata, para realização de sua
caracterização físico química (análise de pH, composição em carboidratos, lipídios, umidade, cinzas, fibras, e proteínas), bem como teste de aceitação
sensorial do biscoito estabelecido e intenção de compra do mesmo, com provadores não treinados, escolhidos de maneira aleatória no momento da
degustação. O projeto foi submetido ao Comitê de ética e recebeu numeração de apreciação do CAAE e 31794220.5.0000.5012, para aprovação da
realização da análise sensorial. O desenvolvimento dos biscoitos e análise sensorial serão realizados no laboratório de técnica dietética e as análises
físico-químicas serão realizadas no laboratório de química. Com esse projeto de pesquisa pretende-se desenvolver biscoitos elaborados com puba e
mix de farinha de resíduos vegetais, caso as três formulações sejam bem aceitas sensorialmente, uma das formulações poderá ser adotada como
alternativa a dieta de pessoas portadoras da doença celíaca.
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RESUMO
O ano de 2020 foi surpreendido pela explosão pandêmica do Covid-19. O vírus originado na China e com alto grau de contaminação, logo se espalhou
por todo o planeta, causando grande número de mortes. Como medida de proteção e desaceleração da disseminação viral, foi adotado como medida o
distanciamento social, modificando todo um conjunto de hábitos de vivência e convívio em sociedade estabelecidos a séculos. Diante do impacto
psicossocial causado pelo cenário pandêmico, investiga-se possíveis mudanças no comportamento alimentar dos indivíduos submetidos ao
distanciamento social. Objetivo: No sentido de contribuir para uma melhor compreensão do comportamento alimentar diante possíveis alterações
psicossociais e comportamentais causadas pela pandemia, objetiva-se investigar se houve também modificações no comportamento alimentar durante
o período de distanciamento social. Metodologia: O estudo é do tipo descritivo, transversal e retrospectivo, com uso de questionário fechado de
autopreenchimento e abordagem quantitativa. A amostra será de aderência espontânea e os alunos receberão via contato por correio eletrônico o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) que será enviado na forma de carta convite para o entrevistado assinar e reenviar. Após o aceite o
aluno receberá o link do formulário. Levando em consideração que a quantidade total de alunos matriculados nos cursos presenciais da Faculdade
Estácio de Alagoas é 5484 a pesquisa tem como intuito avaliar 236 acadêmicos, considerando 95% de confiabilidade e uma margem de erro de 5%.
Será utilizado como ferramenta o questionário online formatado pelo Google Formulários. O questionário será elaborado de forma clara e objetiva, e
buscará quantificar o consumo de alimentos in natura, processados, ultra processados, bem como, a frequência de consumo por semana, durante dois
períodos distintos: pré e durante pandemia. Também serão investigados o consumo de bebidas alcoólicas, a utilização de suplementos alimentares,
alteração de peso e a utilização de entrega de alimentos via sistema delivery. Diante das possíveis evidências de que bruscas alterações psicossociais e
comportamentais associadas ao distanciamento social dos indivíduos tenham causado modificações nas escolhas e hábitos alimentares e
consequentemente mudanças na composição física, levando-se em consideração que o ato de comer ultrapassa as necessidades de homeostase
energética, bem como, ausência de estudos sobre os efeitos do atual contexto social na alimentação, torna-se justificável a pesquisa a respeito das
escolhas e padrões alimentares e suas consequências ditadas pelo distanciamento social oriundo das medidas de contenção da Pandemia Covid-19.
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RESUMO
O ano de 2020 iniciou com muitos desa os ins tucionais no mbito governamental, tanto globais como domés cos. A pandemia de ovid 19, causada
pelo v rus SARS o 2 ou Novo oronav rus, vem produzindo inúmeras repercussões não apenas na área biomédica e epidemiológica, mas também
repercussões e impactos sociais, econômicos, pol cos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias, como aponta o
Observatório ovid 19 da undação Os aldo ruz ( IO R . Neste contexto, o presente projeto visa iden car a relação entre o cumprimento das
medidas de isolamento social – em meio a pandemia da covid 19 em 2020 – com o associa vismo comunitário face ao pluralismo jurídico de
Boaventura de Sousa Santos (2014 , de lugares periféricos da região metropolitana de Belém no Estado do Pará. omo obje vo geral, o projeto visa
interpretar o cumprimento social das medidas sanitárias de isolamento contra a pandemia da covid 19 sob ó ca do conceito de capital social e
pluralismo pol co. E especi camente, inves gar pluralismo pol co como reforça a cooperação em comunidades periféricas mapear a relação do
ndice de Desenvolvimento umano (ID com o cumprimento das medidas de isolamento por bairro, nos munic pios da região metropolitana de
Belém compreender o impacto do diálogo entre as lideranças pol cas federa vas sobre a noção de interesse público e cumprimento da ordem
jur dica inves gar a implementação e o planejamento do saneamento básico e a associação de moradores ou outras formas de cooperação nos bairros
da região metropolitana de Belém e inves gar o n vel de relacionamento da saúde e as secretarias municipais. A conexão teórico prá ca se dá em
virtude da construção de laços da vida c vica que podem impactar no cumprimento de regras universais para o controle sanitário. O sen do literal da
pandemia do corona v rus é o medo caó co generalizado e a morte sem fronteiras. É relevante entender se em tempos de incerteza o sen mento de
cole vidade tende a se ampliar, e com isso regras, normas, decretos de caráter aberto e público deveriam mo var um cumprimento voluntário, e uma
coesão maior no enfrentamento de um inimigo invis vel. A par r das escolhas teóricas e dos objetos de análise, elaborou se o seguinte problema de
pesquisa de que forma o cumprimento das medidas sanitárias de distanciamento social contra a pandemia da covid 19 pode ser explicado pelo
conceito de capital social e pluralismo pol co? A metodologia de pesquisa será exploratória, em decorr ncia deste novo cenário, e condicionada pelo
processo de implementação de ações do governo local no combate pandemia da covid 19, ira mapear medidas de isolamento social, e fechamento de
comércios. Os tr s principais componentes de análise serão a con ança, em primeiro lugar nas regras, em segundo lugar, as normas e obrigações
sociais (bairros com alto e baixo cumprimento , e terceiro, redes sociais de a vidade dos cidadãos, especialmente associações voluntárias (mapeamento
da presença de associações comunitárias nos bairros com maior e menor cumprimento .
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RESUMO
A pandemia vivida pelo mundo em razão do novo corona v rus, além dos re exos econômicos, pol cos e sanitários, em que medidas de isolamento
social foram adotadas no Brasil, para tentar conter o avanço do novo corona v rus, há a necessidade de pesquisar se as restrições t m causado
repercussão na criminalidade violenta. Nesse cenário, para além da preocupação jus cada da população, a viol ncia desperta o interesse de
pesquisadores na área da saúde pública e de outros campos disciplinares, para que melhor se compreenda o comportamento criminal. Obje vos Nesta
linha, este projeto de iniciação cien ca propõe uma inves gação dos crimes contra o patrimônio (em par cular, furto, roubo e estelionato come dos
no Munic pio de Belém, no ano de 2019 e em 2020, para análise sobre o comportamento daqueles crimes antes e depois do corona v rus.
Especi camente o projeto tem como obje vos, esclarecer como se classi cam os crimes contra o patrimônio conforme o ódigo Penal mensurar o
número dos crimes contra o patrimônio no munic pio de Belém, ocorridos em 2019 e 2020 especi car e explicar os fatores a serem consideradas como
determinantes no crime contra o patrimônio apresentar aos gestores públicos um diagnós co pormenorizado e sistemá co sobre os fatores
contribuintes para a prá ca dos crimes contra o patrimônio no munic pio de Belém, e assim oferecer subs dios para tomada de decisões que sejam mais
efe vas no combate ao delito no mun cipio. om esta proposta, será poss vel fazer um diagnós co pormenorizado e sistemá co, por meio de uma
incursão anal ca detalhada sobre os comportamentos desses crimes, com estabelecimento de metas sociais a serem perseguidas pelos governos e
acompanhadas pela sociedade. Metodologia Para concre zação desta pesquisa, primeiramente, será realizada uma revisão bibliográ ca sobre os crimes
contra o patrimônio, a m de delimitar os contornos dos crimes selecionados, conforme o ódigo Penal. Após levantamento doutrinário dos padrões e
caracter s cas do crime, serão coletados e analisados os registros dos bole ns de ocorr ncias do Sistema Integrado de Segurança Pública, dados na
delegacia especializada dos crimes contra o patrimônio no munic pio de Belém, e, ainda, junto ao Ins tuto Brasileiro de Geogra a e Esta s ca. E devido
ao caráter quan ta vo das informações a serem u lizadas, os dados serão tratados por meio da esta s ca descri va, com emprego de tabelas e
grá cos. isto que, a proposta é analisar o comportamento criminal no qual os crimes contra o patrimônio emergem com a pandemia da ovid 19,
então o uso de registros e informações dispon veis em órgãos o ciais e sites governamentais sobre os crimes contra o patrimônio se mostrou a opção
metodológica adequada. Acredita se que, não obstante os limites impostos pelo uso de fontes o ciais, a caracterização deste contexto seja poss vel
através do aproveitamento dos dados e das fontes existentes. Sabe se que dados o ciais, produzidos na lógica das ins tuições que os forneceram, não
retratam com exa dão a realidade.
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RESUMO
O projeto tem como objetivo analisar as decisões sobre acidentes de trabalho considerando as alterações inseridas na Reforma Trabalhista no tocante
a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho que afetam a saúde dos trabalhadores. De acordo com a
OIT(Organização Internacional do Trabalho), o Brasil está entre os países que mais apresentam riscos no ambiente de trabalho, apesar da Constituição
Federal, art.7º, inciso XXII prever melhorias das condições do trabalhador referente a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança, bem como previsão das Normas Regulamentadoras. Os impactos dos acidentes de trabalho afetam várias dimensões a
saúde dos trabalhadores, com inúmeros índices de licenças e incapacidade laboral, e por consequência uma série de ações de reparação civil contra as
organizações. A justificativa do projeto advém da necessidade de analisar a ocorrência dos acidentes no meio ambiente do trabalho, devido o
exponencial crescimento ocorrido nos últimos anos, principalmente no tocante aos afastamentos dos trabalhadores por inúmeros acidentes e doenças
ocupacionais, destacando-se entre eles, os transtornos mentais, especialmente por depressão, ansiedade e estresse agudo. Considerando esses fatos
sociais, é necessária uma investigação científica para mapear as causas e despertar na comunidade em geral, a necessidade de formulação de
propostas de medidas preventivas, considerando o aumento desses índices. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os transtornos mentais
menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados, e os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10%. Esses dados merecem uma
investigação a nível local nas decisões do TRT8 ª Região, com destaque para ações de assédio moral e sexual, jornadas de trabalho exaustivas, metas
abusivas, eventos traumáticos. A metodologia utilizada será a análise bibliográfica, jurisprudencial e doutrinária, contemplando nesse interim,
consultas em referências diversificadas, tanto da Justiça do Trabalho, que é competente para julgar os acidentes decorrentes da relação de trabalho,
analisando as alterações da Reforma Trabalhista, além de dados estatísticos dos órgãos de pesquisa da Previdência Social, DIEESE, CNAE. A pesquisa
quanto aos fins será exploratória e descritiva e quanto aos meios de investigação será de revisão bibliográfica de livros, artigos, sentenças e
documentos sobre a ocorrência dos acidentes e sua reparação civil, elencando os impactos financeiros no balanço patrimonial das empresas e suas
implicações jurídicas. Com relação à pesquisa das decisões trabalhistas, esta caracteriza-se como escopo exploratório, e tem como objeto investigar e
analisar dados quantitativos e qualitativos referentes a condenação por dano moral por acidente de trabalho. O projeto pretende fazer um
levantamento das decisões dos processos, analisando os institutos do dano moral decorrente de acidentes de trabalho, destacando a responsabilidade
civil do empregador, sob a ótica constitucional e infraconstitucional do Direito Comparado. Verificando, tanto o critério da responsabilidade objetiva
quanto subjetiva, culpa “in eligendo” e “in vigilando”. Ressalta-se que o projeto é importante para a ciência, podendo contribuir com a produção e
disseminação de dados sobre o campo de estudo com relação aos acidentes de trabalho e compreender melhor a evolução do fenômeno da reparação
civil, servindo de base para produção de teses de conclusão de curso e dissertações de mestrado, com o aprofundamento do estudo, caracterizado
como 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.
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RESUMO
A sociedade contemporânea tem vivido uma experiência crescente e intensa de consolidação da cibercultura (LÉVY, 1999) como elemento
fundamental para o estabelecimento de suas dinâmicas. As mídias, a partir dos processos de digitalização, tem colaborado para a constituição de uma
cultura convergente que exige a participação cada vez mais ativa e contínua de seus indivíduos (JENKINS, 2012). Diante desse panorama, os fatos
recentes do surgimento do coronavírus colaboraram para a intensificação desse projeto, uma vez que essa doença exigiu quarentena e distanciamento
entre as pessoas e obrigou as dinâmicas sociais coletivas a se adaptarem ao ambiente virtual. E a fé foi um dos campos que também precisou se
adequar a essa nova realidade social global. Hoje, é fácil observar como as práticas espirituais da Igreja Católica foram adaptadas para a sua realização
por meio das diferentes plataformas midiáticas: missas e celebrações, novenas, oração do rosário, formações catequéticas, práticas de coleta e
arrecadação de verbas, como o próprio dízimo, entre outras, estão se desenvolvendo nos diferentes ambientes digitais disponíveis na internet. Tal
processo evidencia uma mudança na prática religiosa, mas também evidencia a essencialidade que existe na fé desde a sua constituição inicial como
religião. Trata-se de perceber e identificar processos de mudanças que religam as práticas espirituais a essência de seus processos: a interação e a
comunicação entre as pessoas, sejam fiéis, adeptos com pouca frequência ou neófitos no campo da espiritualidade Diante desse panorama, a presente
proposta visa analisar a natureza comunicativa que existe na essência da fé da Igreja Católica, que ganha novos contornos neste tempo e faz a
mediação da interação e da fé entre os fiéis por meio das tecnologias digitais. Tal empreitada se justifica pelo reconhecimento da maneira como novos
processos estão se constituindo e que exigem uma compreensão mais consolidada das suas nuances. Além disso, a observação científica desse
momento particular possibilitará que se contribua com as discussões epistemológicas sobre a comunicação, observando o quanto esses novos
processos, que possuem um caráter extremamente tecnológico, resgatam a essencialidade da fé que é indissociável da natureza humana: a capacidade
de se comunicar e de se buscar o outro para a construção de relações sociais. Para tal exercício, a proposta se sustenta em um tripé metodológico
essencialmente experimentalista, mas que garante o rigor acadêmico para sua aplicação e observação crítica dos processos. Por meio dos
procedimentos cartográficos de Jesús Martín-Barbero (2004), busca-se a experiência como elemento orientador da percepção para o exercício
etnográfico (GEERTZ, 2008) que se fará nas redes sociais, que possuem dinâmicas particulares que precisam ser levadas em consideração (FRAGOSO,
RECUERO e AMARAL, 2012). Além disso, o aporte de Análise de Redes Sociais (RECUERO, BASTOS e ZAGO, 2018) permitirá cruzar os dados qualitativos
com os quantitativos, de forma a enxergar melhor os desdobramentos do processo interativo desses atores em rede e identificar qual o alcance desses
processos dentro desses ambientes digitais. Espera-se com essa proposta construir matrizes interpretativistas que possibilitem enxergar outros
processos sociais com mais profundidade dentro das dinâmicas contemporâneas de nossa cultura.
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RESUMO
Em um diálogo entre Comunicação, Cidade e Antropologia na Amazônia, esta proposta busca analisar e compreender de que modo a chamada “classe
média” da capital paraense é notada e referenciada em redes sociais. Partindo das expressões estéticas e dos discursos dos sujeitos envolvidos na
análise, busca-se o conhecimento de um contexto sociocultural bem mais amplo. Isto é possível pela utilização da metodologia Etnografia Virtual, que
leva em conta, além das formas de consumo dos conteúdos compartilhados, os processos de sociabilidade e os fenômenos comunicacionais que
envolvem as representações do homem dentro de comunidades virtuais (“Netnografia como aporte metodológico da pesquisa em comunicação
digital” (A. Amaral, Et al. 2008 . Neste contexto, é necessário destacar que a categoria “classe média” é uma definição complexa que transita entre
outras categorias limiares, que por vezes se aproximam e possuem coesão e coerência. Em geral, o termo faz referência a uma camada da população
que possui certa estabilidade financeira mínima e, principalmente, atua no espaço urbano (e no virtual) desenvolvendo práticas que por vezes apontam
para uma poss vel “paisagem de poder”, em que “a paisagem dá forma material a uma assimetria entre o poder econômico e o cultural”. Alguns
fatores, relacionados à Comunicação, Antropologia e reflexões interdisciplinares singularizam esta proposta de pesquisa. O primeiro é notarmos que na
literatura acadêmica sobre Comunicação Social e Antropologia Urbana são deixados de lado estudos sobre a classe média ou ainda “alta”. Tais estudos
poderiam ajudar na compreensão de processos socioculturais e mesmo na produção, adaptação e ressignificação do espaço urbano, já que em geral é
esta a camada da população responsável por parte das mudanças na fisionomia urbana e contemporânea das cidades. Prosseguindo, há poucas
publicações que referenciam tais discussões na capital paraense, ainda que a cidade tenha um marco histórico sobre isto: a chamada Belle Époque.
Neste contexto, rediscutem-se fronteiras e processos nos mais diversos campos, como nas artes e culturas: dicotomias como erudito e popular, alta e
baixa cultura, cultura regional e global, entre outras, apresentam-se como fronteiras cada vez mais fluidas, discutíveis, quiçá ultrapassadas. Desta
forma, observar todo este panorama na capital paraense, que muitas vezes é representado na web, pode apontar para uma compreensão mais ampla,
em que é possível observar que a região amazônica também está inserida nesta nova lógica global comunicacional e isto é fundamental nas reflexões
contemporâneas na área.
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RESUMO

O presente projeto de pesquisa apresenta como fio norteador, o tema “inserção e a empregabilidade no
mercado de trabalho”. Assim, seu principal objetivo é analisar a inserção profissional e a empregabilidade dos
egressos do Curso de Administração da Faculdade Estácio do Pará (Estácio FAP) no interstício 2017/2019, no
mercado de trabalho. As transformações que o mundo vem vivenciando nestes últimos tempos, têm provocado
uma crescente preocupação no mundo do trabalho. Uma das variáveis mais estruturantes, no que concerne às
transformações, resultante do binômio causa e efeito, é a empregabilidade, haja vista que fatores e forças que
não estão sob o controle das empresas (organizações), contribuem para o agravamento da instabilidade, se
podendo aqui elencar como, agravamento da crise econômica mundial, diminuição do número de empregos
formais e, por conseguinte, aumento dos trabalhos informais, dentre outros, contribuindo assim, sobremaneira,
para a elevação dos n veis de desemprego. Assim, trazer lume a discussão da temática “empregabilidade”,
inevitavelmente dever-se-á também discutir a questão do mercado de trabalho, pois não fazer essa correlação, é
tornar inócuos o debate, suas reflexões e os possíveis resultados advindos do mesmo. Dessa forma, e
considerando o contexto nacional, entende-se relevante empreender estudo direcionados para o esforço em se
alcançar uma percepção mais acurada sobre a dinâmica dessa realidade, bem como os efeitos da mesma. Como
arcabouço metodológico necessário para consecução da mesma, prioritariamente a pesquisa assume o estudo
bibliográfico com realização de análise documental. A mesma também aponta como descritiva e exploratória e
que para tanto, envidar-se-á esforços para a necessária coleta de dados e assim, melhor apreensão do
conhecimento do objeto estudado. No que tange ao processo de coleta dos dados, pretende-se utilizar
questionários eletrônicos, a partir da base cadastral da Faculdade. Como resultados, espera-se ao final a
elaboração do sócio econômico e demográfico dos egressos da Estácio do Pará, tornando assim, um elemento
de suporte para a adoção de estratégias e ações que visem o constante melhoramento profissional, bem como
do ensino superior.
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RESUMO
Este trabalho aborda a dança como instrumento de inclusão e transformação social. O objetivo geral é investigar de que modo a dança se caracteriza
como instrumento de inclusão e transformação social. Os objetivos específicos são: pesquisar a história da dança e investigar a dança educação e sua
aplicação na sala de aula, suas contribuições para a inclusão social. Segundo o Parâmetro Curricular Nacional de Arte (PCN-ARTE, 1997), atualmente, o
ensino de arte faz parte da grade curricular do sistema educacional, sendo regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei nº
9.394/1996 e, assim, conta-se com quatro modalidades artísticas que são: artes visuais, música, artes-cênicas e a dança. Observa-se, ainda, que consta
do PCN de Arte para o Ensino Fundamental, a dança na expressão e na comunicação humana, como manifestação coletiva, como produto cultural e
apreciação estética; comunicação e expressão em música através da interpretação, improvisação e composição; a apreciação significativa em música:
escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical; o teatro como expressão e comunicação, como produção coletiva, como produto cultural
e apreciação estética, além de conteúdos relativos a valores, normas e atitudes. Neste contexto, a contribuição da presente pesquisa é de lançar um
novo olhar sobre o conteúdo de cultura corporal, entendendo-se que a dança traz inúmeros benefícios corporais e culturais, assim como contribui para
a construção da cidadania, pois possibilita a compreensão e consciência corporal; a tomada de consciência do espaço ao redor; a desconstrução de
quaisquer preconceitos; aumento da autoestima e possibilidade de fortalecimento individual para o enfrentamento da vida na sociedade, tratando-se
de uma perspectiva que justifica o estudo da temática a partir da relevância da dança enquanto de instrumento de inclusão e construção da cidadania.
A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, a qual terá, dentre outros, Fux (1983), Nanni (2001) e Miller (2007); Fahlbusch (2000) para a história
da música; Marques (2001) para a os fundamentos da arte. Concluiu-se que cada vez mais melhorar e incentivar os alunos com o propósito de se
dedicarem e mostrar o quanto sua cultura corporal lhe proporcionará conquistas futuras, pois apesar de todas as dificuldades e exclusão social que os
mesmos enfrentam muitos jovens se descobrem talentosos para atividades que jamais se identificaram depois que se tornam mais sensíveis diante do
aprendizado da dança, passando a perceber sua importância, em razão da oportunidade inclusiva possibilitada pela dança para que eles possam ter
uma perspectiva de futuro melhor para eles e para sua família.
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RESUMO

Um dos problemas relacionados a exploração das ferramentas tecnológicas usadas no cenário da pandemia diz
respeito a carência de pesquisa em Inteligência Computacional, desenvolvimento Web seus princípios e
aplicações, em particular a paralelização e ao desenvolvimento de sistema híbridos voltados ao usuário, os quais
possam ser manipulados e explorados de forma rápida e fácil, possibilitando responder e adequar questões
referentes a sua satisfação.Até junho de 2020, periódicos como PubMed, bioRxiv e medRxiv já possuíam mais de
10.000 artigos acadêmicos com o tema inteligência computacional sobre COVID-19, SARS-CoV-2, além de
competições de desenvolvimento de ferramentas de mineração de dados, georreferenciamento e outras
aplicações. Com o intuito de ajudar a comunidade médica a desenvolver respostas a questões científicas de alta
prioridade, o que justifica a relevância acadêmica da pesquisa proposta. É importante ressaltar que a utilização
de tecnologias computacionais envolvendo aplicações Web, foram também utilizadas para fins educacionais e
gerencias neste cenário hostil ao contato humano. Neste contexto, o presente trabalho tem como justificativa a
pesquisa e a análise de ferramentas computacionais quanto sua eficácia e satisfação do usuário. A problemática
da pesquisa se refere a dificuldade em obter informações agregadas em uma única plataforma local, onde possa
ter a avaliação do uso da ferramenta computacional disponível. Para o usuário, é indispensável ter informação
acerca da ferramenta e suas atividades a fim de obter o melhor proveito de sua experiência. Como delimitação
da pesquisa, usou-se o cenário das IES no período da pandemia pelo Covid-19, onde se utilizou diversas
tecnologias e aplicações computacionais no contexto educacional e gerencial para suporte ao processo de
ensino aprendizagem e a inteligência corporativa. O objetivo geral é analisar aplicações web utilizadas no
cenário da pandemia e propor ferramentas no contexto educacional e de Business Intelligence (BI).
Especificamente o projeto objetiva identificar e eleger ferramentas opensource para o uso de BI em cenário
acadêmico; Aplicar a solução do sistema web; Possibilitar através da ferramenta proposta a interação entre o
grupo de Docentes/Discentes da IES com os gerentes, fazendo uso de ferramentas de suporte à colaboração;
Avaliar a solução proposta por meio de análise qualitativa dos resultados obtidos e apresentar melhorias
comparando com as ferramentas web já utilizadas, conhecidas no estado da arte; Desenvolver aplicações com
uso de BI para auxílio da gestão da IES. A metodologia da pesquisa é bibliográfica com a revisão sistemática da
literatura; é pesquisa aplicada quanto aos estudos para o aperfeiçoamento do conhecimento em relação as
ferramentas utilizadas e para pesquisa de qualidade de satisfação do usuário, será adotada a avaliação
qualitativa. Como resultado, espera-se, mediante os avanços atuais das ferramentas computacionais, melhoria
na acurácia e precisão quanto a qualidade das ferramentas utilizadas, com a análise do custo computacional,
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maior colaboração entre a comunidade e usuários de sistema Web acadêmico, para soluções mais eficazes e
eficientes, a fim de apresentar as melhores práticas de uso, de modo a atender as necessidades do usuário,
comparando com as soluções disponíveis conhecidas no cenário pesquisado.
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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 as academias pouco têm 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. Justifica-se o projeto tendo em vista a aplicabilidade do artigo
supramencionado e sua efetiva constatação nas escolas do país e seu impacto nos ambientes laborais. Os objetivos a serem alcançados são estudar o
artigo pátrio máximo, elaborar leituras sobre o tema, buscar jurisprudência para a compreensão do entendimento dos magistrados brasileiros. A
metodologia a ser utilizada é a bibliográfica, documental e empírica. 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. O conceito de proteção e promoção merecem uma atenção devido ao fato de que por longos anos a educação se
manteve precarizada servindo apenas para a inserção de jovens nas escolas para os livrarem da vulnerabilidade das ruas. Esse não é o apregoado
constitucionalmente. A educação deve ser provida pelo Estado em parceria com instituições privadas e devem atender os ditames constitucionais e
legais.
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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. 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 óptica de baixo custo. 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. Portanto, os
resultados a serem obtidos no desenvolvimento deste projeto abrangem um amplo contexto, podendo ser aplicado em várias áreas e setores da
atividade humana, tais como: indústria eletroeletrônica, medicina, indústria, engenharia, eletrônica, mecatrônica, microeletrônica entre outras
possibilidades. Encontram-se no mercado, atualmente, os primeiros produtos eletrônicos plásticos, conhecidos comercialmente como baterias
org nicas, 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
espectroscópica, análise espectroelétrica e análise por microscopia óptica, de filmes finos poliméricos preparados e modificados por dopagem química
em ambiente controlado.
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RESUMO
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 da 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. Na indústria o processamento de imagens é utilizado na
inspeção de qualidade de produtos, verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância aceitável, em acordo com as normas de
qualidade. Além disso, a indústria apresenta carência de tecnologia nacional na automação de seus processos, aliada ao processamento de imagens,
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tais como reconhecimento de padrões, controle de nível e biometria. 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. Atualmente instrumentos ópticos e
técnicas de Visão computacional e processamento de dados 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. 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 sequência de vídeos são utilizadas das mais variadas formas. A geração
de estatísticas, classificação, reconhecimento de pessoas ou objetos são alguns exemplos de aplicações presentadas pelos algoritmos dedicados
inseridos em sistemas embarcados. Na Engenhara de Produção e na própria indústria, o processamento de sinais é utilizado na inspeção de qualidade
de produtos, verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância aceitável, em acordo com as normas de qualidade. Além disso, a
indústria apresenta carência de tecnologia nacional na automação de seus processos, aliada ao processamento de imagens, tais como reconhecimento
de padrões, controle de nível e biometria. Neste projeto propõe-se a utilização de plataforma de prototipagem eletrônica de código aberta aplicada em
engenharia para a instrumentação de rastreabilidade, reconhecimento e caracterização de amostras.
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RESUMO
As tecnologias digitais da comunicação são um marco da cultura da atualidade, conhecida como a cibercultura ou cultura em rede. Através da rede
mundial, os indivíduos estabelecem conexões mediadas por essas tecnologias e seus dispositivos. Na psicologia também é marcante também a atual
possibilidade de seu uso como suporte tecnológico para o processo terapêutico, os tratamentos de orientação psicanalítica (e de outras abordagens)
por via virtual: sessões por Skype, FaceTime e até por telefone, especialmente intensificadas frente ao contexto de pandemia atual. Essa modalidade
psicoterapêutica virtual também já vem sendo impulsionada pela grande mobilidade dos sujeitos, por questões de ordem afetiva, estudantil,
profissional, etc. Os trabalhos atualmente vêm enfocando as questões das novas subjetividades como novas formas de expressão e possíveis perdas
nesses novos modos de vida e relação, como por exemplo, a relação com o tempo, o imediato. Poucas pesquisas tiveram oportunidade de enfocar
esses aspectos do impacto da cibercultura na capacidade de mudança positiva e dos processos atuais de readaptação frente a vivências impactantes,
como no caso de pandemia do COVID-19. O elemento virtual, é um espaço de interações, uma inteligência coletiva que propicia a formação de
identidades individuais e múltiplas. Nesse sentido, a cibercultura e as Tecnologias da Informação e Comunicação chegaram à Psicologia tanto no que
tange ao uso, por exemplo, nos atendimentos psicoterápicos online, mas como essência no que tange aos efeitos na subjetividade, formas de vida e
relacionamentos. Esses aspectos subjetivos são exaltados no ser humano frente à acontecimentos impactantes, com potencial de gerar disrupções
como no contexto atual frente à pandemia do COVID-19. Este impacto chega com potencial tanto de crescimento, desenvolvimento de processos de
resiliência, como de adoecimento, tendo em vista as possíveis mudanças na subjetividade e nos modos de vida em momentos de acontecimentos
impactantes na vida do ser humano como o contexto atual. Para explorar essa temática será realizada uma revisão narrativa de artigos publicados na
última década sobre a subjetividade na época da cibercultura e em tempos de pandemias. O estudo desses aspectos pode proporcionar um grande
desenvolvimento no conhecimento do potencial de abertura de mudanças e desenvolvimento do potencial criativo e de resiliência frente a situações
disruptivas como a dos dias atuais.
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RESUMO
A flacidez tissular abdominal, é uma disfunção estética muito comum em mulheres a partir dos 30 anos de idade, e uma das mais difíceis de ser tratada.
É causada pela diminuição das fibras de colágeno e elastina na pele, que perdem sua propriedade elástica e de sustentação. Atualmente o recurso mais
usado para o tratamento desta disfunção é chamado radiofrequência. E em busca de inovações descobrimos que vem sendo usado um novo tipo de
tratamento para a flacidez, chamado de microagulhamento. Este tratamento irá gerar um processo inflamatório, aumentando a produção fibroblástica,
aumentando os níveis de colágeno e elastina, melhorando a textura e firmeza da pele. Objetivo: Analisar e investigar os efeitos das terapias
combinadas de microagulhamento e radiofrequência na flacidez tissular abdominal. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico, controlado e
randomizado. O presente estudo será realizado, na clínica escola da Estácio-Fatern. A presente pesquisa será constituída de uma amostra composta por
20 mulheres, com faixa etária de 25 a 35 anos, com flacidez tissular abdominal, sem doenças como diabetes, HAS, infecção entre outros. Para esse
estudo, contaremos com uma amostra de 20 indivíduos, os quais serão selecionados e divididos em dois grupos: GRUPO A (10 mulheres): Grupo
Controle, que irá realizar 8 sessões de radiofrequência. GRUPO B (10 mulheres): Grupo Experimental, que irá realizar as terapias combinadas de
microagulhamento e radiofrequência, em que serão realizadas 2 sessões de microagulhamento e 8 sessões de radiofrequência. Inicialmente as
voluntárias serão submetidas a uma avaliação inicial, sendo realizada fotografias das voluntárias, aplicação de questionário de ficha de avaliação para
identificação da flacidez, de um questionário de possíveis rações adversas. O equipamento de radiofrequência será da marca Vip, modelo 2000 ,
potência 200 w, temperatura de 40-42 °C. Após o período das intervenções, as voluntárias serão reavaliadas. Após os procedimentos, os dados serão
submetidos a uma análise estatística, sendo utilizado o programa SPSS na versão 22. Será aplicado o teste de komogorov-sminorv para verificação da
normalidade dos dados e em seguida , caso verificada a parametria dos dados, aplicado o teste t pareado para comparação intragrupo e teste t
independente para comparação inter grupo. Resultados Esperados: Espera-se que este projeto de pesquisa, seja colaborativo no tratamento da
flacidez tissular, encontrando uma nova forma de tratamento dessa disfunção estética, esclarecendo as duvidas do uso combinado da radiforequencia
com o microagulhamento em mulheres que apresentam flacidez tissular.
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE SUPERFÍCIES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS EM CANTINAS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DA CIDADE
DE NATAL/RN
E-mail: rodrgio.ruegg@live.estacio.br
Docente orientador: RODRIGO ALBERT BARACHO RÜEGG

RESUMO
As Doenças transmitidas por alimentos ou DTAs são causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminados, em quantidades que afetam a
saúde do consumidor. A maioria são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. A principal via de transmissão de
microrganismos é pelas mãos dos manipuladores de alimentos. Além disso, outras vias como: superfícies, equipamentos, bancadas, utensílios e
vestuário, também são fontes de agentes infecciosos. E elas se tornam desafios para a prevenção de doenças dentro de ambientes como a faculdade,
que possuem cantinas que servem alimentação rápida para os alunos. Logo, manter a excelência da refeição ofertada nas faculdades depende
diretamente do trabalho executado pelos servidores nas cantinas. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo realizar análises microbiológicas
das superfícies de manipulação de alimentos de cantinas presentes no ambiente universitário. Quanto a metodologia, as amostras serão coletadas em
tábua de altileno, utensílios mais usados, superfície de manipulação de alimentos e mesas no refeitório. As amostras serão coletadas com a utilização
de swabs estéreis, onde será aberta a parte superior do instrumento para evitar sua contaminação (lado da haste). Em seguida o swab será umedecido
(extremidade com algodão) no diluente (água peptonada 0,1% p/v) presente no tubo 10°, sendo comprimido contra as paredes do frasco para que seja
possível remover o excesso de líquido. O esfregaço será realizado aplicando o swab com pressão na superfície, realizando-se movimentos da esquerda
para a direita e posteriormente de baixo para a cima, rodando continuamente, para que toda a superfície do algodão entre em contato com a amostra.
O procedimento de coleta será repetido para obter uma amostra de 50 cm². Ao fim da coleta das amostras, o swab será transferido para o tubo do
diluente (10°) quebrando a parte da haste que será manuseada (extremo oposto do algodão), antes de mergulhá-lo totalmente no tubo de ensaio. As
amostras serão transportadas para o laboratório de Microbiologia da Estácio FATERN, acondicionadas em tubos contendo água peptonada 0,1% p/v
(tubo 10°) e transportadas em caixa térmica com bolsas de gelo imediatamente após as coletas para determinação de coliformes a 45°C e Contagem de
Mesófilos Aeróbios. Será feito a análise da determinação do número mais provável de coliformes a 45°C e contagem padrão em placas de bactérias
aeróbias mesófilas, seguindo a metodologia padronizada pelo Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água de Silva e
colaboradores no ano de 2010.
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Título: CARACTERIZAÇÃO DE PRATICANTES DE CROSSFIT® DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM NATAL-RN: VARIÁVEIS NUTRICIONAIS E
ANTROPOMÉTRICAS
E-mail: rodrgio.ruegg@live.estacio.br
Docente orientador: RODRIGO ALBERT BARACHO RÜEGG

RESUMO
O CrossFit® é um esporte especializado, funcional e intenso que capta diversas pessoas nos dias atuais, esse esporte tem como objetivo aperfeiçoar
cada uma das dez capacidades físicas que são reconhecidas no fitness. Por ser uma atividade de alto rendimento e peculiar é de fundamental
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importância o conhecimento sobre as características nutricionais e de alimentação dos praticantes de atividade física para evitar queda de
desempenho, fadiga e lesões e poder intervir para garantir o máximo de desempenho, além de saúde e bem-estar. Dessa forma o presente estudo visa
avaliar características de treino e padrões dietéticos e antropométricos em atletas de CrossFit® de um centro de treinamento na cidade do Natal, Rio
Grande do Norte. Será realizado a avaliação da composição corporal utilizando técnicas de antropometria que envolvem perimetria, diâmetro ósseo,
dobras cutâneas, além da aferição de peso e altura, utilizando a técnica preconizada pela ISAK (International Society Advancement Kinanthropometry)
e ferramentas como adipômetro, lápis dermográfico, fita, paquímetro, balança e estadiômetro para estabelecer a densidade corporal e posterior
porcentagem de gordura corporal e massa magra utilizando equações específicas. Será realizado um recordatório 24 horas no qual os praticantes de
atividade física irão relatar sobre sua refeição no dia precedente para posterior análise e verificação da adequação das recomendações nutricionais
associadas ao esporte e ao exercício físico relacionados ao conteúdo de energia, carboidrato, proteína, lipídeo, vitaminas e minerais. Assim como será
aplicado um questionário sobre o conhecimento e utilização de suplementos alimentares. Serão realizados os cálculos de taxa de sudorese e
porcentagem de perda de peso, para verificação do conteúdo hídrico presente em cada indivíduo avaliado, e a aplicação de uma escala subjetiva da
percepção do esforço físico para avaliar se existe associação entre o processo da desidratação e a fadiga. Os dados serão tabulados em software
Microsoft Excel para posterior análise estatística.
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título: ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL DE QUALIDADE E PESO AO NASCER: UM ESTUDO PROSPECTIVO DE BASE POPULACIONAL
E-mail: gessica.orrico@estacio.br
Docente orientador: GÉSSICA SANTANA ORRICO

RESUMO
O peso ao nascer é um importante marcador da saúde do recém-nascido e seu resultado pode ser influenciado por diversos fatores, sendo que dentre
os principais determinantes relatados na literatura está a assistência pré-natal. Essa condição, tem sido, ao longo dos anos, um problema de grande
relevância na área da saúde pública, devido ao seu potencial em determinar efeitos deletérios. Ressalta-se que a prevalência do baixo peso ao nascer,
no Brasil, está em torno de 8% e no Nordeste esta medida é semelhante, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Cerca de 50% dos
determinantes para esse desfecho gestacional indesejável, ainda permanece desconhecido. Dentre os fatores associados ao referido evento, destacamse desde as características biológicas até as condições socioeconômicas e culturais das gestantes. Esse estudo terá por objetivo investigar a associação
entre a assistência pré-natal e o peso ao nascer em Feira de Santana- Ba. Trata-se de um estudo transversal e analítico com base em dados secundários
do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), onde serão analisados os dados das gestantes e seus respectivos filhos, nascidos no município
de Feira de Santana- Ba em 2017. A assistência pré-natal será classificada como satisfatória e não satisfatória conforme o recomendado pelo Ministério
da Saúde. As crianças com peso inferior a 2.500 gramas ao nascer serão consideradas baixo peso, enquanto, com peso insuficiente aquelas com peso
entre 2.500 e 2.999 gramas. A investigação dessa associação será avaliada mediante análise de regressão logística não condicional, utilizando-se a
estratégia backward, por meio da Odds Ratio (OR) bruta e ajustada e intervalo de confiança (IC) a 95%. Espera-se encontrar uma possível associação
positiva entre a assistência pré-natal insatisfatória e medidas de peso ao nascer abaixo dos padrões de normalidade. Diante dos resultados que serão
encontrados, espera-se contribuir para o necessário desenvolvimento de estratégias de fortalecimento as políticas públicas, e propor melhorias para a
saúde materno-infantil.
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO POR URÂNIO NO LOCAL DE
TRABALHO COMO DIREITO FUNDAMENTAL
E-mail: daniele.matos@estacio.br
Docente orientador: DANIELE MATOS DE OLIVEIRA

RESUMO
A existência de uma mina de urânio em atividade no sudoeste da Bahia desde o início dos anos 2000 despertou a necessidade de discussão acerca dos
riscos causados por essa atividade ao patrimônio genético dos trabalhadores expostos a esse agente no local de trabalho. Apesar de há mais de uma
década haver extração continuada de urânio no Brasil, não existem políticas públicas eficazes para a proteção da saúde da população e,
principalmente, dos trabalhadores que laboram diariamente com exposição a esse agente, extremamente prejudicial à saúde dos indivíduos irradiados.
Tem-se como objetivo primário discutir sobre a necessidade de criação de uma política pública para a proteção do patrimônio genético dos
trabalhadores expostos ao urânio e analisar o posicionamento das atuais normas brasileiras acerca do tema, além de objetivos específicos visando a
delimitação do significado de patrimônio genético humano, identificação dos marcos normativos de proteção à saúde dos trabalhadores, sua finalidade
e o momento em que foram criados e comparação das realidades laborais dos trabalhadores brasileiros com a de outras localidades, onde haja
exposição ao urânio. Esta pesquisa caracteriza-se como exploratório-explicativa, na medida em que tem o objetivo de proporcionar maior aproximação
com o problema, a fim de torná-lo mais explícito, bem como identificar os fatores que contribuem para proteção do patrimônio genético dos
trabalhadores expostos ao urânio no local de trabalho. A metodologia adotada será de uma pesquisa qualitativa, que confronta os referenciais teóricos
e documentais com as informações coletadas por observação direta, favorecendo assim a análise qualitativa dos resultados. A pesquisa terá como
modalidade o estudo de caso, envolvendo a coleta sistemática de informações sobre os trabalhadores expostos à radiação ionizante por urânio no
sudoeste da Bahia. Para a construção de um modelo teórico de análise, respaldado pelo referencial teórico circundante ao tema, as primeiras etapas da
pesquisa consistirão numa pesquisa bibliográfica e documental. Esta última consiste na análise de relatórios públicos elaborados devido à alta
concentração de urânio na região do sudoeste baiano, onde está situada a única mina de urânio da Bahia. Através das técnicas de pesquisa, visa-se
obter resultados no sentido de que a exposição ao urânio é capaz de provocar mutações genéticas, que podem ocasionar o surgimento de neoplasias,
como também serem transmitas aos descendentes dos sujeitos irradiados. Não existindo mecanismos eficazes para proteção dos trabalhadores, é
levantada a ideia de mecanização da atividade, preservação das atividades de órgãos fiscalizadores, como também o necessário aprofundamento no
tema através de pesquisas, que busquem reconhecer o nexo de causalidade entre a exposição ao urânio e os prejuízos à saúde.
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Título: APP DE PESQUISA PARA CONFLITOS JUSTRIBUTÁRIOS ENVOLVENDO TRIBUTOS INDIRETOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
E-mail: oliveira.henrique@estacio.br
Docente orientador: HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

RESUMO
Acadêmicos de direito enfrentam dificuldades com a escassez das informações tributárias disponíveis. O sistema tributário brasileiro tem se tornado
cada vez mais complexo, exigindo alto conhecimento e profissionais extremamente qualificados. A compreensão sobre os reflexos da tributação,
particularmente da tributação indireta, sobre os consumidores é muito difícil, apesar de as decisões relevantes se encontrarem cada vez mais
disponíveis e presentes na grande mídia, e até mesmo nos sites dos tribunais superiores e em seus canais nas redes sociais. Nesse contexto, este estudo
tem por objetivo mapear conflitos justributários relevantes, em discussão perante os tribunais superiores e a comunidade acadêmica, e produzir
aplicativo educativo, voltado aos estudantes do curso de direito. Essa investigação se justifica pelo baixo custo do aplicativo, que se configura como
uma ferramenta bem didática e intuitiva, alimentada com níveis sistematizados, que viabilizam o compartilhamento de trabalhos acadêmicos e
instrumentos de pesquisas, no entorno das resoluções de disputas em matéria tributária. Além de permitir a inovação e a possibilidade de
instrumentalização para as discussões em alto nível, no campo acadêmico. O uso da tecnologia é cada vez mais frequente: dificilmente se encontra um
cidadão sem acesso aos recursos tecnológicos de celulares e smartphones. Pretende-se que o aplicativo apresente níveis sistematizados, que viabilizem
o compartilhamento de trabalhos acadêmicos e instrumentos de pesquisas, produções técnicas, comentários e o texto integral (integral e resumido),
no entorno das resoluções de disputas em matéria tributária, com uma linguagem simples e popular. Um aplicativo que integra direito, pesquisa e
tecnologia. São escassas as definições e normatizações sobre esse tema específico. Por isso, se justifica a relevância de se realizar uma pesquisa sobre
como têm sido solucionados e como estão em via de ser solucionados tais conflitos tributários, como um todo ou partes deles. Com o aplicativo
nomeado como “Tributos Indiretos nos Tribunais”, os conflitos serão discutidos pelos estudantes, em qualquer momento. Essas trocas de informações
podem ser fomentadas com produção de ciência, compartilhamentos e elaborações de artigos científicos, resoluções simples para os cálculos de
tributações indiretas, participação de acadêmicos de Direito e de áreas afins exercendo cidadania. A proposta é incentivar os contribuintes ao uso de
meios adequados para viabilizar maior participação popular no controle: do cumprimento dos planos de governo apresentados durante as campanhas
eleitorais; proteção às previsões legislativas favoráveis aos consumidores mitigadas pelos tributos abusivos, com ética e justiça; além de serviços de
informações para os contribuintes, sobre atendimentos na sua cidade, ou no seu estado. Para o alcance do objetivo, pretende-se utilizar a pesquisa
tanto quantitativa, como qualificativa. Sendo considerada como quantitativa diante dos levantamentos que serão feitos a partir da análise de dados
numéricos relacionados aos conflitos dos tributos indiretos. Ao passo que, a pesquisa tem um viés muito mais qualitativo, tendo em vista que serão
utilizados casos concretos, julgados, legislações, fontes documentais, tendo o intuito à realização de estudos específicos, na qual será, a partir desta
análise, derivada a classificação dos temas mais complexos e que merecem um olhar mais detalhado e prático para a sua resolução. A pesquisa
exploratória, também se encontra presente na construção desse trabalho, visto que todas as experiências, dados, informações serão importantes.
Permitindo que assuntos ainda pouco explorados, com poucos dados disponíveis se tornem mais próximo dos estudantes pesquisadores, nesse caso
possibilitando a construção de hipóteses e consequentemente melhorias sobre a pesquisa. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre
ela assume a forma de um estudo de caso. Espera-se que os procedimentos técnicos, as pesquisas bibliográficas, de campo e documentais
proporcionem aos estudantes pesquisadores a ampliação do conhecimento científico e subsídios para discussões e contra-argumentos no âmbito da
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pesquisa.
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Título: O PROCESSO ADMNISTRATIVO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO DO CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL (CONSEF): UM ESTUDO EMPÍRICO VISANDO
À MELHORIA NA EFICIÊNCIA DA SOLUÇÃO DE CASOS COMPLEXOS
E-mail: oliveira.henrique@estacio.br
Docente orientador: HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

RESUMO
Um dos vetores para a justiça da tributação é a racionalidade e a economicidade do sistema tributário, o que passa pela economicidade e a
racionalidade na gestão e administração de conflitos tributários. No Brasil, os custos de conformidade são elevados, em relação aos outros países.
Dentre esses custos, estão aqueles despendidos com a gestão dos conflitos tributários, seja para o fisco (e os órgãos de gestão de conflito), seja para o
contribuinte (e os custos despendidos com planejamento e administração das rotinas tributárias, e com a defesa de seus interesses perante o fisco ou
perante o Poder Judiciário). Nesse contexto, o objetivo desse projeto é analisar meios de resolução de disputas justributárias sob uma perspectiva
transdisciplinar, a fim de oferecer soluções para melhor eficiência do processo administrativo tributário no Estado da Bahia. Pretende-se ainda mapear
os Casos Complexos, propor parâmetros para sua configuração, e propor modificações na legislação e nas práticas do CONSEF em relação à
administração e resolução desses Casos Complexos. Esse estudo se justifica pela escassez da literatura brasileira sobre modelos de administração do
conflito tributário, além de ser esparsa e desvinculada de situações concretas. Um estudo rigoroso do conflito tributário e dos modelos de
administração desse conflito demanda o exame de literatura sobre os meios extrajudiciais (ou alternativos, ou adequados) de resolução (ou
abordagem) de disputas (ou conflitos, ou controvérsias), e da sua aplicação a conflitos tributários. Para tanto, será desenvolvida uma pesquisa empírica
pois se pretende, para além de interpretar a norma, investigar os meandros de sua produção e os efeitos de sua aplicação; e em lugar de discutir os
limites da competência que as leis atribuem ao CONSEF, investigar como este órgão e principalmente como os seus membros pensam e atuam em
concreto. A vivência prática é o coração da Pesquisa, e se dará ao longo do seu período de duração (entre agosto/2020 e julho/2021). Como recorte
temático, serão examinados certos temas mais trabalhosos (Casos Complexos), a partir de fontes primárias documentais (os autos dos processos
administrativos fiscais – PAFs). Os Casos Complexos serão definidos juntamente com o CONSEF, a partir de dados extraídos dos PAFs em uma amostra
temporal a ser definida. Serão empregadas técnicas metodológicas de caráter tanto quantitativo (formação do banco de dados de decisões, associação
a normas da legislação tributária, coleta e tabulação das respostas a entrevistas, relatórios de investigação da utilização dos recursos), quanto
qualitativo (escolha de decisões para a caracterização de Casos Complexos). A abordagem transdisciplinar direciona-se a obter a contribuição dos
Alunos Pesquisadores de diversas áreas a partir da seguinte pergunta básica: que sugestões ofereço para melhoria na eficiência do processo
administrativo tributário no Estado da Bahia, a partir do referencial teórico do meu curso de graduação? Como hipótese inicial tem-se que o modelo do
PAF, que não admite soluções paralelas e contempla limitadas alternativas de ingresso na discussão do conflito, é um obstáculo à sua eficiência como
método de solução de conflito. Espera-se que ao se definir e estudar Casos Complexos e propor medidas adequadas para sua administração, pretendese contribuir para a redução dos cursos com a gestão e administração dos conflitos justributários, estabelecendo parâmetros para o mapeamento de
casos de maior relevância e reduzindo da conflituosidade, com economia de recursos para todos os envolvidos.
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Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-HELICOBACTER PYLORI E TÓXICA DE EXTRATOS VEGETAIS DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA
E-mail: ana.roseli@estacio.br
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RESUMO
As infecções bacterianas são consideradas um grande problema de Saúde Pública em todo o mundo afetando milhões de pessoas, sendo necessária a
utilização de fármacos que venham a eliminar os micro-organismos causadores e ao mesmo tempo preservar a saúde do indivíduo acometido. O
aumento de microrganismos multirresistentes, opções terapêuticas escassas quanto ao uso de antimicrobianos já comercializados, alta toxicidade de
certos antimicrobianos elegíveis no tratamento de infecções por microrganismos não-resistentes são exemplos da extrema necessidade do estudo e
pesquisa sobre a atividade antimicrobiana e toxicidade de substâncias e /ou extratos oriundos de plantas medicinais que possam ser eficazes contra
infecções e com menor nível de toxicidade para o organismo. O alcaçuz e a barbatimão são plantas utilizadas pela medicina popular para tratamento
de infecções gastrintestinais e diarreias, remetendo a um potencial antimicrobiano, já que boa parte destes distúrbios gastrointestinais são de origem
bacteriana. A comprovação cientifica do efeito farmacológico destas plantas medicinais é importante tanto para comunidade cientifica como para
população, demonstrando sua segurança e eficácia. O objetivo do presente trabalho é avaliar a atividade antimicrobiana de extratos vegetais de
plantas medicinais da região da caatinga, frente ao microrganismo Helicobacter pylori e como objetivos específicos determinar a Concentração
Inibitória Mínima e a Concentração Bactericida Mínima dos extratos vegetais de plantas da região da caatinga, além de determinar a letalidade de
Artemia salina para avaliação dos possíveis efeitos tóxicos dos extratos. Este trabalho justifica-se pela necessidade crescente da investigação de novas
substâncias com possível atividade antimicrobiana e também pela realização de pesquisas que venham a demonstrar o efeito tóxico das plantas
medicinais para utilização segura pela população. A prospecção fitoquímica e a pesquisa da toxicidade dos extratos obtidos são partes integrantes do
escopo do trabalho, para garantir a eficácia, segurança e eficiência do uso desta planta medicinal pela população. A matéria vegetal (folhas e fruto)
será coletada no município de Xingó em Sergipe e então passarão por processo de secagem para serem processadas de modo a obter o extrato bruto,
com intuito de simular as preparações realizadas na cultura popular. Para a avaliação da atividade antimicrobiana será utilizado o método de difusão
em ágar Mueller Hinton como um screnning da atividade antimicrobiana e posteriormente o método de microdiluição em placa em caldo para
determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração Bacteriana Mínima (CBM) dos extratos vegetais. Para a avaliação da
toxicidade dos extratos vegetais será realizado o teste com Artemia salina em que será determinada a Concentração Letal. Espera-se que este projeto
traga grande contribuição cientifica no que concerne a descoberta de novas substâncias e/ou moléculas com baixa toxicidade e relevante atividade
anti-Helicobacter pylori.
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RESUMO
As infecções de corrente sanguínea (ICS) são associadas a altas taxas de morbimortalidade no mundo. Grande proporção dessas infecções são causadas
por bactérias Gram-negativas, as quais possuem mecanismos de resistência natural a determinadas classes de antibióticos. Entretanto, é cada vez mais
frequente a aquisição de resistência do tipo adquirida,na qual a bactéria sofre adaptações, mutações ou aquisições genéticas de outras bactérias, da
mesma espécie ou não, surgindo, portanto, novos mecanismos de resistência ao tratamento. Hospitais e ambulatórios clínicos são fontes importantes
de patógenos resistentes aos antimicrobianos. No ambiente hospitalar, o uso de antimicrobianos pode selecionar cepas resistentes que adquiriram
mutações genéticas, além de poder contribuir para a transferência horizontal de genes de resistência antimicrobiana para outras espécies. Assim como
nos hospitais, o uso crescente de antibióticos de amplo espectro nos pacientes ambulatoriais pode também contribuir para o aumento da prevalência
de resistência antimicrobiana. Também é reconhecido que bactérias resistentes aos antimicrobianos e seus genes de resistência circulam na
comunidade e podem ser introduzidos nos hospitais Associado às altas taxas de resistência, a falta de novas opções terapêuticas, tem levado à
comunidade clinica a utilizar antigas drogas como as polimixinas que, atualmente, constituem uma das últimas opções terapêuticas em casos de
infecções por bacilos Gram negativos multirresistentes. Este estudo tem objetivo de descrever o perfil clinico-epidemiológico de pacientes com
infecção por enterobactérias resistentes à polimixina, e determinar os mecanismos de resistência destes isolados. A população a ser estudada será
formada por pacientes oriundos de três hospitais terciários de Salvador/Ba, o Hospital São Rafael, Hospital da Bahia e, Hospital Geral Roberto Santos,
com infecção por enterobactéria multiresistente aos antimicrobianos, confirmada por isolamento em cultura. O estudo com os pacientes dos três
hospitais foi autorizado pelo Comitê Externo de Pesquisa sob os números: CAAE: 30904614.2.3006.5606; 79250817.4.0000.0048;
79256017.2.0000.5028. Todos os isolados serão submetidos ao teste de microdiluição em caldo automatizado, exceto a determinação de CIM para as
polimixinas, que será manual e, teste da gota (drop test) para triagem do perfil de sensibilidade e caracterização de cepas heterorresistentes. A
similaridade genética dos isolados será determinada pelas técncias de eletroforese de campo pulsátil e sequenciamento de múltiploslocus (MLSTmultilocus sequence typing). A presença do plasmídio mcr-1 e do sistema regulatório de dois componentes (PmrAB e PhoPQ) envolvidos na resistência
à polimixina será investigado por reação de polimerase em cadeia. Toda verificação clínica epidemiológica dos pacientes será realizada com busca ativa
de dados nos prontuários de cada paciente. A condução deste estudo irá contribuir para definição de terapias antimicrobianas com polimixinas e
identificar os fatores de riscos.
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RESUMO
A partir da década de 1980, intensificou-se a implantação da fitoterapia, sendo um dos marcos principais a publicação das resoluções da Comissão
Interministerial de Planejamento e Coordenação, que fixaram as normas e diretrizes para o atendimento em práticas complementares, onde a Política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos instituída pelo decreto n° 5.813/06, surgiu para corroborar e estabeleceu diretrizes para o
desenvolvimento de ações voltadas à garantia do acesso e uso racional das plantas medicinais e fitoterápicos, como estratégia para proporcionar à
população o acesso seguro, eficaz e de qualidade a essa terapêutica. Estudos evidenciam que grande parcela dos pacientes não informa aos
profissionais assistentes sobre o tratamento complementar com plantas medicinais justificando que nunca são questionados a esse respeito. Torna-se
então imprescindível a identificação e conhecimento das propriedades terapêuticas, indicações, forma de utilização e preparo da planta, a fim de que
se conserve o princípio ativo e possam ser garantidas a eficácia e segurança do tratamento. A possível toxicidade intrínseca à planta, além da
contaminação por agentes externos, metais pesados e pesticidas, são alguns dos riscos quando as plantas são adquiridas em feiras livres, mercados
públicos ou lojas de produtos naturais. Geralmente o conhecimento de plantas com fins terapêuticos é praticado sem acompanhamento do profissional
técnico, representando um perigo potencial para a população. Apesar de já existirem diversos estudos relativos ao uso, toxicidade e eficácia das
plantas medicinais, as produções científicas ainda são precárias no que se referem ao modo como os vegetais estão sendo consumidos, quais os
benefícios e como poderá capacitar os profissionais de saúde para orientação e aconselhamento da utilização como opção terapêutica. Nesse contexto,
o objetivo desse estudo é identificar a utilização de fitoterápicos e plantas medicinais por pacientes assistidos em consultórios e ambulatórios da região
nordeste do Brasil, sendo este através de uma revisão da bibliografia. O uso de plantas medicinais e fitoterápicos não é sinônimo de inocuidade, onde o
tratamento complementar, em concomitância ao tratamento clínico convencional, pode ser arriscado. Desta forma, com objetivo de promover o uso
racional de plantas medicinais e fitoterápicos, se faz necessário para a população adquirir conhecimento quanto a indicação, consumo e aquisição
destes recursos naturais terapêuticos. Devido a tal fato esse estudo se justifica por considerar que o levantamento da identificação e entendimento
dessas questões se faz importante para o avanço na prevenção, cura e tratamento com o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Métodos: tratar-se
de um estudo bibliográfico, de caráter descritivo, com análise de referências obtidas nas bases de dados. Para identificar todas as publicações
relevantes, serão realizadas buscas aos últimos dez anos. As estratégias de buscas serão definidas por descritores cadastrados nos Descritores em
i ncias da Saúde (DE s , como “plantas medicinais” e “fitoterápicos”. Os critérios de inclusão serão definidos previamente artigos redigidos nos
idiomas português, inglês e espanhol; limitados a humanos; estudos realizados em população de nível de atendimento primário; ambulatório e
consultório. Os critérios de exclusão de artigos compreenderão: artigos de revisão não disponíveis na versão completa, comunicações breves e artigos
não concernentes ao tema específico. As referências selecionadas serão analisadas por completo, nas quais, serão realizadas as extrações dos dados.
Os manuscritos serão avaliados quanto à principal questão da pesquisa: Todos os artigos que se enquadrarem com o desenho do estudo, serão
incluídos na avaliação. Através do levantamento bibliográfico, espera-se avaliar o cenário da região nordeste quanto a utilização das plantas medicinais
e fitoterápicos, para assim detectar possíveis possibilidades de melhorias e práticas para promoção do uso racional à indicação, aquisição, preparo e
percepção por parte dos pacientes assistidos e requerentes a fitoterapia como auxílio na prevenção e terapêutica de comorbidades. Por meio da
disponibilização dos dados obtidos, espera-se que este projeto possa ser utilizado como ponto de partida para futuras pesquisas.
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RESUMO
Uma nova realidade global emerge em um momento de estagnação econômica face à pandemia de Covid-19. O impacto no contexto laboral é
inevitável, sobretudo pela mudança de hábitos e inserção de novas tecnologias para a execução do trabalho no modelo home-office. Um desequilíbrio
organizacional pode se instalar, especialmente no que se refere ao bem-estar e saúde organizacional do ambiente laboral. O desenvolvimento de
atividades na modalidade remota além de ser algo desafiador pelo desconhecimento de plataformas tecnológicas, requer do funcionário uma
adaptação do ambiente de trabalho, ao ambiente familiar. Nesse sentido, o presente estudo pretende analisar o direcionamento da produção científica
sobre o bem-estar e saúde organizacionais no contexto laboral, nos últimos dez anos, verificando a existência de diferentes abordagens, após o início
da pandemia de Covid-19. A relevância dessa investigação se dá pelo mapeamento e ampliação da discussão sobre as temáticas no contexto laboral,
com vistas a oportunizar à comunidade científica da área da psicologia e administração, a interdisciplinaridade e a reflexão sobre as lacunas teóricas e
práticas que permitirão a elaboração de futuros trabalhos de intervenção e conscientização dos impactos, na produção e na realização de objetivos e
metas operacionais. Para o alcance do objetivo da pesquisa, adotar-se-á a abordagem empírico-analítica, e o levantamento bibliográfico como técnica
de coleta de informações. Adicionalmente, adotar-se-á a avaliação qualitativa para a descrição e taxonomia dos artigos que discutem bem-estar e
saúde organizacionais no ambiente laboral; e a avaliação quantitativa para a evidenciação das frequências dos artigos, das temáticas, países e
periódicos que fizeram parte da amostra do estudo. Os dados serão coletados nos principais sites de pesquisa científica: Portal Periódicos Capes e
Google Scholar. Para a seleção dos artigos do presente estudo, será utilizada a combinação das palavras: Bem-estar laboral, Saúde organizacional,
Comportamento Organizacional, Comportamento laboral, Trabalho, Pandemia, Covid-19, Coronavírus, com o intuito de evidenciar a direção dos
trabalhos relacionados com Bem-estar laboral e Saúde organizacional e as temáticas subjacentes que compõem a produção científica no contexto
organizacional. Intencionalmente, para o levantamento dos artigos e alcance do objetivo da pesquisa, será estabelecido um recorte temporal dos
últimos dez anos, para se conhecer a evolução sobre os estudos da área. Em seguida, serão separados os artigos publicados antes e após o início da
pandemia de Covid-19, para se comparar o direcionamento das abordagens e os impactos da pandemia sobre as pesquisas científicas que versam sobre
a temática. Dos artigos selecionados, serão recolhidas informações sobre o autor, título, ano de publicação, periódicos, país, número de citações,
objetivo, metodologia e os principais resultados. Serão elaboradas tabelas que evidenciarão frequências e médias, motivo pelo qual também será
utilizada a avaliação quantitativa. Em seguida, será elaborada uma taxonomia dos trabalhos que será ilustrada, inicialmente, por uma rede científica
escolhida para evidenciar as características comuns entre os artigos selecionados. E por fim, será realizada a taxonomia e rede científica específica dos
estudos que analisaram o impacto do Covid-19 nas investigações relacionadas. Espera-se ainda que os resultados forneçam insights para futuras
pesquisas que terão como direcionamento as lacunas teóricas e práticas sinalizadas nesse estudo. A interdisciplinaridade das grandes áreas da
Psicologia e da Administração permitirão o avanço da literatura científica em tempos de pandemia.
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RESUMO
Uma pandemia pode ser definida por uma determinada doença que rapidamente se espalha por diversas regiões no mundo através de uma
contaminação sustentada. A gravidade da doença não é algo determinante, mas sim o seu poder de transmissibilidade, isto é, o quanto de contagiosa
ela é. Embora comumente confundida com endemia e epidemia, uma pandemia é conceitualmente diferente. No caso das endemias, a doença se
encontra em uma determinada região de maneira permanente durante anos. Já as epidemias ocorrem quando existe o aumento de casos até um
número máximo de infecções, depois com uma diminuição dos mesmos. As pandemias levam a óbito números alarmantes de pessoas e provocam
profundas mudanças cientificas e socioeconômicas de forma global. Dentre algumas pandemias ocorridas no mundo, pode-se destacar a gripe
espanhola, a varíola e a H1N1. Alguns fatores são determinantes para o enfretamento de uma determinada pandemia: o desenvolvimento dos países
acometidos, a ciência e a tecnologia disponíveis no momento em que ela ocorre. No caso da pandemia do Coronavírus, os cientistas e autoridades
possuem um amparo tecnológico nunca experimentado antes em outras do passado. E quais tecnologias seriam importantes para o processo de
entendimento do Coronavírus? Dentre elas, pode-se destacar o geoprocessamento. Este tipo de tecnologia permite o mapeamento de doenças sendo
aplicado muito fortemente na área de epidemiologia. A partir de mapeamento de casos em conjunto com banco de dados disponíveis, o
geoprocessamento é capaz de fornecer análises espaciais complexas o que permite pesquisadores e cientistas entenderem melhor uma pandemia e
quais fatores são determinantes para o aumento de casos. Neste contexto, o presente projeto objetiva o desenvolvimento de um Sistema de
Informação Geográfica (SIG), uma das principais tecnologias do geoprocessamento, visando disponibilizar mapas e análises espaciais para
pesquisadores e cientistas. O Sistema será batizado de GISCovid. A pesquisa será do tipo bibliográfica e aplicada. Ela será dividida em fases. Na primeira
fase, será feita uma revisão da literatura sobre pandemias. Após esta revisão, serão estudados com maior profundidade os Sistemas de Informação
Geográfica disponíveis e que foram desenvolvidos visando monitoramento de pandemias. Na segunda fase, serão estudadas formas de
desenvolvimento de um SIG em ambientes Web e Móvel (aplicativo). Finalizada a segunda fase, será desenvolvido um protótipo funcional em ambiente
Web e Android com os dados disponíveis sobre casos de Coronavírus no Brasil. Após este desenvolvimento, o protótipo será disponibilizado para uso e
testes. Espera-se que GISCovid seja uma ferramenta importante de análise espacial para pesquisadores, cientistas e instituições de pesquisas
promovendo um maior entendimento da pandemia causada pelo Coronavírus.
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RESUMO
As famílias são o núcleo primitivo que formam no ser humano a compreensão de convivência, sendo no seio familiar que se se pode descansar das
angústias do cotidiano, compartilhar as alegrias vivenciadas e ter a convicção de um lugar seguro e confiável, um núcleo ao qual o indivíduo pode
pertencer dentro da sociedade. Independente do conceito de família adotado, é no contexto familiar, base da sociedade, que surgem diversos conflitos
que, por vezes, culminam em situações de tal gravidade que precisam ser levadas ao Judiciário, a exemplo da violência no âmbito doméstico, que tem
se tornado um fato recorrente, vetor de famílias desfeitas e brigas judiciais que se perpetuam por anos. É indiscutível que a violência praticada no seio
familiar, ambiente que deveria inspirar segurança e proteção, gera um clima de instabilidade emocional que, se não identificada e tratada, afeta
veementemente os direitos da personalidade da mulher agredida, talvez até de forma irreversível, ocasionando adoecimento psíquico. Dada a
perspectiva jusnaturalista dos direitos da personalidade, tornam-se ainda mais abusivas tais agressões, pois estes direitos são inerentes ao homem,
preexistentes à tutela do Estado, portanto, ainda que não houvesse previsão legal, ainda assim estar-se-ia diante de direitos que hão de ser
respeitados. (...) O estudo do objeto da pesquisa pretende compreender o sistema familiar e analisar a aplicação da técnica da constelação sistêmica
como instrumento de humanização nos casos que envolvem conflitos familiares no contexto da violência contra a mulher, contribuindo para o resgate
de sua dignidade e a busca da felicidade. 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 realizada contemplando a
pesquisa bibliográfica, especificamente, no campo da constelação familiar e violência doméstica. Quanto à metodologia, será utilizado o método
fenomenológico, pois, uma vez que a realidade está em constante construção social, deve ser compreendida a partir da experiência vivenciada pelos
sujeitos. A pesquisa apresentará abordagem qualitativa e, do ponto de vista de seus objetivos, será exploratória, assumindo a forma de pesquisa
bibliográfica.A técnica da pesquisa será revisão bibliográfica.A pesquisa será concluída apresentando as análises realizadas e os resultados em torno do
tema desenvolvido, sempre atentando ao cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos.A pesquisa será realizada contemplando a pesquisa
bibliográfica. Busca-se, no presente estudo, sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, vislumbrar a constelação sistêmica como subsídio
para a mulher agredida recompor os direitos de sua personalidade, ressignificando a dignidade, propiciando seu encontro com a efetiva, real e plena
felicidade. Não se trata de verificar a mera aplicação da constelação familiar, mas de examinar como esta técnica pode ser aplicada na reconstrução da
personalidade e dignidade da mulher agredida, na sua busca pela felicidade, empoderando-a para ressignificar os reflexos das violências praticadas em
âmbito doméstico.
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RESUMO
Este projeto se debruça na análise bibliográfica sobre o direito de pessoas com deficiência, principalmente dos autistas, a verificação da “imagem”
delineada em termo de atributos sociais aprovados ou não. Queremos verificar que tipo de face os autistas apresentam nesses documentos; e por fim,
iremos comparar se tais faces/fachada (GOFFMAN, 2012) descritas nessas leis são similares ou não as apresentadas pelos documentos das áreas
técnicas em saúde mental, tais como CID-10 e DSM-V, constatando se essas faces são delineadas de forma positiva ou negativa. Nesse estudo,
trabalharemos mais especificamente com o transtorno do espectro autista. O ponto inicial será o desenvolvimento da análise histórica do autismo, de
sua descoberta em 1911 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, até os dias de hoje, com o foco no estudo das legislações dedicadas ao portadores de
autismo, iniciando por uma linha cronológica completa da legislação especializada aos portadores de deficiência, que deu início em 1961 com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que garantia o enquadramento educacional daqueles considerados como “excepcionais”, enfatizando
a Lei nº 12.764/12, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que gerou o conceito de autista para
efeitos legais, criou diretrizes e garantiu direitos para os possuidores de autismo e o Estatuto do Portador de Deficiência, formulado em 2015 com o
objetivo de assegurar e promover, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando, a sua inclusão social e
cidadania. Também será estudado os efeitos que essas duas leis em especial geraram na legislação brasileira, como por exemplo o fato Estatuto da
Pessoa com Deficiência ter alterado o rol dos absolutamente e relativamente incapazes, modificando os arts. 3.º e 4º/CC. onde os autistas e portadores
de algum tipo de deficiência foram retirados da condição de relativamente ou absolutamente incapazes e passaram a ser considerados, como regra,
plenamente capazes, assegurando o direito de praticar atos de vida civil como casar e constituir união estável sem precisar de autorização. Em segundo
lugar, será feito um estudo sociológico relativo ao livro de Erving Goffman, Ritual de Internação – Ensaios sobre o comportamento face a face, em que
a face ou fachada é tida, por Erving Goffman (2012, p. 14), como uma “imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados” ou como
“algo que não está alojado dentro ou sobre seu corpo, mas sim algo localizado difusamente no fluxo de eventos no encontro, e que se torna
manifesto apenas quando esses eventos são lidos e interpretados para alcançarmos as avaliações expressas neles” . (GOFFMAN, 2012, p. 14). Após
essa etapa, iremos verificar como a face do autismo se apresenta nessa legislação brasileira. Usaremos, como aporte teórico básico, principalmente os
estudos de Goffman (2012), de Wittgenstein ( 1989), de Assupção (2013), Fernandes (2010) entre outros. Para seguir os traços e as rotas dessa análise,
pretendemos observar continuidades e descontinuidades entre as concepções e sentidos dos léxicos “deficiência” e “autismo” e de linguagem como
forma de vida (WITTGENSTEIN, 1989), além das concepções dos estudos culturais e das faces de Goffman (1980). Para tanto, iremos realizar uma
pesquisa bibliográfica e qualitativa com os procedimentos de análise semântico-pragmática. O projeto investigará, portanto, esses textos sobre
autismo, a fim de promover uma reflexão sobre estudos da linguagem fora dos ditames de uma parametrização de “normalidade” e 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: Matheus Mota de Queiroz
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RESUMO
Este projeto aborda a questão da acessibilidade e inclusão social de portadores de deficiência a espaços públicos de laser e esportivos. Especificamente
tratará da questão a ser observada com relação às pessoas portadoras de deficiência visual, auditiva e cadeirantes. Trata-se de uma pesquisa de campo
a ser realizada em áreas externas de espaços públicos, para coletar informações sobre condições de acessibilidade e inclusão social, layout e desenho
adequado de espaços, rotas acessíveis e de fuga para pessoas com deficiência, nas modalidades citadas. A pesquisa irá observar a acessibilidade e a
falta de inserção dos portadores de deficiência, na visão de que não é sua deficiência que promove sua exclusão social ou dificulta o seu acesso a u
espaços urbanos, mas que a falta de capacidade dos espaços urbanos e edifícios públicos podem ser propiciadores da exclusão social dos portadores de
deficiência e dificultadores ou impossibilitadores de acesso a estes espaços, promovendo dentro desta ótica a desigualdade de convivência social
igualitária a qualquer cidadão, como é dever do Estado. Na pesquisa serão elencados alguns espaços públicos para a realização da pesquisa, dado que o
escopo em relação ao público alvo refere-se aos portadores de deficiência visual, auditiva, pessoas que usam cadeiras de rodas. Serão objeto de estudo
parâmetros que denotem a questão da acessibilidade por parte destes públicos alvo, como também, indicadores que revelem a possibilidade de
convivência social que permitam a capacidade de estímulo e de trocas de relações sociais para minimizar a exclusão e possibilitar um convívio e
atenuação das diferenças pelas incapacidades de alguns portadores de deficiência. O estudo é uma pesquisa ação, com uso da técnica de observação
estruturada no ambiente dos espaços, espaços abertos, praças e áreas equipamentos esportivas localizados na cidade de Fortaleza. A pesquisa
considera a legislação vigente e os parâmetros estabelecidos para acessibilidade adequada, de acordo com a referida Lei. As observações serão
devidamente anotadas em instrumento quanto ao checklist de parâmetros e acessibilidade conforme as observações colhidas. A pesquisa de campo
possibilitará a catalogação de um quadro de condições atuais existentes nos espaços públicos elencados, tendo o objetivo de mostrar à sociedade a
necessidade de o poder público ter alternativas e estratégias para possibilitar a inclusão social do cidadão e seu acesso de forma plena aos espaços e
equipamentos públicos. Espera-se contribuir para a discussão do tema e propiciar a criação de informação e propor melhorias quanto aos meios que
possibilitem a transformação do espaço urbano, em particular o espaço público, uma vez que é papel do estado, mas também da sociedade e da
academia, em suas ações atitudinais de ensino, pesquisa e extensão, mostrar realidades e divulgar meios de minimizar as diferenças sociais.
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RESUMO
A indústria da moda é uma das maiores indutoras de consumo, acarretando fortes impactos socioambientais em escalas local, regional e global. Sendo
a quinta atividade econômica mais poluente no mundo, o setor precisa propor novos caminhos para que o sistema de moda seja mais sustentável e
permitir que o cotidiano ato de vestir-se possa permanecer como instrumento de auto afirmação e expressão. Uma das alternativas redesenhadas e
que vem ganhando espaço é o compartilhamento de roupas e acessórios, por meio do serviço de assinatura (aluguel). Analisar como o negócio de
armário coletivo funciona, buscando compreender e informar sobre esse reformulado formato de consumo colaborativo de moda, é o intuito deste
estudo. Para sua realização parte-se de uma abordagem qualitativa aplicada e de caráter exploratório, com suporte na literatura aderente e a ida a
campo, por meio do contato e visitas a marcas locais que atuam neste segmento. A análise dos dados emergidos deverá ocorrer de forma orgânica e
interpretativa e seus achados contribuirão para o desenvolvimento da produção acadêmica a respeito da temática, bem como entender a
operacionalização de todo o processo - curadoria das peças, sistema de locação, manutenção e higienização das roupas e acessórios - e verificação da
aceitação e evolução desse modelo de negócio em Fortaleza. Desta forma, espera-se não apenas estudar o contexto da sustentabilidade na moda mas,
sobretudo, tornar aplicável esses estudos por meio da ampliação de alternativas responsáveis para um consumo de moda mais consciente,
favorecendo um negócio sócio e ambientalmente correto. Para buscar esse esclarecimento, há alguns objetivos a serem perseguidos: I) entender como
se operacionaliza todo o processo: curadoria das peças, sistema de locação, manutenção e higienização das roupas; II) verificar a aceitação e evolução
do negócio em Fortaleza. O fenômeno do compartilhamento de roupas e acessórios mais informais é bastante recente, o que reverbera diretamente
nos índices da produção científica sobre a temática. Nesta perspectiva, para atender aos objetivos propostos para esta pesquisa, uma abordagem
qualitativa aplicada e de caráter exploratório permitirá que se construa um conhecimento sobre o uso colaborativo da moda. Em um primeiro
momento será realizada uma revisão e ampliação do referencial teórico aderente à temática, bem como o levantamento e organização de dados,
publicamente disponíveis, referente às marcas locais que atuam neste modelo negocial. Esse levantamento poderá ser realizado com auxílio de
entidades, órgãos e associações setoriais, contemplando as empresas locais que atue nesse segmento. O perímetro para a seleção destas empresas é a
cidade de Fortaleza. No entanto, há duas empresas já previamente selecionadas. Cumprida esta etapa, se estabelecerá formalmente a comunicação
com as empresas. O contato será através do envio de uma carta convite por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens, e com o reforço de um
contato telefônico, se percebido a necessidade. Na sequência, se dará a ida a campo, por meio de visitas técnicas, onde se realizará uma investigação
empírica no local onde ocorrem os fenômenos ou que dispõe de elementos para explicá-los. Nesta etapa da pesquisa, se fará uso de instrumentos de
captação de dados, como entrevistas semiestruturadas e observação não participante, com respectivos registros em notas de campo, por meio de
textos, escritos, áudios, vídeos e imagens.
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RESUMO
O surgimento de uma epidemia em escala global, que afeta o sistema respiratório, tem resultado em uma alta demanda por máscaras de proteção
facial, como meio de contenção do contágio. No entanto, a elevada procura por este equipamento de proteção individual – EPI – não foi acompanhada
por sua respectiva oferta no mercado, acarretando sua escassez. Sendo uma das importantes medidas adotadas para o controle da transmissão da
doença, funcionando como barreira física, outra alternativa foi considerada, ou seja, a possibilidade do uso de máscara de proteção facial de tecido.
ESTÁCIO FIC

Analisar como os conhecimentos do design de moda – em especial os de materiais têxteis, de ergonomia e de modelagem – podem contribuir com o
saber científico diante do cenário de pandemia, propondo um modelo de máscara de proteção facial de tecido que sirva não apenas como barreira
física, mas também averiguando a possibilidade de se ter um elemento filtrante é o intuito desta pesquisa. Para isto será necessária uma abordagem
qualitativa aplicada e de caráter exploratório, associada à metodologia de projeto para desenvolvimento de produto, permitindo que se investigue e
análise opções têxteis, estude e desenvolva modelagens considerando aspectos ergonômicos e estudos de antropometria facial. Para então propor um
modelo de máscara de proteção de tecido com eficiência na segurança contra a disseminação e transmissão de agentes infecciosos propagados por
gotículas e ou vias aéreas (aerossóis). A análise dos dados emergidos deverá ocorrer de forma a seguir a metodologia projetual de design, usando-se
dos recursos de verificações e experimentações, e seus achados contribuirão para o desenvolvimento da produção acadêmica interdisciplinar,
fomentando assim a construção do conhecimento entre múltiplas áreas. Para atingir a finalidade deste trabalho, há alguns objetivos a serem
cumpridos: I) investigar e analisar opções de tecidos; II) revisar os métodos de planejamento e desenvolvimento de produto; III) compreender o estudo
antropométrico facial voltado para o desenvolvimento de produto vestível; IV) modelar pautado na ergonomia; V) prototipar e avaliar as possíveis
soluções.
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RESUMO
Na atualidade, os destinos turísticos exigem uma nova oferta turística adaptada às exigências dos novos e diferentes mercados, tendo em vista a era
tecnológica, a competitividade dos territórios e o perfil dos novos turistas. De modo geral, a prática atual do turismo funciona de forma sustentável e
inovadora, e os tipos de turismo praticados se desenvolveram e se modificaram para corresponder a essa nova procura. Diante dessas informações, o
turismo criativo impulsionado pela co-criação de experiências, surge como uma forma de valorizar um caráter único dos espaços frequentados,
proporcionando um contexto de aprendizagem e envolvimento entre turistas e comunidades locais. O turismo criativo e sua relação com o município
de Cascavel/CE, mais especificamente na comunidade de Moita Redonda, é o ambiente escolhido para esta pesquisa. Tal região é conhecida por
possuir um dos maiores polos de produção de artesanato com barro do estado do Ceará. Essa produção é feita pelos próprios moradores da região que
carregam a história de como preparar o barro até sua peça final utilizando técnicas de seus ancestrais. Lançamos mão do método qualitativo aliado ao
estudo de caso, tomando como base algumas entrevistas feitas com membros da região. A partir de então, será possível identificar e analisar como o
turismo criativo poderia impactar na região trazendo novos olhares a atividade turística na comunidade. A pesquisa busca se inserir no campo dos
estudos que propõe o desenvolvimento do turismo criativo em Moita Redonda, sendo escolhido como problematização, entender como essa atividade
poderia impactar no destino escolhido. Para tanto, o objetivo geral deste trabalho concentra-se em analisar de que forma o turismo criativo pode
contribuir para o desenvolvimento da comunidade de Moita Redonda. Como objetivos específicos, foram determinados os seguintes: conceituar e
caracterizar o turismo criativo; verificar como acontecem as atividades turísticas; analisar as potencialidades para o desenvolvimento do turismo
criativo em Moita Redonda; Verificar as principais contribuições que o turismo criativo pode proporcionar para a comunidade; Enfatizar a história e a
cultural em relação ao artesanato através do barro.
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RESUMO
A indústria da construção civil é de suma importância para o Brasil, pois gera altos índices de emprego promovendo o desenvolvimento humano e seu
aumento é visto como um indicador de crescimento econômico e social do país. Porém, representa uma fonte significativa de impacto ambiental,
devido seu largo consumo de recursos naturais, sua capacidade de modificar a paisagem, e uma grande geração de resíduo. A técnica do reuso de
resíduos da construção civil e de demolição (RCD) em obras de pavimentação atendem aos princípios do desenvolvimento sustentável. Visto que na
construção de uma obra de pavimentação exige o uso de grandes volumes de materiais extraídos de jazidas localizadas na natureza, por tanto a
substituição desses materiais pela aplicação do RCD na pavimentação atende ao princípio da reciclagem que tem como vantagens a economia das
reservas naturais, redução da emissão de gás carbônico, redução do custo de logística e transporte pesados nas áreas urbanas. Nesse sentido, para
estimular o desenvolvimento de obras de pavimentação sustentáveis com o uso do RCD é observado a importância da realização de estudos voltados
para analisar os aspectos da viabilidade econômica, como também para o desenvolvimento de recomendações, especificações que gerenciem a
aplicação dos resíduos em obras de pavimentação. Esse projeto tem como objeto avaliar a capacidade do uso e a viabilidade econômica dos RCD na
elaboração das camadas de base, sub-base e reforço do subleito de uma obra de pavimentação, em comparação ao material convencional usado neste
tipo de obra. A condução desse projeto será dividida em duas fases. A primeira fase será constituída de levantamento bibliográfico sobre as
características do RCD e dos materiais convencionais usados em obras de pavimentação, e de visitas em campo às usinas de reciclagem de RCD e
construtoras que trabalham no ramo da pavimentação urbana, com a finalidade de coletar amostras de RCD para realização de ensaios e levantamento
de informações para analisar viabilidade econômica do uso RCD. Já a segunda fase será formada pela realização de ensaios das amostras em
laboratório, análises e comparação dos resultados para avaliar a viabilidade técnica do RCD. 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 o uso de RCD de maneira correta na construção de pavimentos urbanos e a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que
permitirá a redução dos espaços destinados para aterros e lixões nas cidades. O projeto também poderá com seus resultados incentivar o uso dos
resíduos na execução de obras públicas, já que seu custo é inferior ao do material convencional usado na pavimentação de vias públicas, permitindo a
redução de custos de obras para a administração pública. 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.
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RESUMO
A indústria da construção civil é de suma importância para o Brasil, seu desenvolvimento gera crescimento econômico e social no país, porém
representa uma fonte significativa de impacto ambiental positivo e negativo. Atualmente, o mundo vem dando maior atenção ao uso de novas técnicas
construtivas que atendam aos princípios do desenvolvimento sustentável. Portanto, existe uma maior preocupação com a melhoria da qualidade de
vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais das gerações futuras. Diante disso, surge uma nova tendência de grande
importância para a construção sustentável, que é o método construtivo Steel Frame (SF). Essa é uma opção ecologicamente correta, pois agrega
diversos benefícios e consegue unir sustentabilidade e economia em uma obra. Além de ser uma construção enxuta, econômica e com o tempo de
execução bem abaixo do método convencional. Nesse sentido, para estimular o desenvolvimento de obras que usem o SF é observado a importância
da realização de estudos que visem, a avaliação desse método, que levará aos resultados que comprovem sua capacidade técnica e que também
demostrem que seu custo é inferior ao de construções realizadas de maneira convencional, visto que seu uso está ligado a uma solução para redução
do déficit habitacional e à sustentabilidade., pois o método convencional, que é o mais utilizado apresenta características adversas ao SF. Portanto,
esse projeto tem como objeto avaliar a viabilidade técnica, econômica e a sustentabilidade do uso método construtivo SF no Estado do Ceará. De
maneira que se possa analisar suas vantagens em comparação ao método convencional de construção para a redução do déficit habitacional da
sociedade e a preservação ambiental. Para alcançar o objetivo proposto, este projeto será realizado em duas fases. A primeira fase será formada por
um levantamento bibliográfico que permitirá pesquisar sobre as características do SF e juntamente com visitas em campo dos alunos, identificar os
materiais específicos usados nas construções do método SF e avaliar a disponibilidade desses materiais no mercado local, já que essa informação é
importante para sua viabilidade. Já a segunda fase será formada pela realização de ensaios em campo em obras executadas no Estado do Ceará, para o
levantamento de informações para a análise de viabilidade técnica e também poder interpretar os principais fatores que podem influenciar no estudo
da viabilidade econômica no uso do SF. Em laboratório, será realizado com o auxílio de softwares do tipo Building Information Modeling (BIM), a
modelagem das informações das construções, para a avaliação dos seguintes aspectos: determinação da redução do volume de recursos naturais
usados em obras executadas com o método construtivo SF e a eficiência dele em comparação ao método construtivo convencional, na construção de
casas populares. E ao fim, com os resultados obtidos através da modelagem e os dados coletados em campo, será realizado o comparativo entre os
métodos construtivos convencional e o SF, de maneira a analisar a geração de resíduos sólidos lançados na natureza. 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 que o uso correto do SF mostre sua viabilidade técnica e econômica, quando usado em
diversos tipos obras, principalmente no combate do déficit habitacional no Ceará. Além que, esse método pode proporcionar o desenvolvimento
sustentável, pela redução de resíduos gerados, pelo uso de materiais não reutilizáveis e pelo menor tempo de execução de um projeto. Esse projeto
também irá 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.
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RESUMO
A qualidade da energia entregue aos consumidores é um tema de importância crescente. Atento a isto, o projeto proposto tem como objetivo
qualificar e realizar análises que englobam medições de harmônicos, de flutuação de tensão, de variação de tensão de curta duração (VCTD) e de
desequilíbrio. Tais análises permitem caracterizar a qualidade de energia em um determinado ponto do sistema elétrico, avaliar causas de eventuais
problemas, ensaiar analisadores, verificar a imunidade de diversos tipos de equipamentos, identificar e diagnosticar problemas de consumidores ou da
rede elétrica. Diante disso, a realização de medição em sistemas de distribuição de energia elétrica pode ser feita ser usando analisadores para medir
valores instantâneos, agregados e estatísticos das principais grandezas atribuídas para o monitoramento da qualidade da energia elétrica. Este projeto
tem como objetivo geral realizar uma análise na qualidade de energia do sistema elétrico de distribuição. O contexto dessa análise é detectar possíveis
distúrbios no sistema de alimentação em diversas cargas instaladas, avaliar se estão enquadrados como problemas de qualidade de energia de acordo
com o PRODIST e normas complementares e encontrar possíveis soluções para os mesmos. O procedimento para análise de QEE é obter todos as
informações relevantes do sistema elétrico a ser investigado. Esse procedimento consiste em cinco etapas iniciais propostas pelo Electric Power
Research Institute (EPRI): (I) obter a documentação do sistema; (II) pesquisa de campo; (III) monitoramento do sistema elétrico; (IV) análise dos dados
coletados; (V) correlacionar as cargas do sistema com os distúrbios monitorados. Essa metodologia foi escolhida pelo fato de fornecer mais detalhes a
respeito dos procedimentos a serem realizados. A ANEEL possui seus procedimentos para análise de QEE, porém, utilizando somente eles, não é
suficiente para obter uma análise satisfatória. Além disso, o EPRI possui tradição na busca por distúrbios de QEE nos EUA e possuem um acervo de
estudos de casos, métodos de análises dos dados coletados, entre outros arquivos relacionados a busca por distúrbios de energia (EPRI, 2017).
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RESUMO
Esse projeto de iniciação científica visa desenvolver um artigo capaz de comparar o desempenho empresarial levando em consideração o nível de
aderência às boas práticas de governança adotadas pela BM&FBOVESPA. O binômio governança corporativa e desempenho insere-se no espaço
empresarial e acadêmico como base para a formação de um conjunto de procedimentos que permite aos acionistas um melhor acompanhamento da
gestão. Tal mecanismo de controle permite sintonia entre os acionistas e seus contratados, cuja forma de atuação caracteriza-se pela governança
corporativa. Desse modo, o presente estudo visa responder a seguinte questão: de que modo a governança corporativa relaciona-se com a eficiência
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técnica das empresas listadas nos setores de distribuição de energia elétrica e construção e transporte da BM&FBOVESPA? A hipótese deste estudo é
de que as empresas que adotam boas práticas de Governança Corporativa possuem melhor eficiência técnica (LEAL; CARVALHAL-DA-SILVA, 2005;
BHAGAT; BOLTON, 2008; BRAGA-ALVES; SHASTRI, 2011; HERLY; SISNUHADI, 2011; PEIXOTO et al., 2011; MACEDO; CORRAR, 2012) e que não é possível
determinar que as empresas que aderem aos níveis diferenciados da Bovespa possuem eficiência técnica superior às demais (FERNANDES; DIAS;
CUNHA, 2010; VIEIRA et al., 2012; FERREIRA et al., 2013). Este estudo tem por objetivo geral analisar comparativamente as eficiências técnicas de
empresas listadas nos níveis diferenciados de governança corporativa e outras sem esta característica. Como objetivos específicos, este estudo propõe:
construir um índice de eficiência técnica para as empresas estudadas; analisar os perfis de eficiência técnica das empresas dos níveis diferenciados e do
nível tradicional; verificar a evolução das eficiências técnicas das empresas analisadas. Para tanto, analisar-se-á as eficiências técnicas, calculadas a
partir da técnica de Análise por Envoltória de Dados (DEA), das empresas pertencentes aos setores de distribuição de energia elétrica e construção e
transporte da BM&FBOVESPA. Através do teste de Wilcoxon verificar-se-á a diferença entre as eficiências de empresas com boas práticas de
governança e empresas sem esta característica. As informações dos inputs e outputs para o cálculo das eficiências serão extraídas do site do
BM&FBOVESPA , referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. Ao se relacionar governança corporativa e desempenho empresarial, normalmente são
utilizadas variáveis de mercado (LEAL; CARVALHAL-DA-SILVA, 2005; MALACRIDA; YAMAMOTO, 2009; BRAGA-ALVES; SHASTRI, 2011) ou indicadores
econômico-financeiros (SILVA, 2004; SILVEIRA, 2004; MACEDO et al., 2009). No entanto, em países com um mercado de capitais incipiente, esses
indicadores tendem a apresentar vieses que podem comprometer a sua utilização. Nesse sentido, a análise de índices de eficiência técnica torna-se
uma alternativa para a mensuração do desempenho empresarial (ZHEKA, 2005; PEIXOTO et al., 2011). Devido à inexistência de parcimônia acerca da
relação entre a governança corporativa e o desempenho empresarial, e o tratamento não apropriado que comumente é dado a esse último fator, esse
estudo busca agregar à discussão sobre o assunto fornecendo evidências empíricas sobre o tema com base na metodologia sugerida por Peixoto et al.
(2011), que usa a eficiência técnica como proxy para o desempenho empresarial.
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RESUMO
Sabe-se que a pandemia decorrente pelo surto de Covid-19, também popularmente conhecido pelo novo coronavírus, vem causando mudanças nas
rotinas de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no mundo, podendo ser pela determinação dos governos para implantação de medidas de isolamento
social ou pelos benefícios dados no intuito de minimizar riscos financeiros. No âmbito empresarial, muitas organizações ficaram impossibilitadas de
funcionar fisicamente, funcionando apenas remotamente, ao mesmo tempo em que receberam incentivos de postergação de prazos de obrigações
fiscais e foram impactadas por alterações na legislação trabalhista para estimular a não demissão de empregados no período de isolamento. Diante
deste cenário de influências externas, o estudo se propõe a investigar o comportamento dos ativos das organizações brasileiras listadas na B3 (Brasil,
Bolsa e Balcão) em virtude do período pandêmico de COVID-19. Por ser ainda um cenário de incertezas e possíveis crises econômicas, tendo em vista
pouco se conhecer sobre o vírus, sua alta velocidade de disseminação e seus efeitos devastadores em diversas sociedades no mundo, o trabalho
justifica-se na importância de compreender os possíveis efeitos econômicos e financeiros nas organizações cujas sociedades tomam decisões que
impactam em seus patrimônios empresariais. A pesquisa será exploratória em virtude do tema ainda se encontrar pouco explorado e buscando
proporcionar maior familiaridade com o problema proposto (GIL, 2002). Será realizada uma análise estatística, por meio da correlação de dados
quantitativos extraídos das Demonstrações Financeiras das Empresas listadas na B3 referentes ao período pandêmico de 2019 (pré) e 2020 (pós),
seguido de uma análise de cluster para compreensão de novas inferências em comparação aos cenários de crises econômicas anteriormente já
existentes e que já influenciaram no comportamento das organizações empresariais. Serão realizadas pesquisas para apresentação do cenário
pandêmico (pré e pós); aspectos e medidas que direcionados às organizações empresariais; apresentação dos ativos das empresas listadas na B3 e
análise dos dados. Esperam-se resultados conclusivos quanto às modificações nos ativos das empresas em virtude do período pandêmico de modo
semelhante aos impactos de crises anteriormente ocorridos.
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RESUMO
A caga tributária dos governos estaduais tem como finalidade principal financiar despesas relativas a oferta de bens públicos. O objetivo desta pesquisa
é analisar os impactos da pandemia do vírus COVID-19 na redução da arrecadação de impostos dos estados do Nordeste. Carga tributária em % do PIB
é uma relação que mostra o crescimento econômico e se o país está em uma trajetória de desenvolvimento. A sociedade rejeitará quaisquer aumentos
de impostos e o sistema financeiro se recusará a financiar o aumento do endividamento. Será utilizado um Modelo Aplicado de Equilíbrio Geral na
aplicação da metodologia. Tem-se por objetivo eral: Analisar os impactos que o isolamento causado pelo COVID-19 causou na arrecadação fiscal dos
estados do Nordeste. - Objetivos específicos: - Coletar dados da arrecadação tributária dos estados do Nordeste no período pré e pós pandemia. Analisar quais foram as principais medidas tributárias promovidas no interesse da administração tributária. - Analisar a correlação entre o
comportamento da arrecadação tributária e os demais dados sócios econômicos dos estados. Segundo Gil (2010, p. 28 , “para que se possa avaliar a
qualidade dos resultados de uma pesquisa, torna-se necessário saber como os dados foram obtidos, bem como os procedimentos adotados em sua
análise e interpretação”. Sendo assim o método é a atividade bem definida e lógica com maior segurança permitindo alcançar os objetivos, detectando
as falhas e ajudando na tomada de decisão (MARCONI; LAKATOS, 2010). Na busca de classificar esta pesquisa, utiliza-se como critério a definição de
Gil (2010) quanto aos fins e aos procedimentos, de modo que esta pesquisa se classifica quanto aos fins como uma pesquisa descritiva, considerando
que para sua realização haverá padronização na coleta de dados assim como observação sistêmica tendo como intuito um levantamento dos dados
necessário. Já quanto aos procedimentos trata-se de uma pesquisa documental, levando em consideração que o procedimento utilizado será a coleta
e análise dos dados por meio de relatórios fiscais emitidos pelos governos estaduais.
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RESUMO
Com base em pesquisa realizadas sobre a disseminação epidemiológica do sarampo, da caxumba e rubéola no Estado do Ceará, o presente projeto
objetiva fazer um levantamento de dados a respeito de alunos da IES dos cursos da saúde e outros cursos não relacionados à saúde, promovendo uma
campanha de vacinação aos estudantes não vacinados para que os mesmos estejam conscientes e informem à respeito da importância da vacinação
para suas respectivas comunidades. O estudo será realizado em três etapas. A primeira é referente ao preenchimento de formulários e coleta dos
mesmos nos Campi Centro e Via Corpvs, tendo como base quatro cursos da área da saúde e quatro cursos que não são da área da saúde. A segunda,
destinada ao controle e análise dos dados para implementação de estratégia de campanha de vacinação. A terceira etapa, a promoção da campanha de
vacinação para os estudantes não vacinados e que não tiveram a doença. O propósito final do projeto é provar importância acerca da vacinação, bem
como estatísticas e riscos apresentados nesse estudo, para que não hajam novos casos de doenças imunopreveníveis. O Estudo objetiva: Realizar o
levantamento de dados sobre a vacinação da comunidade acadêmica dos cursos presenciais da aérea da saúde (Biomedicina, Farmácia, Educação Física
e Nutrição) e cursos que não são da área da saúde (Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração, Arquitetura) nos Campi Centro e Via Corpvs.
Esclarecer a importância da vacinação, com base nos dados epidemiológicos adquiridos através da pesquisa. Incentivar e encaminhar a parcela de
estudantes não vacinados a procurarem a vacinação. Promover a adesão à campanha de vacinação através da imunização nos Campi acima
mencionados (Centro e Via Corpvs). ASE 1: Coleta de dados através de formulários impressos e digitais, para obtenção de informações relacionadas aos
alunos vacinados e não vacinados, tendo como público alvo os alunos de Biomedicina, Farmácia, Educação Física e Nutrição (área da saúde), e alunos
de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração, Arquitetura (que não fazem parte da área da saúde) nos Campus Centro e Via Corpvs. FASE 2:
Obtenção e análise dos dados baseados no número de estudantes imunizados através da vacina; número de estudantes que adquiriram a doença;
número de alunos que, mesmo vacinados contraíram a doença; número de estudantes vacinados que não tiveram a doença. Nessa fase será realizada a
interpretação, análise e criação de gráficos e tabelas a partir dos dados obtidos. Os questionários incompletos terão seus resultados exclusos. Os dados
serão analisados estatisticamente com a utilização de programas e testes específicos. FASE 3: Promover o incentivo da imunização através de
campanha de vacinação ofertada aos estudantes que não tiveram a doença e que não estão imunes.
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RESUMO
Muitos pacientes diagnosticados com câncer e em uso de quimioterápicos, tais como o 5-Fluorouracil (5-FU) acabam desistindo do tratamento em
decorrência dos efeitos adversos associados a esse fármaco, destacando-se entre esses problemas, a mucosite intestinal (MI), que acarreta edema,
dispepsia, diarreia e dor nos pacientes, sendo este último sintoma pouco investigado nesse tipo de doença. Não existe documentado um tratamento
específico que possa auxiliar esses pacientes com tais distúrbios associados à quimioterapia. Considerando que esses pacientes já se submetem a um
coquetel de fármacos, entendemos que a busca por um tratamento para os distúrbios secundários deve ser pautada no uso de produtos naturais, que
apresentem baixa toxicidade. Dentro deste contexto, destacamos os polissacarídeos extraídos de plantas, que tem sido descrito com efeitos protetores
de mucosa intestinal e gástrica, além do efeito imunomodulador, com destaque para sua diminuta toxicidade. Ao observar na literatura a existência de
estudos que mostram que polissacarídeos obtidos da Opuntia fícus-indica (EPd-Of), tem efeito anti-inflamatório, protetor de mucosa do trato
gastrointestinal, além de ação anti-nociceptiva em modelos animais surgiu o interesse em avaliar o efeito deste composto na dismotilidade intestinal
associada à mucosite, além da investigação sobre efeito antinociceptivo, anti-inflamatório antioxidante de EPd-Of em modelo de MI induzida por 5-FU.
Para isso, a mucosite será induzida em camundongos Swiss, machos (25-30g), por administração intraperitoneal (i.p) de 5-FU (450 mg/kg). Os gruposcontrole receberão salina (i.p). O EPd-Of (250mg/kg) será administrado por via oral (v.o; gavagem) nos grupos sadios e induzidos à mucosite, nos
tempos: 30 min antes dos agentes lesivos e com 1, 2 e 3 dias após a indução. A eutanásia dos animais será realizada ao final do 3° dia (pico
inflamatório) da indução. Utilizaremos o segmento íleo (comprovadamente o segmento mais afetado pela mucosite intestinal) para avaliação da
dismotilidade intestinal (em modelo de banho de órgãos), análises bioquímicas do efeito do polissacarídeo sobre marcadores inflamatórios e oxidantes,
que são a mieloperoxidase (MPO), glutationa reduzida (GSH) e malondialdeído (MDA). Além avaliação da hipernocicepção (teste de Von Frey
abdominal) que será avaliada nos tempos zero (antes dos tratamentos), e nos dias 2 e 3 após os tratamentos com EPd-Of. Os dados serão analisados
por ANOVA, Bonferroni com p<0,05 para indicar diferença estatística.
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RESUMO
Já foi descrito que a pancreatite se inicia por uma cascata de ativação de mediadores inflamatórios que culminam, além da exacerbação do processo na
tentativa de reverter o quadro, gera-se também a dor abdominal, que, em geral, sinaliza a necessidade de atendimento nos serviços de saúde. O
LASSBio 1524 atuam sendo inibidores da enzima IKK-B, essa sendo responsável pela fosforilação da IkB, que acaba dissociando o complexo IkB/NF-kB
no citoplasma, resultando na translocação do NF-kB para o núcleo e indução da transcrição de genes alvos de expressão gênica proteínas quinases, IKKAlfa e IKK-Beta, que fosforilam as proteínas IkB durante respostas inflamatórias. Este trabalho busca avaliar o papel da molécula sintética LASSBio 1524
no curso da inflamação no pâncreas ocasionado por etanol associado ao ácido palmitoléico. Para isso, a pancreatite aguda será induzida em
camundongos Swiss (25-30g) por meio de duas injeções intraperitoneais de etanol (1,35 g/Kg), associado ao ácido palmitoléico (POA) (150 mg/Kg), com
intervalo de 1h. Os controles receberão salina. Será avaliada a curva de variação de massa e sobrevida, como marcadores do bem-estar do animal.
Posteriormente, será investigado o curso temporal da inflamação por meio dos níveis sérico de amilase e lipase e da mensuração de mieloperoxidase
(MPO) do pâncreas e estresse oxidativo (MDA plasmático e GSH pancreático). Os resultados esperados são que a associação etanol e POA causem
diminuição do bem estar do animal, com variação expressiva do peso e redução da sobrevida. A pancreatite alcoólica cause aumento do nível sérico de
enzimas pancreáticas, de MPO, e de estresse oxidativo. Essas mudanças cursem a uma hiperalgesia visceral. Entretanto, ao tratarmos com os LASSBios
espera-se que sejam encontrados redução em todas as análises quando comparados ao grupo que sofrerá apenas a injúria por etanol. Concluiremos
através deste estudo se os LASSBios possuem atividades anti-inflamatórias, antioxidantes e analgésicas na pancreatite aguda alcoólica e que possam vir
ou não a serem empregados como forma de tratamento para tal patologia.
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RESUMO
Doadores de óxido nítrico (NO), entre eles os nitratos orgânicos, são importantes medicamentos para o tratamento de doenças cardiovasculares, em
que a biodisponibilidade deste gás está diminuída. Os doadores de NO utilizados clinicamente, nitroglicerina (NTG) e nitroprussiato de sódio (NPS), cujo
grande benefício clínico é atribuído ao efeito venodilatador, possuem algumas limitações como indução de tolerância e toxicidade, respectivamente.
Dentre os compostos amplamente estudados, que são capazes de liberar NO, estão os complexos nitrosilos de rutênio. Estes complexos têm interesse
terapêutico devido à sua baixa toxicidade. Dessa forma, a hipótese deste trabalho é de que o composto doador de NO ct-RuCl(NO) (dppb) (4,4Mebipy)] (PF6)2 seja capaz de promover relaxamento vascular em anéis de aorta isolados de ratos com participação da via L-Arg/NO/cGMP/canais de
K+. Para comprovar, ratos Wistar (200-250 g; CEUA/UECE nº01259292/2020) serão eutanasiados e as artérias aortas montadas em banhos para órgãos
e incubadas ou não com L-NAME (100 µM), ODQ (10 µM) ou TEA (5 mM) antes da indução da contração com fenilefrina (0.1uM) ou KCl (60mM). Sobre
as artérias pre-contraídas, o ct-RuCl(NO) (dppb) (4,4-Mebipy)] (PF6)2 (10-9 M –10-4M) será adicionado. Os resultados serão expressos como Média ±
EPM (N= 4 - 6) e analisados por ANOVA ou teste de Student (p<0.05). ANIMAIS. Objeto de estudo: Ratos machos ou fêmeas (180-250g), procedentes
do Biotério do Instituto Superior de Ciências Biomédicas (ISCB-UECE), serão mantidos em condições adequadas de ciclo claro escuro de 12/12 horas e
temperatura de ± 25°C, recebendo água filtrada e ração ad libitum. Os protocolos experimentais, elaborados de acordo com as normas preconizadas
pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), aprovados pelo Comitê de Ética para Uso de Animais da UECE (CEUA/UECE
nº01259292/2020). DROGAS-O doador de NO ct- [RuCl (NO) (dppb) (4,4-Mebipy)] (PF6)2 será sintetizado e fornecido pelo Laboratório de
Bioinorgânica do Departamento de Química da Universidade Federal do Ceará (UFC), conforme metodologia descrita por Silva et al., 2018. Outras
drogas utilizadas serão: cloreto de tetreetilamônio (TEA), Nw-nitro-L-arginine metil ester (L-NAME), fabricados pela Sigma-AldrichTM e 1H-[1,2,4]
oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one (ODQ) será adquirido da Cayman ChemicalTM.
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RESUMO
O projeto visa formular alimentos à base de água de coco e leite de cabra em pó para pessoas com restrição alimentar. Vislumbrando uma nova fatia
de mercado, a de nutrição infantil, uma vez que todos os Estados do Nordeste possuem programas de governo voltados à alimentação na primeira
infância, pensou-se na incorporação do leite de cabra a nossa linha de produtos. A proposta é utilizar de todo o “know-how” da produção da água de
coco para a produção de leite de cabra em pó, padronizado, sem o cheiro do bode e em formulações alimentares balanceadas e saborosas. As
formulações alimentares desenvolvidas atenderão a boa parte dos requisitos de produtos para alergias e intolerâncias alimentares, além de utilizar
produtos proveniente de cadeia produtiva local (produtores de coco e de cabras no Ceará). O mercado para esses tipos de produtos é global. O públicoalvo será principalmente crianças na primeira infância (0-36 meses de idade) e idosos. Os impactos esperados são: Ofertar formulações alimentares de
alto valor nutritivo a preços competitivos, com longa vida de prateleira (dois anos), que promovam saúde e bem estar; Adequar do processo de
secagem do leite de cabra aos padrões já utilizados para a secagem da água de coco, mantendo todas os nutrientes do produto, com redução esperada
de 50% nos custos de produção; Ofertar formulações alimentares contendo constituintes APENAS naturais a um preço competitivo; e Garantir o aporte
de macro e micronutrientes necessários à preservação do estado nutricional e manutenção dos processos do organismo para o seu adequado
funcionamento. Ao final do projeto espera-se a colocação no mercado de produtos naturais à base de água de coco e leite de cabra, com efeitos
comprovados, certificado e qualificado, apresentando uma relação custo-benefício favorável em relação aos produtos atualmente no mercado.
Objetivo Geral: Formular alimentos à base de água de coco e leite de cabra em pó para a alimentação de pessoas com restrição alimentar. Objetivo
Específico: Viabilizar produção controlada de leite de cabra em lotes piloto; Estabelecer o Procedimento Operacional Padrão (POP) para secagem do
leite de cabra; Estabelecer a proporção mais adequada entre os constituintes para as formulações alimentares e a porção ideal para a nutrição de
pessoas com restrição alimentar; Elaborar o produto na forma de gel; Avaliar o desempenho dos produtos alimentares (nas formas de mistura em pó e
gel) em pessoas com restrição alimentar.
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RESUMO
CrossFit® é um programa de treinamento criado em 1995 por Greg Glassman, que dedicou-se aos esportes, sendo treinador físico e ginasta ao longo da
vida. O atleta e instrutor, Joel Fridman, trouxe no ano de 2009 o esporte para o Brasil. A legitimação da modalidade CrossFit® como esporte aconteceu
em 2011, durante a transmissão da competição até hoje existente, Crossfit Games. O Crossfit® realiza exercícios abrangendo dez competências físicas,
que são elas: força, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, potência, resistência muscular, velocidade, coordenação, equilíbrio, precisão e
agilidade. Estudos recentes relatam perda 20% no percentual de gordura e 15% de melhora no consumo de oxigênio dos participantes dessa
modalidade. O estudo tem como objetivo Avaliar os sistemas energéticos através dos testes de benchmarks em atletas de Crossfit®. Caracterização da
Amostra: Os espaços Crossfit® filiados selecionados para o estudo estão localizados na cidade de Fortaleza, na regional VI (CROSSFIT, 2016). Estes
espaços de treinamento, denominados box, são coordenados por instrutores (coachs) com graduação em Educação Física e curso especializado Level 1
(curso próprio para ministrar a modalidade).Participarão do estudo, no mínimo, vinte (n=20) adultos jovens, segundo classificação do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com idades variando de 20 a 34 anos (dividido em 3 faixas etárias 20-24 anos, 25-29 anos e 30-34 anos),
sendo dez do sexo masculino e dez do sexo feminino. Serão utilizados dois grupos: 1) grupo de atletas do sexo masculino praticantes de Crossfit®
(GAM), 2) grupo de atletas do sexo feminino praticantes de Crossfit® (GAF). Cada grupo GAM e GAF será formado por 10 indivíduos. Participarão do
estudo, no mínimo, vinte (n=20) adultos jovens praticantes a pelo menos 6 meses da modalidade.No primeiro período de coleta será aplicado o
primeiro teste, um benchmark “Isabel após 5 minutos, iniciaremos o teste de lactato com esse dado obteremos os valores iniciais de lactato préesforço. Após esse momento, será avaliado a curva de frequência cardíaca. Após o término, será reavaliado todos esses indicadores anteriores
juntamente com a escala subjetiva de esforço de OMNI RES. Os valores foram analisados usando Student t-test ou ANOVA, conforme o caso, e foram
considerados diferentes significativamente quando p<0,05. Para comparação múltipla dos resultados histopatológicos os resultados foram expressos
como mediana (máxima e mínima) e será utilizado o teste de Mann-Whitney.
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RESUMO
Atualmente a prática de atividade física é comum em meio a população idosa, por conta dos inúmeros benefícios morfológicos, fisiológicos,
metabólicos, neuromusculares, comportamentais e sociais produzidos no indivíduo. Tais benefícios melhoram a capacidade funcional e cognitiva,
favorecendo a melhoria da qualidade de vida e aumentando a longevidade com independência funcional. Nesse sentido, o exercício físico, tem atraído
grande número de adeptos pois tem mostrado resultados positivos na capacidade funcional e cognitiva do idoso, como no caso dos idosos
frequentadores do Instituto Sênior de uma faculdade privada do ceará. Assim o presente estudo tem como objetivo elaborar propostas de intervenções
visando desenvolver atividades para a promoção do envelhecimento saudável .O estudo será composto por 50 indivíduos de ambos os sexos,
praticantes de atividade física, entre 60 e 70 anos, cadastradas no Instituto Sênior do Centro Universitario Estácio do ceará- via corpvs. O instituto
promove atividades interdisciplinares culturais, educacionais, esportivas e sociais, desenvolvidas pelos professores e alunos no Centro Universitario. Os
participantes serão informados sobre a finalidade do estudo, e após seu aceite, assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido. Será
realizada uma anamnese básica contendo nome, data de nascimento, escolaridade e nível de atividade física. Em seguida serão aplicados três
questionários. O primeiro será uma versão adaptada do índice de Lawton-Brody apresentada por Serqueira (2007) que avalia o nível de independência
do idoso no que se refere a realização das atividades instrumentais da vida diária (AIVD). O segundo questionário que será aplicado é o GDS-15que se
trata de uma versão curta e confiável da Escala Geriátrica de Depressão - Geriatric Depression Scale (GDS). A GDS com 15 itens foi elaborada por
SHEIKH; YESAVAGE (1986), a partir dos itens que mais se correlacionavam com o diagnóstico de depressão. Será aplicado o Mini Mental State
Examination (MEEM), elaborado por Folstein et al. (1975) que se trata de um teste para rastreio de quadros demenciais e avaliação da função cognitiva
(LOURENÇO; VERAS, 2006). Para melhor completar a avaliação será feito um questionário o Sarc-F no qual consiste em 5 perguntas direcionadas para o
rastreamento da sarcopenia . E por último um questionário sobre quedas, Escala de Eficácia de Quedas que se trata de um questionario que mostra
sobre a preocupação do idoso a queda. Será aferido pressão arterial e glicemia. Após os processos supracitados, será realizada a avaliação
antropométrica.
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Título: AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
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RESUMO
O envelhecimento é a diminuição das habilidades físicas e psíquicas que ocorre durante toda a vida de forma natural. Ocorrendo assim a diminuição
gradativa da funcionalidade dos sistemas do corpo humano. As mudanças que ocorrem devido ao envelhecimento pré determina o desenvolvimento
de vulnerabilidade, nas mais diversas áreas da vida do individuo, como: biológica, socioeconômica e psicossocial. Essas modificações podem levar ao
adoecimento e dificuldade de vivenciar essa fase, podendo está associada às condições de educação, saúde e renda experimentadas ao longo da vida.
Atualmente, os grupos da terceira idade buscam um estilo de vida que possibilite um bem-estar, físico, mental e social. Favorecendo assim uma saúde
completa, dentro dos limites que são intrínsecos ao processo fisiológico do envelhecimento. Nesse novo campo de atividades voltadas para o idoso, as
instituições de longa permanência para idosos vêm se mostrando uma excelente oportunidade de desenvolvimento e estímulo ao convívio social
OBJETIVO: O objetivo desse estudo é avaliar a vulnerabilidade de idosos residentes em instituições de longa permanência. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa transversal com abordagem quantitativa que será realizada com idosos institucionalizados para avaliação da vulnerabilidade desse
público. O cenário da pesquisa serão as instituições de longa permanência de médio e grande porte localizadas na cidade de Fortaleza e que aceitem
contribuir com a pesquisa. A população do estudo será composta por idosos residentes nas instituições de longa permanência vinculadas a pesquisa. Os
critérios de inclusão para determinação da amostra serão: ser idoso e está cadastrado na instituição de longa permanência. Como critérios de exclusão
serão quaisquer motivos que inviabilizem o processo de comunicação, desde barreiras verbais, barreiras circunstanciais e problemas de cognição. Após
apresentação do projeto para os representantes legais das instituições e após aprovação dos mesmos para a realização da pesquisa serão examinados
os prontuários de cada idosa, serão aplicados o instrumento para a identificação do perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos) e a aplicação do
instrumento VES-13(Vulnerable Elders Survery). Os dados coletados serão organizados em tabelas ou quadros que possibilitaram a análise estatística,
descritiva e inferencial dos dados. Posteriormente os dados serão analisados tendo como suporte teórico a literatura existente acerca das temáticas
idoso, vulnerabilidade e institucionalização. Serão obedecidos todos os princípios éticos e legais regidos pela pesquisa em seres humanos, preconizados
na Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 466 /2012, com aprovação emitida pelo Comitê de Ética em pesquisa com parecer de aprovação N°
1.784.720 e CAAEE: 60577116.3.0000.5512.Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco pode ser avaliado
como mínimo. RESULTADOS ESPERADOS: O referido projeto tem a finalidade de obter dados que permitam avaliar a vulnerabilidade de idosas
institucionalizadas com o intuito de identificar suas necessidades e intervir promovendo a prevenção de dependência e suas complicações melhorando
a qualidade de vida dos mesmos. A Avaliação da Vulnerabilidade proporcionará ao acadêmico de enfermagem, determinar como se encontra a
qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada. A partir das evidências científicas estabelecidas pelo instrumento, será possível estabelecer
intervenções que serão necessárias, para resgatar e manter a saúde em prol da qualidade de vida dos mesmos.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ONLINE SOBRE CÂNCER DE PRÓSTATA PARA SURDOS
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RESUMO
O câncer de próstata (CP) é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, com menor incidência apenas em comparação ao câncer de pele
do tipo não melanoma (INSTITUTO NACIONAL DO CANCER, 2020). Quanto às deficiências, estas têm alto contingente de pessoas acometidas,
ocasionando piores perspectivas de saúde. Dentre estas, merece destaque a deficiência auditiva, a qual constitui-se numa perda bilateral, seja parcial
ou total, da habilidade de ouvir. Os surdos utilizam predominantemente a língua de sinais, no Brasil a LIBRAS, e a falta de habilidade para comunicar-se
com esta população é relato constante entre profissionais da saúde. Contudo, para promover saúde do homem surdo sobre o câncer de próstata, temse o(a) enfermeiro(a) enquanto apto a realizar estratégias educativas. Pode lançar mão de tecnologias, como a internet para melhorar o conhecimento
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de homens surdos sobre o tema. Com isto, objetiva-se desenvolver material educativo online sobre câncer de próstata para surdos. Trata-se de estudo
de desenvolvimento a ser realizado de setembro de 2020 a julho de 2021. A metodologia aplicada seguirá o modelo de Material Educativo Digital de
Falkemback (2005) com as referidas etapas: Análise e Planejamento, Modelagem (Conceitual, de Navegação, de Interface), Implementação, Avaliação,
Manutenção e Distribuição. Inicialmente escolhe-se o tema, o público alvo, bem como a temática e recursos necessários para o desenvolvimento do
material. Na fase de modelagem, será criado textos simples e curtos com base no que há disponível no Instituto Nacional do Câncer. Em seguida, será
necessária a colaboração de profissional web designer para a confecção das páginas em formato HTML, bem como de intérprete para a tradução do
conteúdo em LIBRAS. Na fase de implementação, serão editadas imagens e todo o conteúdo será colocado em página e servidor particulares, com
sequência lógica e interligação de páginas. Na fase de avaliação, haverá a colaboração de profissionais professores de surdos visando adequar o
material ao público alvo. A amostra deverá ser de mínimo 6 e máximo 30 profissionais e se dará pela técnica bola de neve. Serão contactados pelo
currículo lattes. Receberão carta convite, caso aceite o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, será disponibilizado login e senha para acessar o
material, link de acesso ao formulário do Google Forms® que conterá o Questionário de Avaliação de Tecnologias Assistivas (QUATA). Após apuração
das respostas, será avaliada a concordância dos itens, os quais serão aceitos aqueles que apresentarem índice 80%. O presente estudo obedecerá a
todos os preceitos éticos de pesquisa com seres humanos, como requer a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
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RESUMO
A promoção da alimentação saudável inicia na fase intrauterina nas consultas de pré-natal por meio de orientações à gestante e família quanto o
aleitamento materno e introdução alimentar, tendo papel fundamental na redução da mortalidade, crescimento e desenvolvimento infantil,
repercutindo por toda a vida. As crianças que são amamentadas exclusivamente até o sexto mês de vida possuem o autocontrole da ingestão dos
alimentos, entendem os sinais de fome e saciedade, controlando assim o volume de alimento ingerido, sendo consumido somente o necessário para
suas necessidades. Após o sexto mês é necessário complementar a alimentação devido ao gasto energético, já não compensado pelo aleitamento
materno exclusivo. A pesquisa justifica-se pela relevância e contribuições na saúde infantil colaborando significativamente na qualidade de vida da
criança transcorrendo por todas as fases de sua vida, com o propósito de avaliar o cenário atual e entender as lacunas do conhecimento dos pais e
cuidadores e suas dificuldades diante da introdução alimentar adequada e o conhecimento sobre as práticas alimentares nos dois primeiros anos de
vida. O objetivo principal do estudo será desenvolver uma cartilha educativa sobre a introdução alimentar de crianças menores de dois anos. Trata-se
de estudo com abordagem metodológica. A metodologia escolhida para o desenvolvimento da tecnologia de saúde será à pesquisa aplicada. Segundo
(SANTOS; PARRA FILHO, 1998) a pesquisa aplicada refere-se à geração de conhecimentos para a elaboração de novos produtos ou aperfeiçoamento
dos já existentes. Para o alcance dos objetivos propostos o presente estudo foi dividido em duas etapas: revisão de literatura e construção da cartilha.
Trata-se de estudo com abordagem metodológica. A metodologia escolhida para o desenvolvimento da tecnologia de saúde será à pesquisa aplicada.
Segundo (SANTOS; PARRA FILHO, 1998) a pesquisa aplicada refere-se à geração de conhecimentos para a elaboração de novos produtos ou
aperfeiçoamento dos já existentes. Para o alcance dos objetivos propostos o presente estudo foi dividido em duas etapas: revisão de literatura e
construção da cartilha. Etapa I: Revisão integrativa da literatura: De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2010) as etapas da Revisão Integrativa da
Literatura são: Elaboração da pesquisa, Amostragem ou busca da literatura dos estudos primários, Extração de dados dos estudos primários: Avaliação
dos sados primários inclusos na revisão e Apresentação da revisão integrativa da literatura. Serão utilizadas três bases de dados (BVS, LILACS e SCIELO)
e terá como critério de inclusão: artigos disponíveis na integra, em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos cinco anos e manuais. Etapa II:
Desenvolvimento da cartilha. A cartilha educativa será construída conforme as recomendações para concepção e eficácia de materiais educativos, de
acordo com as características: conteúdo, linguagem, organização, layout, ilustração, aprendizagem e motivação. O referencial teórico que norteará a
construção da cartilha serão os estudos encontrados na revisão de literatura. Dessa maneira, a elaboração da cartilha educativa traduzira-se em
orientar e promover a introdução alimentar saudável e adequada. Será realizado trabalho de design e diagramação das imagens por profissional de
comunicação e publicidade. As imagens serão recolhidas da internet e, posteriormente, trabalhadas no Adobe Illustrator. A pesquisa foi submetida ao
Comitê de Ética, de acordo com o preconizado pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e aprovada conforme o parecer nº 3050286.
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RESUMO
O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Trata-se de uma doença
heterogênea e multifatorial, a qual acomete principalmente mulheres acima de 50 anos. A falta de programas de detecção precoce é realidade em
países mais pobres e resulta em alta proporção de mulheres acometidas pela doença em estágio avançado. Além disso, existem barreiras que
dificultam a adesão aos exames de triagem pela mulher, cujos principais fatores relacionados a isto são idade avançada e baixo nível educacional ou
deficiências. Frente ao grande contingente das Pessoas com Deficiência, capacitá-las, diminuir as barreiras de acessibilidade além de compreender as
deficiências, tornaram-se prioridades de direitos humanos e de desenvolvimento mundial. deficiência auditiva ou surdez é a perda total ou parcial da
audição. No Brasil, há um sistema linguístico de comunicação gesto-visual denominado Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Este possui estrutura
gramatical própria, independente da língua portuguesa. A Educação em Saúde online utiliza recursos tecnológicos que devem auxiliar os sujeitos no
processo educativo, contribuindo para a conquista da cidadania e para o aumento da autonomia dos envolvidos, explorando recursos que vão ao
encontro dos significados culturais (NUNES et al., 2013). A enfermagem tem sido evidente na utilização da internet e educação online como meio
importante de promoção da saúde de pessoas com deficiência. O cuidado de enfermagem vai além da visão reducionista de assistência ao doente, uma
vez que tem como foco a saúde sob uma perspectiva holística. Como enfermeira, pesquisadora desde 2011 sobre tecnologias assistivas online e
educação em saúde para mulheres com deficiência foi sempre vista a necessidade de desenvolver material educativo online sobe detecção precoce do
câncer de mama. Parte do desenvolvimento ocorreu durante o Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado em Enfermagem pelo Programa de PósGraduação em Enfermagem da UFC, (CARVALHO, 2013; CARVALHO, 2016). No ano de 2019, como Professor Adjunto I do Curso de Graduação em
Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Ceará, houve aprovação do projeto de Iniciação Científica com mesmo tema do atual. Etapas como
adaptação do material para atividades presenciais com mulheres surdas foram contempladas. Contudo, em virtude de interrupção de coletas
presenciais devido à Pandemia COVID-19, o processo foi interrompido, o que justifica reestruturação do projeto para que seja então realizado por meio
virtual. Objetivo: Avaliar aprendizagem de mulheres surdas quanto à detecção precoce do câncer de mama. Método: Estudo quase experimental do
tipo antes-depois a ser realizado nos anos de 2020 e 2021 em Fortaleza, Ceará. População será composta por mulheres surdas, maiores de 18 anos que
tenham habilidades com o uso do computador e de redes sociais. Serão excluídas aquelas com múltiplas deficiências. Amostragem se dará por
conveniência, do tipo bola de neve. Será realizada divulgação da atividade educativa por meio das redes sociais. Cada mulher que tiver interesse
receberá por e-mail carta convite e, caso aceitem, receberão termo de consentimento livre e esclarecido além de login e senha para acesso ao Google
Meeting para participar da atividade educativa. No primeiro momento será realizado pré-teste que contém 15 questões adaptadas, divididas em
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dificuldade no assunto. Em seguida, terão acesso ao encontro virtual, que durará cerca de 20 minutos, com participação de intérprete de libras,
apresentação em power-point. Ao final, deverão responder ao pós-teste que também conterá a mesma divisão de questões. Para a análise serão
realizados testes estatísticos como Teste de Mcnemar, Teste de Wilcoxon, Teste de Mann-Whitney e Teste de Kruskall-Wallis. Será fixado o nível de
significância de 5%. O Projeto tem aprovação do comitê de ética sob o parecer nº 2.439.026
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RESUMO
Pesquisa quase experimental, tipo antes - depois, sendo a intervenção mediada por atividades de animação sociocultural que será desenvolvida no Lar
Francisco de Assis na cidade Fortaleza - CE que atende atualmente a 270 beneficiários diretos. A população-alvo do estudo são todos os idosos
atendidos pela instituição. A amostra será não aleatória, mas por conveniência, integrando todas as idosas residentes na instituição. Adotar-se-á como
critérios de inclusão na amostra: idade superior a 60 anos e estar em atendimento na instituição. O critério de exclusão recairá sobre os idosos com
comprometimento das funções cognitivas e psicomotor ou neuromuscular que dificulte a participação nas atividades. As fases do estudo serão:
Aplicação da Escala de Depressão Geriátrica e do Instrumento de Sociodemográfico; Implementação da intervenção educativa mediada pela Animação
Sociocultural; Reaplicação da Escala de Depressão Geriátrica; Aplicação do instrumento de avaliação da intervenção educativa. As intervenções
educativas serão norteadas por atividades lúdicas. Os dados serão digitados, categorizados e estruturado em um banco de dados utilizando a planilha
eletrônica do aplicativo Excel® e analisados com recurso do programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 18 para Windows. O estudo
obedecerá aos aspectos ético-legais relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos, que destaca o respeito ao anonimato, a não maleficência, o
direito do participante de se afastar da pesquisa no momento que desejar. É importante mencionar que em nenhuma das etapas do estudo se fará
distinção de credo, etnia e/ou estigma social na seleção dos participantes. Tem-se por objeto desenvolver projeto de intervenção de educação em
saúde, com foco em atividades de animação sociocultural direcionadas para a promoção do relacionamento interpessoal, da autoestima e do humor
positivo de idosos; Avaliar atividades de animação sociocultural sobre a percepção de autoimagem e de humor do idoso; Analisar os efeitos de
intervenção educativa através de animação sociocultural na diminuição de sintomas depressão em idosos; Testar uma intervenção de educação em
saúde, com foco na animação sociocultural, com idosos de uma instituição do município de Fortaleza.
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RESUMO
O leite materno é sem dúvidas o melhor alimento para o recém-nascido, tem muitos nutrientes, água, contém inúmeros componentes biologicamente
ativos que agem no desenvolvimento do sistema imunológico do bebê, além de fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e filho. No entanto, sabemos
que existem situações que esta prática merece muitos cuidados, como os caso que as mães portadoras de doenças virais, tais como hepatite, herpes
vírus, sarampo, varicela, caxumba, rubéola e a síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2). Estudo com mães com pneumonia
causada pelo COVID-19, não foram encontrados vírus no líquido amniótico, sangue do cordão umbilical, leite materno e swab da orofaringe do recémnascido. Portanto, não há estudos que comprovem a transmissão vertical durante a gestação e nem no período neonatal, pela amamentação. Desta
arte, é importante perceber que as práticas de aleitamento materno devem seguir recomendações para manejo e prevenção de contaminação cruzada,
diminuir o contato com a mãe e com outras pessoas infectadas. No entanto, sabe-se também que a nutriz que suspende o aleitamento materno
quando surgem as manifestações clínicas da doença, a proteção ao lactente fica diminuída, aumentando a chance da criança adoecer, pois ela deixará
de receber anticorpos específicos e demais fatores de proteção do leite humano. O objetivo do estudo é elaborar tecnologia educativa sobre
amamentação e prevenção de infecção pelo COVID-19 e outras infecções virais. Trata-se de um estudo metodológico, que após coleta dos dados, que
está sendo realizada no presente momento, acerca das dúvidas sobre aleitamento materno, que trazem para serem abordadas e possivelmente
sanadas. Na segunda etapa, será realizada uma revisão integrativa, para um aprofundamento teórico e atual acerca da temática. Nesta etapa também
será pesquisado os tipos de tecnologias a serem desenvolvidas, mais apropriada a realidade das gestantes, lactantes, familiares/contactantes e
profissionais da saúde que trabalhem com aleitamento materno. Na terceira etapa, será a criação de imagens, diagramação e composição do layout,
baseado no roteiro de conteúdo seguindo uma sequência lógica, com sugestões de ilustrações que melhor representassem o conteúdo em tela. O
estudo foi aprovado na Plataforma Brasil e Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com Parecer nº 3.050.286. A pesquisa será norteada a partir de normas e
diretrizes que obedecem a Resolução 466/12.
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RESUMO
Recentemente um novo vírus foi descoberto sendo denominado como síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A COVID-19 é uma infecção
que inicialmente se apresenta com um quadro gripal, provocando febre, tosse, dor de garganta. Em virtude de não ter uma terapia padrão até o
momento, inúmeros medicamentos estão sendo testados em todos os grupos de pessoas, tais como hipertensos, diabéticos e celíacos. A doença
celíaca (DC) é uma enteropatia crônica genética que tem como característica a atrofia parcial ou total das microvilosidades da mucosa do intestino
delgado. Os pacientes acometidos com DC possuem restrição à ingestão de glúten, visto que o seu consumo desencadeia uma reação inflamatória que
agride as microvilosidades intestinais. Em virtude das complicações da doença este público faz uso de diversas classes de medicamentos, o que pode
agravar ainda mais o quadro patológico, pois os medicamentos podem conter glúten e derivados em sua composição na forma de excipientes. Deste
modo, o presente estudo tem como objetivo identificar a prevalência de COVID-19 em portadores de doença celíaca, a utilização de fitoterápicos no
tratamento da COVID-19, a interação medicamentosa e nutricional nesses pacientes. Para isto, serão aplicados questionários em pacientes celíacos
maiores de 18 anos, com diagnóstico de COVID-19 e cadastrados na ACELBRA – Associação dos Celíacos do Brasil, Fortaleza – CE. A partir desta
pesquisa, almeja-se verificar a prevalência do consumo de fitoterápicos, interações medicamentosas, bem como um perfil nutricional deste público
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para assim elaborar medidas, a fim de minimizar possíveis reações adversas nos portadores da Doença Celíaca. Tipo de Estudo:
Este estudo tem enfoque descritivo, qualitativo de caráter transversal. Local e período: O estudo será realizado na Associação dos Celíacos do Brasil,
situado na cidade de Fortaleza-Ceará no período de agosto a julho de 2021. Critérios de Inclusão: Pacientes diagnosticados com DC que estejam
registrados na ACELBRA. Pacientes que aceitarem participar da pesquisa mediante a assinatura do termo de livre e esclarecido. Pacientes
diagnosticados com o novo coronavírus COVID-19. Critérios de Exclusão: Pacientes não diagnosticados com o novo coronavírus (COVID-19). Pacientes
que não tenham diagnóstico para doença celíaca. Amostra: A pesquisa será realizada com pacientes de ambos os sexos, diagnosticados com DC e que
estejam cadastrados na ACELBRA. Serão selecionados os pacientes que se adequem ao perfil desta pesquisa para comporem a Amostra. Coleta de
dados: Será realizada uma entrevista relacionada à incidência e conhecimento dos pacientes celíacos relativos aos medicamentos estudados com os
pacientes diagnosticados com DC e com COVID que estejam registrados na ACELBRA. Serão coletados dados acerca da farmacoterapia utilizada,
doenças preexistentes e um questionário sobre os hábitos alimentares também será aplicado. Estas informações serão transcritas, pela própria
pesquisadora, em questionários previamente padronizados. Ademais, serão coletadas informações sobre idade, sexo, etnia etc. Ressaltamos que a
coleta dos dados será realizada após a aceitação e assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecido.
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RESUMO
O estado do Ceará é um dos estados mais afetados no território brasileiro pela pandemia de COVID-19. Isto está em contraste com outros estados
vizinhos e com a hipótese de que a transmissão do vírus é reduzida próxima ao Equador (Sajadi et al., 2020). Uma análise de dados de tráfego aéreo
estimou que a conectividade aérea se correlaciona positivamente com a disseminação da COVID-19 (Salazar et al., 2020). Fortaleza, capital do Ceará,
aumentou consideravelmente sua conectividade aérea nos últimos anos ao instalar um hub aéreo para a Europa e expandir suas operações de
transporte aéreo (de Castro, 2018). Esse pode ser um dos fatores mais determinantes da precocidade da epidemia COVID-19 em nosso estado. O
seguinte estudo se propõe a coletar e analisar dados epidemiológicos de casos Covid-19 positivo de alunos, docentes e colaboradores do Centro
Universitário Estácio do Ceará (Estácio-FIC), dos 4 Campi de Fortaleza-CE. A pesquisa levará em consideração os fatores socioeconômicos e
epidemiológicos, auxiliando na rastreabilidade da doença. Nenhum outro estudo foi realizado na Instituição com esta configuração, sendo este estudo
extremamente importante para proposição de medidas de prevenção da doença perante a exposição do vírus, bem como entender o processo
epidemiológico em diferentes situações e regiões de Fortaleza. Serão também analisados aspectos epidemiológicos e socioeconômico, diferenciando
por gênero, idade, doenças pré-existentes, classe social, renda familiar e número de incidentes entre regiões de habitação. O projeto será desenvolvido
em três fases: Fase 1 - Desenvolvimento de parâmetros para criação do questionário e escolha da ferramenta utilizada para aplicação do mesmo. Fase
2 - Aplicação do questionário nos 4 Campi a serem catalogados. Fase 3 - Análise dos dados. Este estudo será extremamente importante para
proposição de medidas de prevenção da doença perante a exposição do vírus. Dessa forma, contribuirá com a formação generalista, humanista, ética,
crítica e reflexiva em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Objetivo Geral: Verificar a prevalência da Covid-19
nos alunos, corpo docente e colaboradores no Centro Universitário Estácio do Ceará, dos Campi de Fortaleza-CE. Específicos: Realizar levantamento de
dados através de um formulário on-line. Verificar o grau de incidência, aspectos epidemiológicos e socioeconômicos de infectados na comunidade
acadêmica e colaboradores. Os dados serão categorizados por gênero, idade, doenças pré-existentes, classe social e renda familiar.
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Título: ATENÇÃO FARMACÊUTICA PARA DEFICIENTES COM ASSOCIAÇÃO DA FITOTERAPIA: ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA EM BRAILE COM
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RESUMO
De acordo com o censo de 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 24,5 milhões de brasileiros eram portadores de
algum tipo de deficiência, ou seja, 14,5% da população nacional. Desse total, 48,1% possuíam deficiência visual e pertenciam predominantemente às
camadas mais desfavorecidas da sociedade brasileira e menos atingidas pelas políticas sociais. (IBGE, 2000) Uma das dificuldades enfrentadas pelo
deficiente visual é quanto ao uso de medicamentos, principalmente, quando não possui cuidador ou alguém que possa ajudá-lo na leitura de
embalagens e bulas de medicamentos. A Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989 dispõe sobre a acessibilidade aos portadores de deficiências visuais,
integração ao mercado de trabalho e educação adequada e adaptada. A Lei nº. 7853/89 trata dos direitos e deveres dos portadores de deficiências,
garantindo que em todo o território brasileiro ações sejam desenvolvidas para melhorias em sua vida, saúde, educação, trabalho e lazer. O artigo 1º
estabelece “ icam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exerc cio dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de
defici ncias, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei”. Em 1999, o Decreto ederal nº. 3298 99, que regulamentou a Lei nº. 7853 garantiu
direitos legais a todos os cidadãos brasileiros portadores de deficiência referentes à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho, ao desporto, ao turismo,
aos transportes, às construções públicas, à habitação, à cultura entre outros. Referido decreto classifica as deficiências amparadas no mesmo e
especifica tecnicamente a cegueira. Em dezembro de 1996, a Lei nº. 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, garantiu escolaridade
gratuita a todos em seu Capítulo V. Esta Lei garante o acesso à escolaridade em todos os níveis de ensino e currículos adaptados e voltados a atender
as deficiências. A Alfabetização em braile possibilita aos portadores de deficiência visual seu acesso à leitura, à informação e consequentemente à sua
inclusão social. Destarte alguma parcela dos deficientes não possuírem domínio ou conhecimento do alfabeto braile, o mesmo é amplamente aceito e
usado constituindo-se um importante vetor de melhoria de qualidade de vida para o deficiente visual. Este projeto objetiva contribuir tanto para a
questão saúde, como para as condições de inclusão social e acesso de pessoas portadoras de deficiência visual, no sentido de possibilitar um veículo
facilitador de compreensão e leitura de informações sobre medicamentos e fitoterápicos mais utilizados pelos portadores de deficiência visual.
Pretende-se, como produto do estudo elaborar uma cartilha em braile com informações destes medicamentos e fitoterápicos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Eduarda Crystine Peres Ximenes
Alexandra Coelho Noronha
Karine Queiroz Ferrer
Maria Gabariela de Lima Ribeiro

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

Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título: AVALIAÇÃO DA AUTOMEDICAÇÃO DURANTE A PANDEMIA EM ACADÊMICOS DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ
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RESUMO
A automedicação é uma conduta comum no Brasil e pode ser definida como uma forma de autocuidado, em que o indivíduo acaba consumindo
medicamentos sem prescrição profissional, com o intuito de tratar e aliviar sintomas. No entanto, ela está associada a riscos como: ocorrência de
reações adversas; interações medicamentosas perigosas; modo de administração incorreto; dosagem incorreta; mascaramento de uma doença grave e
risco de dependência e abuso. A execução desta prática entre universitários tem sido amplamente estudada em países da América do Norte, da Europa
e da Ásia. Porém, em países em desenvolvimento, como o Brasil, existe carência de dados úteis para a promoção de medidas eficazes no controle da
automedicação e na promoção do uso racional de medicamentos, que são aspectos preconizados pela Organização Mundial de Saúde. A
automedicação entre os alunos da área da saúde pode se tornar maior pelo fato de apresentarem melhor conhecimento na sala de aula. Em março de
2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente como pandemia o surto de infecções causado pelo novo coronavírus (SARSCoV-2). A doença respiratória aguda causada por este vírus, chamada de COVID-19 é transmitida principalmente por gotículas respiratórias que
contaminam superfícies e mãos que transmitem o vírus ao sistema respiratório de outra pessoa. O período de incubação é de 2 a 9 dias e a maioria dos
casos é leve. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e falta de ar. O Ministério da Saúde publicou, em 27 de março, uma nota informativa,
justificando o uso de cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves do COVID-19, seguida pela Anvisa que liberou o
desenvolvimento de pesquisas clínicas com uso de hidroxicloroquina e azitromicina para prevenção de complicações em pacientes com casos leves e
moderados. Acrescido a isso, a divulgação, por intermédio das mídias sobre o possível uso da hidroxicloroquina no combate do COVID-19, despertou
uso desenfreado e automedicação pela população geral incitada pelo medo da pandemia. O consumo indevido de medicamentos representa um
grande problema de saúde pública. Embora seja comercializado sob prescrição médica, com rigoroso controle, sabe-se que o uso dessas substâncias,
muitas vezes, ocorre sem nenhuma orientação profissional, sendo adquiridos, de maneira ilícita. Assim, esse estudo tem como objetivo avaliar a
prevalência da automedicação durante essa pandemia do COVID-19 nos alunos das diversas áreas acadêmicas do Campus Via Corpvs do Centro
Universitário Estácio do Ceará.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Ana Raquel Alves Ribeiro
Isis Eduarda Caetano Batista Fontenele
João Vítor Queiroz Ribeiro
Yasmim Aquino Milhome

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

Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título: AVALIAÇÃO DE GLÚTEN E SEUS DERIVADOS NA POLIFARMÁCIA UTILIZADA PELO PACIENTE CELÍACO DIAGNOSTICADO COM COVID-19 E OS
RISCOS PARA A SAÚDE DESSES PACIENTES
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RESUMO
A doença celíaca (DC) é uma enteropatia crônica genética que tem como característica a atrofia parcial ou total das microvilosidades da mucosa do
intestino delgado. Os pacientes acometidos com DC possuem restrição à ingestão de glúten, visto que o seu consumo desencadeia uma reação
inflamatória que agride as microvilosidades intestinais. Em virtude das complicações da doença este público faz uso de diversas classes de
medicamentos, o que pode tornar mais grave o quadro patológico, pois os medicamentos podem conter glúten e derivados em sua composição na
forma de excipientes. A COVID-19 é uma infecção que inicialmente se apresenta com um quadro gripal, provocando febre, tosse, dor de garganta.
Atualmente, em virtude de não ter uma terapia específica para tratar e curar completamente a doença, o manejo clínico utilizado até o momento para
tratar a doença são de inúmeros medicamentos utilizados em todos os grupos de pessoas, tais como hipertensos, diabéticos e celíacos. Deste modo, o
presente estudo tem como objetivo avaliar a presença de glúten e seus derivados na poli farmácia utilizada pelo paciente celíaco diagnosticado com
COVID-19 e avaliar os riscos da presença de glúten nesses medicamentos para o paciente celíaco. Objetivos: GERAL: Analisar a presença de glúten e
seus derivados na poli farmácia utilizada pelo paciente celíaco diagnosticado com COVID-19 e os riscos para a saúde desses pacientes. objetivos
ESPECÍFICOS: Verificar a prevalência de pacientes celíacos com COVID-19; Avaliar a farmacoterapia utilizada por esses pacientes; Analisar a presença de
glúten e seus derivados na poli farmácia utilizada pelo paciente celíaco; Avaliar e especificar os riscos que esse paciente celíaco pode ter no
enfrentamento da COVID-19. Para isso, serão aplicados questionários em pacientes celíacos maiores de 18 anos, com diagnóstico de COVID-19 e
cadastrados na ACELBRA – Associação dos Celíacos do Brasil, Fortaleza – CE. A partir desta pesquisa, almeja-se verificar a quantidade de glúten
presente nos medicamentos utilizados por este público para assim minimizar possíveis reações adversas nos portadores da Doença Celíaca.
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Título: AVALIAÇÃO DO DESCARTE DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS EM UM MUNICÍPIO DO CEARÁ
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RESUMO
O descarte inapropriado dos medicamentos vencidos ou não utilizados por parte de farmácias comerciais e da população é um problema de saúde no
Brasil, podendo ocasionar prejuízos ao meio ambiente devido a diversidade das propriedades farmacológicas dos medicamentos e potencial ação
agressiva aos ecossistemas, além de intoxicações, inefetividade e uso irracional. Apesar da existência de regulamentações sobre o descarte de
medicamentos no país, ainda não há uma fiscalização efetiva e a maioria das instituições responsáveis ainda não trata os resíduos de medicamentos de
maneira correta. Além disso, praticamente não existem locais apropriados para o recolhimento dos medicamentos vencidos e/ou não utilizados pelo
usuário, que acaba descartando os medicamentos de forma errada e em locais inadequados. Dessa forma, o objetivo desse projeto é realizar um
levantamento das farmácias públicas e privadas de Fortaleza, no Ceará, avaliar e comparar o processo de descarte e recebimento de resíduos de
medicamentos em apoio com a população por meio de um estudo de campo analítico, descritivo, comparativo e aplicado com delineamento
transversal. Será aplicado um questionário aos farmacêuticos, funcionários e usuários das farmácias comunitárias selecionadas, adaptado para cada
público alvo, para coletar dados socioeconômicos e avaliar a consciência da importância do descarte apropriado de medicamentos e a parceria com a
população. Serão realizadas orientações e sugestões de acordo com a realidade de cada farmácia. Tipo de estudo: Trata-se de uma pesquisa de campo
descritiva, comparativa e aplicada com delineamento transversal e base de análise quantitativa. Serão avaliadas 70 farmácias da rede públicas e 170
farmácias comunitárias particulares do município de Fortaleza, localizado no estado do Ceará, com população de 2.669.342 habitantes (IBGE, 2019).
Em sua totalidade, o município possui 818 farmácias e drogarias (CRF-CE, 2018), sendo elas 148 públicas, incluindo postos de saúde, unidades de CAPS,
Centrais de Distribuição de Medicamentos no Terminal (CDMT) e farmácias pólo. Participantes: As farmácias comunitárias participantes do estudo
serão divididas em farmácias públicas (70 unidades) e privadas (170 unidades). Serão convidados a participar da pesquisa funcionários (1 indivíduo) e
farmacêuticos (1 indivíduo) de cada unidade participante. O outro público participante desta pesquisa é a população usuária de medicamentos. Este
estudo tem como meta coletar no mínimo 500 questionários por usuários de medicamentos. O gerenciamento das informações será descrito
posteriormente. A solução deste problema depende do comprometimento de todos envolvidos na cadeia farmacêutica produtiva, como a indústria,
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distribuidoras, drogarias e usuários, portanto, o gerenciamento de resíduos provenientes de serviços de saúde e da comunidade deve ser efetivo e
reduzir os riscos à saúde e ao meio ambiente, sendo relevante promover ações de educação em saúde e orientações sobre o descarte correto de
medicamentos.
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RESUMO
O uso de plantas com fins medicinais remete-se às primeiras civilizações, além de bastante difundida em diversos grupos, como indígenas e
quilombolas. As práticas de cura, geralmente realizadas sob a orientação líderes de tribos associadas a rituais religiosos asseguraram a disseminação
desse conhecimento entre a população brasileira. A importância das plantas medicinais é reconhecida pelo governo através do Decreto nº 5.813, de
22/06/06, que aprovou a Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e a inserção no sistema de saúde público através da
Portaria GM nº 971, de 03/05/06, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, onde se inserem as
diretrizes para a implementação das Plantas Medicinais e Fitoterapia. A fitoterapia é um tipo de conhecimento relativo às plantas medicinais e constitui
uma das práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. Conforme o depósito de pedidos de patentes de
fitoterápicos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, a fitoterapia tem despertado o interesse das indústrias farmacêuticas. O projeto
tem por objetivo geral implantar o Horto de Plantas Medicinais no Centro Universitário Estácio do Ceará – Campus Via Corpvs. Ademais, objetivamos
atender as demandas acadêmicas do Curso de Farmácia nas disciplinas de farmacobotânica e fitoterapia; obter as espécies medicinais padronizadas;
preservar as espécies ameaçadas; promover o conhecimento e usos de plantas medicinais; colaborar com a inserção das plantas medicinais no SUS;
incentivar a prática da assistência farmacêutica aos alunos do curso de farmácia por meio da orientação sobre o uso de plantas medicinais no
consultório farmacêutico da Estácio FIC e, promover a formação de recursos humanos. O projeto será desenvolvido em três fases, que contemplam o
reconhecimento da área por um agrônomo, capacitação dos participantes do projeto e de profissionais responsáveis pelo horto e verificação das
mudas adequadas para composição do horto.
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RESUMO
O sedentarismo é um ato onde o indivíduo apresenta ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas, passando a maior parte do seu tempo
sentado ou deitado. Este ato está se tornando comum com o passar dos anos, devido à evolução tecnológica, uso de aparelhos como televisores,
celulares e videogames não ativos. A tecnologia virtual vem ganhando um cenário maior nos últimos anos com o aparecimento de vários dispositivos
que nos ajudam no nosso dia a dia, possuindo grande influência no comportamento dos indivíduos. Neste contexto, a tecnologia apresenta muitos
pontos positivos, pois contribui para o desenvolvimento mundial e para facilitar a vida das pessoas. Em contrapartida, no aspecto negativo pode afetar
a saúde, pois agrava o avanço do sedentarismo, tornando as pessoas mais inativas e propensas a doenças. Muitos estudos mostram como essa
tecnologia vai afetar a vida desses jovens e no seu desenvolvimento social e físico. Visto a grande influência que a tecnologia virtual vem gerando em
jovens e suas consequências negativas para a sua saúde física, surgiu o interesse em investigar os efeitos da tecnologia no sedentarismo de
universitários de uma instituição de ensino superior privada do município de Fortaleza/Ce. Acredita-se que com esse estudo, contribuições sejam
trazidas à nossa sociedade, no intuito de se conhecer os principais fatores de risco do sedentarismo para essa faixa etária, adotando-se com isso
políticas públicas preventivas. OBJETIVO: Analisar a influência da tecnologia no sedentarismo, em universitários de uma instituição de ensino superior
privada do município de Fortaleza/Ceará. METODOLOGIA: Será realizado um estudo do tipo transversal, quantitativo, com abordagem descritiva e
analítica. O estudo será realizado em uma instituição de ensino superior privada do município de Fortaleza/Ceará, no período de agosto/2020 a
dezembro/2020. A população e amostra serão respectivamente, 896 e 270 universitários, que estejam matriculados no curso de Fisioterapia do Centro
Universitário Estácio do Ceará- Unidade Via Corpvs do Município de Fortaleza, Ceará. Serão incluídos jovens e adultos jovens de 18 á 44 anos de idade,
de ambos os sexos e que estiverem matriculados no curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará- Unidade Via Corpvs. Serão
excluídos aqueles que apresentarem qualquer deficiência cognitiva que comprometa a coleta de dados. Inicialmente, será solicitado junto ao
coordenador do curso de Fisioterapia um Termo de Anuência para realização do estudo. Será entregue ao aluno o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) para ser assinado como forma de autorizar a sua participação da pesquisa. Posteriormente, os alunos responderão a três
questionários, sócio-econômico e demográfico, causas do sedentarismo, IPAQ, que avaliará o nível de atividade física do aluno. Os dados serão
transferidos para um banco de dados com auxílio do programa Microsoft Excel 2010 para posteriormente serem tabulados e analisados estaticamente
(médias e desvio padrão) por meio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. As variáveis quantitativas, contínuas e
discretas, serão inicialmente analisadas pelo teste Qui Quadrado para verificação de normalidade da distribuição. Comparações entre as variáveis serão
realizadas através do teste T de Student, considerando o valor de p < 0,05 como estatisticamente significativo para fins de análises comparativas. A
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará, sendo que a sua execução será iniciada apenas após a
menção da aprovação. A pesquisa será realizada dentro dos parâmetros contidos na Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério
da Saúde.
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RESUMO
A violência obstétrica é todo e qualquer ato de negligência dos profissionais de
saúde às mulheres nos períodos de pré parto, parto e pós parto. O intuito deste
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trabalho é avaliar o nível de conhecimento das mães universitárias de uma instituição
de ensino acerca da violência obstétrica por meio de um questionário de autoria
própria. Assim, verificaremos se há um grau de desconhecimento destas universitárias
sobre o tema podendo interferir diretamente na vida de cada uma destas mulheres
gerando um impacto negativo para esta população. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência de violência obstétrica no Brasil é
alta. Destaca-se o excesso de cesarianas (55,6% do total de nascimentos) no Brasil, onde a maior prevalência é no setor privado sendo (85%) e no
público esse número diminui para (40%). Cabe as autoridades a fiscalização intensiva, ações de prevenção à VO propostas pela equipe multidisciplinar
no prénatal, no cuidado ao parto e pós-parto e o conhecimento das mulheres em geral pelos direitos (TESSER et al., 2014). Os insultos sofridos pela
mulher são diversos, no entanto, os mais mencionados nos artigos pesquisados são a episiotomia, a manobra de Kristeller e a tricotomia. Mostrando-se
comum tanto no âmbito público como no privado, o que demonstram que a desconsideração dos direitos da mulher não estão limitados a faixa mais
carente da população. Além dos desrespeitos sofridos, a violência verbal também acontece frequentemente nos hospitais do Brasil. Então, por
vergonha, medo ou falta de informação a mulher não denúncia os insultos gerando o agravo do problema (ALVARENGA; KALIL, 2016). OBJETIVO
GERAL: Apresentar o quantitativo de alunas que relataram sofrer violência obstétrica. OBJETIVO ESPECÍFICO: Avaliar o conhecimento das mães
universitárias sobre a violência obstétrica; Identificar o perfil sócio demográfico de alunas que sofreram violência ; obstétrica na rede pública e privada
de saúde; Observar o tipo de violência obstétrica mais frequente.
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RESUMO
Este projeto irá abordar a efetividade da prática de exercício físico durante o período de confinamento social. Neste sentido, o objetivo deste estudo é
determinar a quantidade de graduandos dos cursos de fisioterapia, enfermagem, nutrição e educação física da Estácio Via Corpvs que, durante o
isolamento social decorrente da COVID-19, realizaram algum tipo de atividade física em suas residências. Sabendo que, a prática de exercícios promove
não só um bem estar físico, como também psíquico, desta forma, torna-se imprescindível no momento de isolamento. Sendo assim, foi elaborado um
formulário online que será baseado no International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) e no questionário de qualidade de vida SF-36. Por meio do
formulário, vamos obter a satisfação dos acadêmicos com essa nova adaptação. A primeira aplicação do formulário será no exato momento do
isolamento, onde a população está mais incentivada, principalmente pelas mídias sociais, a realizar exercícios. A segunda aplicação será dois meses
após a aplicação inicial onde poderá ser comparado os resultados das coletas. Sabe-se que foi estipulado pela Organização Mundial da Saúde, que da
população brasileira, cerca 46% é sedentária e predisposta a doenças associadas, supõe-se que o distanciamento social eleve esses números, diante
disto, os números apurados nesta pesquisa irão servir de base para intervenções futuras. Por meio deste projeto será possível identificar estatísticas de
vida ativa dos graduandos dos cursos da área da saúde do Centro Universitário Estácio do Ceará, campus Via Corpvs durante o confinamento, e a
prevalência destes após a pandemia. METODOLOGIA: Natureza e delineamento do estudo: A pesquisa será de natureza básica, com abordagem
metodológica quali-quantitativa, se caracteriza como exploratória em função do objetivo geral proposto. Os procedimentos adotados para sua
estruturação serão constituídos por levantamentos de variáveis a partir de parâmetros sociodemográficos além de questões baseadas no International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) e em Short Form Health Servey (SF-36). Os parâmetros sociodemográficos irão incluir perguntas de identificação
e caráter físico como peso e altura para cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal). O SF-36 é um questionário sobre o estado da qualidade de vida do
indivíduo entrevistado. Este questionário é separado em oito grupos, que abordam itens sobre o estado geral de saúde, aspectos físicos, capacidade
funcional, saúde mental, aspectos sociais, aspectos emocionais, dor e vitalidade. O IPAQ por sua vez, trata-se de questões intencionadas para servir
como um instrumento mundial para indicar o tempo, a intensidade e o nível de atividade física em uma determinada população. O participante
voluntário irá inicialmente assinar/aceitar o termo de consentimento livre, em seguida preencherá a sessão de identificação traçando perfil
sociodemográfico, posteriormente questões relacionadas a especificação da atividade física, como o estilo adotado, a periodicidade e se houve
acompanhamento profissional. Referente ao SF-36 serão selecionadas as questões mais relevantes para este projeto, enfatizando os domínios de
capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde e saúde mental. Relacionado ao IPAQ, abordaremos as sessões de atividade física em
casa, atividade física recreativas e o tempo que permanece sentado, adaptando aos objetivos apresentados.
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RESUMO
A Baropodometria é um acessório clínico de suma importância para investigar as diversidades que o pé apresenta, como: as tipologias dos pés e da
pisada, áreas com maior pressão, centro gravitacional, tempo de marcha, muitos processos álgicos podem se refletir ou começar por eles, pelas cadeias
lesionais. Sabendo disso é importante avaliar de forma minuciosa as pressões inadequadas que os pés estão sofrendo e associar com os achados
baropodometricos correlacionando com as queixas principais, a maior prevalência de gênero que sofre com distúrbio podálico, o tipo de pé e as
variações que pode acontecer entre a estática e a dinâmica e da pisada mais comum Objetivo: Traçar as características dos pacientes atendidos no
projeto de baropodometria do centro universitário Estácio do Ceará do ano de 2017 a 2020 um estudo retrospectivo. Metodologia: Trata-se de um
estudo com abordagem quantitativa do tipo retrospectivo, de caráter descritivo e exploratório. A pesquisa realizada no Centro Universitário Estácio do
Ceará, no âmbito do Projeto de Responsabilidade Social Baropodometria, na Unidade Via Corpvs, no período de Maio de 2020 a Julho de 2021.Os
participantes do estudo serão todos os pacientes que procurarem atendimento no Projeto de Baropodometria, sendo o número da amostra igual a
população. Serão incluídos no estudo os indivíduos sem restrição de gênero, idade, etnia, características socioeconômicas ou escolaridade. Serão
excluídos do estudo os exames que estiverem sem laudo ou incompletos. O presente trabalho apresenta um risco mínimo de vazamento de dados. Os
Benefícios da pesquisa é a importância de detectar alterações podálicas que podem estar interferido no processo álgico. O estudo seguirá os aspectos
éticos que envolvem a pesquisa com seres humanos, como garantia de confidencialidade, do anonimato, da não utilização das informações em
prejuízo dos indivíduos e do emprego das informações somente para fins previstos na pesquisa. A pesquisa só terá início após aprovação pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceara e levara em consideração as diretrizes da Resolução 466/12 (BRASIL, 2012) e a assinatura
do fiel depositário.
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RESUMO
A sexualidade faz parte da vida do ser humano, é algo natural. Porém, as mulheres no climatério, fase de transição do período reprodutivo para o não
reprodutivo que abrange a menopausa, no qual há a última menstruação espontânea, estão vulneráveis a passar por alterações fisiológicas. Tais
alterações podem modificar a vida sexual das mulheres, alterar a produção de estrogênio, reduzir a lubrificação vaginal, alterar a autoestima, dentre
outros. Objetivo: Analisar os fatores que podem influenciar no desempenho sexual da mulher no climatério e o impacto na sua qualidade de vida.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo observacional, quantitativa e descritiva. O estudo será realizado no Instituto Sênior do Centro
Universitário Estácio do Ceará, no período de agosto de 2020 a junho de 2021. A amostra ficou determinada por 150 mulheres. Estas mulheres devem
participar do projeto Instituto Sênior há pelo menos 6 meses, ter faixa etária entre 40 a 65 anos, período em que estão no climatério. Como critérios de
exclusão estarão as mulheres com doenças neurológicas, algum grau de demência, não sendo capaz de atender a voz de comando, mulheres com
fibromialgia e que fazem uso contínuo de medicamentos como ansiolíticos e antidepressivos. Para a coleta de dados será aplicado o Quociente
Sexual – Versão Feminina (QS-F), um questionário composto por 10 questões que busca avaliar a atividade sexual da mulher possuindo uma
abordagem interrogativa acerca do desejo sexual, nível de excitação, orgasmos e dispareunia. A este questionário foram acrescentadas mais 7
questões, as quais possuem a finalidade de avaliar a qualidade de vida, além de informações de dados pessoais e possíveis identificações de desordens
do assoalho pélvico e caraterísticas especificas do climatério. Os dados coletados serão tabulados, apresentados em gráfico e submetidos a uma análise
descritiva com o auxílio do software Microsoft Excel 2016. O estudo obedecerá a todos os aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos
sendo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro Universitário Estácio do Ceará, respeitando o previsto na
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Aos sujeitos do estudo estão garantidos o sigilo das informações e o anonimato, de acordo
com as normas éticas da investigação cientifica.
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RESUMO
A dor lombar pode ser caracterizada por um quadro de desconforto e fadiga muscular localizada na região inferior da coluna vertebral. Dor lombar
inespecífica é muitas vezes associada a lesões musculoesqueléticas e aos desequilíbrios na coluna lombar e estabilização dos músculos pélvicos. Para
90% dos pacientes com dor lombar, sua resolução se dá de duas a quatro semanas. Entretanto, existe uma recidiva de quase 80% desses mesmos
casos. Novas terapias vêm sendo utilizadas para o controle da dor lombar. Entre elas se destaca o dry needling e a terapia por ventosas. A pesquisa tem
como objetivo geral: Comparar as técnicas de dry needling e ventosaterapia na dor lombar e específicos: Avaliar a efetividade das técnicas de dry
needling e ventosaterapia na redução da dor lombar de funcionários do setor administrativo de um centro universitário privado no estado do Ceará,
Quantificar a diminuição da dor lombar e associar as técnicas de dry needling e ventosaterapia e traçar um perfil sócio demográfico dos participantes
da pesquisa. Será realizada em funcionários do setor administrativos de um centro universitário do Ceará, onde serão aplicadas as terapias por dry
needling e terapia por ventosas. Como resultado espera-se a divulgação de mais técnicas de na prevenção lombar. Tratar-se-á de um estudo descritivo,
transversal e quantitativo, sobre comparação das técnicas de dry nedling e terapia por ventosas na dor lombar. A pesquisa será realizada durante o
período de agosto de 2020 a julho de 2021. A amostragem da pesquisa será composta por funcionários dos setores administrativos do centro
universitário Estácio do Ceará (nas unidades Via Corpvs, Moreira Campos e Centro), caracterizando uma amostragem finita delimitada pelo tempo.
Serão incluídos todos os funcionários dos setores administrativos (secretaria geral de professores e secretaria geral de alunos) que apresentam
sintomatologia clínica compatível com o quadro de dor lombar no momento da abordagem da pesquisa. Será aplicado o método de dry needling em
um grupo chamado (D) em referência a técnica, a terapia pela mesma técnica duas vezes por semana (dia 01 e dia 07) com um intervalo de 01 semana
de repouso por 01 mês de tratamento exclusivamente na região lombar. O outro grupo composto pela terapia por ventosas chamado (V) em
referência, também seguirá o mesmo protocolo. A técnica pela terapia de ventosas será aplicada duas vezes por semana (dia 01 e dia 07) com um
intervalo de 01 semana de repouso por 01 mês de tratamento exclusivamente na região lombar. Participarão do estudo voluntários que aceitem
participar da pesquisa e que apresentem quadro de dor lombar e o estudo espera compreender uma amostra 100 participantes. Serão excluídos os
participantes que de setores não administrativos, os que não apresentam dor lombar, os que demostrem falta de cooperação ou capacidade cognitiva
para a realização de procedimentos clínicos. Os dados serão obtidos através de uma ficha de avaliação de avaliação (elaborada pelo próprio autor),
constando: nome, idade, escolaridade, se faz uso de medicações, etiologia da dor lombar e escala visual EVA. A coleta de dados iniciará através do
protocolo de avaliação que será conduzida individualmente. A escala visual EVA, avalia de forma individual a dor lombar através de níveis de 0 a 10,
onde 0 (zero) não há presença de dor e 10 (dez) um dor de característica máxima Todos os pacientes participantes da pesquisa serão avaliados por um
único pesquisador que seguirá rigorosamente a metodologia escolhida, a ficha de avaliação elaborada para a investigação científica. Os dados obtidos
na pesquisa serão organizados, tabulados e analisados através do programa estatístico SPSS na versão 20.0 e os resultados serão apresentados na
forma de gráfico e tabelas, sendo os mesmos confrontados com a literatura existente no âmbito nacional e internacional sobre os assuntos vigentes no
inquérito científico. Este projeto de pesquisa estará de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde (CNS), em consonância com a resolução
466/12 referente à pesquisa com seres humanos (BRASIL, 2012).
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RESUMO
Este trabalho propõe-se a modelagem de um medidor de frequência acoplado ao Acapella, possibilitando a medida da vibração através de uma
plataforma android a qual exibirá digitalmente o valor o qual o paciente deve gerar um fluxo de ar, cujo feedback e ajuste do fluxo de ar para
corresponder ao referido valor de periodicidade permitirá ao profissional aplicar de forma mais adequada e precisa a técnica de OOAF. Objetiva-se
desenvolver um frequencímetro para medir a vibração produzida pelo Acapella® através de uma plataforma android. Trata-se de studo de bancada, de
caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados apresentados e será realizado no Laboratório de Robótica no
GPAR do curso de engenharia elétrica da UFC, no laboratório de Fisioterapia respiratória da ESTÁCIO/FIC, no período de 1 ano a partir da aprovação do
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projeto pela comissão do programa de iniciação científica do Centro Universitário Estácio do Ceará. Aplicar-se-á uma FFT (Fast Fourier Transform) ao
sinal lido, no domínio do tempo, e será obtido seu resultado no domínio da frequência para cada ponto plotado. O sistema implementado em uma
placa de circuito impresso padrão SMD (componentes soldados em superfície) que garantirão a redução do tamanho físico e melhorará a portabilidade.
Etapa 1: Construção de bancada para testes de validação. Trata-se de um estudo de campo, de caráter transversal e descritivo, com estratégia de
análise quantitativa dos resultados apresentados e será realizado no Laboratório de Robótica no GPAR do curso de engenharia elétrica da UFC, no
laboratório de Fisioterapia respiratória da ESTÁCIO/FIC, no período de 1 ano a partir da aprovação do projeto pela comissão do programa de iniciação
científica do Centro Universitário Estácio do Ceará. Etapa 2 e 3: Desenvolvimento de interface digital portátil e Testes de validação in vitro. A captação
do sinal se dará por meio de um sistema de aquisição de dados, usando um circuito composto por um filtro ativo, visto que o sinal emitido diretamente
pelo sensor de efeito hall contém ruídos que podem, eventualmente, prejudicar a leitura. O sistema implementado em uma placa de circuito impresso
padrão SMD (componentes soldados em superfície) para garantirão a redução do tamanho físico e melhorará a portabilidade. A interface tem como
objetivos adicionais a geração de relatórios e histórico de dados dos pacientes. Em seguida o aplicativo irá realizar a comunicação do sistema de
processamento e o usuário projetado utilizando a linguagem computacional Java e utilizando a comunicação bluetooth entre o celular e o
microprocessador. O aplicativo terá uma interface com poucos elementos e intuitiva, para facilitar o manuseio do usuário, contando com um gráfico
para mostrar o resultado de cada procedimento, um painel numérico que mostrará a frequência que está sendo emitida do Acapella® e um menu para
controlar o bluetooth.
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RESUMO
O modelo atual focado na proposta de doença e cura que restringe o idoso a consultas e prescrição de medicamentos é bastante presente na
implementação das ações de saúde. Nesse contexto, o uso da tecnologia e dos serviços de internet como ferramenta facilitadora de promoção à saúde
auxilia a população na construção de novos saberes de forma positiva e com fácil acesso. Diversos aplicativos já são encontrados para acesso gratuito
em smartphones e tablets que tenham enfoque na melhora da qualidade de vida com opções entre controle de glicemia e hipertensão, estímulo a
prática de atividade física, localização, entre outros. Portanto, acredita-se que a construção de um aplicativo para o autocuidado no idoso pode ser
uma excelente opção como provedor de autonomia, bem-estar e a manutenção da saúde dos idosos.
Objetivo: Desenvolver um aplicativo de autocuidado para o público idoso.
Metodologia: Para o desenvolvimento do estudo serão utilizadas duas etapas, a primeira metodológica e a segunda experimental, descritiva e
quantitativa. A etapa metodológica terá o objetivo de conhecer o contexto dos estudos mais atuais da área sobre o uso de aplicativos relacionados a
promoção de saúde no público idoso. Será realizado um levantamento de dados, onde será construída uma revisão de literatura a fim de encontrar se
existem aplicativos que tratem de autocuidado e cuidados com a saúde em geral no público idoso. A pesquisa será realizada nas bases de dados Scielo
(Scientific electronic library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e PubMed, com os descritores em inglês dos termos: Idosos, Tecnologia e
comunicação em saúde, sendo intercalados de diferentes formas, bem como a revisão de literatura/metodológica dos artigos encontrados entre os
períodos de dois mil e dez a dois mil e vinte nos idiomas português e inglês. A busca ocorrerá entre os meses de agosto e setembro de 2020. Na
segunda etapa, realizaremos a construção de um questionário de autocuidado para os idosos, onde utilizaremos como base para a adaptação o
questionário: BRAZIL OLD AGE SCHEDULE (BOAS). O questionário é uma ferramenta multidimensional, elaborada em 1986 na Inglaterra, com perguntas
relacionadas aos aspectos físicos, mentais, sociais, econômicos e atividades da vida diária do idoso. É dividido em nove sessões que tem por objetivo
conhecer e explorar os principais problemas enfrentados pela população idosa (VERAS; DUTRA, 2008).
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RESUMO
A alerta com a saúde mental da população se exacerba durante uma preocupante crise social. O isolamento social decorrente de alguma pandemia
pode ser identificado como uma dessas crises, a qual tem sido visualizada como um dos maiores problemas de saúde pública de caráter internacional
das últimas décadas, tendo atingido na atualidade quase todo o planeta. Acreditando que saber mais a fundo sobre as repercussões do isolamento
social frente a alguma Pandemia na vida das pessoas possa trazer benefícios na vida dos indivíduos afetados fisicamente e psicologicamente. Objetivo:
Analisar o impacto do isolamento social na saúde física e mental de pessoas frente a pandemias e sua relação com o estado de felicidade. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva e narrativa com abordagem qualitativa dos resultados apresentados. A pesquisa será
desenvolvida no período de agosto de 2020 à agosto de 2021, a depender da aprovação do comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário Estácio
do Ceará. A coleta de dados será realizada no Centro Universitário Estácio do Ceará- Unidade Via Corpvs, localizado em Fortaleza-Ceará. O estudo será
composto por discentes, docentes do curso de Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem que passaram por algum isolamento social frente alguma
pandemia. O estudo prevê riscos mínimos que podem causar algum constrangimento no momento da aplicação das avaliações e entrevistas que
poderão ser minimizados por serem realizadas sem nenhum julgamento e de forma individualizada. Os participantes da pesquisa poderão desistir ou
interromper, sem que haja nenhum prejuízo ou penalidade. Os benefícios oriundos dos resultados desta pesquisa poderão ser representados pela
identificação dos fatores físicos e mentais dos sujeitos que já passaram por isolamento social decorrente de alguma pandemia, que serão socializados
para a gestão dos serviços públicos de saúde do Brasil e profissionais que atuam na área. Aos sujeitos do estudo serão garantidos os sigilos das
informações e o anonimato, de acordo com as normas éticas da investigação científica. As informações obtidas na pesquisa serão utilizadas somente
para fins previstos na pesquisa, garantindo confiabilidade, sendo que o trabalho foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa, do Centro
Universitário Estácio do Ceará Resultados: Perante aquilo que se propõe o estudo, espera-se alcançar respostas significativas e consideráveis sobre os
possíveis aspectos emocionais, psicológicos e físicos dos sujeitos que passaram por isolamento social decorrente de alguma pandemia e sua relação
com o estado de felicidade. Conclusão: Diante a pesquisa, esperamos buscar os impactos emocionais e físicos nos indivíduos que passaram por algum
isolamento social frente a pandemias. Identificar os danos causados na vida dessas pessoas por esse evento e as mudanças ocorridas devido ao
ocorrido. Compreender psicologicamente e fisicamente o sujeito nas suas relações e consigo após a pandemia.
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RESUMO
A fisioterapia bucomaxilofacial consiste em uma área de atuação fisioterapêutica que reabilita pacientes que tenham sofrido traumas de face e/ou sido
submetidos à cirurgias bucomaxilofaciais, como cirurgias ortognáticas e de retirada de tumores de cabeça e pescoço, entre outras; e que previne e
trata disfunções temporomandibulares (DTM). O guia da Academia Americana de Dor Orofacial estima que 40 a 75% da população mundial
apresentam algum sinal de DTM e que 33% apresentam algum sintoma. Diante disso a fisioterapia vem se destacando por ser um tratamento não
medicamentoso e também não invasivo, e por utilizar recursos eficazes para prevenir, tratar e/ou reabilitar as desordens temporomandibulares.
Portanto esse estudo foi realizado com o objetivo de analisar o nível de conhecimento da atuação da fisioterapia na área bucomaxilofacial, e avaliar os
sintomas de DTM em acadêmicos dos cursos área da saúde do Centro Universitário Estácio do Ceará. METODOLOGIA: Tipo de estudo:A presente
pesquisa trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. O presente estudo será realizado no período entre agosto de
2020 a abril de 2021, virtualmente através de formulário eletrônico ou presencialmente na Instituição de ensino Centro Universitário Estácio do Ceará,
mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. População/Amostra: Serão incluídos acadêmicos dos
cursos de odontologia, fisioterapia, psicologia do Centro Universitário Estácio do Ceará. Critérios de Inclusão: Ser acadêmico do centro universitário
Estácio do Ceará, de ambos os sexos, independente da idade, que aceitem participar de forma voluntária da pesquisa. Critérios de Exclusão: Alunos que
não aceitem participar da pesquisa, que já tenham realizado esse tipo de tratamento ou que tenha participado do projeto de fisioterapia
Bucomaxilofacial. Método: Para o desenvolvimento da pesquisa, será aplicado um questionário próprio contendo questões relacionadas aos dados
sociodemográficos do aluno, a sinais e sintomas de DTM e ao nível de conhecimento acerca da atuação da Fisioterapia na área Bucomaxilofacial.
Estratégia para Análise de Dados: Os dados serão catalogados e posteriormente submetidos à uma análise estatística descritiva (média, moda e
frequência) por meio do software Graphppad Prism 7.0, for Windows, para em seguida serem apresentados em forma de gráficos, quadros e/ou
tabelas.
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RESUMO
O presente trabalho justifica-se pela necessidade de conhecer por parte do profissional de odontologia acerca do tratamento de fisioterapia
contribuindo no tratamento de pacientes com problemas orofaciais, visto que existe um número de problemas relativos às cirurgias ortognática,
eletivas, Disfunção Temporomandibular (DTM) e entre outros problemas. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa.
Durante a pesquisa de campo onde serão observados e coletados os dados necessários para ao desenvolvimento do trabalho, através do perfil
sociodemográfico, para assim mensurar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas. Tem como objetivo avaliar o conhecimento do profissional de
odontologia em relação atuação da fisioterapia no tratamento orofacial. METODOLOGIA:Tipo de estudo-A presente pesquisa trata-se de um estudo
descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. O presente estudo será realizado no período entre setembro 2020 a abril de 2021, através de
formulário online criado no Google Forms, mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. Serão
incluídos profissionais de Odontologia pesquisados em redes sociais, profissional de odontologia com pelo menos dois anos de atuação, independente
da especialidade e que aceite participar da pesquisa. Critérios de Exclusão - Serão excluídos do estudo os acadêmicos ou profissionais que possuam
duas outras graduações na área da saúde. Método - Para o desenvolvimento da pesquisa, será confeccionado um formulário eletrônico, elaborado no
Google Forms, contendo questões sobre os dados sociodemográficos do profissional e perguntas sobre o conhecimento acerca da atuação da
Fisioterapia na área Bucomaxilofacial. O link para o formulário será enviado através de e-mail, Direct ou whatsapp. Os dados serão catalogados e
posteriormente submetidos à uma análise estatística descritiva (média, moda e frequência) por meio do software Graphppad Prism 7.0, for Windows,
para em seguida serem apresentados em forma de gráficos, quadros e/ou tabelas. Ética em Pesquisa. O risco do estudo está relacionado à exposição
dos dados recolhidos dos profissionais. As informações coletadas poderão ser utilizadas por outros pesquisadores como contribuição para melhor
compreensão sobre o assunto estudado. Acreditamos que a pesquisa possa trazer contribuições ao processo de formação dos odontologistas que
inseridos nos estudos teóricos e práticos sobre a melhoria dos pacientes no tratamento fisioterapêutico. Mediante esses pressupostos e visando a
relação multiprofissional, e envolverá com cirurgiões-dentistas pelo menos dois anos de atuação, independente da especialidade.
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RESUMO
A COVID-19 faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. No Brasil o primeiro caso foi confirmado foi no dia 29 de fevereiro de
2020, em um paciente que havia viajado para Lombardia no norte da Itália. Dentre os profissionais envolvidos na recuperação do paciente, se destaca a
atuação do fisioterapeuta, pois o acompanha desde o ingresso ao hospitalar, período crítico, fase de recuperação e alta. Além de todas as dificuldades,
como a superlotação dos hospitais e a falta de leitos de UTI, esses profissionais ainda são expostos a outros desafios, como o aumento da carga horária
de plantões e o risco de contaminação, que podem gerar tanto transtornos físicos e psicológicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a
COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias, que podem ser leves e sem
sintomas ou podem apresentar quadros respiratórios graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Logo de início a doença foi chamada de “2019 novo
oronav rus” ou “2019-nCoV (ZHANG; JIANG, 2020). Oficialmente o primeiro caso mundial a ser registrado do novo agente do vírus, foi no dia 31 de
dezembro de 2019, em Wuhan, na província de Hubei na China. No entanto, mesmo com as pesquisas, ainda não se sabe a real origem e os possíveis
vetores intermediários entre os morcegos e os humanos. No Brasil o primeiro caso de COVID-19 confirmado foi no dia 29 de fevereiro de 2020, um
brasileiro de 61 anos que havia viajado para Lombardia no norte da Itália entre os dias 9 a 20 de fevereiro. Ele apresentava febre, dor de garganta,
tosse seca e coriza. Foi atendido no Hospital Albert Einstein em São Paulo onde foi testado positivo (MORALES et al., 2020).Os fisioterapeutas atuam
fornecendo exercícios, mobilização e intervenções de reabilitação aos sobreviventes de doenças críticas associadas à covid-19, mas devido a alta
demanda de pacientes e recursos limitados acaba comprometendo a oferta de cuidados tanto a pacientes portadores de COVID-19 quanto a pacientes
portadores de doenças não pandêmicas (CORONAVIRUS CEARAGOV 2020). Vale ressaltar que o atendimento ao novo coronavírus consiste em
diagnóstico e tratamento, e por alguns hospitais possuírem recursos limitado, apenas fazem esse diagnóstico e encaminham os pacientes
posteriormente a um hospital apto para realizar os devidos cuidados, o que pode gerar um aumento na superlotação desses hospitais especializados
(FIOCRUZ, 2020). O profissional fisioterapeuta, por atuar diretamente com equipamentos e procedimentos que exige o contato com os pacientes
infectados, deve lidar também com o medo por contado, o que eleva os riscos de contaminação. Mesmo com o uso de equipamentos de proteção
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individual (EPIS), que é uma recomendação definida pela Vigilância Sanitária, há um risco a esses profissionais de exposição ao material biológico e a
segurança da equipe não é garantida (GUIMARÃES, 2020). JUSTIFICATIVA: Diante do surgimento do novo coronavírus e do alto índice de pessoas
acometidas pela COVID-19, surgiu o interesse em realizar esse estudo para destacar os principais desafios encontrados pelo fisioterapeuta na sua rotina
diária de trabalho nos hospitais. OBJETIVO: Analisar os desafios encontrados pelo profissional fisioterapeuta no manejo de pacientes hospitalizados por
COVID-19. METODOLOGIA: Se trata de uma pesquisa de caráter descritivo, transversal e com estratégia de análise quantitativa dos dados
apresentados. Será realizado um questionário online utilizando a ferramenta Google Forms, com fisioterapeutas do Estado do Ceará que estejam
atuando na linha de frente dos entendimentos aos pacientes com COVID-19 nos hospitais.
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RESUMO
As Lesões por Esforço Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) cresceram 184% entre 2016 e 2017,
saltando de 3.212 casos para 9.122. As LER/DORT são termos que traduzem quadros clínicos de origem ocupacional, decorrentes de distúrbios
funcionais devido a utilização excessiva imposta ao sistema musculoesquelético caracterizado pela ocorrência de vários sintomas, tais como: dor,
parestesia, formigamento, fadiga precoce, sensação de peso, dentre outros. A prática de ginástica laboral em empresas tem sido estratégia não
somente para prevenção de doenças ocupacionais como também distúrbios psicológicos, visando o bem estar do colaborador, aumento da
produtividade e, consequentemente, a redução do número de afastamentos do ambiente de trabalho. A percepção do indivíduo sobre a condição de
sua vida diante da enfermidade, ou seja, a análise da sua qualidade de vida, pode ser utilizada como forma de se mensurar os efeitos da GL na saúde do
trabalhador. Visto que, passamos grande parte da nossa vida no ambiente de trabalho, suscetíveis assim a LER/DORT, surgiu o interesse em avaliar a
qualidade de vida de um grupo de colaboradores de uma instituição de ensino superior privada praticantes de GL. Acredita-se que com esse estudo,
contribuições sejam trazidas à nossa sociedade, no intuito de se conhecer os seus principais efeitos, trazendo assim uma possibilidade na diminuição de
afastamentos decorrentes da atividade laboral e acidentes de trabalho, além de uma meio eficiente na promoção de bem-estar, estilo de vida e
conhecimento sobre a saúde dos trabalhadores. Será realizado um estudo do tipo transversal, quantitativo, com abordagem descritiva e analítica. O
estudo será realizado em uma Instituição de Ensino Superior Privada do Município de Fortaleza, Ceará, no período de agosto a outubro/2020. A
população e amostra serão constituídas por 60 colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior de Fortaleza, Ceará. Serão incluídos os
colaboradores, de ambos os sexos, que ainda não tenham realizado GL ou que já tenham realizado, mas sem frequência regular, que concordaram em
participar da pesquisa e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídos aqueles que apresentarem qualquer
transtorno durante o período de GL e não tiverem uma frequência regular nas sessões. Inicialmente, será solicitado junto aos gestores da Instituição de
Ensino um Termo de Anuência para a realização do estudo. Posteriormente, o colaborador será contactado, onde serão explicados os objetivos da
pesquisa e após, será entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que deverá ser assinado como forma de autorizar a sua
participação na pesquisa. Seguidamente, ocorrerá entrevista individual, através de um formulário criado pelos autores da pesquisa onde serão
respondidas questões pessoais, como idade, gênero, tempo de função, peso, altura, entre outras. Após, será preenchido o formulário Short Form
Health Survey 36 (SF-36) para avaliar a qualidade de vida do colaborador. Os dados serão transferidos para um banco de dados com auxílio do
programa Microsoft Excel 2010 para posteriormente serem tabulados e analisados estaticamente (médias e desvio padrão) por meio do software
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. As variáveis quantitativas, serão inicialmente analisadas pelo teste Qui Quadrado para
verificação de normalidade da distribuição. Comparações entre as variáveis serão realizadas através do teste T de Student considerando o valor de p
< 0,05 como estatisticamente significativo para fins de análises comparativas. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário Estácio do Ceará, sendo que a sua execução será iniciada apenas após a menção da aprovação. A análise será feita dentro dos parâmetros
contidos na Resolução n.º466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
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RESUMO
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é uma doença infecciosa causada pelo vírus Human Immunodeﬁciency Virus (HIV), no qual afeta o
número e função dos linfócitos T. É chamada de Aids quando há o desenvolvimento de doenças oportunistas ou contagem de linfócitos T Helper (L Th)
no sangue inferior a 200 células/mm³ (DE SOUZA, et al., 2018).
No decorrer da imunossupressão, o indivíduo acometido por AIDS, tem mais chance desenvolver doenças, caracterizadas como doenças oportunistas tuberculose, pneumonia, candidíase, toxoplasmose, infecção por vírus do herpes simples, entre outras. Em meio a estas doenças destaca-se a
tuberculose (TB), uma das mais frequentes e debilitantes infecções oportunistas, sendo considerado um dos problemas de saúde pública no Brasil com
maior prevalência e uma das principais causas de morte do paciente portador de AIDS (MOUTINHO, 2011).
Tanto a AIDS, quanto a tuberculose provocam inúmeras alterações no estado nutricional do indivíduo, a tríade tosse, febre e perda de peso
acompanhada à anorexia, diarreia, cansaço exacerbado com influência diretamente na regulação do funcionamento geral do organismo.(OLIVEIRA,
2018; RODRIGUES et al., 2010; SANTOS et al., 2017). Desta forma o objetivo é caracterizar os aspectos nutricionais relacionados ao estado nutricional e
hábitos alimentares de pacientes adultos acometidos por HIV/AIDS infectados ou não com tuberculose internados em um hospital referência em
Fortaleza-Ce. Identificar o perfil sócio demográfico de adultos internados no hospital de referência; Avaliar o estado nutricional dos adultos com
HIV/AIDS coinfectados ou não com tuberculose ; Analisar o consumo alimentar dos indivíduos com HIV/AIDS coinfectados ou não com tuberculose;
Investigar o hábito intestinal desses pacientes com HIV/AIDS coinfectados ou não com tuberculose. Trata-se de um estudo transversal de abordagem
quantitativa sobre aspectos nutricionais de pessoas que vivem com HIV/AIDS, co infectados ou não com Tuberculose que será aplicado no Hospital São
José de Doenças Infecciosas (HSJ) do estado do Ceará. O período do estudo se dará no segundo semestre de 2020, onde serão incluídos os pacientes
internados com idade ≥18 anos até 59 anos, hemodinamicamente estáveis, com capacidade de compreensão, pacientes acamados ou com capacidade
de deambulação sem auxílio externo. Para avaliação do estado nutricional, consumo alimentar e habito intestinal durante a realização das medidas
antropométricas, serão considerados como critérios de exclusão de participação do estudo: indivíduos que tenham impossibilidade de fala,
incapacidades neurológicas, mulheres gravidas ou pessoas que tenham idade inferior a 18 anos e maior que 65 anos. Para a realização deste estudo
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serão utilizados formulários próprios, produzidos para a pesquisa, aplicados em visita única a cada paciente para o levantamento de informações
pessoais, sociais, econômicos, demográficos, dados clínicos, antropométrico, dietéticos e de hábitos intestinais. Dados de identificação e variáveis
sociais, econômicas e demográficas serão coletados por meio de aplicação de questionário durante o início da entrevista, onde se buscará informações
como: nome, idade, número de internações na unidade hospitalar, sexo, estado civil, escolaridade, moradia e condições de renda. Serão coletados,
ainda durante a entrevista e também do prontuário do paciente, dados clínicos, como: tempo em que a pessoa vive com HIV (PVHIV),
acompanhamento ambulatorial, uso da terapia antirretroviral, patologias associadas ao HIV, etilismo, tabagismo e atividade física. O diagnóstico de
confirmação da doença tuberculose será verificado através do prontuário do paciente.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Diversos fatores estão associados ao aumento do risco cardiovascular, dentre
eles o consumo alimentar inadequado. Conhecer os fatores de risco mais prevalentes, assim como a relação com a alimentação da população
estudada, possibilitará a elaboração de estratégias e condutas nutricionais para auxiliar na promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças
cardiovasculares nos pacientes e na comunidade. Além disso, a pesquisa enriquecerá a literatura científica trazendo dados relevantes sobre a
população local, servindo como base para novos estudos e contribuindo para a formação de alunos com pensamento mais crítico, científico, social e
ético. O presente trabalho terá como objetivo analisar a relação entre a prevalência dos fatores de risco cardiovasculares e o consumo alimentar em
pacientes de um ambulatório escola. O estudo terá caráter descritivo e observacional, utilizando dados secundários que serão coletados nas fichas
nutricionais estruturadas dos pacientes. Serão coletados dados antropométricos: Altura, peso, circunferência do abdômen, circunferência da cintura,
circunferência do quadril; dados sociodemográficos: sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda, ocupação; dados clínicos: doenças crônicas não
transmissíveis relatadas pelo paciente, histórico familiar de doenças crônicas não transmissíveis; dados sobre hábitos de vida: Consumo alimentar,
tabagismo e atividade física. Os dados de consumo alimentar serão coletados do recordatório de 24 horas e tabulados no programa Avanutri®, sendo
analisado a adequação de ingestão de macronutrientes e micronutrientes de acordo com a recomendação. Os alimentos também serão categorizados
de acordo com o grau de processamento, de acordo com o proposto pelo Guia Alimentar para a população Brasileira, sendo classificados em quatro
categorias: In natura, minimamente processados, processados e ultra processados. Para análise estatística será utilizado o programa SPSS 20.0. As
variáveis discretas serão analisadas pelo teste de qui-quadrado (χ2), quando o número de informações disponíveis for inferior ao limite mínimo para o
χ2, será aplicado o Teste Exato de Fisher. Será considerado o nível de significância de 5% (p < 0,05). Como resultado, espera-se encontrar associação
relevante entre fatores de risco cardiovasculares, estado nutricional e o consumo alimentar dos participantes.
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RESUMO
O método conhecido como Sistema de Equivalentes é um recurso que permite a substituição de alimentos dentro de um planejamento dietético,
proporcionando maior flexibilidade nas escolhas e orientações. Ele pode ser utilizado para cálculos de quantidade de alimentos em refeições. A sua
principal forma de aplicação é para controle de porções alimentares diárias e as necessidades energéticas. Para amenizar isso, foi desenvolvido o
conceito de alimentos equivalentes. Ele procura alimentos que sejam semelhantes ao prescrito, para que possam ser usados em substituição pelo
paciente. A grande limitação dele é que deve ser escolhido um nutriente para servir como base de escolha. Portanto, ao se escolher calorias ou um dos
macronutrientes, por exemplo, deixariam de ser levados em consideração múltiplos nutrientes. O grande problema com os métodos de equivalente
atuais é que não temos uma representação numérica do quão correta são essas substituições. Os valores de micronutrientes não são levados em
consideração diretamente para a definição de equivalência. Nessas situações, a classificação em grupos seria a base para dizer, por exemplo, que o
nível de vitamina C estaria seria semelhante em todos os alimentos dentro de uma categoria. Embora isso faça sentido, não há mensuração do grau de
incerteza ou de proximidade entre esses alimentos. Assim sendo, propomos estudar métodos de classificação e agrupamentos de alimentos com base
em sua composição, para melhorar a aplicação de equivalentes. Isso é importante, uma vez que pode representar uma melhoria substancial no
planejamento de dietas e pode facilitar a adesão de clientes/pacientes ao plano alimentar. Objetivo: Avaliar métodos de clusterização e agrupamentos
em tabela de composição centesimal de alimentos. Metodologia: Será utilizada a mesma tabela de composição centesimal e medidas caseiras que foi
utilizada na Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008-2009. Usando essa base de dados, serão feitas análises com Fatoração de Matrizes Não Negativas,
Análise de Componentes Principais e K-means, usando linguagem de programação R. O desempenho dessas novas categorizações será comparado com
o método atual. Resultados esperados: É esperado que os grupos encontrados tenham maior sensibilidade ao identificar similaridades entre alimentos.
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RESUMO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (cardiovasculares, respiratórias, cânceres e diabetes) são consideradas um dos maiores problemas de
saúde pública da atualidade. Dados referentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que as DCNT são responsáveis por cerca 68% de um
total de 38 milhões de óbito ocorridas no mundo em 2012. A diabetes mellitus (DM) destaca-se como uma das quatros principais causas de mortes por
DCNT no mundo (1,5 milhões, 4% dos óbitos), sendo essa muito reconhecida por ocasionar morte prematura e incapacidades tais: insuficiência renal,
cegueira e amputação de membros inferiores. O uso de fitoterápicos em indivíduos acometidos por DM é forma opcional de tratamento, portanto,
levando em conta o fator financeiro de possuir um custo menor e cujos benefícios podem atrelar-se aos da terapia convencional. A utilização das
plantas medicinais e fitoterápicos é uma prática terapêutica alternativa e/ou complementares extremamente usadas pelas comunidades em geral
acompanhadas pelo sistema único de saúde. OBJETIVO: Avaliar as plantas medicinais e fitoterápicas utilizadas por pacientes diabéticos adultos e idosos
assistidos em uma Unidade Básica de Saúde de Fortaleza-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa. A
população a ser avaliada será composta de todos os usuários que apresentam diagnósticos de Diabetes Mellitus com idade igual ou superior a 20 anos,
que são acompanhados na unidade básica. Para caracterização dos sujeitos serão analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, e perfil
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socioeconômico. A pesquisa será realizada entre os meses de agosto a setembro de 2018, logo após a aprovação pelo conselho de Ética, para a
identificação dos medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais utilizados por pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde Frei Tito, na Rua José
Cláudio Gurgel Costa Lima, 100 - Antonio Diogo, Fortaleza - CE, 60182-530. A Unidade possui atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS),
responsável pela atenção a primária, destinam-se ao acompanhamento da saúde e prevenção, oferecendo serviço de dentista, ginecologista, clínica
geral, pediatria, vacinação e acompanhamento no tratamento e prevenção de doenças crônicas. A população a ser avaliada será composta de todos os
usuários que apresentam diagnósticos de Diabetes Mellitus com idade igual ou superior a 20 anos, que são acompanhados na unidade básica. Serão
excluídos pacientes indivíduos com capacidade cognitiva reduzida ou alterada, deficientes mentais, mulheres grávidas e indivíduos. Para determinação
da prevalência do uso medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais será utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21. A
amostragem será por conveniência de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Esta pesquisa será cadastrada na Plataforma Brasil e será
desenvolvida após a aprovação do Comitê de Ética e após a assinatura da carta de anuência (Apêndice1). O estudo respeitará as diretrizes e critérios
estabelecidos na Resolução CNS 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa em seres
humanos no país (BRASIL, 2016). O estudo respeitará as diretrizes e critérios estabelecidos na Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), todos os preceitos éticos estabelecidos no que se refere a zelar pela legitimidade das informações, privacidade e sigilo das informações, quando
necessárias, tornando os resultados desta pesquisa públicos, serão considerados em todo o processo de construção do trabalho. A aprovação da
pesquisa nos locais de realização da coleta de dados será comprovada a partir da assinatura do termo de anuência. Todos os participantes assinarão o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido demostrando seu interesse em participar da pesquisa.
Aluno: MARIANA FAÇANHA DE OLIVEIRA
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RESUMO
As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) são plantas que não são conhecidas popularmente, porém aptas para consumo habitual. Não há a
produção nem comercialização em grande escala, acarretando assim no seu desuso. Várias plantas chamadas daninhas, pragas, invasoras ou ruderais
são espécies com importância econômica e ecológica. Muitas dessas espécies são potencialmente alimentícias, sendo suas raízes, caules, folhas, flores,
frutos ou sementes utilizadas para este fim. Por conta de suas características nutracêuticas, essas plantas também são utilizadas como opção para
tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT. O objetivo deste estudo é identificar as PANCS em Fortaleza e realizar um estudo a
respeito de seu uso por usuários dos postos de saúde da cidade, especificamente na utilização complementar ao tratamento de doenças crônicas. Será
realizado um estudo etnográfico sobre as plantas alimentícias não convencionais existentes na região e uma revisão de literatura sobre os princípios
ativos e comprovação científica encontradas no tratamento de doenças. Posteriormente, uma entrevista semi-estruturada com os participantes. Este
estudo utilizará uma técnica qualitativa de pesquisa conhecida como observação participante. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com
aplicação de questionários a fim de investigar o conhecimento e uso das PANCs no tratamento de DCNTs. Será realizada uma revisão bibliográfica do
tema de interesse. Foram consideradas monografias, dissertações, teses, artigos e livros sobre as Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANC e
sobre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT. Este estudo utilizará uma técnica qualitativa de pesquisa conhecida como observação
participante. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com aplicação de questionários a fim de investigar o conhecimento e uso das PANCs no
tratamento de DCNTs. Esperamos com esse projeto apresentar ferramentas economicamente acessíveis aos usuários do sistema de saúde, assim como
fortalecer o conhecimento popular a respeito sobre essas plantas.
Aluno: Karine Camerino Osterno

Curso do aluno: Nutrição

Título: WEBAPP PARA CÁLCULO DE DIETAS E R24H
Docente orientador: Emanuel Diego dos Santos Penha

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: diegopenhanut@gmail.com

RESUMO
Existem vários programas para cálculo de dietas, mas até o momento da escrita desse projeto, nenhum que fosse simples o suficiente para ser usado
em graduação, que pudesse ser usado em TCCs ou nas disciplinas de clínica. Via de regra, os programas que são voltados para prescrição de dietas em
atendimento clínico não permitem a exportação de dados em formato que facilite a organização dos registros alimentares para análise posterior.
Mesmo que uma parte deles tenha uma versão ou nível gratuito, esses possuem limitações quanto ao número de indivíduos, refeições e planejamentos
alimentares. No presente trabalho, é proposto a criação de um web app que solucione esses problemas. Objetivos: Criar programa para
tabulação/coleta de recordatório 24h para uso em pesquisa e em disciplinas do curso de nutrição. Metodologia: Trata-se de pesquisa aplicada de
desenvolvimento de software. A priori, não necessita de amostragem ou pesquisa de campo, portanto não é necessário caracterizar amostra e
população ou instrumentos de coleta de dados e não é necessário sua submissão ao comitê de ética. Os produtos gerados a partir desses projeto
usarão preferencialmente a licença MIT, com possibilidade de registro de software por parte da FIC. Sobre as tecnologias utilizadas, serão
basicamente HTML e JavaScript (ECMAScript 6) com plugins Jquery, papapase, JavaScript MD5. Git (SPINELLIS, 2012) será usado como sistema de
controle de versão e o GitHub será usado para hospedagem do projeto. Será criado também uma versão livre, usando um recurso chamado GitHub
pages. Como metodologia de desenvolvimento, será usado o scrum (HICKS; FOSTER, 2010; SCHWABER, 2009), já que esta é um framework de
desenvolvimento ágil e possui ampla documentação. Professores da área clínica serão convidados a colaborar com o desenvolvimento. Caberia à eles
prover feedback e analisar a usabilidade, contribuindo para seleção de características à serem implementadas. Os ciclos de iteração serão curtos e ao
final de cada ciclo será liberada/publicada uma versão do programa para testes. O webapp usará de tecnologias web (JavaScript e HTML), com ciclos
curtos de iteração e participação de outros professores do curso de nutrição para definição de requisitos. Resultados Esperados: WebApp que pode ser
usado para planejamento de dietas e coleta de dados de recordatório 24 horas em disciplinas do curso de Nutrição.
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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, 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.
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Nesse sentido, serão analisadas, 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 investigará, 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.
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RESUMO
O espectro da historicidade humana é marcado por graves doenças que assolaram sociedades e continentes inteiros. Perfazendo uma breve
retrospectiva, podemos começar pela peste negra que, dizimou o continente Europeu e Africano, levando ao óbito mais de 50 milhões de pessoas.
Adiante, na linha histórica, nos deparamos com a cólera que atingiu centenas de milhares de vida em todo planeta. Podemos citar o Tifo, Tuberculose,
Malária, entre outras. A história também mostra o avanço da medicina, impelido pelo combate à essas doenças. Não obstante, para além do
desenvolvimento da medicina e da tecnologia, essas epidemias, pandemias e até endemias, causaram mudanças sociais. As diferentes camadas do
tecido social (desde a coletivo ao individual) sofreram alguma alteração, toda vez que passou por um evento desse porte. Por exemplo, vemos os
hábitos de higiene coletivo e individual, sendo implementado como nova prática entre as pessoas e as cidades. Preocupação com a limpeza dos
alimentos que são consumidos, das águas que abastecem a população. Pode-se citar uma vasta de lista de mudanças de hábitos e de criação de outros
novos. Todavia isso não é o centro do debate desta pesquisa, mas sim, um pilar para ela. Objetivo Geral: Identificar os impactos do isolamento social
sobre os núcleos familiares. Objetivos Específicos: Identificar indicadores estatísticos (sobre violência doméstica e divórcio) referentes ao primeiro
semestre de 2019 a 2020; Através de comparações, encontrar alterações no comportamento do núcleo familiar (aumento ou não, no número de
denúncias de violência doméstica e de pedido de divórcios); Correlacionar esses dados com o período da pandemia do primeiro semestre de 2020.
Metodologia: tipos de estudo
Trata- se de uma pesquisa descritiva, numa abordagem quantitativa e qualitativa dos resultados apresentado. Local da coleta de dados: A pesquisa
será desenvolvida com uma coleta de dados estatísticos, associados com uma revisão bibliográfica. O Estudo será desenvolvido nas plataformas de
pesquisas, portais de transparência dos países pesquisados, sensos estatísticos e artigos científicos. Projeto é de responsabilidade social da instituição
centro Universitário Estácio do Ceará. População e Amostra: O Estudo será composto durante o isolamento social e pela população dos países do
Estados Unidos, China, Brasil e Itália. Onde vamos fazer uma comparação do antes e depois do distanciamento social.
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Título: PSICOLOGIA DO ESPORTE E DO EXERCÍCIO NO ÂMBITO ACADÊMICO: UMA MANEIRA DIFERENCIAL DE BUSCAR O APRIMORAMENTO
INTEGRAL NO ATLETISMO.
E-mail: souza.ricardo@estacio.br
Docente orientador: Ricardo Angelo de Andrade Souza

RESUMO
Este projeto busca incrementar a participação de graduandos em Psicologia no Centro Universitário Estácio do Ceará, e beneficiar atletas que tenham
renda per capita de até dois salários mínimos, busca praticar a pesquisa no âmbito acadêmico e comprovar a efetividade que a psicologia do esporte no
meio acadêmico e externo. Esta pesquisa se dará por observação e intervenção do aluno de iniciação cientifica com a orientação de um mestre em
psicologia e especializado em Psicologia do Esporte, através de intervenções feitas do graduando de Psicologia com o atleta buscando resultados e
comprovando a efetividade da psicologia no esporte e seus resultados. OBJETIVO GERAL : Contribuir com a formação de alunos praticantes de
atletismo do Centro Universitário Estácio do Ceará, por meio de atendimento psicológico gratuito de graduandos de psicologia com ênfase em
Psicologia do Esporte e do Exercício. EPECIFICOS: Atender alunos praticantes de atletismo do campus; Oferecer atendimento gratuito; Acompanhar o
atleta durante todo o processo de autoconhecimento dentro do esporte; Auxiliar nas dificuldades que o atleta encontra durante a prática do esporte;
Identificar os principais estressores que prejudicam o rendimento durante o exercício. METODOLOGIA :Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho
qualitativo e transversal. A amostra será definida por demanda espontânea e necessariamente deverá ter como fator obrigatório ser maior de idade,
de ambos os sexos e aceitar a participação pela assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Durante o processo de
implementação do projeto, os graduandos de iniciação cientifica terão supervisões preparatórias com o orientador do projeto, nessas supervisões os
graduandos irão discutir temáticas, apresentações e capacitações internas sobre a psicologia do esporte e do exercício, a fim de oferecer um
atendimento especializado aos participantes da pesquisa, após o período de preparação, os universitários de iniciação cientifica organizarão uma
palestra nos quatro Campi Universitários do Centro Estácio do Ceará, compreendendo estes os Campi Via-Corpus, Centro, Parangaba e Moreira, com
intuito de divulgar a pesquisa que será feita e realizar as inscrições para os atendimentos. Desta forma quem deseja participar da pesquisa deve se
inscrever e assinar ao termo de consentimento livre e esclarecido-TCLE, concordando com a pesquisa. Para quem quiser se inscrever posteriormente as
inscrições ocorrerão na clínica de psicologia da Estácio - Via Corpus. O processo seletivo irá coletar os seguintes dados: Modalidade do esporte,
Experiência, Inserção regular em algum esporte; Nível sócio econômico. Após a análise dos questionários, que serão definidos posteriormente com o
orientador, será enviado um e-mail as inscrições que foram deferidas e os aprovados para segunda fase que também contará com uma entrevista, a ser
delimitada em momento oportuno, junto ao professor coordenador do projeto. Logo após a fase da entrevista ser concluída, serão selecionadas de
dois a no máximo cinco atletas por estudante de iniciação cientifica, será enviado um e-mail com o resultado final para os aprovados. Quando
necessário o universitário de iniciação cientifica poderá atender o sujeito da pesquisa no centro universitário, ou onde o mesmo realiza suas atividades
do esporte. Após as triagens e análise das demandas Psicológicas que serão coletadas a posteriori, haverá o acompanhamento da modalidade de
esporte que o participante da pesquisa realiza. Após o período de atendimento será aplicado um questionário ao participante da pesquisa para que
este responda como foi para ele o processo de acompanhamento em psicologia na vertente do esporte e do exercício. A análise dos dados dependerá
dos instrumentos escolhidos para a continuidade do projeto, podendo ser teste psicológico, survey ou outro critério definido a partir das demandas da
amostra.
Aluno: Alícia da Costa Pereira
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Título: SÍNDROME DE MEARES-IRLEN, SONO E PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO EM ESCOLARES
E-mail: mahsantanaa@gmail.com
Docente orientador: Marília Santana David

RESUMO
A S ndrome de Meares Irlen é um distúrbio de percepção visual que, em contexto escolar produz alterações e distorções leitura e escrita, ocasionando
di culdades de aprendizagem. As di culdades de aprendizagem e acad micas, em geral, estão relacionadas com problemas de comportamento,
excessos ou dé cits que di cultam o acesso do escolar s con ng ncias de reforçamento, que facilitariam a aquisição de repertórios relevantes de
aprendizagem. Enquanto distúrbio da percepção visual, a S ndrome de Irlen (SI limita o funcionamento de quem a tem, estando relacionada com os
ritmos biológicos, uma vez que, as informações visuais que chegam distorcidas ao córtex visual, são provindas do trato re no hipotal mico, também
responsável pela regulação do mecanismo de sono e vig lia. Apesar disso, não existem estudos que inves gam problemas de sono em crianças com SI,
embora os distúrbios do sono estejam presentes em cerca de 30 desta população Apesar de haver estudos correlacionando di culdade de
aprendizagem e problemas de comportamento, não há estudos que iden quem problemas de comportamento em crianças escolares com s ndrome
de Irlen, nem distúrbios do sono. Desta forma, o presente estudo pretende analisar problemas de comportamento em escolares com S ndrome de Irlen,
comparando os poss veis problemas de comportamento e distúrbios do sono relatados por pais e professores nos ambientes escolar e familiar. A
população da pesquisa será provinda da Escola Municipal José Dias do munic pio de ortaleza ( E diagnos cadas com S ndrome de Irlen e
regularmente matriculadas no segundo e terceiro ano do ensino fundamental no turno matu no da referida escola. Serão inclu das no estudo, as
crianças com Irlen, com idade entre 7 e 11 anos e seus pais. Serão exclu dos os par cipantes que apresentarem de ci ncia múl pla e diagnós co de
de ci ncia mental com grau severo indicada pelos professores. A amostra será subme da ao Método Irlen, e seus pais e professores responderão ao
B L ( hild Behavior 17 hec List , Teste de desempenho escolar (TDE e ues onário de ábitos de Sono das rianças ( S
. Os resultados serão
subme dos s análises esta s cas descri vas e anal cas adequadas. O projeto foi subme do ao omit de É ca da Estácio e aprovado , estando apto
para iniciar se a execução. Espera se que os resultados con rmem a hipótese de que alunos com s ndrome de irlen que usam overla s apresentam
menos problemas de comportamento, do que aqueles que não usam, inclusive os problemas de sono.
Aluno: Natanel Carlos Lima de Oliveira
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Título: VAMOS VIVER TUDO O QUE HÁ PRA VIVER”: DA PATOLOGIZAÇÃO À PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS
E-mail: artur.oliveira@estacio.br
Docente orientador: Artur Bruno Fonseca de Oliveira

RESUMO
A adolescência costuma ser vista a partir de uma perspectiva universalizante, naturalizante e patologizante. Por isso, é fundamental uma compreensão
que leve em consideração as potencialidades dessa etapa da vida, considerando os inúmeros desafios vividos nela. Acredita-se que a perspectiva da
Psicologia Histórico-Cultural, formulada por Vigotski, possibilita essa nova compreensão. Dentre os desafios referidos, pode-se conceber os riscos à
saúde mental. A escola entra nessa discussão por ser considerada espaço de produção de muitos modos de sofrimento e adoecimento. No entanto,
pode ser local profícuo de promoção de saúde mental dos alunos. Nesse sentido, a pesquisa objetivará, através do olhar discente, analisar como a
postura da escola a respeito da saúde mental dos alunos pode gerar implicações no desenvolvimento destes. Além disso, buscará também identificar
fatores escolares de risco e de proteção para a saúde mental e analisar como se caracteriza a postura escolar a respeito da saúde mental de seus alunos
A pesquisa se caracterizará como qualitativa e explicativa, visto que tal abordagem e tipo se adequam melhor ao problema que se põe em pauta. O
lócus será uma escola estadual do Ceará e os sujeitos, alunos do Ensino Médio dessa escola. Para a coleta de dados, será lançado mão da entrevista
semiestruturada, que, de acordo com Stake (2011), permite obter informações singulares ou interpretações sustentadas pela pessoa entrevistada,
coletar uma soma numérica de informações de muitas pessoas e descobrir sobre “uma coisa”, um fenômeno, que os pesquisadores não conseguiram
observar por eles mesmos. A análise de dados se dará pelo método hermenêutico dialético proposto por Minayo (1994). Espera-se ratificar a
importância de uma postura escolar que se preocupa com a promoção de saúde mental dos alunos que ali estão. Além disso, espera-se fornecer dados
para que a escola possa estruturar projetos de promoção de saúde mental dos alunos, bem como rever aspectos que levam ao sofrimento e
adoecimento destes.
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título: ANÁLISE DE DADOS ELEITORAIS UTILIZANDO DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS: UM ESTUDO DE CASO NO GOVERNO FEDERAL
E-mail: daniel.vasconcelos@estacio.br
Docente orientador: Daniel Teófilo Vasconcelos

RESUMO
Com o avanço da tecnologia, o poder da informação torna-se cada vez mais forte, sabendo disso diversos países desenvolvidos adotam políticas de
dados abertos e o Brasil começa lentamente a entrar nesse movimento. Nos últimos anos foram criados portais e leis para divulgar informações sobre
os políticos ou candidatos, entretanto essas informações ainda estão mal estruturadas e dispersas. Este trabalho traz a proposta de um processo para a
integração de dados abertos colhendo dados do Superior Tribunal Eleitoral, Ministério Público da União e demais entidades federais, processo esse que
poderá ser replicado para qualquer governo estadual ou municipal do território brasileiro. O processo se inicia na solicitação e recebimento de dados
abertos; em seguida os dados serão transformados e carregados em modelo dimensional. As visualizações dessas análises também estão expostas num
sítio e plataforma de dispositivos móveis. Objetivo Geral: Propor e desenvolver uma ferramenta tecnológica que automatize o processo de coleta de
dados abertos fornecidos pelo portal de dados abertos do Governo Federal e transforme esses dados de maneira que o eleitor possa visualizar as
informações de maneira fácil e rápida. Tal ferramenta tem a pretensão de abranger as plataformas de dispositivos móveis que utilize o sistema
operacional Android e a criação de um sítio na internet. A ferramenta que também pode ser classificada como um sistema de apoio à decisão, poderá
ser usada por qualquer pessoa não se restringindo ao território brasileiro, contudo os dados automatizados são dos políticos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral. Os objetivos específicos deste trabalho são: Especificar as análises de dados; Criar um modelo para banco de dados dimensional;
Implementar procedimentos ETL (Extração, Transformação e Carga); Prover um sítio na Internet e Aplicativo para dispositivos móveis. A pesquisa será
baseada em fundamentos teóricos e práticos nos seguintes temas: Data Warehouse e dados governamentais abertos. Como os dados governamentais
abertos encontram-se sem relacionamentos, dispersos e necessitando de tratamento, optamos pela utilização dos conceitos de Data Warehouse por
este englobar desde o processo de extração, tratamento de carga dos dados abertos até a visualização de suas análises. Os Dados Abertos serão
extraídos em sua maioria do Portal de Dados Abertos do Governo Federal, onde iremos analisar as informações dos políticos com relação
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principalmente a Lei de Ficha Limpa. Utilizaremos questionamentos sobre crimes de improbidade administrativa e crimes contra o patrimônio público,
uma outra análise abordará se tais políticos ferem a Constituição ao possuírem empresas que tenham contratos com o poder público. Os resultados
dessas análises serão expostos em um sítio e por um aplicativo da plataforma Android.
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Título: MODULAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MODIT) VIA FERRAMENTAS DIGITAIS: UMA ANÁLISE DO USO DA TECNOLOGIA
INFORMAÇÃO EM BUSCA DA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CENÁRIOS DE CRISE.
E-mail: odecilia.benigno@estacio.br
Docente orientador: Odecilia Barreira da Silva Benigno

RESUMO
A educação é um direito de todos assim cita o artigo 205 da constituição brasileira “A Educação, direito de todos e dever do estado e da família, será
provida 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”. Assim, o direito do aprender, do saber, do desenvolvimento intelectual de um cidadão é obrigatório para o crescimento
social e econômico das nações. A tecnologia da Informação, desde o seu advento vem se aperfeiçoando e atuando como diferencial estratégico na
educação. As ferramentas e aplicações desenvolvidas especificamente para a transmissão do conhecimento auxilia e aperfeiçoa o ensino-aprendizado.
A “tecnologia da informação pode ser utilizada para compensar aquilo que os sistemas convencionais não t m condições de oferecer” ( ASTRO, 2001,
p. 48). O termo modular em tecnologia da informação, tem a ver com um processo de variação de frequência, de intensidade e que nesse estudo será
relacionado ao ensino-aprendizagem que vem sofrendo essa variação conforme a realidade de cada época e focando mais especificamente no cenário
de crise onde os envolvidos no processo tem que se reinventar e se adaptar atendendo as necessidades relacionadas e conforme as leis que regem a
nossa educação brasileira. Atualmente, a internet, conhecida como a rede mundial de comunicação é ferramenta indispensável e estratégica no
ensino-aprendizagem permitindo o compartilhamento de conteúdo e a aprendizagem interativa entre os principais atores professor e aluno. A
modulação da tecnologia da informação via suas ferramentas digitais que inovam com o passar dos anos, garante que as mídias usadas no processo de
ensino-aprendizagem deixaram de ser simplesmente meios para a transmissão da informação para ser um ativo na proposta pedagógica educacional
permitindo a interação entre os atores do processos em tempo real (real-time). Então o estudo tem o objetivo de compreender a transição dos
estágios do processo de ensino-aprendizagem em relação a inovação tecnológica em um contexto geral afunilando para os cenários de crise, como
também os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica, suas lacunas e analisar a aplicação dessas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem,
proponho como trabalho futuro uma nova ferramenta de aprendizagem intitulada MODIT - Modulação da tecnologia da Informação (MODIT) via
ferramentas digitais, em reconhecimento ao trabalho de pesquisa realizado nesse artigo para contribuir de forma gratuita ao processo de ensinoaprendizagem.
Aluno: Aristezio de Souza Marinho Junior
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Título: PAES - PLATAFORMA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA APOIO A TOMADA DE DECISÃO NA SAÚDE (DOENÇAS, PANDEMIAS E/OU OUTROS
ESTUDOS)
E-mail: mota.henrique@gmail.com
Docente orientador: Henrique Mota

RESUMO
O atual momento colocou a prova tudo o que conhecemos como verdade e senso comum. A COVID-19 nos apresenta uma nova realidade. Não apenas
para o Brasil mas para todo o mundo. Definitivamente não estávamos preparados para este novo cenário e, para além disso, governos e autoridades
sanitárias, diariamente, são submetidos a situações de tomada de decisões importantes e que dependem de um grande número de variáveis. A coleta
de dados dessas variáveis e sua catalogação é, da mesma forma, um desafio. São diversas fontes diferentes de dados: estruturados e não estruturados.
Hoje, somos bombardeados nas redes sociais, Internet, TV e outros veículos de comunicação, por informações de cenários epidemiológicos diferentes.
Informações como curvas de contaminação, propagação espaço-temporal, correlação, projeção, entre tantas outras variáveis estatísticas e jargões
sanitaristas que auxiliam no processo de tomada de decisão. No “front de batalha” contra o COVID-19 deve-se destacar com muita relevância o uso da
tecnologia. Algoritmos de Inteligência Artificial (IA), Inteligência computacional, Sistemas de Informação, BIGDATA e aplicativos móveis estão postos
como importantes armas para o combate a pandemia. Essa pesquisa quer contribuir com o poder público e autoridades sanitárias com o
desenvolvimento e fornecimento de ferramenta para apoio a tomada de decisão, fazendo uso de tecnologias e conhecimentos adquiridos na
graduação. Objetivamos ser instrumento facilitador do processo de tomada de decisão dos gestores e autoridades sanitárias. Objetivo Geral
Disponibilizar plataforma de gestão do conhecimento e análise de indicadores para apoio a tomada de decisão por gestores e autoridades sanitárias.
Objetivos Específicos: Propiciar aos alunos pesquisadores a oportunidade de projetar, desenvolver e participar de uma pesquisa científica aplicada,
utilizando as principais técnicas e ferramentas em uso no mercado apreendidas em sala de aula com a finalidade de beneficiar a comunidade em que
eles estão inseridos. Será necessário ainda o cumprimento dos seguintes objetivos específicos: a)Especificação de uma solução tecnológica; b)
Levantamento dos requisitos e ferramentas a serem utilizadas; c) Projeto do Banco de Dados (MySql); d)Treinamento e domínio de técnicas de
desenvolvimento de App React e React Native; e)Geração de artigos científicos para publicações. Os impactos dessa pandemia ainda vão durar por
algum tempo. Da mesma forma, vimos que temos que estar preparados e ser capazes de poder tomar decisões de forma célere, sendo fundamental
um sistema de informações e apoio a tomada de decisão eficiente. No entanto, o desdobramento dessa pesquisa vai muito além do campus e da vida
acadêmica. Para cada número de óbito tem por trás uma família que perde um ente querido afetando o futuro de muitos. A natureza do problema
objeto deste projeto conduz ao uso da pesquisa do tipo aplicada, quando a proposta é aplicar no mundo real uma solução para um problema bem
definido da comunidade e que seja capaz de gerar benefícios concretos para a gestão da Saúde Pública envolvida nessa pandemia em que estamos
inseridos. O projeto, da mesma forma, fará uso de pesquisa bibliográfica através de referencial teórico coletado em livros, artigos, teses, dissertações,
anais de congressos, revistas especializadas, sites, etc. Todos os dados serão armazenados em Banco de dados MySQL já seguindo recomendações que
contemplem a Lei Geral de Proteção aos Dados – LGPD. Este projeto será constituído de um banco de dados MySQL 8.0.16, ambiente web em React e
App para Android e IOS usando React Native. A infraestrutura de computadores e rede local necessária ao desenvolvimento do sistema será a
infraestrutura dos laboratórios disponibilizados pela FIC-Estácio.
Aluno: JACKSON TORRES RAMOS

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PLATAFORMA DE LIGAÇÃO PARA COMPRA E VENDA EM PEQUENOS EMPREENDIMENTOS POPULARES
E-mail: mota.henrique@gmail.com
Docente orientador: Henrique Mota

RESUMO
A COVID-19 é, sem dúvida, um grande problema de saúde pública. Para além dos efeitos na saúde, um outro problema gerado pela pandemia foi junto
ao mercado de trabalho e pequenos negócios. A maioria desses negócios não estava preparado, muito pelo contrário, estava longe do cenário virtual.
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O ambiente de negócios em tempos de pandemia mudou. Tem se caracterizado pela volatilidade, pela incerteza, pela complexidade e pela
ambiguidade. Tudo é instável, e a única constante é mudança, que acontece numa velocidade excepcional. As empresas, principalmente as de pequeno
porte, estão perplexas diante de uma rápida e profunda mudança de comportamento do consumidor, estimulada pelas restrições impostas pela
COVID-19. O novo cenário de isolamento representa o novo desafio, seja na condição de consumidor ou fornecedor. Em meio ao crescimento mundial
em vendas online, aumento do número de e-commerce, acesso a internet e mais tecnologia para a população, incluindo as classes mais C, D e E, ficou
notória a falta de interação no ambiente online. Esse gap vem sendo preenchido, de maneira mínima e irrisória, pelas grandes redes sociais populares,
Facebook e Instagram, que por vezes não suprem o que a comunidade necessita. O projeto tem como objetivo levar a pequenos empreendedores,
muitas vezes não formalizados, uma integração com os seus clientes, de maneira que possam ter mais canais de venda, comunicação eficiente e poder
fazer suas transações de maneira segura. Além disso, há também o fator de inclusão dessa enorme classe de trabalhadores, em ambientes de negócios
online. As duas frentes que o projeto aborda são vendedores feirantes (foco inicial em feirantes do setor de vestuário e acessórios) e seu público
consumidor, os chamados sacoleiros. Com a plataforma de integração a comunidade irá prosperar de uma maneira geral, vendedores venderão mais,
compradores comprarão com mais qualidade e menos custos, e todo o ecossistema das feiras será fortalecido. É preciso acompanhar as tendências
mercadológicas e muitas vezes essas pessoas não têm quem os oriente e tampouco faça isso por eles. Em um futuro próximo se espera que, com o uso
e desenvolvimento constante da plataforma, toda a comunidade local e nacional que trabalha em feiras, possa ser afetada positivamente na maneira
de fazer negócio, com grande crescimento no aspecto social e comportamental, desenvolvendo seu perfil empreendedor.
Aluno: Luis Eduardo Hernane Julio Pereira
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PRÉ-EXISTENTES)
E-mail: wellington@tecsist.com
Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
Este ano começou diferente. Uma onda de pavor se espalhou pelo mundo causada por um vírus, o SARS-CoV-2, também chamado de Corona vírus. De
repente fomos bombardeados por informações sobre cenários epidemiológicos, curvas de contaminação, propagação espaço-temporal, correlação,
projeção, entre tantas outras variáveis estatísticas e jargões sanitaristas que não faziam parte do cotidiano do brasileiro. Tudo isso porque a Covid-19
que em janeiro estava tão distante, causando terror do outro lado mundo, era observada daqui “para só chegar” depois do arnaval, como se
pudéssemos determinar a chegada dela. No final de fevereiro surgiram os primeiros casos no Brasil que se multiplicaram rapidamente no início de
março. Percebemos então a necessidade e a importância urgente de proteger nossos idosos e pessoas com doenças preexistentes. O Ministério da
Saúde publicou em no início de abril de 2020 que 85% das pessoas que morreram por corona vírus tinham ao menos um fator de risco preexistente. As
doenças pré-existentes atingem milhões de brasileiros, principalmente os mais idosos, que em tempos de pandemia da COVID-19 estão expostos às
contaminações mais graves que podem ter desfecho fatal. São consideradas doenças preexistentes: asma, bronquite, câncer, anemia, diabetes,
hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis, doenças cardiovasculares, entre outras. A coleta de medicamentos de uso contínuo que as pessoas
com doenças preexistentes precisam realizar mensalmente tem se tornado motivo de risco e exposição ao vírus nesta época de pandemia. Acrescente
o fato que a maioria desses medicamentos de uso contínuo são distribuídos nos hospitais da rede pública, que se encontram superlotados com pessoas
acometidas da COVID-19. Na luta contra o vírus são usadas tecnologias modernas e sofisticados da computação como os algoritmos de Inteligência
Artificial (IA), Inteligência computacional, Sistemas de Informação, BIGDATA Estatísticos e aplicativos mobile com finalidades diversas de apoio nesta
época de pandemia. Essa pesquisa quer contribuir com o poder público e com a nossa comunidade, em que estão inseridos idosos e pessoas com
doenças preexistentes, na coleta segura dos medicamentos de uso contínuo através do uso de tecnologias computacionais modernas estudadas na
graduação em Ciência da Computação. Queremos ajudar a responder: Como fazer a distribuição destes medicamentos de forma segura e de baixo
custo em tempos de pandemia ? Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de um processo inovador de gestão da cadeia de suprimento e distribuição
de medicamentos de uso contínuo de forma descentralizada na cidade de Fortaleza-CE, apoiado por um sistema de informação com uso de App
mobile. O modelo proposto pode ser divulgado e expandido para todo Brasil.
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RESUMO
Utilização de Sensores Ultrassônicos para Vagas em Estacionamentos Conforme a tecnologia avança no cotidiano, muitas áreas tem sido influenciada
pelos seus impactos positivos para obtenção de novas formas de resolução de problemas. Apesar de por vezes serem simples, muito agregam no ganho
de tempo e significativamente aumenta a produtividade. Isso se deve ao fato de que a própria sociedade tem sofrido influências dos meios
tecnológicos, e com isso algumas tecnologias vem ganhando notoriedade pelo seu alto poder aquisitivo. Existem trabalhos que fazem abordagem a
questão da mobilidade de pessoas com deficiência visual quando se trata da criação de tecnologias usando o Arduíno, por exemplo. Em um
desenvolvimento de um protótipo para auxílio no deslocamento de deficientes visuais. Por exemplo, pode-se criar um de bracelete eletrônico com
alertas com base em sensores vibratórios que auxiliam no desvio de obstáculos amparado por um sensor de distância em conjunto com outros
componentes. Os sensores desse tipo de dispositivo podem ser capazes de medir de 1 a 2 m de algum objeto que se necessita desviar, e intensifica seus
sinais na medida em que se aproxima do empecilho. Desde seu surgimento, os sensores vêm tomando boa parte processos automatizados. Sua
incidência deve-se a sua praticidade e enormidade de possibilidades e diversidades de aplicações. Por integrar e controlar equipamentos são difundidos
de forma serial, e com uma possibilidade muito reduzida de falhas e erros. Essa precisão traz consigo uma confiabilidade na utilização em sistemas
automatizados. A finalidade de um sensor é responder a um estímulo, transformando em sinal elétrico reconhecido pelos circuitos acoplados. Entre os
sensores mais utilizados no mercado, estão os sensores de presença e movimento. Os primeiros detectam presença de objetos ou pessoas, enquanto
esse último acompanha o deslocamento e distância. A diferença na aplicação desses tipos, também está na finalidade. Outros tipos, são sensíveis ao
calor, ao peso, a humidade, enfim, há diversas aplicações na literatura. Os sensores a distância podem ter diferentes alcances, distâncias entre 3 cm e
350 cm são por exemplo utilizadas em sensores Ultrassônicos Grove. Por outro lado, sensores ultrassônicos HC-SR04 podem ser usados para medir
distâncias de até 4m com precisão de 3mm Sensores podem ser utilizados de forma integrada a iluminação sob comando voz ou até mesmo em
persianas, ar condicionado, comandados por controle remoto ou tablet. Adaptadores para lâmpadas comuns, são outros exemplos de sensores de
capaz de ligá-las e desligá-las usando um comando de voz enviado pelo usuário, sem precisar de conexão Wi-Fi ou qualquer outro equipamento
pareado para funcionar. Outro exemplo de uso de sensores são os Hot & Cold, utilizados em torneiras do banheiro permitindo um controle e economia
na água. Sistemas e sensores de presença ajudam a abrir portas e iluminação ambiente como pode ativar monitoramento na localidade. Para este
trabalho objetivamos criar um controle de vagas de estacionamento como esses utilizados em shopping center, onde uma luz vermelha indica que a
vaga está ocupada, e uma luz verde indica vaga livre, com um medidor de distância ultrassônico.
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RESUMO
Diversas doenças do ser humano podem ser diagnosticadas a partir da análise de marcha (AM), podendo ela ser analisada por meio de características
que podem ser notadas por métodos mais subjetivos, como o olhar, ou através de equipamentos de laboratórios de AM, podendo ser quantificada a
eficiência de um processo de reabilitação. Contudo, a eliminação da subjetividade na AM pode ter custos elevados. Este trabalho tem como objetivo a
concepção de um software que, associado ao Microsoft Kinect, auxilia na coleta dos dados da marcha, primando pelo baixo custo e alinhado à
qualidade do processo terapêutico. O projeto tem a viabilidade financeira como sendo seu ponto chave, visto que um laboratório para tal prática custa
no Brasil algo em torno de R$ 900 mil reais, tendo o custo do método proposto algo em torno de R$ 2 mil reais. Os procedimentos metodológicos
dividiram-se no estudo da literatura, o desenvolvimento do software e os testes. O desenvolvimento do software seguiu os preceitos de Pressman
(2011) para a técnica de desenvolvimento ágil, utilizando linguagem de programação C# na IDE Visual Studio 2017 com a biblioteca Skeleton e o Kinect
SDK for Windows. Os testes serão por meio de Software para análise de marcha, seleção dos participantes e aplicação do teste da análise de marcha
utilizando o software a ser desenvolvido na pesquisa. Utilizará ainda, o MS Kinect e um microcomputador pessoal. Pretende que a pesquisa resulte na
construção de uma solução para auxiliar ao processo terapêutico de AM, com característica custo-eficiente para gerar informações para o especialista,
sem o marginalizá-lo no processo terapêutico. O projeto é classificado quanto a natureza como aplicado e quantitativo, pelo fato de gerar um produto
com finalidade imediata, utilizando conhecimento gerados pela pesquisa básica unido com as tecnologias já existentes, como dito por Prodanov (2013),
tendo em vista que o objetivo é desenvolver um software que faça proveito da tecnologia do Microsoft Kinect para aplicar na análise de marcha.
Quanto aos objetivos, este é classificado como exploratória. Segundo Prodanov (2013), quando uma pesquisa permite maior familiaridade com o tema
abordado, facilita a construção de hipóteses e o aprimoramento de ideias. E a descoberta de hipóteses alternativas torna o projeto como exploratório,
já que a hipótese é utilizar uma ferramenta de outro ramo voltada para o auxílio da análise de marcha. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos,
ela é classificada como pesquisa bibliográfica, por ter sido elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas,
publicações em periódicos e artigos científicos, monografias, dissertações, teses, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto
com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. O material necessário para o desenvolvimento do projeto foi apenas um notebook e um
sensor da Microsoft, Kinect v2. Para o desenvolvimento do software será utilizado o Visual Studio 2017, o SDK Kinect for Windows e a linguagem de
programação C#. Durante o desenvolvimento, foram feitos testes com cerca de 2 pessoas (idades: 21 e 26 anos) para verificação da fidedignidade dos
dados. Em alguns dos testes, já no começo, antes do paciente caminhar, já era possível notar um desequilíbrio dele. Em relação aos testes, eles serão
realizados nos próprios membros da pesquisa. Em suma, os resultados deste estudo indicam que existem possibilidades alternativas que podem
suprir a carência financeira do sistema público de saúde e de clínicas de pequeno porte para atender ao tratamento.
Aluno: Murilo Henzo Mendonça Vaz
Aluno: Antonio Mateus Sousa De Oliveira
Aluno: Lucas Marques De Souza

Curso do aluno: Ciências da Computação
Curso do aluno: Ciências da Computação
Curso do aluno: Ciências da Computação

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

Título: GERAÇÃO DE MODELOS ESTATÍSTICOS PARA ENTENDER A COVID-19 NO BRASIL E NO MUNDO USANDO SOFTWARE R
E-mail: wellington@tecsist.com
Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
Este ano começou diferente. Uma onda de pavor se espalhou pelo mundo causada por um vírus, o SARS-CoV-2, também chamado de Corona vírus. De
repente fomos bombardeados por informações sobre cenários epidemiológicos, curvas de contaminação, propagação espaço-temporal, correlação,
projeção, entre tantas outras variáveis estatísticas e jargões sanitaristas que não faziam parte do cotidiano do brasileiro. Tudo isso porque a Covid-19
que em janeiro estava tão distante, causando terror do outro lado mundo, era observada daqui “para só chegar” depois do arnaval, como se
pudéssemos determinar a chegada dela. No final de fevereiro surgiram os primeiros casos no Brasil que se multiplicaram rapidamente no início de
março. Percebemos então a necessidade e a importância urgente de informações de qualidade para manter a população informada sobre a doença e
para o poder público se posicionar com ações estratégicas. Com essas demandas precisamos focar na identificação, coleta, tratamento, processamento
e a correta interpretação dos dados que possibilitem apoiar a tomada de decisão e orientar a população. Tudo isso nos remete ao conceito de Bigdata,
formado por grandes volumes de dados não padronizados de origens e formatos diferentes, baseados nos 5 V´s: Valor, Veracidade, Variedade, Volume
e Velocidade. A Estatística é a ciência que coleta, organiza, resume, analisa e interpreta os dados usando modelos matemáticos. De repente os
noticiários e as redes sociais estão cheios de explicações matemáticas e estatísticas, gráficos e projeções com dados coletados diariamente de várias
fontes, mas será que são confiáveis e de qualidade ? Um pesquisador só pode fazer boas inferências e testes estatísticos com dados de qualidade. Não
existe técnica estatística que compense a qualidade dos dados. Na luta contra o vírus são usadas tecnologias modernas e sofisticados da computação
como os algoritmos de Inteligência Artificial (IA). A IA é o campo da Ciência da Computação que está preocupada com a automação do conhecimento
inteligente, capaz de gerar modelos preditivos e projeções de grande acurácia. Os algoritmos mais conhecidos utilizam técnicas de Aprendizado de
Máquina Supervisionado (Modelos preditivos) ou Não Supervisionado (Modelos descritivos). Estas técnicas são capazes de simular os testes de
contaminação com grande acurácia desde que alimentadas com dados adequados e de qualidade. Essa pesquisa quer contribuir com o poder público
na geração de informações confiáveis que possibilitem a tomada de decisões estratégicas mais corretas para nossa comunidade. Queremos ajudar a
responder: Porque Fortaleza-CE foi uma das capitais do Brasil mais atingidas pela pandemia ? Qual o futuro da nossa comunidade nesse cenário de
pandemia ? Quais as vantagens de fazer isolamento social e em quanto tempo elas se realizam ? Esta pesquisa vai coletar, categorizar, armazenar,
analisar e avaliar informações sobre a pandemia do COVOD-19 no Ceará, no Brasil e no Mundo, para possibilitar insights estatísticos e comparativos
com estes três níveis de abstrações, aprendendo com a evolução de outros locais no Brasil e no mundo, onde as ações obtiveram sucesso.
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RESUMO
O primeiro teste positivo para COVID-19 no país apareceu em 26 de fevereiro de 2020 importado por um paulistano que havia recentemente visitado a
Itália. Cinco dias após o primeiro caso, outro caso positivo é confirmado no país e em apenas 11 dias a soma dos casos confirmados atingiram 25
pessoas (MACEDO; ORNELLAS e BOMFIM, 2020). No quadragésimo dia desde a aparição do primeiro caso no país, a Itália decretou quarentena
nacional, ultrapassando 7 mil casos confirmados. Ainda segundo Macedo, Ornellas e Bomfim (2020), dois dias após a quarentena nacional todos os
bares e restaurantes foram fechados (12.462 casos). A pandemia do novo coronavírus forçou todos os países a tomada de decisão de forma
emergencial, assim como no Brasil, em que o Governo adotou medidas restritivas para a população, dentre elas, a utilização do distanciamento social,
que visa evitar aglomerações. Segundo Sousa Júnior, et al. (2020), o setor de entretenimento foi um dos mais afetados com o fechamento de bares,
restaurantes, cinemas, parques, e adiamento de shows e eventos. Segundo Baker (2020), à medida que o vírus COVID-19 se espalhava e mais famílias
ficavam em casa, foram observadas quedas acentuadas em restaurantes, varejo, viagens aéreas e transporte público, em que especificamente os
gastos com restaurantes caíram cerca de um terço. A velocidade e o momento dessa diminuição dos gastos variaram significativamente entre os
indivíduos, dependendo de sua localização geográfica, pois os governos estaduais e locais reagiram a surtos de diferentes tamanhos e com diferentes
níveis de urgência. Neste sentido, o objetivo deste projeto é analisar o processo de tomada de decisão durante e pós-pandemia (COVID-19) na visão
dos gestores de restaurantes em Florianópolis. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva e que pode ser classificada como uma pesquisa qualiquantitativa A primeira etapa da metodologia consiste na realização de pesquisa bibliográfica para identificar os atributos relevantes no processo de
tomada de decisão dos gestores durante um momento de crise, como exemplos recentes, tais como: a do vírus SARS de 2003 a tsunami de 2004, a
crise financeira global de 2007-2008, ou esta que ocorre atualmente causada pela COVID-19. A etapa descritiva visa avaliar opiniões, comportamentos,
atitudes dos gestores durante e pós-pandemia por meio de pesquisa de campo com aplicação de questionário elaborado na etapa anterior.
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RESUMO
A literatura sobre o processo criativo dentro da área de gastronomia é bastante limitada, isso se deve ao fato da gastronomia não ser considerada nas
definições de indústrias criativas. A criatividade pode ser vista como a capacidade de criar um “objeto” que é novo e apropriado ao contexto, sendo
que vem recebendo atenção redobrada da psicologia experimental nos campos das artes, literatura, engenharia e arquitetura. Embora a criatividade
desempenhe um papel vital na gastronomia, em que muitos clientes percebem e avaliam a mesma no momento de apresentação dos empratamentos,
o mesmo não se pode dizer do campo de estudo que é pouco explorado (ROQUE et al, 2018). No entanto, acredita-se que é crucial revisitar o status de
apresentação estética dos alimentos e principalmente do empratamento, que não deve ser visto apenas como decoração, mas como parte integrante
do processo multissensorial da experiência de comer. Para Deroy et al (2014), muitos consideram o empratamento apenas como a cereja no bolo de
cozinhar, como o passo final intuitivo no processo de criação de um prato que pode ser executado e planejado independentemente do sabor da
comida em si. Um utensílio de grande importância durante a degustação é o prato (louça) no qual a refeição será servida, quando um chef elabora uma
refeição, o prato deve fazer parte da sua criação, pois deve conter e manter a qualidade da comida, podendo indicar a ordem de degustação de cada
componente, além de fortalecer a identidade do restaurante, a assinatura do chef e atuar, junto ao alimento, na geração de sensibilidade, emoção e
fixação na memória do cliente (BRITO, 2018). Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar o processo criativo no design de empratamentos
(plating) na gastronomia. A metodologia deste trabalho terá abordagem qualitativa, a etapa exploratória será na forma de pesquisa bibliográfica em
artigos localizados em repositórios de periódicos (Portal de Periódicos da CAPES, SPELL, EBSCO, etc.) por meio de quatro (4) etapas para identificar
características que definam os seguintes temas: modelos de processo de design, processo criativo nos modelos de design, processo de design na
gastronomia e processo criativo nos modelos de design na gastronomia. Posteriormente serão realizadas as duas (2) etapas da pesquisa aplicada, em
que em um primeiro momento (etapa 5) será verificado o processo criativo dos chefs no processo de design de empratamentos na alta gastronomia
por meio da análise de vídeos (Instagram, YouTube e Chef’s Table), a análise será feita tendo como base modelos/critérios/características/variáveis
levantadas nas etapas da pesquisa bibliográfica (etapas 1-4). Para finalizar (etapa 6), haverá a aplicação de um modelo de processo de design nas
disciplinas práticas do curso de Gastronomia que envolvam a construção de empratamentos, por exemplo, nas disciplinas de Cozinha na Hotelaria,
Cozinha Francesa, Cozinha Italiana e Tendências na Gastronomia, entre outras.
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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. Uma
intensa discussão científica vem ocorrendo ao longo dos últimos anos tratando da questão de novos modelos de organização e desenvolvimento
econômico e social, buscando alternativas de produção, 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
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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 pa ses, regiões, setores, instituições e indiv duos emerg ncia 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, as Ciências Contábeis e da Administração vêm 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 identificar os métodos
de práticas de avaliação de ativos intangíveis por uma abordagem da Empresa Baseada no Conhecimento. A teoria da Visão Baseada no Conhecimento
(Knowledge-Based View) vem ensejando rápidas mudanças no ambiente organizacional, em suas estruturas, nas estratégias de negócios, nas formas de
gestão e redes de relacionamento, apresentando novos desafios para gestores, executivos e pesquisadores das áreas das Ciências Contábeis e da
Administração.
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RESUMO
Este projeto pretende inves gar mulheres mães, com curso superior, experi ncia em mercado de trabalho, que decidem pelo desligamento das
a vidades laborais formais, optando por estabelecerem se em casa por um determinado per odo, para cuidarem de sua prole. Esta pesquisa jus ca se
tendo em vista que por meio da inves gação de um mercado de trabalho no espaço do privado, ainda con gura se como pouco descrito e observado.
Ainda, tal estudo é importante na medida em que oferece visibilidade a para o entendimento deste lugar do feminino, envolto em uma nova
compreensão respeito dos debates na agenda contempor nea sobre feminismo, mercado de trabalho e maternidade. Na contramão deste debate,
atualmente, observamos que segundo dados do INEP (Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An sio Teixeira cresce o número de
mulheres que acessam a educação em todos os n veis "As mulheres t m do uma presença crescente em todos os n veis de ensino no Brasil.
onsolidam se como maioria a par r do ensino médio, dominam a graduação e det m o maior número de bolsas de mestrado e doutorado no Pa s" .
ma vez que tais mulheres descor nam a possibilidade de retorno a casa, contradizendo e ordenando um novo modo de ser e estar na prá ca de um
movimento feminista, quando decide estar e cuidar de sua fam lia. Para a condução deste projeto de pesquisa, um estudo que tem por inspiração
relevantes pesquisas na área da Antropologia, Antropologia feminista, Relações de G nero e estudos sobre fam lias contempor neas. Primeiramente
levantamento e análise bibliográ ca a respeito de temas de g nero, fam lia e mulheres. O método história de vida escolhido para a pesquisa é de nido
como fazendo parte de um amplo quadro de história oral, que são os relatos de contadores, os poetas, as narra vas de cção, entre outras. Este
método tem ocupado cada vez mais um espaço de pres gio nas ci ncias sociais, pois estabelece um diálogo ou uma conversação entre o sujeito da
pesquisa e o pesquisador (DEBERT, 198 . Este projeto pretende inves gar mulheres, com curso superior, experi ncia em mercado de trabalho, decidem
pelo desligamento das a vidades laborais formais, optando por estabelecerem se em casa por um determinado per odo, para cuidarem de sua prole. O
obje vo é compreender o movimento do retorno ao espaço privado, e ressigni car o estatuto da a vidade de dona de casa e da maternidade.
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Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título: A TECNOLOGIA DE BIG DATA COMO MEIO PARA ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS NO BRASIL
E-mail: aldo.pereira@estacio.br
Docente orientador: Aldo Luciano Rocha Pereira

RESUMO
Big Data é um termo que se refere a um conjunto de dados complexos, extremamente grande, de acesso muito rápido, com grande diversidade que
não pode ser gerenciado com ferramentas tradicionais de gerenciamento de dados. Na forma ideal Big Data inclui todo tipo de dados, e ajuda a
entregar a informação correta, para a pessoa correta, na quantidade correta e no tempo correto para apoiar a tomada de decisão. Big Data pode ser
aproveitado para um desenvolver uma arquitetura de dados infinitamente escalável, totalmente flexível e com custo computacional efetivo. Big data e
sua análise estão no centro da ciência moderna e negócios. Esses dados são gerados a partir de transações on-line, e-mails, vídeos, áudios, imagens,
streams de cliques, registros, postagens, consultas de pesquisa, registros de saúde, interações de redes sociais, dados científicos, sensores e telefones
celulares e seus aplicativos. Eles são armazenados em bancos de dados que crescem de forma massiva e se tornam difíceis de capturar, formar,
armazenar, gerenciar, compartilhar, analisar e visualizar por meio de ferramentas típicas de software de banco de dados. Big Data é a tendência nos
negócios porque através das técnicas e métodos envolvidos é possível a geração de informação estratégica para as organizações, para os profissionais
trata-se de mais um nicho para o mercado que precisa de mão de obra qualificada. Esta pesquisa pretende responder a seguinte pergunta: A
tecnologia de Big Data auxilia as organizações na tomada de decisão e faz com que elas estejam em um patamar estratégico acima quando comparadas
a seus concorrentes que não utilizam dessa tecnologia? Na busca do diferencial competitivo as organizações vêm cada vez mais buscando analisar
dados para utilizar esses de forma que reduzam seus riscos. Como metodologia, a partir de uma pesquisa bibliográfica exploratória serão apresentados
os conceitos relacionados ao cenário de Big Data, assim como a apresentação das técnicas, métodos, ferramentas e atividades utilizadas ao longo dos
anos, assim como com a entrevista semiestruturada coletar dados junto a empresas que fazem uso dessa tecnologia e quantificar os benefícios
trazidos. Ao final do trabalho apresentaremos como a tecnologia de Big Data gerar valor aos negócios de variados nichos de negócio.
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Título: UM GUIA DE MELHORES PRÁTICAS PARA IMPLANTAR A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) EM PEQUENAS EMPRESAS
E-mail: maiara.cancian@estacio.br
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
Os Sistemas de informação, em suas várias apresentações e finalidades, estão cada vez mais presentes nas empresas, independente do seu tamanho,
sendo elas micro, pequenas, médias e grandes empresas. Podemos ver no nosso dia-a-dia sistemas de software na padaria, no pet shop,
supermercados, bem como em grandes empresas como indústrias e bancos. Esses sistemas trazem muitos benefícios, entre eles a gerência do negócio
e controle dos (ABES, 2019). Mas não é de hoje que as discussões sobre a privacidade dos dados existem. Quando você preenche um cadastro em uma
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loja, por exemplo, com seus dados pessoais (CPF, RG, telefone, endereço, etc) essa loja pode passar esses dados para outra empresa, e assim expor as
suas informações. Imagine então informações médicas, bancárias ou algo mais sigiloso, isso torna o problema do sigilo de dados ainda maior. Todas as
empresas que possuem dados pessoais armazenados terão um novo e grande desafio a partir do ano de 2020, já que teremos mudanças significativas
na forma pelo qual as empresas realizam a gestão dos seus ativos digitais (dados pessoais dos usuários). Essas regras estão na Lei 13.709/18: Lei de
Proteção de Dados Pessoais - LPD. Essa Lei estabelece normas rigorosas para a proteção dos dados pessoais, tanto online quanto offline, nos setores
privado e público e busca proteger a privacidade dos titulares dos dados pessoais. Importante destacar ainda que a LPD estabelece penalidades
bastante rigorosas às empresas que não a cumprirem (MAYER, 2019). Entre os principais aspectos abordados por essa Lei estão a criação do
encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o legítimo interesse (independentemente do consentimento do titular) para o tratamento dos dados,
a limitação à transferência internacional de dados, a elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e a previsão de sanções
administrativas como multas de até R$ 50 milhões por infração. A LGPD entrará em vigor no dia 15 de agosto de 2020, 18 meses após a sua publicação
oficial (VALOR ECONOMIA, 2019). Especialistas acreditam que o impacto tende a ser maior sobre pequenas empresas, incluindo startups, que até agora
não eram obrigadas a se preocupar com questões técnicas e de governança corporativa trazidas pela lei, como o uso de criptografia em dispositivos
que armazenam dados pessoais (MAYER, 2019). Nesse sentido, o objetivo deste projeto de Iniciação Científica é criar um Guia rápido e descomplicado,
de melhores práticas com explicações técnicas de como as empresas devem se adequar a essa nova legislação.
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Título: UM SISTEMA DE GESTÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PARA PEQUENOS INVESTIDORES
E-mail: maiara.cancian@estacio.br
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
O Conselho de Política Monetária do Banco Central (Copom) fez um anúncio em setembro deste ano que deixou muitos brasileiros preocupados.
Anunciou que a taxa Selic tem a previsão de terminar 2019 em 4,75% ao ano. Na semana passada, a expectativa estava em 5% ao ano, e atualmente a
Selic está em 5,5% ao ano. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações
financeiras (COPOM, 2020). As aplicações em renda fixa são diretamente impactadas pela queda da Selic. Como o valor da chamada “Taxa DI” é
sempre muito próximo da Selic, costuma seguir suas oscilações. Isso significa que Selic mais baixa faz cair o CDI, o que torna os investimentos de renda
fixa menos rentáveis. Sendo assim, é fortemente sugerido que as pessoas procurem outras opções de investimento, com maior rentabilidade, e uma
excelente opção são os investimentos de renda variável, como fundo de ações, fundo imobiliário, fundo cambial, Commodities, entre outros. Renda
variável é uma opção de investimento na qual não é possível saber previamente quanto o dinheiro irá render. Diferente da renda fixa, os investimentos
em renda variável são voláteis. O rendimento é determinado pela oscilação do preço de compra e venda dos ativos, podendo ser maior, igual ou
menor que o capital investido. Dessa forma, são aplicações de maior risco, mas também podem proporcionar um lucro maior em um curto espaço de
tempo (XP INVESTIMENTOS, 2020). Com o patrimônio investido em uma renda variável o investidor deve ter um acompanhamento minucioso e efetivo
das variações e tendências, para operar de forma a maximizar seus ganhos e evitar perdas. Para tanto, inicialmente os investidores devem analisar as
tendências de preços das ações de interesse, selecionando aquelas que possuem maior potencial de crescimento. Isso pode ser feito através de análise
fundamentalista ou técnica. A escolha das ações mais promissoras é uma etapa muito importante e difícil aos investidores, mas é apenas uma parte do
processo. Após a seleção de possíveis ações, é necessário avaliar quanto recurso pode-se investir e quanto pode-se arriscar em cada operação e em
toda a carteira, numa etapa conhecida como gestão do dinheiro. Essa etapa é feita em conjunto com a análise de riscos e com a determinação da
carteira ótima de ativos, que considera restrições de recursos disponíveis, de risco admissível e de retorno esperado para especificar quantas ações
devem compor o portfólio e em qual proporção. Essa etapa exige o uso de teorias econômicas de sistemas eficientes e métodos de otimização de
funções-objetivo (multiobjetivo) do modelo matemático associado, normalmente maximizando a relação retorno/risco. Muitas etapas desse processo
costumam ser realizadas de modo manual pelo investidor, ou através de ferramentas computacionais de aplicabilidade restrita, obrigando o investido a
utilizar diferentes ferramentas de forma isolada. O desenvolvimento de um sistema que integrasse diferentes ferramentas e implementar as técnicas
envolvidas nesse processo seria de grande utilidade e interesse de pequenos investidores.
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Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓDIO DE TEMPEROS COMERCIALIZADOS NA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE
E-mail: ana.formiga@estacio.br
Docente orientador: ANA EMÍLIA FORMIGA MARQUES

RESUMO
O teor de sódio nos alimentos é um fator que preocupa a todos que estão relacionados com a saúde da população e por isso a redução de consumo de
sódio tem sido tema prioritário nas ações de enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis em todo o país, devido sua relação com o risco de
hipertensão arterial e complicações cardiovasculares. O consumo de temperos industrializados tem sido um dos fatores relacionados ao alto consumo
de sal nas preparações alimentícias. Na região do Cariri cearense, é notória a utilização de temperos para incrementar os sabores da alimentação diária.
Objetivo: Diante disso, esse projeto se propõe a analisar o teor de sódio presente nos principais temperos industrializados comercializados na cidade
de Juazeiro do Norte no Estado do Ceará. Para isso será realizado procedimentos de identificação de cloretos, determinação de matéria inorgânica e
comparação com a legislação Brasileira. Para tal, será necessário: analisar os rótulos dos temperos em pó comercializados na cidade de Juazeiro do
Norte, CE; classificar os produtos quanto ao excesso de sódio de acordo com a OPAS, 2016; classificar os produtos quanto ao teor de sal em baixo,
médio e alto nível, de acordo com a Food Standards Agency, 2014; comparar o teor de sódio contido nos alimentos, com o preconizado pela Legislação
Brasileira – Resolução 54/2012; e Estimar a proporção da oferta de sódio em relação ao Valor Diário de Referência. Metodologia: Será utilizado o
método de Mohr, que é uma metodologia de titulação de precipitação em que é possível quantificar a quantidade de sódio na forma de cloreto de
sódio. Em seguida, por meio de cálculos estequiométricos, é possível encontrar a concentração de sódio. Por se tratar de um estudo experimental, de
análise quantitativa de produtos comercializados, a pesquisa não precisa de aprovação em comitê de ética. Resultados Esperados: Espera-se que a
partir dos resultados obtidos seja possível disseminar os cuidados nas preparações caseiras com esse tipo de tempero, diminuindo, assim, o consumo
de sódio de maneira indireta na dieta.
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Projeto(s) do curso: Medicina
Título: ANÁLISE DA LETALIDADE E TRANSMISSIBILIDADE DO COVID-19 NA REGIÃO NORDESTE NO ANO DE 2020
E-mail: ana.formiga@estacio.br
Docente orientador: ANA EMÍLIA FORMIGA MARQUES

RESUMO
A pandemia da COVID-19 instaurada em 2020 tem como causa o vírus SARS-cov-2 de origem Chinesa. A doença é marcada principalmente por
sintomas respiratórios, que podem ser leves ou evoluírem para Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) levando a altas taxas de
letalidade. A transmissão acontece por meio de gotículas respiratórias e fômites. O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi notificado em fevereiro de
2020, desde então o número de acometidos aumenta diariamente. A rápida expansão do Coronavírus e seus impactos levam à necessidade da análise
dos fatores agravantes de transmissão e letalidade, assim como, a monitorização das curvas epidemiológicas. Objetivos: Esse projeto de pesquisa tem
como objetivo realizar levantamento de dados relacionados às taxas de transmissão e letalidade do COVID-19 do Brasil no ano de 2020. Metodologia:
Tal projeto se configura como um estudo qualitativo e quantitativo, baseado em pesquisa ecológica e sistemática. A população será constituída do
número de pacientes diagnosticados com COVID-19 no território brasileiro no ano de 2020 contabilizados nos dados do DATASUS. Os dados dos
estados brasileiros serão coletados no Boletim Epidemiológico do DATASUS, na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), no Sistema IBGE de
Recuperação Automática (SIDRA) e no Painel Coronavírus do Ministério da Saúde do ano de 2020. Os dados serão consolidados em bases de dados
armazenadas no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBG) MySQL, agregados por município, estado e região, contendo dados de
incidência, mortalidade, letalidade e dados socioeconômicos. Após a coleta e organização dos dados, eles serão interpretados, comparados entre si e
correlacionados com os resultados das análises das variáveis de cada região. A pesquisa e a atualização dos dados serão realizadas semanalmente
pelos integrantes do projeto de pesquisa e pelos voluntários. Resultados Esperados: Espera-se, ao final da análise, identificar os fatores agravantes da
letalidade e transmissibilidade bem como traçar medidas que visem à redução dos impactos atuais e futuros à saúde e no âmbito socioeconômico
causados pela pandemia.
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Título: ANÁLISE DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA NA PANDEMIA DE SARS-COV-2: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE CORPUS TEXTUAL
E-mail: modestorolim@yahoo.com.br
Docente orientador: MODESTO LEITE ROLIM NETO

RESUMO
Desde o início da pandemia do COVID-19, iniciou-se uma debate internacional sobre a saúde mental dos prisioneiros e tem sido um problema de saúde
pública. Neste contexto, a prisão enfrenta um grande desafio no combate a essa doença, cujo tratamento mais eficaz ainda depende de medidas
preventivas relacionadas à higiene do espaço pessoal e público, ventilação adequada e isolamento social, corroborando para uma maior investigação
no enquadre situação da doenca/intervenção/saúde. Objetivo: analisar, por meio de técnicas de análise lexical e de conteúdo, os possíveis impactos na
saúde mental da população carcerária no contexto da nova pandemia do COVID-19. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo cuja amostra (não
probabilística, ou seja, por conveniência) será realizada na bases de dados: PubMed, Scopus e PILOTS, complementada pela seleção de manchetes nos
cinco principais jornais do mundo, de acordo com o “Ran ing de Not cias da Web 2019” do 4º International Media and Ne spaper (2019): - The New
York Times (https://www.nytimes).com), The Guardian (https://www.theguardian.com/international), The Wall Street Journal,
(https://www.wsj.com/), The Dailly Maill, (https: //www.dailymail .co.uk / home / index.html), Kompas e Liberty Times. (https://www.kompas.com/).
O período temporal na literatura será de dezembro de 2019 a julho 2021 para as duas fases. A seleção dos manuscritos e dos jornais ocorrerá
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principalmente por meio da análise de resumos (para artigos) e títulos. A análise seguirá alguns critérios de elegibilidade: (1) ser redigido em inglês,
português ou espanhol; (2) abordar o impacto psiquiátrico dos prisioneiros da pandemia de COVID-19; (3) no caso de artigos que, com o texto
completo, estejam disponíveis no Portal de Revistas do Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior).
Após tabulação, os dados serão processados no software IRaMuTeQ (Interface de pesquisa para análises multidimensionais de textos e questionários),
versão 0.7 alfa 2, desenvolvido por Pierre Ratinaud, que permite a análise estatística de corpus textual e tabelas / palavras individuais. Resultados
Esperados: A presença de doenças infecciosas é preocupante, considerando que, em pacientes psiquiátricos nas prisões, elas são extremamente mais
agressivas devido à sua vulnerabilidade imuno-genética. Eles também podem estar expostos a mais barreiras para acessar serviços de saúde oportunos,
devido à discriminação associada a problemas de saúde mental nos serviços de saúde; eles são muito mais suscetíveis ao estresse em comparação com
a população em geral e podem ter dificuldades em adotar "medidas de barreira" (medidas comportamentais para proteger a si e a outros do vírus) e
cumprir as instruções de confinamento. Desse modo, produzir uma proposta de instrumento didático-pedagógica, a partir dos intercruzamentos das
evidencias, que possam auxiliar o processo de captação de informações sobre os possíveis impactos na saúde mental da população carcerária no
contexto da nova pandemia de COVID-19, perpassa nosso objeto de investigação.
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Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE EXTRATOS ETANÓLICOS DE ESPÉCIES DE PLANTAS DO CARIRI CEARENSE
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RESUMO
Estudos com plantas e utilização em terapias combinatórias têm sido estimulados, devido ao aumento considerável de infecções provocadas por
microrganismos resistentes aos antimicrobianos utilizados na clínica. 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, e por 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 Colocado uma solução contendo 900µl de BHI e 100µl do inóculo em eppendorf. Em seguida
distribuiu-se 100µl desta solução em cada cavidade da placa de microdiluição, e 100µl de extrato na primeira cavidade, 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 da atividade antibiótica e antifúngica dos extratos será realizada em concentração subinibitória (MIC/8) dos extratos a serem estudados.
Sendo 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 será misturado 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. 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. 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: COMPARAÇÃO DO IMPACTO DO TRATAMENTO ENTRE INTERVENÇÃO CORONARIANA PERCUTÂNEA E A CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO
MIOCÁRDICA NA INSUFICIÊNCIA CORONARIANA
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RESUMO
A síndrome coronariana aguda (SCA) é um termo utilizado para englobar um grupo de patologias relacionadas à injúria ao miócito cardíaco, entre elas
estão o infarto agudo do miocárdio (IAM) com Supradesnivelamento do segmento ST (SST), o IAM sem SST e a angina instável, sendo essa patologia de
grande incidência e responsável por uma morbimortalidade considerável, principalmente, por mudanças relacionadas aos hábitos de vida da população
mundial. Clinicamente, os três termos referem-se a pacientes que demonstram sinais compatíveis com isquemia miocárdica, sendo de suma
importância o reconhecimento precoce da patologia já que o tratamento instituído tem melhores resultados quando iniciados logo que o paciente
chega ao serviço médico. A divisão das apresentações de SCA tem um cunho histórico, mas são diferentes, sobretudo, em suas maneiras de
tratamento, dessa forma, as diferentes formas da síndrome coronariana respondem de forma individualizada aos tratamentos instituídos. Objetivo:
enfatizar as intervenções de reperfusão, fazendo um comparativo entre a intervenção percutânea e a cirurgia de revascularização, pois tem se
mostrado como as propostas terapêuticas com os melhores resultados em relação a morbimortalidade relacionada a SCA. Metodologia: Este estudo,
quantitativo, descritivo, prospectivo e documental, pretende comparar o impacto, sobre a mortalidade, do tratamento com intervenção coronariana
percutânea e cirurgia de revascularização miocárdica em pacientes com insuficiência coronariana no Hospital do Coração do Cariri (HCC). O estudo será
realizado entre os meses de agosto de 2020 e agosto de 2021, por meio de filtragem de informações através dos prontuários dos pacientes admitidos
no HCC que foram internados primariamente na UCO e/ou na enfermaria do hospital com diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda (SCA). A
amostra será do tipo intencional, composta por todos pacientes com SCA confirmados por meio de história clínica, ECG e enzimas cardíacas. Serão
avaliados dados do paciente, comorbidades, risco cardíaco e informações após a admissão do paciente ao hospital. Resultados Esperados: comparar a
taxa de mortalidade entre essas terapias de reperfusão para observar em nosso meio, qual o método que traz os melhores índices de mortalidade.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Antônio Matheus Gomes Mota
Lorenna Pereira Pires
Pedro Gabriel Matias Couras
Anne Karoline Avelino Silva

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

Medicina
Medicina
Medicina
Medicina

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Título: COMPARAÇÃO DO IMPACTO DO USO DO ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA) GUIADO PELOS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO
MAGGIC SCORE ANTES E APÓS O USO DO MEDICAMENTO

ESTÁCIO FMJ

E-mail: thyciarafontenele@gmail.com

Docente orientador: THYCIARA FONTENELE MARQUES

RESUMO
A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica resultante de um conjunto de adaptações locais e sistêmicas que intentam manter a hemostasia
cardiovascular, ao mesmo tempo em que acabam por desregular essa hemostasia, sendo essa dualidade característica marcante da doença e causador
de um empecilho para determinar uma terapêutica eficaz. A IC é a via comum de diversas doenças, ocasionando uma síndrome clínica complexa e
sendo de fundamental importância a observação dessa síndrome, já que as mudanças nos hábitos de vida da população e o aumento da expectativa de
vida acarretam riscos maiores de desenvolvimento da insuficiência e consequente prevalência aumentada dessa morbidade. A IC, entre outras formas,
pode ser dividida quanto a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) em três grupos diferentes: IC com fração de ejeção preservada (≥50%), IC
com fração de ejeção intermediária (entre 40% e 49%) e IC com fração de ejeção reduzida (<40%) sendo as principais diferenças entre essas
classificações a repercussão clínica, a mortalidade e a resposta ao tratamento. O presente estudo, enfatiza a IC com fração de ejeção reduzida, pois é a
classe que se mostra mais responsiva ao tratamento instituído, mostrando considerável redução da mobimortalidade. Objetivo: a proposta do estudo é
demonstrar a eficácia do sacubutril / valsartana (Entresto®) já que é uma alternativa terapêutica que se mostrou positiva para a diminuição das
internações por IC e mortalidade dos pacientes. Metodologia: Este estudo, quantitativo, descritivo, prospectivo e documental, pretende avaliar o
impacto na melhora clínica dos pacientes com IC em uso de entresto no Hospital do Coração do Cariri (HCC). Será realizado entre agosto de 2020 e
agosto de 2021, por meio de filtragem de informações através dos prontuários dos pacientes admitidos na Unidade Coronariana (UCO) ou na
enfermaria com diagnóstico primário de IC. A amostra será do tipo intencional, composta por todos pacientes com ICC confirmados por meio de
história clínica e ecocardiograma. Serão avaliados dados do paciente, risco cardíaco (através do MAGGIC score) e informações após a admissão do
paciente ao hospital. Resultados Esperados: permitir uma melhor compreensão do uso do entresto na insuficiência cardíaca com fração de ejeção
reduzida.
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RESUMO
Diabetes é uma doença metabólica caracterizada por promover uma hiperglicemia plasmática, apresentando um metabolismo deficiente de
carboidratos, gorduras e proteínas. A hiperglicemia é resultante da menor secreção de insulina e/ou resistência a sua ação periférica e pode ser
classificada em diabetes tipo 1, 2 e gestacional. O termo tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência
absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. O diabetes mellitus tipo 2 é
caracterizado por uma deficiência ou falha na manutenção da homeostase da glicose, resulta de defeitos na secreção e ação da insulina, associada ao
estilo de vida que pode desencadear a obesidade e sedentarismo. Diabetes Mellitus Gestacional associa-se tanto a resistência à insulina quanto à
diminuição da função das células beta pancreáticas. O diagnóstico correto e precoce do diabetes e das alterações da tolerância à glicose é essencial
para que sejam adotadas medidas terapêuticas de modo que possam evitar o aparecimento de diabetes nos indivíduos com tolerância diminuída e
retardar o aparecimento das complicações crônicas nos pacientes diagnosticados com diabetes. Objetivo: analisar de forma comparativa os efeitos
anti-inflamatórios e hipoglicemiante de dois monoterpenos, α e β pineno - em modelo diabetes experimental induzido por aloxano. Metodologia:
Serão utilizados 350 ratos machos Wistar (200 - 250 g). Para avaliação dos dois monoterpenos serão separados 6 grupos para α pineno e 6 grupos
para o β pineno, cada grupo contendo dez animais. Neste experimento, será avaliado o efeito hipoglicemiante e deslipidêmicos de cada
monoterpeno, durante 7, 15 e 30 dias de tratamento. Os grupos também serão submetidos ao teste do edema de pata induzido por carragenina para
avaliação do potencial anti-inflamatório. O projeto de pesquisa será submetido ao comitê de ética da em pesquisa com animais da Estácio-FMJ antes
do início dos experimentos, e que serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. Resultados Esperados: Espera-se com este
projeto contribuir para o melhor conhecimento das propriedades farmacológicas dos monoterpenos (α e β pineno), substância com propriedades
medicinais largamente encontradas em óleo essencial e utilizadas na medicina popular.
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RESUMO
A cura pela fé está presente na sociedade ocidental desde os primórdios da humanidade, principalmente entre os indígenas. Muitos buscam nas
orações das benzedeiras ou até mesmo em medicações naturais produzidas pelas mesmas, respostas para suas enfermidades, objetivando a cura. Em
alguns casos, muito antes da procura por profissionais da saúde formalizados dentro das academias estás são recorridas. O ofício das benzedeiras é
passado de geração a geração, porém, hoje, pode-se considerar que o papel das pessoas que curam pela fé está desaparecendo porque as filhas e/ou
netas dessas mulheres não estão tendo interesse na continuidade do legado. Diante do risco de desaparecimento dessa cultura surge a inquietação em
saber em que espaços na cidade de Juazeiro do Norte no estado do Ceará as benzedeiras ainda estão atuando, a forma como realizam esta atividade, o
impacto das mesmas sobre a sociedade e o meio o qual estão inseridas. Objetivo: Mapear, investigar e analisar as atividades dessas mulheres.
Metodologia: a observação será o primeiro passo para as análises das práticas das rezas, seguido de entrevista com perguntas previamente elaboradas
que contemplaram de forma geral o assunto a ser abordado e posteriormente será feito perguntas de acordo com a individualidade em seus diversos
aspectos da prática vista. Somado a isto, com autorização de todos os envolvidos serão feitas filmagens e fotografias que registraram todas as etapas
com seus respectivos momentos que sejam estes de relevância ao projeto. De acordo com o observado, registrado e constatado será feita uma análise
a partir das narrativas e demais evidências tornando possível assim, traçar um perfil sobre quem são essas mulheres, em que condições e circunstâncias
estas atuam quem são as pessoas que as procuram e suas motivações e qual o papel da medicina convencional diante dessa cultura de busca pela
benzedeira. Resultados Esperados: Espera-se dessa maneira, que ao final da investigação possa-se ter um perfil tanto das benzedeiras quanto das
pessoas que as procuram, principalmente diante das suas respectivas enfermidades, quantificar por bairros da cidade de Juazeiro do Norte e como a
medicina convencional lida com a prática das orações através das mulheres que afirmam não terem escolhido e sim atenderam ao chamado para a
missão de ajudar o próximo, através de orações e práticas da fé que podem levar a curar as pessoas, sendo estas na maioria das vezes sem nenhuma
instrução acadêmica.
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RESUMO
A epilepsia, especialmente a do tipo do lobo temporal medial, é uma das condições que apresenta maior resistência à terapia farmacológica. A piperina
é um dos principais componentes de plantas do gênero Piper, cujas atividades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, anti-tumorais, têm sido bastante
evidenciadas nos últimos anos. Objetivo: Avaliar a possível ação neuroprotetora da administração crônica de baixas doses de piperina nos parâmetros
comportamentais observados no modelo de epilepsia induzida pela administração única de elevada dose de pilocarpina. Além disso, pretende-se
verificar os efeitos de tal administração subcrônica, quer isoladamente, quer como pré-tratamento ao modelo, nos níveis de monoaminas (seus
metabólitos) e aminoácidos do córtex cerebral, estriado e hipocampo, importantes áreas envolvidas nas crises epilépticas. Os níveis de marcadores do
estresse oxidativo também serão quantificados em tais áreas. Metodologia: Serão utilizados camundongos que comporão grupos de 8 animais cada.
Um grupo com animais não tratados, mas submetidos aos mesmos estresses de administração dos demais. Um grupo controle, que receberá água
destilada como pré-tratamento crônico durante 30 dias. Seis grupos que receberão a administração de piperina, nas doses de 5, 10 e 20 mg/kg, por via
oral (v.o), durante 30 dias. Ao final do período crônico de tratamento, 60 min após a administração da última dose, 3 desses 6 grupos, além do
controle, receberão a administração de metilescopolamina 1 mg/kg, via subcutânea e, 30 min depois, também via i.p., pilocarpina na dose de 350
mg/kg (P350). Os outros 3, receberão soro fisiológico, i.p. Em cada grupo, os principais parâmetros comportamentais observados no modelo serão
quantificados, e a capacidade da administração crônica prévia de piperina de modificá-los será avaliada. Duas horas após a entrada dos animais no
Status Epilepticus (SE), será administrado diazepam (1 mg/kg) para a interrupção das convulsões. Os grupos serão então acompanhados diariamente,
durante 45 dias para avaliar o aparecimento de crises espontâneas recorrentes e seus parâmetros comportamentais. Quatro semanas depois da
primeira crise espontânea, os animais serão eutanasiados para remoção das áreas cerebrais e quantificação dos níveis de monoaminas (e seus
metabólitos) e aminoácidos. Os grupos que só receberão o tratamento com piperina, também serão eutanasiados para os mesmos fins, 48 h após a
última administração. Os animais terão ainda seus cérebros encaminhados para o estudo dos níveis de marcadores do estresse oxidativo. Resultados
Esperados: em virtude da demonstração, por estudos anteriores, do potencial efeito neuroprotetor de substâncias extraídas de plantas do gênero
Piper, espera-se que tal efeito se reflita também nesse modelo.
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Título: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔNICA DE BAIXAS DOSES DOXICICLINA NO MODELO DE ESQUIZOFRENIA INDUZIDA POR CETAMINA EM
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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
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 intraperitoneal de Cetamina (25mg/kg) por 5
dias, uma semana após o seu nascimento, segundo um dos modelos de esquizofrenia proposto para roedores. A partir do 28º dia de início do
tratamento anterior, iniciar-se-á a administração subcrônica, por via oral, de soro fisiológico (grupo controle) ou 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 esquiva-passiva 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 cetamina em ratos. Assim, possivelmente tal efeito se reflita também neste modelo de esquizofrenia.
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Título: ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DA FRAÇÃO PROTÉICA DO LÁTEX DE Himatanthus drasticus (JANAGUBA) EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO
MODELO DE ESTRESSE CRÔNICO IMPREVISÍVEL
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RESUMO
A Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel, também conhecida como “Janaguba” é uma planta medicinal de conhecimento popular que possui efeitos
analgésico, anti-inflamatório e antitumorais. Estudos realizados com o látex revelaram o Lupeol como importante constituinte da espécie H. drasticus,
atribuindo a este componente a relação com ação anti-inflamatória, destacando também a presença de triterpenos pentacíclicos. O acetato de lupeol,
isolado do látex de H. drasticus apresentou potente ação anti-inflamatória provavelmente relacionada à sua habilidade de prevenir a produção de
mediadores pró-inflamatórios. Objetivo: Avaliar as alterações comportamentais e neuroquimicas em camundongos tratados com fração protéica do
látex de Himatanthus drasticus submetidos ao estresse crônico imprevisível. Metodologia: Serão utilizados 210 camundongos Swiss fêmeas, com peso
entre 22-25g, saudáveis, procedentes do biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ. Para a indução do estresse crônico, os animais
serão submetidos durante 21 dias a diferentes estressores. Após, o protocolo do ECI, serão realizados testes comportamentais Nado forçado e Campo
Aberto em todos os grupos. Após a repetição do protocolo do ECI será realizado o teste comportamental de Interação Social preferência de solução por
sacarose (etapa 2). Na terceira etapa, o protocolo do ECI será repetido e, ao final, serão realizados testes comportamentais (Labirinto em y e labirinto
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em cruz elevado), com posterior dissecação das áreas cerebrais para determinação Determinação dos Níveis de Monoaminas/Metabólitos, (etapa 3).
Para a quarta etapa, o protocolo de ECI será repetido, e ao final deste serão realizados testes comportamentais (Esquiva Passiva – etapa 4). Para a
última etapa, o protocolo de ECI será repetido, e ao final deste serão realizados testes comportamentais (Reconhecimento de Objetos) com posterior
dissecação das áreas cerebrais para determinação da expressão de Nitrito, MDA, GSH. Após os testes de comportamento os ratos serão eutanasiados e
seus cérebros retirados para determinação de monoaminas em HPLC, determinação da concentração de nitrito/TBARS e análise histopatológica e
imunohistoquímica (TH/DAT). O Estudo Histopatológico será realizado pela técnica de Nissl, onde fatias correspondentes à região do hipocampo e
corpo estriado serão retiradas de cada grupo, colocadas dentro de uma solução de formol a 4% tamponado (pH 7.0) durante 24 horas e, após esse
período, em solução de etanol a 70%. As fatias serão processadas em blocos de parafina para obtenção dos cortes histológicos com 20 μm de
espessura com a utilização de um micrótomo. As lâminas serão coradas com Cresil Violeta (técnica de Nissl). Imediatamente após, os cortes serão
desidratados em diferentes concentrações de álcool, clarificados com xilol e montados com lamínula e Entellan®. Esse procedimento será realizado no
Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza. Os dados serão avaliados por ANOVA, seguido do Newman-Keuls
como post hoc, considerados diferenças para p<0.05. O projeto de pesquisa será submetido ao comitê de ética da em pesquisa com animais da EstácioFMJ antes do início dos experimentos, e que serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. Resultados Esperados: Diante de
evidências relacionando efeitos anti-inflamatórios importantes da H. drasticus e da relação entre neuroinflamação, estresse e alterações neurológicas,
espera-se que a fração proteica dessa planta apresente bons resultados neuroprotetores.
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RESUMO
A Tanatologia é o estudo científico sobre a morte, suas causas e fenômenos a ela relacionados. Esse tema promove diversas sensações ao ser
abordado, uma vez que a maioria das pessoas não se vê preparada para lidar com situações que envolvam a morte, e isso se deve a questões pessoais,
além de dificuldades de enfrentamento adquiridas ao longo da vida. Contudo, essa abordagem faz-se necessária tendo em vista a recorrência do tema
principalmente na rotina de profissionais de saúde. Objetivos: investigar transtornos psíquicos em acadêmicos de medicina e enfermagem nas
faculdades públicas e privadas da região do Cariri Cearense para que as possíveis evidências possam contribuir com a academia de maneira a minimizar
danos psicossociais e melhorando a qualidade de vida dos estudantes em formação. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo exploratóriodescritivo e será realizada uma abordagem quantiqualitativa. Essas duas abordagens serão realizadas tendo em vista uma análise estatística descritiva
simples, de modo que sejam abordados os dados sociodemográficos e seja apresentada uma tabulação dos dados quantitativos relacionados ao
universo de dados não qualificáveis do âmbito dos transtornos psíquicos. Para a coleta de dados haverá a utilização do Google Docs e os
procedimentos para utilização desta ferramenta no sentido de garantir qualidade, idoneidade no processo, são descritos a seguir: As perguntas do
formulário serão inseridas diretamente no Google Docs e ficarão disponíveis online para os pesquisadores, estando salvo em um servidor virtual
Google; antes das perguntas referentes a pesquisa será possível incluir o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Resultados Esperados: Assim,
esperamos que o os resultados obtidos com a realização desse estudo nos possibilite desenvolver outros trabalhos atrelados ao tema, bem como,
realizarmos simpósios acerca da saúde mental, como uma forma de amparar e fornecer conhecimento às pessoas que sintam essa necessidade e por
fim, que possamos participar de congressos simpósios e semanas de iniciação científica, entre outros.
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RESUMO
A violência contra a mulher não é um acontecimento que ocorre apenas no cenário atual. É tão arcaico quanto a sociedade. O que surge no novo
panorama é o temor com o triunfo dessa violência como conjuntura primordial para a edificação de nossa sociedade. E mais recente ainda é a criação
de leis que buscam se não a resolução, a amenização do problema, de forma que a criminalização da violência contra as mulheres, não só através de
leis, mas também, e principalmente, pela solidificação de sistemas específicos, por meio dos quais o poder judiciário pode ser acionado para defender e
socorrer as mulheres vítimas e penalizar os agressores. Dessa forma, a violência contra a mulher apresenta-se como importante campo de pesquisa e
tal estudo estaria associado a necessidade de acompanhar o andamento dessa política de interesse público, em particular, no Cariri Cearense. A
violência contra a mulher no Brasil tem sido tema de estudos e pesquisas nas últimas décadas em função do grande número de ocorrências de
mulheres que sofrem violência física, psicológica, matrimonial e moral. No Cariri cearense esta situação não é diferente e considerando os municípios
que compõem o triângulo Crajubar como cidades de médio e grande porte, tanto no setor econômico como populacional, faz-se necessários estudos
no âmbito local, a fim de se identificar os principais fatores envolvidos na ocorrência da temática. Objetivos: Explicitar os tipos de violência contra a
mulher na região do Cariri cearense tomando como base de dados os registros do Instituto Médico Legal – IML em Juazeiro do Norte, no período
2018 – 2019. Este Projeto se justifica pela necessidade de acompanharmos o desenvolvimento dessa política no Ceará, em especial no Cariri cearense.
Metodologia: O Projeto tem como metodologia a pesquisa de base bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica reúne materiais que possam ser
encontrados em diversas fontes, livros, artigos, mídias digitais e principalmente dados do Instituto Médico Legal-IML de Juazeiro do Norte. Em seguida
a categorização, conforme os objetivos e descrição dos sujeitos: tipos de violências, objetos utilizados, faixa etária das vítimas, localização residência e
do crime, etnia/raça, dentre outros. Resultados Esperados: Identificar o perfil de violência contra a mulher na região do Cariri Cearense, especialmente
no triângulo Crajubar.
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Título: PERFIL DA RESISTÊNCIA BACTERIANA EM HOSPITAIS DA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE
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RESUMO
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
ESTÁCIO FMJ

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. 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.
Aluno: Jennifer Catarina Albuquerque Nascimento
Aluno: Izadora Alencar Nogueira
Aluno: Ananda Gomes Campos

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

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

Título: PREVALÊNCIA DAS NEOPLASIAS NO CARIRI-CE: ESTADIAMENTO, TRATAMENTO E MORTALIDADE, UM ESTUDO ECOLÓGICO
E-mail: jrfs22@hotmail.com
Docente orientador: JULIANA RIBEIRO FRANCELINO SAMPAIO

RESUMO
A incidência e a mortalidade por câncer são elevadas no Brasil, elas mudam de acordo com a variação dos fatores de risco a que a aquela região está
mais exposta, havendo uma variação importante entre as regiões brasileiras. No Brasil, a estimativa anual de incidência de câncer no triênio 2020-2022
é de 625 mil casos. Objetivo: descrever o perfil epidemiológico da prevalência, do estadiamento, do tratamento e comparar o perfil de mortalidade das
neoplasias malignas nas seguintes variáveis: sexo, idade, etnia; verificar o espaço decorrido entre o ano do diagnóstico da neoplasia com o início do
tratamento para neoplasia; demonstrar a relação existente entre: sexo, idade, etnia e tipo de neoplasia com o tempo de tratamento empregado na
macrorregião do Cariri- Ceará no período de 2013 a 2019. Metodologia: Realizar-se-á um estudo ecológico de caráter transversal de base populacional
com abordagem quantitativa, utilizando-se dados secundários a partir do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) disponibilizado pelo
departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), as doenças serão classificadas de acordo com a Código Internacional de Doenças
(CID 10). O período a ser estudado será de 2013 a 2019. A pesquisa será realizada entre os meses de julho a dezembro de 2020. Será também realizada
uma revisão integrativa da Literatura sobre as neoplasias mais prevalentes no Brasil, Região Nordeste e Estado do Ceará no período de 2013 a 2019.
Para isto serão utilizados artigos científicos publicados nos últimos cinco anos (2015 a 2019) nas bases de dados PubMed, LILACs e Scielo nas línguas
portuguesa, inglesa e espanhola, bem como serão coletados dados secundários a partir do SIH/SUS. Resultados Esperados: Espera-se com os
resultados deste estudo, identificar as principais características das neoplasias malignas na Macrorregião do Cariri e observar as lacunas existentes no
sistema de saúde quanto ao diagnóstico e início de tratamento das neoplasias, possibilitando a implementação de medidas que venham mitigar a
mortalidade, melhorando o prognóstico.
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RESUMO
Diante dos longos turnos de trabalho (que alcançam em média 16 horas por dia), do risco de infecção por uma doença de alta infectividade e da
insuficiência de medidas de proteção biológica, o sofrimento mental para os profissionais da saúde tornou-se subitamente evidente tendo como
repercussão a ocorrência de distúrbios do sono, ansiedade e depressão. Assim, observa-se que o surto de COVID-19 não só deixava vulnerável a saúde
física, mas também a saúde mental desses trabalhadores. Objetivo: Analisar através uma revisão sistemática da literatura as repercussões psiquiátricas
em profissionais da saúde atuantes nos sistemas de saúde no combate às implicações clínicas causadas pelo COVID-19. Método: A pesquisa sistemática
com metanálise de todos os artigos publicados será efetuada nas bases de dados PubMed, Embase, ISI (Web of Science) e Scopus, usando a seguinte
combinação de descritores: “COVID-19” OR “Coronavirus Infections” (Medical Subject Headings – [MeSH term]; “Health Personnel” OR “Health Care
Provider” [MeSH] term); and “Mental Health” (MeSH term), desde dezembro de 2019 até 2020. O motivo da limitação temporal 2019-2020 foi que,
durante esse período, houve uma expansão da pesquisa sobre os profissionais de saúde como populações vulneráveis em termos de contaminação da
doença altamente virulenta. Portanto, a preocupação para com os profissionais de saúde tem sido associada à ansiedade, incluindo múltiplas
manifestações clínicas como depressão diante da convivência de inúmeras mortes, longos turnos de trabalho e sua associação como importante
indicador de exaustão psíquica nas diversas incógnitas e demandas no tratamento de pacientes com COVID-19. Stata, versão 14.0 (Stata Corp) será
aplicado para coletar dados e análises relevantes nesta metanálise. Cada valor numérico do resultado será apresentado com um intervalo de confiança
de 95% (IC95%). O viés de publicação será detectado pelo teste de Egger e pelo teste de Begg, P <0,05 será considerado um viés de publicação
significativo. Além disso, a análise de sensibilidade será realizada para testar a estabilidade dos resultados pelo software Stata 12.0. Resultados
Esperados: Para além das análises da sintomatologia psiquiátrica, algumas medidas intervencionistas podem contribuir para amenizar o estresse
vivenciado pelos profissionais de saúde e promover melhora da saúde mental mesmo em tempos de pandemia. Em primeira instância, é importante
promover o reconhecimento de, nas circunstâncias atuais, emoções violentas, incluindo raiva, irritabilidade ou alterações de humor devem ser vistas
como reações ao estresse normais e compreensíveis e não devem ser processadas culposamente. É imperativo também garantir que as necessidades
básicas sejam atendidas, além de fazer pausas suficientes, manter uma dieta saudável e permanecer fisicamente ativo.
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RESUMO
Os transtornos mentais são síndromes que interferem em processos biológicos e psicológicos, os quais regulamentam aspectos emocionais, cognitivos
e comportamentais dos indivíduos, são um grupo de doenças que incluem depressão, ansiedade, bipolaridade, transtornos alimentares e esquizofrenia,
sendo importante salientar que num aspecto global, eles estão presentes por todo o mundo, principalmente em países de renda mais baixa, que
possuem dados mais escassos, menos atenção e poucas possibilidades de tratamento. Os transtornos mentais mais comuns referem-se a ansiedade e
depressão. Globalmente, 4,4% da população sofrem de transtornos depressivos e 3,6% de ansiedade. No Brasil estas prevalências são de 5,8% e 9,3%,
respectivamente. O presente estudo visa traçar o perfil epidemiológico dos usuários dos Centros de Atenção Psicossociais do município de Jaraguá do
Sul, SC no período de 2014 a 2019. O estudo será descritivo, com abordagem quantitativa e compreenderá o período de 01/01/2014 a 31/12/2019. A
população será composta por aproximadamente 5433 usuários dos três Centros de Atenção Psicossociais: Centro de Atenção Psicossocial II, Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e Centro de Atenção Psicossocial Infantil. As variáveis sociodemográficas (sexo, idade, procedência, escolaridade,
estado civil, ocupação e renda) e clínicas (origem do encaminhamento, diagnóstico segundo a classificação internacional de doenças,
acompanhamento, uso e tipos de medicamentos, tempo de tratamento e motivo de abandono do tratamento) serão avaliadas por meio de dados
secundários, consultando os prontuários eletrônicos. Os dados serão analisados com auxílio da estatística descritiva e inferencial, por meio do teste
exato de Fisher para a verificação da associação entre dados sociodemográficos e os diagnósticos clínicos dos usuários. Os resultados encontrados
permitirão conhecer o perfil epidemiológico dos usuários, possibilitando a elaboração de ações e estratégias objetivando o aprimoramento deste
serviço de saúde.
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UROCULTURA EM GESTANTES ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO OBSTÉTRICO DE HOSPITAL TERCIÁRIO MATERNO-INFANTIL EM
JARAGUÁ DO SUL, SC
E-mail: ana.miquelao@estacio.br
Docente orientador: Ana Karina Benthien

RESUMO
Infecção do Trato Urinário (ITU) é caracterizada pela replicação de bactérias no trato urinário, situação frequente em gestantes a qual predispõe a
complicações do período de parto e puerpério. Embora a incidência de bacteriúria assintomática (BA) em mulheres grávidas seja similar à de mulheres
não grávidas, o risco de incidência de complicações agudas, tais como pielonefrite em mulheres grávidas com BA é significativamente maior. A
pielonefrite na gravidez tem sido associada a muitas complicações perinatais, incluindo bacteremia, doenças respiratórias, insuficiência, anemia,
doença renal, hipertensão, parto prematuro e baixo peso ao nascer O objetivo deste trabalho de pesquisa é determinar a prevalência de bacteriúria
assintomática (BA) em gestantes bem como o seu perfil de sensibilidade antimicrobiana através da realização do exame de urocultura em gestantes
que forem atendidas no pronto atendimento obstétrico do hospital materno-infantil no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Será realizado um
estudo transversal e descritivo dentro da disciplina de Microbiologia e Imunologia do Curso de Medicina em parceria entre a Faculdade Estácio de Sá e
o Hospital Jaraguá, no município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. Para a realização deste projeto, o estudo passará pela aprovação de um
Comitê de Ética em Pesquisa, conforme o que prevê a Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde de 12 dezembro de 2012 além de ser
autorizado pelo diretor médico do Hospital Jaraguá. Todas as pacientes participantes desse projeto de pesquisa serão estudadas seguindo os preceitos
da Declaração de Helsinque e do Código de Nuremberg além de respeitadas as Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional
de Saúde. Farão parte da pesquisa as gestantes atendidas no Pronto Atendimento Obstétrico do Hospital Jaraguá, que concordarem em participar da
pesquisa e que apresentem perfil definido neste projeto. As atividades de coleta de dados epidemiológicos, amostras biológicas e processamento dos
resultados serão desenvolvidas pelos alunos do curso de medicina sob supervisão do docente. A coleta e o processamento dos materiais biológicos está
prevista para ocorrer entre os meses de agosto de 2020 a julho de 2021. As uroculturas positivas serão identificadas e realizados os testes de
sensibilidade dos isolados bacterianos aos antibióticos comumente utilizados para tratamento. A coleta e o processamento das amostras seguirá as
recomendações da ANVISA e da SBPC (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial). Os dados obtidos serão tabulados no programa
Microsoft Excel 2010 durante o período de coleta e processamento das amostras e analisados por estatística simples, utilizando frequência e
porcentagens organizados em tabelas e gráficos. Os resultados obtidos serão comparados a diversos estudos publicados sobre esta comorbidade
gestacional. Os resultados parciais e finais serão apresentados à II Jornada de Iniciação Científica da ESTÁCIO JARAGUÁ, no segundo semestre de 2021 e
ao XIII Seminário de Pesquisa da Estácio que será realizado em outubro/2021, bem como poderão ser apresentados a outros congressos científicos que
ocorrerem em áreas afins. Este projeto de pesquisa oportunizará aos estudantes de medicina, participantes a vivência da pesquisa, ampliar o contato
com os pacientes, manipular as amostras obtidas, discutir os resultados obtidos, estudar os casos encontrados, identificar os agentes etiológicos das BA
e IT identificadas bem como sua resist ncia frente aos antimicrobianos “in vitro”.
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RESUMO
O termo macrossomia é compreendido como o peso do feto acima do percentil 90 para a idade gestacional ou em absoluto, acima de 4 Kg, e
independe de variáveis demográficas. O reconhecimento pré-natal dos fetos portadores de macrossomia apresenta relevância significativa ao
consideramos que ela pode refletir um distúrbio da saúde das mães ou mesmo um problema intrínseco do seu feto. A macrossomia fetal demanda um
planejamento ainda mais ampliado para a gravidez, para o parto e para o período neonatal, haja vista um maior risco de parto distócico e complicações
potencialmente significativas. Fetos macrossômicos aumentam a chance de traumas maternos como a laceração de trajeto ou a distócia de progressão
ou de injúrias ao recém-nascido como a lesão de plexo braquial, a hipoglicemia ou mesmo o óbito neonatal. No Brasil e na América Latina os fetos
macrossômicos representam cerca de 5,4 % dos nascimentos, o que denota a sua frequência elevada e a necessidade de reconhecimento de
estruturação adequada e do dimensionamento dos serviços para o suporte adequado aos mesmos. Importante considerar que os dados recentes
referentes às estatísticas de nascimento sugerem uma tendência a um aumento da incidência dessa condição, o que pode estar associado com o
aumento da prevalência de pessoas com sobrepeso e obesidade e com hábitos alimentares inadequados e sedentarismo em parte da nossa população.
Com o objetivo da avaliar as características dos fetos Macrossômicos nascidos na Maternidade Municipal de Juazeiro foi desenvolvido o presente
estudo. O mesmo foi desenhado de modo a se constituir de um estudo de base hospitalar, retrospectivo, observacional. Considerando-se uma
incidência de 5,4 % de macrossomia, foi calculado com o EPI-INFO 7.2 um tamanho amostral de 100 pacientes para um nível de significância de 95%. Os
dados serão analisados no referido programa e para descrever as características da amostra serão utilizadas as medidas de tendência central e
dispersão, além da distribuição das frequências. Os relatórios serão emitidos em tabelas de distribuição de frequências simples para variáveis
categóricas, calculando-se ainda médias ou medianas, e seus respectivos, desvios-padrão e intervalo interquartis, para variáveis quantitativas.
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Título: ÓLEO ESSENCIAL DE ALLIUM SATIVUM COMO POTENCIAL ANTIMICROBIANO CONTRA CEPAS DE ACINETOBACTER BAUMANNII E
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RESUMO
A ocorrência de infecções hospitalares causadas por micro-organismos multirresistentes é cada vez mais frequente e preocupante, pois é oneroso para
o sistema de saúde. Para a Organização Mundial da Saúde, é prioridade a busca de novos tratamentos para esses patógenos, principalmente
Acinetobacter baumannii resistentes aos carbapenêmicos e Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Esses patógenos possuem uma
grande capacidade de contaminar superfícies como todas aquelas que constituem um leito hospitalar. As infecções causadas por estas bactérias são
difíceis de tratar, principalmente porque elas podem apresentar resistência múltipla aos antimicrobianos utilizados na antibioticoterapia tradicional.
Diante disso, tem-se buscado novas alternativas para o controle de micro-organismos como a utilização de produtos naturais, sozinhos ou combinados
com os antibióticos. Com isso, o Allium sativum, popularmente conhecido como alho, tem se destacado por suas propriedades antibacterianas e
antifúngicas, sendo alvo de estudos por apresentar capacidade anti-inflamatória, sendo composto por alicina, um organossulfurado com ação no
produto in natura, dos extratos ou óleo essencial, frente a diversos micro-organismos. Assim, o objetivo desse projeto é compreender as técnicas de
cultivo e isolamento bacteriano, avaliar o potencial antimicrobiano do óleo essencial de A. sativum, sozinho e combinado com antibióticos frente a
isolados de A. baumannii e S. aureus, e verificar possíveis efeitos tóxicos do mesmo óleo. Para isso, inicialmente, o óleo essencial será produzido por
meio de hidrodestilação do bulbo de A. sativum utilizando um aparelho de Clevenger. Os isolados serão cultivados em Ágar Mueller Hinton a 37 ºC por
24 h antes da realização de todos os testes. Será testada a viabilidade do óleo essencial e depois será avaliada a sua atividade antimicrobiana in vitro e
de antibióticos de uso tradicional por meio de microdiluição em caldo, a fim de determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e concentração
bactericida mínima (CBM). Em seguida, serão realizadas avaliações da atividade sinérgica entre o óleo essencial e os antibióticos por meio do método
de checkerboard. Por fim, serão realizados testes de toxicidade com o óleo essencial. Com a realização desse estudo, espera-se verificar o potencial
antimicrobiano do óleo essencial de A. sativum e divulgar através de comunicação científica interna e externa com a publicação de seus resultados.
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Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DE CARÓTIDA EM UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) EM
JUAZEIRO-BA: IMPORTÂNCIA DO RASTREIO EM PACIENTES ASSINTOMÁTICOS
E-mail: antonio.rafael@estacio.br
Docente orientador: Antônio Rafael de Oliveira Brito

RESUMO
As doenças cardiovasculares são responsáveis por elevadas taxas de morbimortalidade na atualidade, especialmente em países de primeiro mundo. Da
mesma forma, a doença aterosclerótica de carótida (DAC), é responsável por grande parte dos casos de isquemias cerebrais e está, intimamente,
associada à presença de doenças cardíacas. Estudos mostram que a prevalência da DAC é em torno de 1,1% na população em geral. Sendo assim, é um
dos temas mais relevantes na área cardiovascular pelas inúmeras consequências de sua evolução, e pelas dificuldades que as sequelas da aterosclerose
carotídea geram para os pacientes e seus familiares, sendo assim o tratamento eletivo proporciona a redução da mortalidade e das complicações
associadas à doença carotídea. A relevância do estudo relaciona-se com a identificação na literatura de alguns conflitos de informações a respeito do
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rastreio da aterosclerose carotídea em pacientes assintomáticos e com alto risco cardiovascular, aliada à necessidade da construção de uma base de
dados sobre as características da população local. Essa patologia possui mecanismo fisiopatológico já determinado, entretanto, os hábitos de vida
atuais (consumo de alimentos ricos em gorduras, tabagismo, estresse físico e mental) contribuem para sua evolução, que geralmente converge para
desfechos desfavoráveis. Atualmente esse diagnóstico é realizado de forma precisa pelo Ultrassom com Doppler vascular, que é um método de imagem
disponível no Sistema Único de Saúde, não invasivo e barato, contudo, há uma ressalva, o fato de ser operador-dependente, o que fragiliza a
confiabilidade do método na ausência de profissional treinado e certificado para realizar o exame. Diante disso, realizar-se-á um estudo transversal,
descritivo com análise de pacientes para elaboração de perfil epidemiológico da aterosclerose de carótida na Atenção Primária à Saúde de
Juazeiro/Bahia. Objetiva-se ao final, avaliar a importância do rastreamento da doença carotídea em pacientes assintomáticos, colaborando para
melhorar os índices de saúde nas unidades de atendimento básico vinculadas à Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro/Bahia.
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RESUMO
Aneurisma é definido como uma dilatação focal e permanente das três camadas da parede de uma artéria, apresentando um aumento de, no mínimo,
50% do diâmetro da luz do vaso. Dentre suas apresentações, o aneurisma da aorta abdominal (AAA) é o mais prevalente em todo o mundo. Esta
condição apresenta cerca de 2% de prevalência global, predominante no gênero masculino e em idade superior 65 anos. As manifestações clínicas são
variadas e na maioria das vezes cursa de forma assintomática nas fases iniciais; cerca de 5 a 20% dos diagnósticos são realizados de forma incidental,
em que o primeiro sinal é a ruptura do aneurisma, uma emergência cirúrgica que apresenta mortalidade em torno de 80%. Em contrapartida, o
tratamento eletivo proporciona a redução da mortalidade e das complicações associadas ao AAA, o que representa uma redução na taxa de
mortalidade hospitalar, passando a ser menos de 5% contra os 50% nos casos emergenciais de ruptura do aneurisma. Portanto, diagnóstico precoce,
redução dos fatores de riscos modificáveis e o acompanhamento seriado dos pacientes para tratamentos oportunos reduzem as taxas de
morbimortalidade dos AAA. Diante disso, esse trabalho tem como o objetivo evidenciar a importância do rastreamento para o diagnóstico precoce do
AAA na população adscrita em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Juazeiro-BA, estimando a prevalência do diagnóstico incidental de
AAA na população e analisando o perfil desses pacientes. Trata-se de um estudo transversal, descritivo com análise de pacientes submetidos à triagem
para diagnóstico incidental de AAA. Serão elencados pacientes do Sistema Único de Saúde atendidos nas UBS vinculadas à Faculdade de Medicina
Estácio de Juazeiro. Os critérios de inclusão serão homens em idade acima de 65 anos e mulheres acima de 60 anos. Como critério de exclusão,
utilizaremos pacientes já diagnosticados com AAA. O método diagnóstico utilizado para avaliar os pacientes incluídos no estudo será a ultrassonografia
(USG) com Doppler vascular, realizada por um profissional especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
(SBACV), e certificado na área de atuação em ecografia vascular com Doppler pela SBACV e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). Nesse estudo
espera-se obter maiores informações sobre a prevalência de AAA na região, ressaltando a importância do método de triagem ultrassonográfica para a
redução da morbimortalidade dos pacientes acometidos.
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RESUMO
Staphylococcus aureus são bactérias que vêm causando graves problemas para a saúde, com alta morbidade e letalidade, especialmente aquelas que
apresentam resistência aos antimicrobianos tradicionais, como é o caso das S. aureus resistentes à meticilina (MRSA), designadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como sendo um dos patógenos mais importantes na busca por novos antimicrobianos como alternativa para tratá-las. Além
disso, as bactérias desta espécie possuem capacidade de produzir biofilme, auxiliando em sua persistência e conferindo maior tolerância à fagocitose,
desinfetantes e antibióticos. Neste sentido, a busca por antimicrobianos que sejam eficazes contra estes micro-organismos, tanto em sua forma
planctônica quanto dentro do biofilme, são essenciais para auxiliar na saúde mundial. Assim, vem sendo recomendado o uso de produtos naturais de
plantas como o gengibre (Zingiber officinale Roscoe), que é uma planta já utilizada na medicina popular, com atividade antimicrobiana comprovada,
sendo também um potencial produto para testes de sinergismo com antimicrobianos tradicionais, a fim de reverter a resistência microbiana. Com isso,
essa pesquisa tem como objetivo compreender técnicas de cultivo e isolamento bacteriano, avaliar o potencial efeito antimicrobiano do extrato de Z.
officinale Roscoe, sozinho e em combinação com antibióticos, frente a S. aureus, avaliar o potencial antibiofilme desse extrato, assim como avaliar seus
efeitos tóxicos. Para isso, o extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro, utilizando cepas de S. aureus coletadas de
pacientes com infecção hospitalar, já caracterizadas bioquimicamente. Os isolados serão suspendidos em caldo Mueller Hinton e depois semeados em
Ágar Mueller Hinton para confirmação de sua viabilidade e pureza. A determinação da concentração inibitória mínima e bactericida mínima do extrato
e dos antibióticos será realizada por microdiluição em caldo. O efeito sinérgico será avaliado pelo método de checkerboard e a atividade antibiofilme
será realizada pelo método de violeta de genciana. Também serão realizados testes de toxicidade do extrato. Com esse estudo espera-se obter maiores
informações sobre o potencial efeito antimicrobiano do extrato de Z. officinale Roscoe e divulgar através de comunicação científica interna e externa
com a publicação de seus resultados.
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RESUMO
São vários os patógenos envolvidos nas infecções hospitalares, dentre eles o Acinetobacter baumannii, bactéria gram negativa que se apresenta em
forma de bacilos, com capacidade de produzir biofilmes, reforçando a sua facilidade de contaminar superfícies como todas aquelas que constituem um
leito hospitalar. Essa bactéria é responsável por causar doenças como pneumonia e infecções de pele. Para tratar essas bactérias, vários
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antimicrobianos são indicados, porém, seu uso sem controle leva à pressão seletiva sobre os agentes, consequentemente, causando a seleção daqueles
que são resistentes. Por essa razão as políticas públicas para a saúde vêm estudando diversas alternativas para minimizar a prevalência da resistência,
como a utilização de extratos de plantas, entre elas, Allium sativum, uma planta utilizada como condimento e conhecida popularmente como alho. O
extrato vegetal vem sendo estudado em diversos patógenos por seu teor anti-inflamatório natural composto por alicina, um organossulfurado. Esse
composto bioativo possui ações imunoestimulantes, antioxidantes, antifúngicas e antibacterianas. Assim, essa pesquisa tem como objetivo avaliar o
potencial antibacteriano do extrato de A. sativum, sozinho e em combinação com antimicrobianos de uso tradicional, frente a isolados de A.
baumannii, e verificar possíveis efeitos tóxicos do extrato. Para isso, o extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro,
utilizando cepas de A. baumannii coletadas de pacientes humanos, já caracterizadas bioquimicamente. Os isolados serão suspendidos em caldo
Mueller Hinton e depois semeados em Ágar Mueller Hinton para confirmação de sua viabilidade e pureza. A determinação da concentração inibitória
mínima (CIM) e concentração bactericida mínima (CBM) serão realizadas por microdiluição em caldo. A atividade sinérgica entre o extrato e os
antibióticos será avaliada por meio do método de checkerboard. Também serão realizados testes de toxicidade. Com esse estudo espera-se obter
maiores informações sobre o potencial antimicrobiano do extrato de A. sativum frente a A. baumannii e divulgar através de comunicação científica
interna e externa com a publicação de seus resultados.
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RESUMO
As infecções hospitalares têm sido responsáveis por altas taxas de mortalidade em todo o mundo, sendo cada vez mais necessário investir em políticas
para controle dessa incidência. Dentre os patógenos responsáveis pela propagação dos casos de infecção hospitalar, está o Staphylococcus aureus, uma
bactéria gram positiva que faz parte da microbiota natural da pele e das fossas nasais. Várias terapias já foram implantadas para o tratamento de
infecções provocadas pelo S. aureus, as mais utilizadas são os antibióticos, no entanto, o uso indiscriminado destes tem provocado pressão seletiva,
que acarreta em cepas cada vez mais resistentes. Diante disso, tem-se pesquisado novas alternativas antimicrobianas, como o estudo de extratos
vegetais. O Allium sativum conhecido vulgarmente por alho é uma planta normalmente utilizada como tempero, porém com efeitos anti-inflamatórios
e imunomodulador já conhecidos através de pesquisas, que também avaliam seu extrato, sozinho e em combinação com antibióticos, como uma
importante ferramenta contra alguns micro-organismos. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo compreender técnicas de cultivos e
isolamento, avaliar a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) do extrato de A. sativum e dos antibióticos,
vancomicina e oxacilina, sozinhos e em combinação, frente a S. aureus, além de avaliar o potencial efeito antibiofilme do extrato. Para isso, o extrato e
os antibióticos serão utilizados no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro contra cepas de S. aureus, já caracterizadas bioquimicamente,
originárias de pacientes de hospital, e uma cepa de “methicillin-resistant Staphylococcus aureus” (MRSA como controle positivo. Os isolados serão
suspendidos em caldo Mueller Hinton (MH) e depois semeados em Ágar Mueller Hinton para confirmação de sua viabilidade e pureza. A determinação
da CIM e CBM do extrato e dos antimicrobianos será realizada pelo método de microdiluição em caldo, o potencial efeito sinérgico será avaliado pelo
método de checkerboard e a atividade antibiofilme será avaliada pelo método de violeta de genciana. Com esse estudo espera-se obter maiores
informações sobre o potencial efeito antibacteriano do extrato de A. sativum, bem como divulgar através de comunicação científica interna e externa
a publicação de seus resultados.
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RESUMO
Ajudando a remodelar famílias por aumentar a liberdade sexual e reprodutiva das mulheres, o Dispositivo Intrauterino (DIU), método contraceptivo de
longa duração, tem se mostrado seguro e eficaz. O DIU não medicado é uma opção para quem deseja contracepção livre de hormônios e para as que
têm contraindicações relativas ou absolutas à contracepção hormonal combinada como as tabagistas, obesas, diabéticas, hipertensas e outras. No
Brasil, o seu uso ainda é restrito, sendo o contraceptivo de escolha de apenas 1,5% das mulheres, o que pode contribuir para os indicadores de
gestação não planejada em nosso país, estimado em cerca de 1 a cada 2 gravidezes na América Latina, as quais contribuem para indicadores
desfavoráveis de saúde como a alta incidência de gestação em adolescentes (1 a cada 4 no Brasil), as taxas de aborto ou a significativa
morbimortalidade materna associadas ao exercício não pleno dos direitos sexuais e reprodutivos. Com o objetivo de ampliar o acesso ao DIU no
município de Juazeiro da Bahia a área técnica da Secretaria de Saúde do município iniciou em 2018 um programa com 3 eixos de ação: a) a inserção de
DIU após o parto na sua Maternidade Municipal, b) a formação de unidades satélite para implantação do DIU nas unidades de Saúde e c) a criação do
Ambulatório de Inserção do DIU na Maternidade de Juazeiro, o qual criava um fluxo integrando a atenção básica e a especializada. com protocolo
baseado em evidências e que também se propõe a ser um cenário de formação prática para profissionais do município que instalarão as unidades
satélite após o estágio supervisionado neste Ambulatório. Com a intenção de conhecer os resultados desse programa foi desenvolvido o presente
projeto, um estudo retrospectivo, observacional, de corte transversal. envolvido objetivando retratar os resultados do Programa de Estímulo ao uso do
DIU em Juazeiro da Bahia. O estudo se propõe a analisar os prontuários de pacientes assistidas no ambulatório da Maternidade Municipal de Juazeiro.
No período programado para a pesquisa foi estimado a investigação de pelo menos 389 prontuários para que a amostra seja representativa de 1 ano
de atividades do programa, considerando as possíveis perdas habituais de registros. A análise dos dados será realizada pelos próprios pesquisadores no
programa Epi-Info 7. Para descrever as características da amostra serão utilizadas as medidas de tendência central e dispersão, além da distribuição das
frequências. Toda a pesquisa será conduzida seguindo os preceitos estabelecidos na resolução 466/2012 do conselho nacional de saúde.
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RESUMO
O presente projeto de extensão consiste em um estudo para a aplicação em outros ramos jurídicos do artigo 9º, §2º, II da Lei 11.340/06 denominada
Lei Maria da Penha, com o intuito de promover um entendimento mais aprimorado e cientifico sobre o referido artigo, uma vez que em sua redação
não se encontra um entendimento concreto e isso acaba abrindo várias lacunas e discussões doutrinárias, já que o mesmo pode ser interpretado de
várias formas. A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de proteger as mulheres vítimas de Violência Doméstica, devido a sua vulnerabilidade em
relação aos agressores, e isso, despertou do legislador uma proteção não somente no âmbito familiar, mas no âmbito profissional. Ao citarmos a
referida Lei, nos remete apenas ao Direito Penal, uma vez que a sua concepção foi referida a um crime, mas não podemos ficar restritos nos tipos de
violência, nas penalidades ou em outros fatores trazidos por ela, e sim, utiliza-la, ou melhor, interpreta-la com base em outras áreas jurídicas que muito
das vezes não são lembradas, como o Direito do trabalho, o Direito Previdenciário e outros, já que no artigo 9º permite a manutenção do vínculo
trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até seis meses da mulher vítima da violência doméstica, e é o que causa a
divergência doutrinária, pois existem correntes que acreditam que a competência em julgar seria da Justiça do Trabalho e outras que dizem que a
competência seria da Justiça Federal, por ser responsabilidade do INSS, sendo classificado com uma espécie de um auxiliam ou um benefício cedido
como forma de suspensão do contrato de trabalho pelo período afastado. O projeto de extensão se iniciará com uma pesquisa em relação ao
entendimento dos magistrados e doutrinadores em relação a aplicação, de quem será a competência em julgar, se pode ser qualificado como um
benefício ou será apenas um afastamento em forma de interrupção e não suspensão. O intuito não é restringir somente nisso, e sim despertar também
a lei em sua totalidade, como a sua aplicação, a maneira em que as vítimas enxergam a sua aplicação, que é um ponto muito importante, isso trás a
realidade da lei e pode ser feita uma pesquisa de campo dentro da própria Delegacia Especializada ao Atendimento as Mulheres (DEAM) na cidade de
Juiz de Fora, ciar projetos dentro de escolas para orientar sobre o assunto que é muito relevante e nos dias atuais estão em alta e obteve um aumento
significante dos dados anteriores. Uma vez que tenhamos estabelecido às áreas do direito que podem ser envolvidas, passaremos a fazer contato com
a comunidade para levar atendimento jurídico especializado a estas vítimas, bem como pretendemos estender nossos objetivos com vistas à
conscientização e educação do público regional. Para tal, pretendemos criar e utilizar, como material de referência, uma cartilha de cunho lúdico, cujo
conteúdo contemple as principais áreas do direito e possam ser disponibilizados pelos meios de comunicação e entregues nas visitas aos bairros.
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RESUMO
Os impactos da pandemia de Covid-19 serão profundos. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde elevou o estado da
contaminação para o nível de pandemia, e, até agora, já são mais de 355 mil mortes no mundo. O combate ao vírus ainda está longe de terminar, mas
os impactos políticos, sociais e econômicos já podem ser observados. Assim como os impactos jurídicos. As relações trabalhistas, a contaminação nos
presídios, o inadimplemento contratual, a suspensão dos prazos processuais – essa é só uma pequena amostra dos temas que irão demandar a atenção
dos juristas e pesquisadores nos próximos anos. A presente pesquisa busca adicionar mais um tema para a investigação: o direito à privacidade. O
debate quanto ao direito à privacidade não é novo; com o aumento do poder tecnológico e a capacidade de processamento de dados possível graças à
big data, milhões de dados pessoais são adicionados a cada dia na internet, conferindo novos contornos à proteção de intimidade e da vida privada.
Mas a pandemia de Covid-19 acabou por escancarar a necessidade de redefinirmos o direito à privacidade. Isso se dá em razão do fato de que vários
países (inclusive o Brasil) estão utilizando tecnologias de vigilância digital no combate no vírus. Vigilância de aglomerações por celulares, aplicativos de
monitoramento de doentes, drones de vigília de quarentena, vigilância de movimento de infectados, divulgação online da posição de infectados,
câmeras equipadas com tecnologias de reconhecimento facial (capazes, inclusive, de medir a temperatura corporal) – todas essas práticas estão sendo
utilizadas para o bem comum, mas o uso irrestrito e sem regulamentação coloca em xeque o direito à privacidade e, em última instância, a própria
democracia. A China conseguiu uma excelente resposta ao vírus, diminuindo de forma considerável o número de casos diários, ao custo de uma
vigilância digital maciça. Nesse sentido, o direito à privacidade precisa ser redefinido tendo em vista as novas tecnologias e o impactos da pandemia de
Covid-19. Perdemos a privacidade, mas ganhamos em saúde/segurança. Esse é o caminho? Não há como compatibilizar esses valores? Para responder
a tais perguntas, a presente pesquisa irá investigar dois objetos de exame: (i) o estudo crítico existente sobre a dicotomia entre a privacidade e a
saúde/segurança e (ii) as legislações brasileiras voltadas para a proteção da privacidade (em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, já aprovada
pelo Congresso Nacional mas cuja vigência ainda está pendente). Através da leitura e discussão de artigos científicos e livros sobre esses temas, a
presente pesquisa pretende aumentar a fortuna crítica relativa ao direito à privacidade.
Aluno: Vinícius de Carvalho Rios
Aluno: Larissa Giotti Silva

Curso do aluno: Direito
Curso do aluno: Direito
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título: PANORAMA DO JORNALISMO AUDIOVISUAL BRASILEIRO:ESTUDO SOBRE A INFORMAÇÃO EM MULTITELAS
E-mail: aline.maia@estacio.br
Docente orientador: Aline S C Maia Lima

RESUMO
Este projeto de pesquisa visa analisar, comparativamente, dois telejornais de redes tradicionais de TV aberta e de maior audiência no Brasil e três
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canais de notícias no Youtube, quais sejam: Jornal Nacional (TV Globo), Jornal da Record (TV Record), TV Folha, My News e Nexo Jornal. A meta é
compreender semelhanças e particularidades da produção jornalística audiovisual de cada meio, certos de que discutir e analisar a relação entre
jornalismo, produção audiovisual e possibilidades advindas da convergência midiática da Internet tornou-se questão imperativa aos profissionais de
jornalismo na atualidade. Ao final, objetivamos contribuir para o traçado da evolução do jornalismo audiovisual no Brasil, bem como compreender as
demandas hodiernas do campo, de modo que possamos captar tendências a fim de apontar caminhos para o jornalismo audiovisual, tanto para quem
atua em âmbito acadêmico quanto para o mercado profissional. A pertinência deste estudo justifica-se exatamente pelo atual momento observado no
jornalismo audiovisual brasileiro: Conforme a última "Pesquisa Brasileira de Mídia - Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira" (PBM),
realizada em 2016, 63% dos brasileiros têm na TV o principal meio de informação, o que acentua o papel central deste veículo como canal de
visibilidade para a experiência coletiva e cotidiana dos sujeitos. Entretanto, nos últimos anos, vemos a internet crescer como um meio contemporâneo
de comunicação que dialoga, converge e influencia outras mídias, antes vistas como concorrentes. A mesma PBM posicionou a internet em segundo
lugar como meio preferido dos entrevistados quando o assunto é informação. Não por acaso, observamos, na atualidade, que os principais canais de
televisão no Brasil têm buscado na web mais espaço para divulgar seus conteúdos e chamar a atenção para a sua grade de programação tradicional.
Empenham-se, em rede aberta de TV, em estratégias para envolver e atrair quem tem se direcionado para redes sociais digitais em busca de
informação e entretenimento. Novidades anunciadas pelo Jornal da Record (JR) em setembro de 2019 (sob o mote de oportunizar mais interação com
o público) ilustram bem este movimento: o JR passou a apostar em distintas ações no campo digital, como convidar seus telespectadores para
produzirem memes sobre as reportagens exibidas. Paralelamente, iniciativas pioneiras, nascidas no universo da web, buscam ocupar um espaço até
então restrito às emissoras de TV, ou seja, o espaço da produção e circulação de conteúdos audiovisuais. Como exemplo, citamos o canal no Youtube
do Nexo, jornal digital criado em 2015, e o My News, no YouTube desde 2018, idealizado por Mara Luquet, jornalista e especialista em economia e
finanças, e pelo publicitário Antonio Tabet, fundador dos canais Porta dos Fundos e Desimpedidos. Ha, ainda, mídias de outros segmentos que também
têm tratado de delimitar seu espaço na internet nesta busca pelo público, investindo em jornalismo audiovisual mesmo que este não seja seu campo
original. Um exemplo é a TV Folha, canal mantido no YouTube desde 2011 pelo jornal Folha de São Paulo. A partir de revisão bibliográfica,
coleta gravação dos jornais conteúdos listados (2 de T aberta e 3 do Youtube , e a “leitura flutuante” (BARDIN, 2009 dos dados coletados,
objetivamos traçar uma categorização da observação empírica, a fim de discutir a informação em multitelas e colaborar para a produção de
conhecimento acerca do atual panorama do jornalismo audiovisual brasileiro.
Aluno: Anna Cecilia Chaves Limongi de Mello
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RESUMO
A Publicidade e Propaganda é um campo profissional destinado a promover produtos, marcas, serviços, instituições do terceiro setor, públicas e
privadas, com o intuito de gerar uma imagem positiva; manter uma competitividade favorável no mercado, solidificando tais empreendimentos e
organizações. Dado o cenário mercadológico atual, no qual diversos setores apresentam elevada concorrência e instabilidade econômica macroambiental, torna-se fundamental o investimento em publicidade. Para atender toda essa demanda, o publicitário necessita de preparo e uma base de
saberes que somente a graduação na área é capaz de lhe proporcionar. Durante o curso, os estudantes se deparam com disciplinas fundamentadas nos
campos da comunicação social, marketing e gestão, que os permitem compreender a dinâmica dos veículos midiáticos; conhecer ferramentas
tecnológicas, promocionais e institucionais, bem como desenvolver o pensamento estratégico para lidar com os mais diversos cenários
mercadológicos. Além do conhecimento acadêmico, é importante que o graduando concilie esses ensinamentos às práticas de trabalho de forma
complementar, algo adquirido nas experiências de estágio ou nos laboratórios experimentais que a Instituição de Ensino Superior os oferece. A Agência
Experimental do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora é o primeiro contato de inúmeros alunos com o
mercado de trabalho, possibilitando aos integrantes atender clientes externos que apresentam desafios reais de comunicação. Apesar disso, durante a
rotina de trabalho, nem sempre os alunos conseguem analisar os casos dos anunciantes com profundidade, se dedicando ao segmento atendido,
elaborando planos à longo prazo e construindo diálogos teórico-práticos. Nesse sentido, o projeto pretende fornecer a esses alunos a oportunidade de
investigar no período de um ano, estudos de caso de um dado segmento com a finalidade de proporcioná-los o entendimento da importância da
pesquisa; do estudo detalhado e contínuo do anunciante e do mercado em que o mesmo está inserido; da criação de um plano de comunicação e
marketing e do embasamento teórico nesse processo. Para isso, será realizada uma revisão de literatura acerca de estudos que abordam os
fundamentos da publicidade e propaganda (SANT’ANNA, 2001 o planejamento de comunicação (L PETTI, 2001 e mar eting (AMBROSIO, 1999); a
criação publicitária (WAITEMAN, 2006) e a comunicação institucional (PRANDO, 2006). A partir desses estudos os alunos poderão vivenciar atividades
acadêmicas e desenvolver habilidades teórico-práticas sobre os conteúdos referentes à esfera publicitária aplicando os conceitos aos casos de clientes
reais. O segmento escolhido como objeto de estudo é o mercado pet dividido em três nichos: pet shop; hotel-creche e ONG de proteção animal. O
desenvolvimento do projeto resultará na elaboração de três planos de comunicação e marketing para essas organizações que servirão como base
comparativa para a análise dos alunos: o antes e depois. Ou seja, diante da prestação dos serviços de consultoria dos alunos a essas organizações, o
quão melhor se encontra a comunicação dos anunciantes com seus clientes reais e potenciais? Tais resultados serão relatados em duas produções
científicas que serão inscritas em eventos acadêmicos e submetidas à revista científica. A professora orientadora e os integrantes do grupo realizarão
encontros periódicos para a discussão dos casos. Assim, os alunos terão a oportunidade de vivenciar de forma real e completa o planejamento e gestão
de um processo publicitário.
Aluno: Rafael Cunha Leal e Nogueira
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RESUMO
A pandemia do novo coronavírus tem afetado inúmeros países e ocasionado mudanças efetivas nos mais diversos âmbitos, tal como a saúde, a ciência,
a economia, a sociedade e as tecnologias de informação e comunicação. Com mais tempo em casa devido ao distanciamento social, as pessoas tem
consumido mais produtos oriundos dos meios de comunicação tradicionais e digitais, como o jornalismo e o entretenimento, algo que pode ser
mensurado pela audiência de emissoras de rádio e televisão; ao acesso e engajamento nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Embora o
aumento do público possa ser considerado um fator positivo, inúmeros são os obstáculos enfrentados por essas mídias, como por exemplo, o combate
às fake news no caso do Jornalismo e a manutenção dos conteúdos inéditos no ar no caso do Entretenimento, tendo em vista as limitações decorrentes
do isolamento social. A condição atual obriga, portanto, que esses canais de comunicação se adaptem e se reinventem com muita rapidez e pouco
planejamento, ou seja, é um cenário desafiador para os profissionais de comunicação da atualidade. Nesse sentido, o projeto pretende compreender
de que forma os meios de comunicação estão sendo impactados pela crise epidêmica e qual o legado desses efeitos nas mídias. Para isso, será
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realizada uma revisão de literatura acerca de estudos que abordam a cultura dos veículos de comunicação de massa e digitais, articulando-os e
aplicando-os ao fenômeno da pandemia, como o conceito de Privatização Móvel, de Raymond Williams (2016); a Cultura da Convergência, de Henry
Jenkins (2009); o Pós-Humano, de Lúcia Santaella e o Tribalismo Pós-Moderno, de Michel Mafesoli (2007). A partir desses estudos os alunos poderão
vivenciar experiências acadêmicas e desenvolver habilidades críticas sobre conteúdos referentes à área da Comunicação Social e seus diálogos com
questões sociais da contemporaneidade. 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 engrandecedor.
Aluno: Manfrini Lucas Gonçalves Calmona de Andrade
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RESUMO
A utilização inteligente e eficiente de energia em indústria e fábrica tem como objetivo a redução dos custos e diminuição dos impactos ambientais
provocado pela geração da energia utilizada. Nesse sentido, diversos são os fatores que podem ser avaliados para que este desejo seja alcançado.
Quando se objetiva transportar um fluido (líquido ou gases) de um ponto a outro, ocorre perda de carga (perda de pressão) (Pereira, 2011). As perdas
de carga em tubulações são divididas entre as perdas que ocorrem nos trechos lineares e as perdas devido as conexões do sistema (Munson, 2002). As
tubulações de transmissão de água ou vapor dimensionadas incorretamente causam o aumento de energia, diminuição da produtividade, aumento de
custos produtivos, baixa qualidade dos produtos e maior impacto ambiental (Mattioni, 2013). À vista disso, capacitar e qualificar mão de obra para
projetar e dimensionar as possíveis perdas de carga que ocorrem nas tubulações é de extrema importância no Ensino de Engenharias. Neste projeto,
será construído um experimento de perda de carga de baixo custo, utilizando materiais de fácil acesso e a plataforma Arduíno. Para a construção do
experimento, os pesquisadores irão fazer um levantamento das principais tubulações/conexões que são utilizadas na construção civil, em indústrias e
no sistema de irrigação de pequenos agricultores da região. As medições das perdas de cargas nas tubulações/conexões serão realizadas por meio de
um código computacional na linguagem C e, após isso, essa linguagem será implementada na plataforma Arduíno. Com o auxílio da plataforma Arduino
será possível medir as diferenças de pressões em diferentes pontos das tubulações/conexões. Levando-se em consideração esses aspectos e, após o
término desse trabalho, o discente estará habilitado para avaliar as linhas de transporte de fluidos das indústrias e fábricas, diagnosticando se é
necessário um novo dimensionamento para tornar essa linha mais eficiente e ecologicamente correta. Dessa maneira, unindo teoria com o
experimento, os pesquisadores conseguem propor um conjunto de explicações, pois com o experimento pode-se observar os fenômenos e elaborar
problemas. Com a elaboração de um problema, o pesquisador elabora perguntas sobre os fenômenos e cria hipóteses respondendo as essas perguntas
para chegar a uma conclusão científica.
Aluno: Müller Vaniny Silva Esperança
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Situação: PIBIC/Voluntário
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RESUMO
Já nos é bem conhecido o fenômeno de "frenagem" de um corpo que se move sobre uma superfície em decorrência da força de atrito estabelecida
pelo contato entre este corpo e a superfície. Um corpo imerso em um meio e que estando em movimento sofre a ação de uma força oriunda de
contato de toda a sua superfície (interface) com o meio. Um exemplo desse tipo de sistema é um objeto se movendo dentro de um fluido com alta
densidade. Densidade, neste caso, refere-se ao "atrito interno do fluido, que se opõe ao movimento relativo de suas partes e ao movimento de corpos
sólidos que nele estejam imersos, sendo responsável pelos fenômenos dissipativos de energia do fluido em movimento" (NEVES, 2006). A medição da
densidade nos fluidos é de grande importância no estudo do comportamento dos líquidos. A densidade é o coeficiente de atrito interno entre as várias
camadas de um fluído em movimento relativo e descreve a resistência de um fluido ao fluxo. Por exemplo, a redução do atrito entre duas peças
mecânicas pode ser reduzida devido a utilização inteligente de determinado fluido (como exemplo os diferentes tipos óleos automotivos). Outro fator
importante que produz um efeito na densidade é a temperatura. A análise ao efeito da temperatura sobre a densidade é de extrema importância na
avaliação de materiais que serão sujeitos a variações de temperatura durante sua utilização ou processamento (MARQUES, 2012). Um medidor de
densidade tem como base a medida da resistência ao escoamento, num tubo capilar pelo movimento de um elemento através do fluido. Incorporado à
densidade, o efeito da temperatura tem muita importância na tecnologia alimentar, em particular nas análises em óleos (DEHGHANNEJAD et al., 2013)
e leite (ABRANTES; CAMPÊLO; SILVA, 2014). O parâmetro da acidez do azeite pode ser relacionado com o processamento e conservação, elevação da
temperatura, bem como a decomposição dos componentes lipídicos existente (PERI; 2014). Ainda nesse contexto, as fraudes mais praticadas ao leite
são devido ao aumento de volume por adição de água, o que acarreta de uma certa forma na viação da densidade do leite (SILVA, 2013). Diante do
exposto, nesse projeto, os discentes serão capacitados para construir um medidor de densidade de baixo custo para analisar e avaliar as alterações na
densidade em óleos leite.
Aluno: Henrique Guilherme Guimarães Rocha Júnior
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa se propõe a desenvolver uma aplicação computacional para dimensionamento de reservatórios de amortecimento de
enchentes, e compatibilização com o sistema de drenagem existente em áreas críticas, a serem definidas. Tendo-se em vista a grande importância de
um processo otimizado de controle de cheias, até mesmo devido ao fato de, na falha desse, possivelmente poderem ser observadas grandes perdas
econômicas, e de vidas humanas, faz-se de alta relevância o emprego de tais dispositivos de amortecimento. É pretendido, aqui, não somente o
desenvolvimento da aplicação em si mas, também, apesar da generalidade pretendida para a mesma, dimensionar reservatórios que possam
realmente ser inseridos e acoplados às tubulações de drenagem, se existentes, atenuando as vazões de cheia; se não, propor outras soluções de
engenharia, também lançado mão dos reservatórios, a fim de reduzir os picos de vazão. O comportamento dos reservatórios, objetivando seu
dimensionamento, será verificado pelo processo do flood routing em reservatórios, que consiste em se computar, iterativamente no tempo, os níveis
da água acumulada, os volumes armazenados e as vazões descarregadas. A linguagem de programação a ser utilizada será o Visual Basic for
Applications (VBA) e, após aferida a precisão dos resultados, haverá a migração para a linguagem Java, a fim de permitir o uso também em
equipamentos celulares. São propostas atividades de escritório e atividades de campo. As atividades de escritório constituem-se em reuniões semanais
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com o professor orientador, leitura da bibliografia sobre o assunto e apreensão dos conceitos envolvidos, desenvolvimento da aplicação propriamente
dita, seleção e avaliação das áreas com risco de enchente, leitura e interpretação de mapas, e reuniões com a Secretaria de Obras e com a
Subsecretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora. As atividades de campo compreendem visitas iniciais a locais previamente definidos, a fim
de levantar as restrições não visíveis em escritório, como áreas efetivamente disponíveis, interferências, e novas visitas, mais à frente, a fim de inserir
os reservatórios, já dimensionados, no sistema, acoplando-os e fazendo as devidas adequações. Assim, por ser uma pesquisa com forte aplicabilidade
prática, envolvendo, inclusive, questões de cunho social, acredita-se que sejam gerados resultados que possam destacar o nome do Centro
Universitário Estácio Juiz de Fora.
Aluno: Vinícius Martins Galil
Aluno: Weverton Gabriel de Oliveira Fernandes
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RESUMO
A educação infantil, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no ano de 1996, é reconhecida como a primeira etapa da
educação básica, sendo reafirmada como seu fundamento, sua base. E essa etapa fundamental na formação do indivíduo tem no brincar um aliado já
que é uma oportunidade de imitação do conhecido e de construção do novo. A brincadeira é um importante componente de mediação da apropriação
do mundo, conforme destaca Vigotski (2007), na internalização dos conceitos desse ambiente externo à criança. Dentro desse contexto, a
brinquedoteca é o espaço físico que pode fomentar diferentes formas de apreensão do conhecimento, tendo o lúdico como o mediador do processo
de ensino e aprendizagem. Sendo assim, o presente projeto de pesquisa tem o intuito de utilizar o espaço já criado, a Brinquedoteca, para promover,
não só, a aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças por meio do lúdico, mas também a articulação da prática com a teoria trabalhada
em sala de aula por seus professores, juntamente com os alunos em formação. O que se propõe, portanto, com esse projeto de iniciação científica é a
realização de um trabalho de complementação escolar com crianças, por meio de jogos e brincadeiras, favorecendo o processo de ensino e
aprendizagem. Feito isso, entendemos que pode haver uma contribuição com o início e o fundamento do processo educacional que é a educação
infantil, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2019). Para tanto, pretendemos, inicialmente, aplicar um questionário para os professores
da educação infantil, com o intuito de identificar a demanda do universo a ser pesquisado, utilizar da observação não estruturada para descrever e
compreender como ocorre o processo de ensino e aprendizagem no espaço da brinquedoteca. Por fim, por meio do diário de campo, buscaremos
documentar o trabalho desenvolvido de forma a atingirmos o objetivo desse projeto de pesquisa que é identificar os benefícios da brinquedoteca na
aprendizagem das crianças. Com isso, temos como resultados esperados o trabalho no espaço da Brinquedoteca do curso de Pedagogia do Centro
Universitário Estácio Juiz de Fora como fomentador da aprendizagem e do desenvolvimento integral de crianças por meio do lúdico, e também como
articulador da teoria trabalhada em sala de aula pelos professores do curso com a prática que os licenciados poderão se deparar nas escolas.
Aluno: Renatha Lima Oliveira
Aluno: Rachel Santos da Silva
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RESUMO
O serviço de acolhimento institucional é organizado em diferentes modalidades de equipamentos, conforme o público, e destinam-se ao acolhimento
de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Desse modo, deve ser um espaço mobilizador de novas perspectivas e oportunidades para
crianças e adolescentes que vivenciam essa realidade, oferecendo condições de habitalidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e
privacidade e garantindo serviços essenciais como educação, saúde, trabalho, habitação, dentre outros. Dessa forma, pode-se compreender que, para
as crianças e os adolescentes acolhidos, a instituição se constitui na fonte de apoio social mais próxima e organizada, desempenhando um papel
fundamental para seu desenvolvimento. Aprimorar cada vez mais nossas ações é tarefa primordial e deveremos sempre ter o acolhimento como
medida provisória. O estudo e a intervenção de qualidade, com ações interdisciplinares são ainda as melhores iniciativas a serem desenvolvidas para
que consigamos dar as crianças acolhidas à chance de crescer em ambiente semelhante à vida em família, ou ainda, para que estejam preparados para
que após uma rápida passagem pelo programa, possam ter uma vida plena e feliz seja em sua família de origem ou em uma família substituta. O
conceito de altas habilidades evoluiu historicamente de uma concepção unidimensional, limitada a aptidões cognitivas e avaliação psicrométrica para
uma compreensão multidimensional. No Brasil, a compreensão multidimensional, de Altas habilidades/superdotação, defendidos por Renzulli e
Gardner é encontrada na Política de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva. Dessa forma, pode-se compreender que, para as crianças
e os adolescentes acolhidos, a instituição se constitui na fonte de apoio social mais próxima e organizada, desempenhando um papel fundamental para
seu desenvolvimento. Este projeto de pesquisa propõe-se investigar indicadores de altas habilidades e superdotação em crianças e adolescentes
abrigados em políticas de acolhimentos do Departamento de Proteção Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Juiz de Fora.
Através de uma pesquisa bibliográfica e de campo o grupo de pesquisa buscará as potencialidades e entraves encontrados nos espaços de convivência
da criança ou adolescente acolhido, de modo a contribuir na potencialização do desenvolvimento integral dos que estão ali acolhidos, bem como na
formação continuada das equipes técnicas.
Aluno: Daniela da Silva Euclides Filgueiras
Aluno: Layane Lucian Estacio

Curso do aluno: Pedagogia
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título: EFEITOS DA GINÁSTICA LABORAL NA SAÚDE DE COLABORADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
E-mail: fabicoelhocouto@hotmail.com
Docente orientador: Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa

RESUMO
Vários são os trabalhadores que sofrem de distúrbios do trabalho, esses distúrbios podem gerar sintomas e síndromes que atacam músculos, tendões e
até nervos, principalmente do pescoço e dos membros superiores. Elas possuem carácter degenerativo e progressão de quadro álgico. Essas lesões
podem ser lesões por esforço repetitivo e/ou distúrbios osteoarticulares relacionados ao trabalho. Para uma boa ergonomia e boa saúde do
trabalhador alguns fatores devem ser analisados, mantendo um bom funcionamento do local de trabalho. Qualquer tipo de atividade laboral pode
desencadear lesões relacionadas ao trabalho, para isso uma intervenção multiprofissional é de grande importância. A fisioterapia e educação física
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sempre estarão associadas aos tratamentos e manutenção da saúde do trabalhador. A reabilitação dessa população é baseada na redução do quadro
álgico, melhora da amplitude de movimento, melhora da força muscular, melhora das funções laborais, da ergonomia do ambiente de trabalho e das
atividades diárias desses trabalhadores. OBJETIVO: Assim nosso objetivo proporcionar atendimento multiprofissional na saúde do trabalhador
colaborador técnico-administrativo do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Minas Gerais, visando melhorar a qualidade de vida desses
profissionais. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo experimental, longitudinal, a ser desenvolvido no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, com
os colaboradores técnico-administrativos. Em que discentes dos cursos de Fisioterapia e Educação Física, com preceptoria de uma docente capacitada,
irão realizar exercícios de ginástica laboral, educação continuada a respeito da saúde do trabalho e avaliações da qualidade de vida, através do
questionário SF-36, avaliação do risco cardiovascular através do Escore de Framingham e avaliação de dores oteoarticulares relacionadas ao trabalho,
através do questionário nórdico de sintomas osteomusculares, de colaboradores técnico-administrativos. CONCLUSÃO: Espera- se que através desse
projeto os colaboradores técnico-administrativos do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora possam obter melhora da qualidade de vida, do
cooperativismo/ interação trabalhador, melhorando o ambiente de trabalho e consequentemente gerando bem-estar no âmbito trabalhista.
Aluno: Júlia Bonatti Pereira
Aluno: Camila Adriane Cristiane Silva
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Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título: ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO CONSULTÓRIO DA ATENÇÃO BÁSICA À CARDIOPATAS: EVIDÊNCIAS PARA O CUIDADO ESPECIALIZADO EM
ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR
E-mail: laerciodl28@hotmail.com
Docente orientador: Laércio Deleon de Melo

RESUMO
Emergiram algumas indagações: Como são quantificados e categorizados os diferentes fatores de risco ou de proteção para o surgimento ou
agravamento do estado de saúde das pessoas portadoras de DCV? Como é avaliado o seu estado de saúde de forma multidimensional? Quais
conhecimentos eles possuem a respeito de suas comorbidades, medidas preventivas, formas de tratamento e prognóstico da doença? Como ocorre a
sua adesão ao tratamento? Quais as representações sociais relacionadas a DCV apresentadas pelo grupo? Quais os conteúdos e processos constitutivos
alicerçam seus conhecimentos, comportamentos, crenças e valores? Será que essas representações se traduzem em formas de enfrentamento das
DCV? As compreensões sobre as representações poderão se traduzir em respostas humanas a ponto de nortear o planejamento do cuidado de
enfermagem? O contexto descrito e argumentos apresentados justificam a construção do objeto de pesquisa, alicerçado nos conhecimentos e
comportamentos de saúde e nas representações elaboradas por pessoas usuárias de um serviço de APS. Objetivo Geral: analisar os conhecimentos,
comportamentos, representações sociais e avaliar o quadro de saúde de usuários da Atenção Básica sobre Doença Cardiovascular e discutir as
evidências para o cuidado de enfermagem. Metodologia: Pesquisa de método misto do tipo incorporada concomitante delineada nos conhecimentos,
comportamentos e estado de saúde (variáveis quantitativas e qualitativas) e nas abordagens estrutural e processual da TRS (abordagem qualitativa)
para a captação e compreensão das representações sociais propostas. O cenário da investigação pretendido será uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
de Juiz De Fora - Minas Gerais (MG), Brasil. O recrutamento dos potenciais participantes será realizado por convite individual durante consulta de
enfermagem conforme recomendações do Programa Hiperdia. Serão critérios de inclusão: pessoas com idade ≥18 anos que apresentarem fala com
coerência, avaliados mediante escala de coma de Glasgow com resposta verbal = 5, pessoas portadoras de algum tipo de DCV e/ou hipertensão; serão
excluídos aqueles que, durante o processo de coleta: desistirem de participar após uma primeira etapa de coleta de dados. A abordagem de coleta de
dados ocorrerá em uma única etapa e será realizada após acompanhamento da consulta de enfermagem realizada pelo Enfermeiro responsável da
referida UBS cenário de investigação dos pacientes pertencestes a área de cobertura da UBS cenário, para identificação dos potenciais participantes
conforme critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. Instrumento de coleta de dados será estruturado em: 1) caracterização sociodemográfica; 2)
categorização dos conhecimentos, comportamentos e do perfil de adoecimento, fatores de risco e de proteção, com estratificação do risco
cardiovascular (Escala de Framingham); 3) aplicação da TALP; 4) entrevista individual em profundidade; 5) diário de campo. Na fase de recrutamento e
ambiência, os pesquisadores se apresentaram aos potenciais participantes, explicarão sobre a investigação, o interesse em sua participação e coletará
a assinatura do TCLE e questionário inicial. A segunda etapa consistirá na aplicação da TALP e a terceira etapa na entrevista individual em profundidade.
Os dados quantitativos serão consolidados no Software SPS) versão 24 e analisados segundo estatística descritiva. Os resultados das evocações serão
registrados cursivamente, sendo os dados posteriormente tratados através da elaboração do dicionário de termos equivalentes (técnica semântica e
lexicográfica) para e posterior análise prototípica, usando o Software EVOC versão 2003 e elaboração do quadro de quatro casas. Os conteúdos
discursivos e provenientes do diário de campo serão analisados segundo seu conteúdo léxico no software IRAMUTEC. Adensamento teórico será
confirmado pelo coeficiente de Pearson com valores ≥0,70. Serão atendidos todos os requisitos ético-legais de pesquisa em seres humanos.
Aluno: Paulo Henrique Bezerra da Silva
Aluno: Ágnes Alvarenga Rosendo
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Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título: EFEITOS DA LASERTERAPIA EM FISSURAS MAMILARES DE LACTANTES EVITANDO O DESMAME PRECOCE
E-mail: lilian.atalaia.fisio@gmail.com
Docente orientador: Lilian Atalaia da Silva

RESUMO
Uma das queixas mais comuns das lactantes, para justificar o desmame precoce e/ou a introdução de outros alimentos, é a ocorrência da dor e trauma
mamilar. A fissura mamilar é um trauma que consiste na ruptura do tecido epitelial que recobre o mamilo, comprometendo a epiderme e a derme e
pode ser decorrente tanto da pega inadequada do bebê, como do posicionamento incorreto no momento da amamentação. A aplicação da
laserterapia, na área da fisioterapia, tem apresentado um crescimento significativo, exercendo um importante efeito sobre o processo cicatricial,
reduzindo o tempo de cicatrização. OBJETIVO: Verificar a eficácia da laserterapia no tratamento de fissuras mamilares em lactantes. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo quali-quantitativo, longitudinal do tipo intervencionista. Como critérios de inclusão serão mulheres primíparas, com idades entre
18 e 38 anos, que estejam no período do puerpério de 30 dias após o parto, com aleitamento materno exclusivo e que apresentem fissuras mamilares
derivadas do aleitamento. Já os critérios de exclusão serão presença de neoplasias, mulheres portadoras de marcapasso cardíaco, apresentação de
irritação cutânea nos seios e que utilizem outras formas de tratamento nas fissuras como o uso de cremes ou pomadas, uma vez que poderiam
mascarar os resultados da pesquisa. Em um primeiro momento, para caracterização da amostra, as puérperas serão avaliadas através de um
questionário, elaborado pelas pesquisadoras, contendo perguntas como escolaridade, estado civil, idade, histórico gestacional, se fez pré-natal ou não,
se teve alguma orientação sobre amamentação durante a gestação, tipo de parto, intercorrências ou não, dificuldades na amamentação. Em seguida
uma investigação mais detalhada sobre o tipo de trauma mamilar, contendo perguntas, também desenvolvidas para a presente pesquisa, tais como
quando iniciou o trauma, se está cicatrizando ou não. Para o tratamento será utilizado o laser da marca SNLaser, com comprimento de onda 830nm e
potência de 150mW, o tempo de aplicação consistirá de um minuto em cada área da fissura, com a puérpera sempre na mesma posição, sentada sem
nenhum tipo de inclinação e a pele previamente higienizada. Serão ofertadas duas sessões por semana, totalizando 10 sessões. Ao término de cada
encontro a puérpera responderá sobre o nível de dor que sente nos mamilos, utilizando a Escala Visual Analógica (EVA) e serão tiradas fotos das
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mesmas com o intuito de comparar antes e depois da intervenção com laser. Por fim, cada voluntária irá responder livremente se houve benefícios
com o tratamento.
Aluno: Alexya Sunara do Nascimento
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Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título: CORRELAÇÃO ENTRE CONSUMO ALIMENTAR E PREVALÊNCIA DE SARCOPENIA E FRAGILIDADE EM IDOSOS DE JUIZ DE FORA- MG
E-mail: patriciarodriguesf@yahoo.com.br
Docente orientador: Patricia Rodrigues Ferreira

RESUMO
Atualmente, a maneira mais eficaz de prevenir e tratar a sarcopenia é através do exercício físico (aeróbico e contra resistência) combinado com uma
ingestão adequada de macronutrientes e micronutrientes (MORLEY et al., 2010). Intervenções nutricionais preventivas possibilitariam a diminuição
desses gastos com saúde e podem contribuir para a prevenção ou mesmo amenizar os casos já existentes de sarcopenia (ROBINSON; COOPER; SAYER,
2012). Este projeto tem o objetivo de correlacionar o consumo alimentar com a prevalência de fragilidade e sarcopenia em idosos de Juiz de Fora – MG
e relacionar se algum hábito específico de alimentação pode estar associado a prevenção da sarcopenia. Metodologia: Os voluntários serão
selecionados de forma aleatória por conveniência, por meio da busca ativa e da abordagem direta, na sua própria residência ou em postos de saúde.
Estima-se que participarão do estudo aproximadamente 100 idosos, de ambos os sexos, da cidade de Juiz de Fora – MG. Durante a coleta de dados
todos os participantes serão informados sobre os objetivos da pesquisa e do caráter voluntário da participação, em seguida sendo apresentados os
instrumentos utilizados para o diagnóstico de sarcopenia. O Índice de Massa Corporal será classificado de acordo com a classificação da OMS. Já a
avaliação da sarcopenia será realizada utilizando o protocolo proposto pelo grupo do Consenso do Grupo Europeu de Sarcopenia em Idosos (EWGSOP),
onde serão avaliados a massa muscular por bioimpedância elétrica (BIA), força muscular por dinamometria de membros superiores (Hand Grip) e
função muscular pelo teste de caminhada usual de 15 pés conforme metodologia de Cruz-Jentoft et al., (2010). A avaliação da exaustão será realizada
por 2 questões do questionário de depressão CES-D; Perda de Peso: A perda de peso será verificada por entrevista ao idoso. Aquele que relatar a perda
de peso não intencional de 5 quilos ou mais no último ano, será pontuado para este critério de fragilidade; Nível de Atividade Física: O nível de
atividade física será avaliado pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta. O idoso que for classificado como sedentário ou
insuficientemente ativo será pontuado para este critério de fragilidade; O consumo alimentar será avaliado por meio da aplicação de dois recordatórios
24 horas, por um nutricionista, em dias alternados contemplando um dia de semana e o outro de final de semana. Os dados de consumo alimentar
serão avaliados com base na I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular e nas recomendações estabelecidas pelo Acceptable
Macronutrient Distribution Ranges (AMDR), sendo utilizados os valores de referência preconizados para adultos, uma vez que não existem valores de
referência específicos para idosos (FULGONI, 2008; IOM, 2002; SANTOS et al.,2013) Para verificar o grau de concordância entre os questionários de
rastreio (SARC-F e FiND) com o diagnóstico de sarcopenia e fragilidade, será feito análise de Bland-Altman. Resultados esperados: Possivelmente
encontraremos alto percentual de sarcopênicos e frágeis na população da cidade de Juiz de Fora, o qual poderá estar ligado a uma alimentação
deficiente em proteínas, vitamina D e vitamina C. Os resultados poderão ajudar a entender o perfil do idoso de Juiz de Fora e os mesmos serão
aconselhados sobre melhora na dieta e a importância da prática de exercícios físicos.
Aluno: Sara Damaris Pereira Evangelista Araújo
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Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Odontologia
Título: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE DISSILICATO DE LÍTIO POR MEIO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
E-mail: fabianodelanda@hotmail.com
Docente orientador: Fabiano Vieira De Landa

RESUMO
Nas últimas décadas, as cerâmicas odontológicas, os sistemas adesivos e os agentes cimentantes têm sido estudados, objetivando encontrar novos
mecanismos que permitam uma união mais efetiva e duradoura entre os tecidos dentários duros e a restauração indireta. Sabe-se que o procedimento
de preparo para cerâmicas a base de dissilicato de lítio, requerem o condicionamento da sua superfície prévio à cimentação. Dessa maneira, a escolha
do preparo de superfície e do sistema cimentante resinoso torna-se extremamente importante quando se almeja o sucesso do tratamento reabilitador.
O presente estudo será uma pesquisa experimental In Vitro com a finalidade de avaliar a morfologia superficial de espécimes de dissilicato de lítio
submetidos a diferentes métodos de tratamentos de superfícies, com os materiais: jateamento com partículas de Al²O³ revestidas por sílica (Rocatec®),
Silano (Prosil®), FGM, condicionamento com ácido fluorídrico 10% (Condac Porcelana®, FGM), condicionamento com ácido fosfórico 37% (Alpha Gel®,
DFL). Serão confeccionados 50 corpos de prova do sistema emax (Ivoclar Vivadent do Brasil 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 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
analizados estatisticamente pelo software estatístico o SPSS-15, com nível de significância empregado de p < 0,05. Após as análise estatística e uma
revisão da literatura detalhada será disponibilizado por meio de um artigo científico os dados da pesquisa para toda a comunidade científica.
Aluno: Patricia Elizete da Silva
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INTERNACIONALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA POTENCIALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO EM PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA
E-mail: bcondebio@hotmail.com
Docente orientador: Bruno Esteves Conde

RESUMO
A internacionalização pode ser considerada como um recurso ao qual visa impulsionar o sistema educacional e as instituições de nível superior visando
responder as necessidades da globalização. Neste sentido, para países em desenvolvimento, como o Brasil, o investimento na internacionalização do
ensino superior é essencial para sua inserção no mundo globalizado, principalmente em questões voltadas para a soberania (Luce et al, 2016). O termo
internacionalização possui diferentes conceitos. Segundo Knight e De Wit (1995), a internacionalização no segmento do Ensino Superior é um conjunto
de atividades que visam possibilitar uma experiência educacional em um ambiente que integra uma perspectiva global. A potencialidade da
internacionalização para contribuir com a construção da identidade local e ao desenvolvimento científico é fundamental (Dal-Soto et al, 2016).
Informações e tecnologias compartilhadas em um cenário de globalização pode possibilitar a troca de experiências e superar fronteiras, dada a
dificuldade de uma sociedade fechar-se às influências internacionais e às oportunidades de cooperação internacional, cada instituição deve ter a
habilidade de canalizar os esforços para que a internacionalização beneficie a educação, desenvolvendo capacidades internas e ligações com
tecnologias avançadas e centros de pesquisa. Alguns riscos ocorrem e referem-se à transformação das universidades clássicas primordialmente pelo
domínio da língua inglesa e à transformação de ciência, tecnologia e educação em uma grande área. A perspectiva da internacionalização do ensino e
da pesquisa é de fundamental importância para a melhor desempenho acadêmico e de produtividade entre os estudantes de ensino superior. A relação
entre países pode trazer benefícios tais como: a mobilidade acadêmica de estudantes e professores, e a transferência e disseminação de
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conhecimentos e de tecnologias. Com base no presente, torna-se indispensável que sejam desenvolvidos projetos visando internacionalizar o ensino
superior, uma vez que através do mesmo, pode se promover a qualificação e estimulação no que se refere aos fatores de impacto para publicações
científicas internacional, bem como a melhoria curricular e o aprimoramento profissional. Neste sentido, o presente projeto visa o desenvolvimento de
um núcleo de internacionalização com promoção de eventos internacionais e grupo de pesquisa para estímulo a publicação científica internacional no
contexto do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.
Aluno: Dener Sylvio Zague Rosa
Aluno: Leonardo Laurindo Cardoso
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título: A VIOLÊNCIA ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS E O USO DE ÁLCOOL: REVISÃO SISTEMÁTICA
E-mail: mleonferreira2014@gmail.com
Docente orientador: Maira Leon Ferreira

RESUMO
Diante do crescente número de casos de violência entre parceiros íntimos na contemporaneidade percebe-se a necessidade de refletir as motivações
que levam os indivíduos a permanecer em relacionamentos potencialmente prejudiciais. Além da problemática da violência doméstica, o uso de álcool
configura-se como um grave problema de saúde pública, e que está diretamente ou indiretamente relacionado a violência conjugal. O objetivo do
presente estudo é realizar uma revisão sistemática sobre a violência entre parceiros íntimos e o uso de álcool a fim de esclarecer e investigar qual é a
relação entre estes dois temas. Também se configuram como objetivos secundários investigar as possíveis causas para o aumento da violência
doméstica na contemporaneidade e averiguar quais são os tipos de violência mais citados na literatura. O método a ser utilizado será uma revisão
sistemática baseada nos critérios do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses – PRISMA a fim de constituir uma maior
confiabilidade para o estudo. Uma revisão sistemática é uma revisão de uma pergunta formulada de forma clara, que utiliza métodos sistemáticos e
explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, além de coletar e analisar os dados desses estudos. O período da
revisão sistemática será de 2010 a 2020, e será realizada através da consulta de cinco bases de dados: Medline (PUBMED), PsychInfo, Lilacs, PEPSIC e
Scielo, abrangendo os artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. Após realizada a busca nas bases de dados, será feito um
refinamento a partir dos seguintes critérios de inclusão. Posteriormente será feita uma tabela com os dados bibliométricos dos artigos a fim de
categorizá-los para análise subsequente. Após a seleção dos artigos que farão parte da análise final, os artigos serão analisados segundo a análise de
conteúdo de Bardin. Espera-se que este estudo possa clarificar a relação existente entre a violência doméstica e o uso de álcool, e que os achados do
presente estudo possam embasar pesquisas futuras e políticas públicas sobre a temática proposta.
Aluno: Sidneia Rodrigues de Jesus Amorim
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE
FORA
E-mail: mleonferreira2014@gmail.com
Docente orientador: Maira Leon Ferreira

RESUMO
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) tem por premissa preconizar um conjunto de recomendações a fim de orientar o funcionamento dos ServiçosEscola de Psicologia. As clínicas escola têm entre seus objetivos principais a consolidação das competências profissionais dos estudantes deste curso.
Tendo em vista as obrigatoriedades para a formação do psicólogo elencadas pelo CPF, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Centro Universitário
Estácio Juiz de Fora, tem como objetivo oferecer suporte psicológico gratuito a crianças, adolescentes, adultos e idosos da cidade de Juiz de Fora (MG)
e região. Diante da necessidade de investigar as ações que estão sendo realizadas na clínica escola de Psicologia da Estácio, o Diagnóstico
Organizacional (DO) é uma ferramenta de gestão que possibilita empreender um caminho de pesquisa em busca do conhecimento sobre a situação real
em que se encontra esta instituição. Com isso o objetivo do presente estudo é realizar um Diagnóstico Organizacional no Serviço de Psicologia Aplicada
a fim de promover ações na clínica escola de acordo com as orientações estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e pelo Ministério da
Educação (MEC). Também se configuram como objetivos investigar quais ações têm sido realizadas na referida clínica escola em relação a gestão da
instituição; identificar oportunidades de melhoria no Serviço de Psicologia Aplicada; levantar forças e fraquezas em relação as ações da clínica. A
metodologia proposta trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, e contará com 20 participantes que serão submetidos a
entrevistas semiestruturadas. Os participantes serão egressos do curso de Psicologia, formados há mais de 6 meses na instituição, estagiários que
atualmente fazem estágio no SPA, coordenadora de curso e coordenadores egressos da instituição. Os instrumentos serão o Questionário
sociodemográfico, o Questionário de entrevistas semiestruturadas e o Diário de Campo. As entrevistas serão gravadas e transcritas e posteriormente
serão analisadas segundo a Análise de Conteúdo proposta por Bardin. Espera-se que através do DO seja possível elencar oportunidades de melhoria a
fim de contribuir de forma eficaz para a formação de novos discentes.
Aluno: Letícia Barros Simão
Aluno: Henrique Ribeiro Martins
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RESUMO
A pesquisa insere-se na área da psicoimunologia e tem por objetivo investigar a associação entre depressão, estresse psicológico e marcadores
endócrinos e imunológicos em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), acompanhados em um centro especializado de condições crônicas em
Juiz de Fora (MG). Trata-se de um estudo transversal e amostra de conveniência de 90 pacientes, divididos em: grupo 1 – participantes com DM2 e com
depressão; grupo 2 – participantes com DM2 e sem depressão; grupo 3 ¬– participantes sem DM2 e com depressão. Para a coleta de dados serão
utilizadas a Escala Hospitalar de Depressão (HADS-D) e o Questionário sobre Saúde do Paciente (PHQ-9) como medidas de depressão, a Escala de
Estresse Percebido (PPS-10) para medir o estresse, uma escala para avaliar a qualidade de vida (SF-6D), uma para verificar a auto-eficácia geral (GSES) e
a outra sobre felicidade subjetiva (EFS). Também serão consultados os exames de sangue recentes dos pacientes para identificar biomarcadores
metabólicos e inflamatórios associados a possíveis eventos cardiovasculares. Os dados coletados serão analisados utilizando-se o software SPSS®
versão 20.0, sendo que medidas de frequência percentual serão utilizadas para variáveis categóricas e medidas de tendência central para as variáveis
numéricas. O tratamento estatístico será realizado utilizando-se o teste exato de Fisher para as variáveis categóricas, e a análise de variância (ANOVA)
para as variáveis numéricas. Consideraremos significativo p < 0,05. Espera-se que a pesquisa destaque a associação entre variáveis psicossociais,
endócrinas e imunológicas em pacientes com DM2, evidenciando o impacto destes fatores no prognóstico da DM2. Em acordo com os resultados do
presente estudo, pretende-se auxiliar na elaboração de estratégias de promoção, prevenção e intervenção com foco na saúde mental de pacientes com
DM e outras doenças metabólicas. Além disso, auxiliar na construção de estratégias para maior aderência do paciente com DM2 ao tratamento,
criando assim um ambiente propício para a evolução favorável da doença, tendo como conseqüência a melhoria geral na qualidade de vida destas
pessoas.
ESTÁCIO JUIZ DE FORA
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RESUMO
Nos diversos constructos pesquisados dentro da temática relacionamento afetivo, pode-se citar o ciúme. Trata-se de um fenômeno que carece de
definição e de consenso. O indivíduo
ciumento age como se o objeto amado fosse seu e não pudesse ser perdido. O ciúme pode ser entendido
como o sentimento de abandono que se pode sentir algum dia, diante ao sentimento de se tornar dispensável. É o sentimento de rejeição,
menosprezo, de infidelidade, desamor, de solidão em relação ao objeto da relação amorosa, em relação ao próprio sentimento de amor dedicado.
Neste sentido, está relacionado à percepção de vinculação e de pertencimento do outro que, devido à presença de um rival. Portanto, pode-se
conceituar o ciúme como uma emoção que percebe que o amor, a afeição e a atenção do parceiro estão sendo encaminhados a uma terceira parte,
quando julga que estas oportunidades deveriam estar sendo-lhes oferecidas. Algumas pessoas se sentirão lisonjeadas com as manifestações mais
efusivas de ciúme por parte do outro, enquanto outras, até mesmo as mais modestas expressões ciumentas não são toleradas quando lhes são
dirigidas. Portanto, o ciúme eclode das relações amorosas devido a fatores tais como comparação, competição e medo da substituição pelos rivais
(Almeida, 2008; Carvalho, et al., 2016; Almeida & Dourado, 2018; Almeida & Lourenço, 2011). De modo geral, na cultura latina, costuma-se associar o
ciúme a uma manifestação de amor e cuidado (Ferreira-Santos, 2011). Para Freud (1922/2011), ele surge ao ser humano ao se deparar com a angústia
da castração e a ausência do primeiro amor (a mãe). Para o autor, esta emoção encontra-se em três níveis, ou seja, o projetado, o delirante e o normal.
Por um lado, no ciúme projetado, diante a possibilidade (real ou imaginária) de substituição arbitrária do objeto de amor (a traição), há uma projeção
do ato de trair no objeto amado. Por outro lado, devido a angústia da castração, pode-se gerar o delírio, a fantasia (do rival e do abandono do objeto
amado). Como consequência há a repressão deste impulso de infidelidade, o que gera para Freud uma forma clássica de paranoia. Por sua vez, no
ciúme de nível normal, há um sentimento de perda do objeto de amor, com a rivalização, com o outro que ameaça a relação, com este objeto amado.
Em seu aspecto romântico, o ciúme, ocorre em relacionamentos amorosos não patológicos. Dentre as emoções humanas, é a mais comum. Para alguns
estudiosos, ele é parte da natureza humana, em maior ou em menor grau, sendo proveniente do sentimento primário de posse, ocorrendo em
quaisquer tipos de relacionamentos, tendo uma associação maior aos relacionamentos amorosos (Almeida, 2008; Arreguy, 2012; Mallmannn, 2015).
Mesmo que o relacionamento seja a curto ou a longo prazo na concepção dos amantes, as pessoas são temerosas. Teme que seus parceiros encontrem
uma pessoa mais atraente, ou mais interessante do que ela, o que gera uma insegurança, ocasionando o ciúme. Destarte, ao se ver o relacionamento
amoroso como sendo de elevado risco, e muitas das vezes com pouco benef cio, os amantes buscam “sugar” um do outro o que há de melhor neles,
entrando em uma dinâmica contraproducente a qualquer relacionamento (Almeida, 2008; Arreguy, 2012; Mallmannn, 2015).
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RESUMO
No primeiro semestre de 2020, todo o planeta se viu assolado pelo Coronavírus (COVID-19) e diante disso, os movimentos políticos/sociais viram-se
obrigados a desenvolverem componentes inéditos e criativos na dinâmica de suas produções de conteúdo e interação social. Pois, devido ao
isolamento que as pessoas foram sujeitas a cumprir, o ciberespaço tem sido o lugar de interação e expressão para variadas atividades que envolvem
coletivos das mais diversificadas camadas da sociedade com a finalidade de difundir suas concepções, pensamentos e ideologias, dentre elas os
espaços de disseminação da fé. A partir disso, pretende-se com esta pesquisa analisar como algumas igrejas estão utilizando o ciberespaço enquanto
ferramenta para a veiculação do evangelho em tempos da pandemia do Coronavírus onde, devido ao isolamento social, as pessoas são
impossibilidades de se reunirem nos templos. Para tanto, pretende-se fazer uma pesquisa bibliográfica com estudo teórico focado em reflexões
filosóficas que perpassam o conceito de ciberespaço, com a finalidade de elaborar uma abordagem crítica das redes e suas utilizações nesse período.
Afinal, sabe-se que, atualmente, a internet é o maior meio de comunicação e a igreja vem se beneficiando dessa ferramenta, por meio de redes sociais,
que são alternativas para ajudar a levar o evangelho para as pessoas, principalmente no Facebook e Instagram, através de postagens e lives que
possibilitam a interação com o público. Buscar-se-á articular e aproximar os conceitos de ciberespaço, comunicação eclesiástica digital e convergência.
Posteriormente, será realizada análise do uso das redes sociais por algumas igrejas, no intuito de investigar a dinâmica das práticas de produção de
material midiático em canais alternativos do ciberespaço. Sendo assim, a importância deste estudo se justifica pelo fato de ser no ciberespaço o local
onde essas iniciativas se transformam em poderosas forças de interação e aproximação das pessoas que, embora distantes, podem sentir-se próximas
num “território sem fronteiras”, aparentemente sem controle e sem hierarquias, em que não há pontos fixos e nem lineares para a disseminação de
informação.
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RESUMO
É perceptível a crescente padronização dos corpos e das personalidades femininas que está sendo imposta e vinculada às redes sociais, em especial no
Instagram. A rede social propaga a idealização de padrões estéticos de beleza que fogem da realidade na maioria dos casos, corpos magros, cabelos
longos e claros, roupas da última moda e um relacionamento amoroso perfeito são alguns exemplos do estilo de vida que é disseminado nas redes. As
maiores propagadoras desse estilo de vida são as chamadas “influenciadoras digitais” que recebem quantias de grandes empresas para que divulguem
os seus produtos de beleza, que são massivamente publicados como itens de necessidade imediata para as mulheres. Ao não consumir os referidos
produtos, as seguidoras das influenciadoras se afastam cada vez mais do padrão considerado de mulher perfeita. Dessa forma, cresce de maneira
abundante um sentimento de não pertencimento quela comunidade de mulheres “exemplares”, o que acaba criando em mulheres normais e reais um
fator estressante, que pode desencadear altos níveis de ansiedade, estresse e baixa autoestima. Diante disso, esta pesquisa tem por objetivo discutir a
respeito dos padrões de beleza femininos estabelecidos no Instagram e como eles influenciam a autoestima de mulheres, muitas vezes as levando a
desenvolver ansiedade e outros tipos de problemas físicos e psíquicos. Pois, como já mencionado, no Instagram propaga-se regras de comportamento
e beleza de bases eurocêntricas, que na maioria das vezes são irreais e inalcançáveis, fazendo que cada vez mais mulheres do mundo real se sintam
desvalorizadas por não conseguirem se assemelhar com as imagens que são difundidas como as mais “corretas”. Para tanto, será realizada uma revisão
bibliográfica sobre o tema e serão analisados discursos no Instagram em algumas etapas descritas no projeto, para uma discussão comparativa sobre
os comentários positivos e negativos, bem como suas repercussões nas mulheres. Afinal, esta pesquisa aborda essas relações de poder existente no
Instagram, por mulheres que têm popularidade o suficiente para definir o que é belo ou não, o que é ser mulher e qual tipo de corpo é aceitável, e isto
atinge um número considerável de mulheres que não se encaixam nesses padrões e, que por isso, são segregadas em diversas esferas sociais, inclusive
em suas próprias mentes.
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RESUMO
A violência doméstica contra a mulher é definida pelo artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que a considera como qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Essa espécie de violência é
considerada pelos estudiosos um fenômeno bastante complexo e composto por diversos fatores, sejam eles sociais, culturais, psicológicos, ideológicos
e económicos. Ao longo dos anos, as reinvindicações de movimentos feministas foram importantíssimas para a elaboração de políticas públicas
voltadas ao enfrentamento da violência contra mulher e na luta pela inclusão da desigualdade de gênero nas agendas de governos. Contudo, apesar
dos avanços legislativos, como foi o caso da Lei Maria da Penha, a efetividade dessas normas (protecionistas e punitivistas) está intimamente
relacionada com o processo de institucionalização territorial dos programas e ações por elas prescritos. A par dessa discussão, o presente projeto de
pesquisa objetiva analisar a dinâmica da violência doméstica contra a mulher e a efetividade da Lei Maria da Penha, com foco especial no Município de
Natal. O estudo do tema se justifica pelos altos índices de violência contra a mulher registrados no Rio Grande do Norte nos últimos anos, com
destaque para sua capital, especialmente no primeiro trimestre de 2020, conforme dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além
disso, conhecer o território é essencial para analisar a efetividade de uma política pública, sobretudo aquelas prescritas pela Lei Maria da Penha, bem
como para entender as peculiaridades de uma determinada cidade, estado, região, visando auxiliar no direcionamento de ações pelos agentes públicos.
Metodologicamente, esta pesquisa detém um caráter inicialmente descritivo, considerando que buscará levantar de dados e informações perante os
órgãos estatais. Como técnica de pesquisa, será utilizada a bibliográfica-documental, além do método quantitativo para proceder com análise dos
resultados.
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RESUMO
A sociedade brasileira estabeleceu a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, um pacto conduzido a um novo modelo de sociedade,
constituído sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. Esse fundado no desenvolvimento da democracia, designa um sistema de direitos
fundamentais com fulcro na justiça social, na igualdade material, e, principalmente, na legalidade. O Estado democrático de direito, portanto, é a forma
assumida pela maioria dos Estados atuais. No Brasil, a Constituição da República de 1988 elege esta forma e introduz a dignidade humana como valor
fundamental, informador e norteador de toda ordem jurídica. Prevê, ainda, direitos e garantias fundamentais e diversos mecanismos de efetivação,
como a aplicabilidade imediata destes e o controle constitucionalidade de normas. A crise no terreno da aplicação da lei (efetividade social) evidencia a
ficção da constituição formal e a vulnerabilidade do Estado Democrático de Direito. Por isso, o ordenamento jurídico deve funcionar em conjunto com
o estado de exceção, posto que é invariavelmente ratificado pela exceção. O estado de exceção, enquanto paradigma de governo, na realidade
contemporânea, vem tornando-se a regra. O estado de exceção, se traduzindo numa zona de indeterminação envolvendo política, direito e forma
jurídica. O Direito Penal, neste ponto, apresentando o inimigo da sociedade e o cidadão. O inimigo é definido como o criminoso frequente, cuja
periculosidade e a natureza lesiva dos delitos praticados são altíssimas. Dito de outra forma, inimigo é quem invariavelmente quebra as expectativas
normativas e não demonstra garantias cognitivas de lealdade jurídica. O objetivo é, portanto, analisar a relação entre estado de direito e estado de
exceção, com destaque na perspectiva teórica, para as decisões do Supremo Tribunal Federal a partir do Direito Penal. Diante da problemática: Como o
paradigma do Estado de Exceção tem influenciado nas deciões do Supremo Tribunal Federal sobre as questões de interesse Penal? Para tanto,
primeiramente, faz-se-á um estudo sobre a utilização do estado de execeção como paradigma de governo na atualidade, investigando em seguida as
decisões. Assim, como referencial metodológico busca-se não somente o pensamento de Agamben, mas, uma perspectiva hermenêutica, proceder-seá também a interlocução de outros autores sobre a temática proposta, como Ronald Dworkin, Habermas.
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RESUMO
O movimento civil militar, que perdurou no Brasil, entre 1964 a 1985, guardou semelhança aos demais modelos de regimes militares da América Latina,
atingindo seu ápice no ano de 1970. Foram adotadas diretrizes pelo governo militarista, como o nacionalismo, o desenvolvimentismo, além de forte
oposição e repressão ao comunismo. Para tanto, o regime ditatorial instituiu ferramentas, que atentaram violentamente contra os direitos humanos e
as garantias fundamentais, a exemplo da tortura, cassações, exílio e graves limitações de direitos civis e políticos. Tais reflexos espalharam-se pelo país,
e permaneceram escondidas durante muito tempo, guardadas as especificidades de cada Estado. A crise constitucional na década de 60, que informou
uma luta pelo atendimento de demandas de reforma de base, sendo uma delas a reforma agrária, tornou-se palco de lutas reivindicatórias por direitos
sociais, protagonizando ações de diversos líderes. Neste sentido, a análise da história do ex-deputado Assis Lemos, uma das principais lideranças do
movimento das ligas camponesas no Nordeste, permite compreender, no que tange ao eixo Paraíba-Pernambuco, o cenário bárbaro de violação
vivenciado no regime instaurado em 1964. Por outro lado, a luta empreendida pelo governo de Miguel Arraes (1963-1964) assegurou direitos sociais à
classe campesina, sempre ameaçada pelos donos de terra, informando movimentos de resistência. Ainda, personalidades como Assis Lemos,
incorporavam a luta da classe trabalhadora campesina. Este cenário revelou uma crise constitucional que produziu efeitos na diante do Golpe Civil,
instaurando um período de repressão e ruptura aos movimentos sociais, a exemplo extinção das ligas camponesas, algo sem precedente na história. O
presente projeto objetiva analisar as violações aos direitos fundamentais no nordeste brasileiro, e a atuação do Supremo Tribunal Federal, em face do
conceito de crise constitucional entre os anos de 1964 a 1965, tendo como base o movimento das ligas camponesas sob duas lideranças políticas
influentes a época: Assis Lemos e Miguel Arraes, isto diante da vigência da Constituição de 1946 que não aduzia respostas às demandas sociais, bem
como das tentativas de resistência democrática em face do cenário de violação de direitos. Neste sentido, temos o seguinte problema: Como se
desenvolveu a crise constitucional no período de 1964 a 1965 na história constitucional brasileira, bem como de que forma isto repercutiu na violação
de direitos fundamentais em face do movimento das ligas camponesas, e qual a atuação do Supremo Tribunal Federal em face deste quadro, que
repercutiu na história política brasileira, nas décadas subsequentes, especialmente nas décadas de 60 e 70 do século XX.
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RESUMO
Nos últimos anos tem crescido o debate sobre a correta forma de obter informações por meio das plataformas digitais. A hegemonia dos meios de
comunicação de massa foi abalada pela crescente presença dos portais, blogs, sites, redes sociais ou programas de mensagens instantânea, que hoje
são usados para produzir, divulgar ou compartilhar os conteúdos. Assim, considera-se necessário entender as variáveis que estão inseridas no processo
de busca e consumo de notícias. A partir desse contexto, o presente projeto objetiva analisar a influência de características psicológicas (valores
humanos e as atitudes implícitas e explícitas) sobre a forma de uso das plataformas digitais de informação. Para isso, será realizado um estudo de
abordagem quantitativa, por meio de uma pesquisa de levantamento, aplicada por meios digitais, acerca das características psicológicas dos
participantes e a forma como eles usam as plataformas digitais para se manter informados. Inicialmente será criado um instrumento específico para
coletara as informações acerca da escolha e a forma de uso das plataformas digitais de informação, denominado de Perfil de Utilização de Plataformas
Digitais de Informação, e ainda serão usados um Questionário Sociodemográfico, o Questionários dos Valores Básicos (QVB), a Escala de Atitudes
Frente ao Facebook e um Instrumento de Atitudes Implícitas frente as Tecnologias Digitais. Pretende-se contar com um mínimo de 300 participantes,
acima de 18 anos, de ambos os sexos, provenientes de todo o Brasil. Os questionários serão disponibilizados na internet e os dados coletados
virtualmente. Após a coleta, organização e análise dos dados, buscar-se-á verificar os perfis de consumo das plataformas digitais de informação, assim
como examinar a influência das variáveis psicológicas envolvidas neste processo, com o intuito de criar um panorama com as principais tendências do
consumo das mídias digitais para a informação. Para isso, será criado o grupo de estudo focado na Psicologia e no Comportamento do Consumidor,
com alunos dos cursos das áreas de gestão, com o objetivo de introduzir esses alunos nos conhecimentos básicos das áreas de pesquisa, estatística e
análises quantitativas, tecnologias para pesquisa on-line, saberes acerca dos estudos das mídias e plataformas digitais de informação e a influência das
variáveis psicologia nos comportamentos de consumo, de forma específica os valores humanos, as atitudes frente ao Facebook e os processos
implícitos. Espera-se com esse projeto criar a base de um grupo de pesquisa para o constante processo de produção de conhecimento com foco
multidisciplinar que envolve Marketing e Consumo, Mídias digitais e Psicologia.
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RESUMO
Quando se fala em gestão de pessoas refere-se ao agregado de políticas e práticas que são utilizadas para guiar o comportamento humano e as
relações interpessoais no ambiente laboral. Faz-se necessário que os recursos humanos de empresas e instituições proporcionem capacitação e
motivação aos colaboradores. Equipes bem geridas apresentam melhor desempenho, maior produtividade, se sentindo bem no ambiente de trabalho.
Diante disso, a gestão de pessoas atua estrategicamente, buscando conciliar rendimento, lucros e bem-estar dos trabalhadores. Qualidade de vida é a
percepção de bem-estar, gerada pelo atendimento das necessidades individuais, do ambiente social e econômico, sendo um conjugado harmonioso e
equilibrado de realizações, a exemplo de saúde, trabalho, lazer, sexo, família, desenvolvimento espiritual. A qualidade de vida no trabalho vem sendo
um tema de discussão de profissionais muitas áreas, no contexto das organizações, e que não algo novo, sempre foi observada, porém com outros
títulos e em outros contextos, mas sempre direcionada à satisfação e o bem-estar do trabalhador. Diante disso, justifica-se a realização do projeto aqui
proposto, visto ser a gestão de pessoas a área que deve estar diretamente ligada à saúde, segurança e qualidade de vida do trabalhador, no sentido de
garantir a motivação, e o processo de treinamento e desenvolvimento do colaborador, quanto ao impacto provocado nas funções desses
trabalhadores. O objetivo principal será mostrar o impacto da gestão de pessoas na qualidade de vida do trabalhador. Como objetivos secundários,
investigar sobre o papel do setor de recursos humanos, no contexto de gerir pessoas; identificar os indicadores que podem ser avaliados em recursos
humanos, que interferem na qualidade de vida no trabalho; e buscar experiências exitosas da relação da gestão de pessoas com a qualidade de vida no
ambiente laboral. 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 sobre a temática, 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 Latino-Americana 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.
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RESUMO
Este projeto pretende analisar as normativas migratórias no Mercosul, entre 1991 - ano da sua criação - até 2019, relacionadas à livre circulação de
trabalhadores migrantes institucionalizadas em formas de decisões, recomendações e resoluções do Conselho de Mercado Comum e do Grupo
Mercado Comum. As migrações internacionais se constituem como um fenômeno global multifacetado que implica em transformações sociais,
econômicas, políticas e culturais nos Estados. Nesse ensejo, as migrações laborais podem ser consideradas como uma importante força motriz do
processo de globalização, que acarreta processos complexos de governança, proteção de trabalhadores migrantes, desenvolvimento econômico e
cooperação internacional. Estimativas disponíveis mais recentes da OIM (2018) revelam que em 2018, que cerca de 150,3 milhões pessoas eram
migrantes laborais, o que representa um pouco menos de dois terços do estoque global de migrantes (232 milhões) naquele ano. O aumento da
mobilidade global, em especial, a laboral, e seu impacto para os países de origem e de destino contribuíram para que se tornasse uma prioridade na
agenda dos Estados. Questões, como à livre circulação de trabalhadores, não são debatidas apenas no plano bilateral, mas também no plano regional,
como ocorre no Mercosul. Por isso, uma abordagem holística entre os Estados Partes do bloco se faz necessária para que respostas coordenadas
possam ser efetivadas. Além disso, cabe destacar a importância social e acadêmica do objeto de estudo em questão. Primeiro, é que coloca no cerne
do debate o direito do indivíduo à livre circulação, e consequentemente, a efetivação das liberdades econômicas. Isso se coaduna com os próprios
anseios do bloco, isto é, alcançar o mercado comum, que dentre outros objetivos representa a máxima expressão do direito de ir e vir, seja por sua
capacidade de desenvolver a cooperação econômica, social e cultural em tais países. Segundo, é que algumas tentativas foram feitas para conceber um
quadro conceitual e analítico coerente que envolva a relação entre os processos de regionalização e migrações internacionais (BAUBÖCK, 2003).
Ademais, cabe ressaltar que não existe uma teoria coerente e abrangente que explique as migrações internacionais, mas um conjunto de abordagens
inter-relacionadas que permanecem fragmentadas por limites disciplinares (MASSEY et al., 2006). Por conseguinte, faz-se necessário aprofundar este
debate dentro das Relações Internacionais, suprindo a lacuna conceitual que envolve este tema. Metodologicamente, essa pesquisa se caracteriza por
ser de natureza básica, do tipo exploratória e de abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos será utilizado a pesquisa bibliográfica, com a
realização de uma revisão sistemática de literatura.
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RESUMO
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) já é compreendida enquanto um marco geracional. Seus efeitos vão muito além da saúde pública, sendo
mais duradouros os impactos econômicos e políticos. A maneira com que os governos ao redor do globo enfrentam a pandemia varia
consideravelmente, como alguns bancos de dados sobre respostas governamentais já revelam (HALE et al., 2020; CHENG et al., 2020; ELGIN et al.,
2020). Essas distintas ações governamentais, além de atreladas à taxa de mortalidade do vírus em seus respectivos países, também refletirão em
impactos mais amenos ou aguçados no médio e longo prazo, no que diz respeito à recuperação econômica após a pandemia e nos efeitos políticos
domésticos e internacionais decorrentes da performance desses governos nesse enfrentamento. Em um primeiro momento, chama a atenção ainda a
falta de governança regional e global na coordenação multilateral do combate ao vírus (BALDRIGHI, BRITO, 2020). Este projeto tem por objetivo o
acompanhamento das respostas governamentais ao redor do globo e os decorrentes impactos econômicos e políticos dessas nas relações
internacionais. Analisaremos essa temática a partir de quatro eixos: (i) impactos na balança de poder global; (ii) instituições políticas e respostas
efetivas ao COVID-19; (iii) políticas econômicas em tempos de pandemia; (iv) ameaças da pandemia à democracia. Cada um desses eixos está atrelado
a um plano de trabalho deste projeto, que trabalhará com os anos de 2020 e 2021 no que consideramos efeitos de curto prazo da pandemia. A
pandemia do COVID-19 é a maior dos últimos cem anos. A amplitude do vírus é percebida também nos esforços realizados pelos governos com o
objetivo de conter a propagação. Ao redor do mundo, os Estados adotaram procedimento de guerra para lidar com o vírus, o que tem fortalecido o
papel do Estado enquanto garantidor do bem-estar da população (STEPHENS, 2020), reacendendo debates envolvendo questões como soberania e
globalização na agenda internacional. Como as medidas de enfrentamento do vírus envolveram fechamento de fronteiras, o que gerou um
considerável recrudescimento do comércio global e do fluxo internacional de pessoas, as primeiras respostas ao vírus foram nacionalizadas, e cada
nação lidou com o problema de maneira individualizada. Utilizaremos como referência para este estudo bancos de dados que agregam as políticas
governamentais de enfrentamento (HALE et al. 2020; CHENG et al., 2020) e as respostas econômicas para apaziguamento da crise (ELGIN et al, 2020),
além de considerar os dados sobre número de casos, mortes e testes realizados por cada país (ROSER et al., 2020), como uma maneira de avaliar o
impacto do vírus em cada Estado e a efetividade das respostas governamentais.
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RESUMO
O saneamento básico no estado de Pernambuco mais precisamente no município de Recife, teve um modesto avanço na década de 2000 se
comparado a década de 1990 quando apenas 30% do município possuía serviço de esgotamento sanitário e, desses 30% apenas 10% recebia algum
tipo de tratamento antes de ser lançado em corpos d’água (IBGE, 2000 . ontudo, nosso sistema de esgotamento sanitário bem como, o seu
tratamento adequado, ainda têm muito o que melhorar. Mas para isso, é preciso uma estruturação do saneamento ambiental que é essencial para o
desenvolvimento humano e social. Feito isso, será garantido a manutenção do equilíbrio dos corpos hídricos e consequentemente o bem estar da
fauna e a qualidade de vida dos seres humanos. É necessário que se faça um estudo prévio da área para poder a partir de algumas variáveis, decidir
qual o melhor e mais adequado sistema a ser adotado para aquela área. E assim foi feito. Foram criadas alguns dos principais sistemas de esgotamento
sanitário na região metropolitana do Recife como o sistema da Cabanga, de Peixinhos e do Janga. Além desses sistemas, Recife conta com um conjunto
de 18 pequenas estações de tratamento de esgotos e dentre estas destaca-se a ETE-Mangueira, objeto de pesquisa, que utiliza o processo combinado
de Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA) ou traduzindo para o inglês, Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) e lagoa de polimento. Para
avaliar a eficiência do tratamento implantado na comunidade do Bairro da Mangueira, foram realizadas coletas de amostras de efluente bruto e
tratado ao final de cada etapa do processo e análises em laboratório como DBO, pH e sólidos sedimentáveis, essenciais para o monitoramento da
qualidade do efluente doméstico, bem como DQO, a série de nitrogênio, entre outras. Em seguida fez-se a tabulação dos resultados obtidos nas
diferentes etapas e observou-se que os resultados mostraram que a ETE apresentou efluentes com valores de pH, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis,
série de nitrogênio, entre outras, de acordo com os padrões de lançamento da Resolução nº 430 de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), o que comprova a eficiência do tratamento dos efluentes tratados nesta estação.
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RESUMO
Desinfecção é uma estratégia usada na eliminação de microrganismos patogênicos na forma vegetativa, durante procedimentos de higienização e
limpeza de superfícies inanimadas. Podem ser usados métodos físicos ou químicos no processo, sendo atribuído o termo "desinfetante" a alguns
agentes químicos líquidos, que são classificados de acordo com a eficiência da quantidade de microrganismos que erradicam (GRAZIANO et al., 2013).
O uso do álcool 70% é um método de desinfecção bastante popular, por ser um processo simples, relativamente rápido e de baixo custo para se
realizar a destruição de microrganismos. Segundo Rutala e Weber (2008), a desinfecção é um processo capaz de eliminar muitos ou todos os
microrganismos de uma superfície inanimada, exceto esporos bacterianos. Para esse processo utiliza-se os produtos denominados desinfetantes. Brasil
(2010a) define desinfetantes como produtos destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, quando aplicados em objetos
inanimados ou ambientes. Dentre os produtos utilizados para o processo de desinfecção, o mais comum é o álcool. Um dos álcoois mais utilizados é o
etanol (etílico). A concentração ótima de etanol recomendada é 70%, porém concentrações entre 60 e 95% também parecem destruir microrganismos.
O etanol puro é menos efetivo que soluções aquosas (etanol misturado com água), pois a desnaturação requer água (TORTORA et al., 2017). Sendo
assim o conhecimento da qualidade do álcool 70%, ou seja, se sua concentração confere com a descrita no rótulo é muito importante, pois o álcool
70% pode não exercer suas funções antissépticas desejadas. O controle da transmissão de doenças infecciosas é uma preocupação antiga,
principalmente entre as profissões da área da saúde. Infecções associadas aos cuidados de saúde ocorrem por causa da interação entre pacientes, uso
de antibióticos, profissionais e contaminação do ambiente hospitalar. Recente atenção tem sido dada à importância de superfícies do ambiente
hospitalar como fonte de infecção cruzada (VENTURELLI; TORRES; ALMEIDA-PEDRIN et al., 2009; ALMATROUDI; GOSBELL; HU et al., 2016). A limpeza e
desinfecção efetiva de superfícies são componentes chaves nas estratégias de controle de infecção sendo essencial para que a cadeia de contaminação
cruzada seja quebrada. A recomendação clássica, consiste na limpeza prévia do local com o uso de água e sabão neutro, seguida de desinfecção com
um agente microbicida, sendo o álcool a 70% (p/v) frequentemente utilizado (HENDRY; CONWAY; WORTHINGTON, 2012; GRAZIANO; GRAZIANO;
PINTO et al., 2013; ANVISA, 2012).
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RESUMO
A pancrea te aguda é uma condição cl nica que acomete uma parte signi ca va da população mundial e quando não tratada pode levar a quadros
graves com extensa necrose pancreá ca e fal ncia múl pla de órgãos, direcionando ao óbito cerca de 20 a 30 dos pacientes acome dos. Na úl ma
análise feita pelo DATAS S, no Brasil, apenas entre os meses de fevereiro de 201 a fevereiro de 2017 foram registradas 30.032 internações
relacionadas s doenças pancreá cas, que resultaram em 1.551 óbitos, representando um custo de aproximadamente R$ 2 milhões aos cofres
públicos brasileiros neste per odo. Segundo a Associação Internacional de Epidemiologia (IEA , a avaliação epidemiológica possui tr s propósitos
principais, os quais são relatar a disseminação e a import ncia do agente causador da doença em relação com as di culdades da saúde entre as
populações humanas gerar informações que sirvam de base para a prevenção, moderação e tratamento das doenças, estabelecendo prioridades e
iden car a causa e origem da doença, obje vando assim promover soluções para causas variadas de afecções cl nicas e diminuir a quan dade de
pacientes acome dos. Assim, diante da aus ncia de estudos epidemiológicos brasileiros sobre a pancrea te aguda e comorbidades associadas, o
presente trabalho se faz jus cado através do obje vo de estudar, de forma panor mica, o per l epidemiológico das desordens pancreá cas no
munic pio de Recife (PE e seus impactos no cenário Estadual e Nacional. Os dados do per l epidemiológico das desordens pancreá cas serão ob dos
por meio de consulta s bases de dados SINAN (Sistema de Informações de Agravos de No cação e SIM (Sistema de Informações de Mortalidade ,
disponibilizadas pelo Departamento de Informá ca do Sistema nico de Saúde (DATAS S , no endereço eletrônico h ps datasus.saude.gov.br. As
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análises e demonstração dos dados serão feitas de maneira quan ta va e qualita va. Os dados ob dos no DATAS S serão expressos através de grá cos
e tabelas por meio da u lização do programa SPSS 13.0. Os resultados serão expressos como média E.P.M (Erro Padrão da Média e média E.P.M
para as variáveis com distribuição normal ou pela mediana (m nimo máximo para as variáveis sem distribuição normal.
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RESUMO
Nos últimos anos, a prática da corrida de rua apresenta um crescimento considerado relevante tanto na oferta de um estilo de vida mais saudável para
quem pratica, como no mundo dos negócios. De fato, a corrida de rua tem um novo significado. Os hábitos de prática esportiva vigentes na sociedade
apresentam um novo paradigma a “coexist ncia de práticas”. Isso quer dizer que, o indiv duo, na mesma época, a depender dos seus desejos, pode
optar por uma prática individual, perpassar pela coletiva e culminar na massificada. Esse crescimento torna esse mercado mais atrativo e complexo,
exigindo dos profissionais de educação física, assessorias de corrida e gestores a capacidade de conhecer os seus consumidores, entender os motivos
que os levam a escolher determinados serviços e atender suas necessidades e desejos. Para além desse aspecto, identificar se existe uma influência dos
motivos para prática na satisfação com a vida, pode evidenciar a importância do profissional de educação física na promoção de um estilo de vida mais
saudável da população. Objetivo: Identificar a influência dos motivos para prática da corrida de rua na satisfação com a vida de corredores amadores.
Metodologia: O estudo é de abordagem quantitativa, quanto ao objetivo de pesquisa é considerado observacional e segundo seu desenho se
caracteriza como um survey. A amostra deste estudo será composta por corredores de rua amadores, maiores de 18 anos. Como critérios de inclusão
farão parte do estudo os corredores que tenham experiência com a modalidade por pelo menos 6 meses, e tenham realizado ao menos uma prova de
rua de 5 ou 10 km, tendo em vista a necessidade de uma prática de forma sistemática e não esporádica. Para a definição do tamanho amostral será
utilizada a proporção item/sujeito de 1:4 até 1:10. A técnica de recolha da amostra será não aleatória por conveniência. O procedimento de coleta
adotado será o E-survey, onde os corredores serão convidados através das redes sociais a responder o questionário online, disponível como um
formulário, na plataforma Google Drive. A coleta ocorrerá entre os meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021. Os dados serão analisados no
software IBM SPSS Statistics 24, onde serão realizadas análises descritivas e inferenciais, o nível de significância estabelecido será de p < 0,05.
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RESUMO
No Brasil, o diagnóstico tardio do HIV ocorre em aproximadamente 40% dos casos e muitos já apresentam contagem de Linfócitos T CD4+ inferior a
200 células/mm3 no momento do diagnóstico, aumentando significativamente o risco de infecções oportunistas. Em 2015, apenas 60% das pessoas
com HIV sabiam que estavam vivendo com o vírus e o diagnóstico tardio do vírus representa a maior barreira para a supressão do agente patogênico
em todo o mundo. Diante do exposto, é fundamental compreender como reage o sistema imunológico em indivíduos cuja variação de diagnóstico da
doença seja de dias a meses pós-exposição ao vírus. Esse conhecimento poderia oferecer subsídios para que se saiba o quanto a resposta imune é
alterada nesse tempo chamado “janela imunológica”. Além disso, fatores como doenças pré-existentes, exposição ao vírus a partir de apenas um
parceiro fixo e como ocorre o atendimento destes indivíduos em centros de testagem podem fornecer subsídios para otimização de políticas públicas
para este fim. A pesquisa será de cunho retrospectivo, transversal e quantitativo, composta pelas informações dos pacientes expostos ao vírus do HIV,
que serão coletadas em fichas de notificação compulsória. Será realizado no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do município de Olinda-PE.
O município é formado por 32 bairros, com estimativa populacional para 2019 de 392.482 habitantes. Serão incluídos os pacientes que estejam
realizando teste rápido para o diagnóstico do HIV, maiores de 18 anos, sem história anterior de exposição ao vírus, que possuam parceiro fixo
soropositivo e que aceitem participar da pesquisa. Serão excluídos pacientes com mais de 30 dias de exposição ao vírus e pacientes com histórico de
positividade para o vírus HIV. Investigar a janela imunológica de indivíduos expostos ao HIV com parceiros fixos atendidos no centro de testagem e
aconselhamento do Município de Olinda-PE. 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
nº27744720.8.0000.5640.
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RESUMO
onsiderando o n vel de complexidade assistencial e as condições de trabalho como fatores estressores para os enfermeiros, faz se necessário a adoção
de intervenções que propiciem uma melhor qualidade de trabalho, de cuidado e, consequentemente, de vida. Desta forma, este estudo jus ca se pela
necessidade de evidenciar a sa sfação e o estresse no trabalho, bem como analisar os fatores determinantes para a s ndrome de Burnout em
enfermeiros de terapia intensiva e emerg ncia, e suas poss veis estratégias de enfrentamento. Nosso intuito, portanto, é revelar aspectos que
contribuam para a melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida, relacionados ao salário, redução da carga horária, valorização pro ssional e
divulgação dos fatores que afetam a saúde desses pro ssionais. Acreditamos que os resultados desta pesquisa poderão contribuir para a adoção de
medidas de monitoramento e promoção para a saúde dos mesmos, de forma a assumir um compromisso social e pol co da enfermagem perante a
sociedade. Obje vos Analisar os fatores que in uenciam para a s ndrome do esgotamento pro ssional em enfermeiros que atuam em unidades de
cuidados cr cos. Metodologia Trata se de um estudo do po surve , com nalidade exploratório descri va, a par r de uma abordagem quan ta va,
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com desenho seccional. A coleta de dados será desenvolvida através de instrumento semiestruturado para a coleta dos dados sociodemográ cos, para
analisar a sa sfação e o estresse no trabalho, os dados serão coletados por meio da Escala de Sa sfação no Trabalho (EST e da Escala de Estresse no
Trabalho (EET , respec vamente. O Nursing Wor Index, será u lizado para analisar as condições de ambiente de trabalho e para determinar a
preval ncia de burnout, será u lizado o ques onário Maslach Burnout Inventor (MBI . omo se trata de um surve , o estudo será realizado por meio
de contato telefônico através da rede social com os enfermeiros que atuam nas TIs e Emerg ncias do ospital Geral Otávio de reitas, ospital Barão
de Lucena, ospital Agamenon Magalhães e Pelópidas Silveira distribu dos nos tr s turnos. Os pro ssionais serão convidados a par cipar da pesquisa de
forma pessoal e direta, tendo a liberdade de aceitar ou não o convite, através do contato por via rede social via aplica vo hatsapp, onde os
formulários serão entregues. Para análise dos dados, serão u lizadas as caracter s cas esta s cas descri vas como a distribuição absoluta e rela va das
variáveis quan ta vas e medidas de tend ncia central e de dispersão das variáveis quan ta vas, como também serão aplicados os testes olmogorov
smirnov para avaliar a normalidade das variáveis quan ta vas e o teste ANO A e o Exato de isher para os casos em que se aplicam variáveis
quan ta vas e categóricas, respec vamente e o teste de Mann Whitne para comparação dos grupos.
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RESUMO
O boletim epidemiológico de sífilis no Brasil no ano de 2019 constatou que a taxa de detecção de sífilis em gestantes aumentou 6,1 vezes, passando de
3,5 para 21,4 casos por mil nascidos vivos, significa um aumento expressivo. O estado de Pernambuco se destaca com o maior número de casos em
relação ao restante do nordeste. Quando se trata de adolescentes grávidas com sífilis a preocupação é ainda maior devido as vulnerabilidades
relacionadas a própria idade. Por tanto o objetivo deste estudo é analisar o perfil sócio-epidemiológico de gestantes adolescentes com sífilis no estado
de Pernambuco no período de 2014 a 2019. Para isto será realizada uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa a partir de dados secundários
provenientes do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) para sífilis em gestantes disponibilizados pelo Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS), no endereço eletrônico (http://www.datasus.gov.br). Pois acredita-se que o conhecimento do perfil dessa
população é a base para o planejamento e gestão dos serviços de saúde. Logo, este projeto trará à comunidade científica, dados estatísticos referentes
a aspectos epidemiológicos que estejam atrelados a prevalência deste agravo e desta forma contribuir para uma melhor elucidação aos serviços de
vigilância epidemiológica. Além do mais este projeto visa trazer visibilidade ao Centro Universitário Estácio do Recife, mostrando que esta instituição
preocupa-se não apenas com questões sócio educacionais, mas que também atua na colaboração de ações em saúde por meio dos projetos, estágios,
monitorias e pesquisas como esta. Atrelado a esta vantagem encontra-se a contribuição na formação dos discentes, que serão sujeitos ativos nesse
processo ao se envolverem com métodos científicos que lhe proporcionarão uma caminhada acadêmica alicerçada no conhecimento. Por tratar-se de
dados de domínio público não será necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados serão dimensionados por macrorregiões
do estado de Pernambuco visando analisar o perfil sócio epidemiológico das gestantes adolescentes com sífilis em todo território pernambucano.
Acredita-se que o desenvolvimento desse projeto trará informações em saúde no âmbito da epidemiologia para um grupo específico proporcionando
aos gestores locais e estadual de saúde dados relevantes, que possam contribuir na tomada de decisão quanto ao combate a sífilis.
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RESUMO
A Síndrome metabólica (SM) caracteriza-se por um conjunto de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Uma das mais prevalentes patologias
cardiovasculares é a Insuficiência Cardíaca (IC), caracterizada por uma síndrome clínica, limitante, com alta prevalência na população mundial e forte
impacto na mortalidade e qualidade de vida. Os pacientes com IC, devido às consequências metabólicas há risco elevado para o desenvolvimento da
SM. A IC encontra-se atualmente como uma das principais causas de internações hospitalares e/ou óbitos ligados às doenças coronarianas crônicas.
Apesar dos avanços terapêuticos, existe elevado número de pessoas acometidas pela IC. A escolha dessa temática deve-se a magnitude que essa
doença tem tomado ao decorrer dos últimos anos, sendo um dos mais importantes e desafiadores problemas de saúde pública do século XXI. Este
trabalho tem como objetivo avaliar as características sócias econômicas, clínicas e espaciais da população com síndrome metabólica na Insuficiência
cardíaca em um Serviço de Referência do estado de Pernambuco. Trata-se de um estudo com uma abordagem descritiva e outra ecológica de base
populacional, utilizando a unidade de análise os municípios do estado de Pernambuco no período de agosto de 2020 a agosto de 2021. A população
será composta dos pacientes acompanhados no ambulatório de Referência de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca da Universidade de
Pernambuco que apresente pelo menos três requisitos para a confirmação da SM conforme critérios da NCEP (National Cholesterol Education
Program). Os dados sócio econômicos, demográficos, epidemiológicos serão coletados a partir de entrevista utilizando um formulário de coleta de
dados com roteiro semiestruturado e os dados clínicos coletados do prontuário eletrônico dos pacientes. Os dados populacionais serão obtidos a partir
do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utilizando a base cartográfica dos municípios do estado de
Pernambuco, em formato shapefile, no sistema de projeção geográfico (latitude/longitude), sistema geodésico SIRGAS 2000, coletadas do site
eletrônico do IBGE e o Google Maps para localização dos pontos dos locais de procedência. Para a distribuição espacial será utilizada como indicador a
taxa de ocorrência da SM na população estudada. As informações serão tabuladas no programa Software Office Excel 2010 (Microsoft), analisadas pelo
Software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 21.0 (IBM Corporation) Para elaboração dos mapas temáticos será
utilizado o QGIS (versão 3.10).
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RESUMO
A evasão escolar é um problema real, no sistema educacional brasileiro, atualmente esse cenário não se concentra apenas no ensino básico, é uma
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realidade que já afeta de maneira preocupante o ensino superior. O processo de entrada na universidade, marcado pela transição do ensino básico
para o superior, tem como consequência para os estudantes uma série de mudanças e desafios que influenciam o seu crescimento intelectual, pessoal
e social. Nesse sentido, a literatura atual tem apontado cada vez mais que apenas o desempenho cognitivo não é suficiente para explicar o sucesso dos
estudantes os problemas relacionados à adaptação podem ser associados tanto as dificuldades e exigências das atividades acadêmicas, interpessoais e
sociais quanto a aspectos da identidade pessoal e vocacional dos estudantes. Investigações recentes a respeito da adaptação acadêmica reforçam o
impacto que esse processo tem na vida dos estudantes e reiteram a importância não só do desenvolvimento psicológico e cognitivo do estudante, mas
também do desenvolvimento dos aspectos interpessoais e intrapessoais. Nesse contexto as competências emocionais, tem demonstrado grande
influência no desenvolvimento da educação, pois se considera que ela esteja associada à competência social, sucesso e adaptação acadêmica. Já que
está relacionada a capacidades dos indivíduos a lidar e gerenciar com as informações emocionais. Tendo em vista os fatores supracitados é que se
justifica a proposição desse estudo, que tem como objetivo principal verificar a relação entre as competências emocionais e adaptação acadêmica em
estudantes universitários. Especificamente, pretende-se 1) caracterizar o perfil Sociodemográfico dos estudantes universitários participantes do
estudo; 2) Investigar a correlação entre as competências emocionais e adaptação acadêmica nos estudantes universitários e 3) Realizar um
comparativo entre grupos, quanto perfil socioeconômico em relação aos resultados apresentados em adaptação acadêmica. Com vistas a alcançar os
objetivos os participantes serão convidados a responder a um questionário sociodemográfico, ao Inventário de Competências Emocionais- Revisado e
ao Questionário de Adaptação ao Ensino Superior. A coleta só será iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisas com seres humanos, e
após a coleta os dados serão realizadas análises estatísticas correlacionais e análise de variância (ANOVA) para a interpretação dos dados coletados.
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RESUMO
A plataforma online da Estácio chamada de RDA (http://rda.estacio.br), é um dos principais instrumentos utilizados por gestores acadêmicos,
principalmente os coordenadores de curso, para realizar diferentes tarefas ligadas a coordenação e gerenciamento dos seus cursos. Uma das suas
funcionalidades traz uma análise da evolução dos alunos ao longo do semestre. Além disso, ela ranqueia os alunos quanto a possibilidade de evasão,
classiﬁcando-os entre três grupos: alto risco, médio risco e baixo risco. Não obstante, nem sempre é possível entender os critérios para enquadrar um
aluno em alguma destas classes. Muitas vezes, a análise do coordenador, seu “feeling”, é diferente daquele apresentado pelo sistema. Neste projeto
propõe-se estudar o desempenho dos estudantes, de forma semelhante aquele presente na RDA, utilizando os dados disponíveis na própria RDA,
usando para isso, a metodologia dos Mapas Auto-Organizáveis (mais conhecidos como SOM). Pretende-se comparar as análises obtidas pelas redes
SOM, com aquelas disponibilizadas na plataforma RDA. É possível até, que as redes SOM consigam extrair novas classes, ou mesmo subclasses das três
presentes na RDA. A ideia é coletar os dados pela RDA ao longo do semestre de 2020.1, para serem analisados em 2020.2 Dessa forma, será possível
saber se os alunos que tinham alta probabilidade de evasão, evadiram mesmo o não. Pretende-se analisar todos os cursos de TI presenciais da
Estácio/Abdias de Carvalho. Talvez, incluir um curso da área de saúde, para aumenta o conjunto de dados. Pode-se listar três fatores relevantes para a
escolha do tema do projeto: (i) a experiência em projetos anteriores que envolvem redes neurais, (ii) a oportunidade de aplicar tal metodologia em um
problema real, que pode ajudar na análise realizada por coordenadores de curso e gestores acadêmicos, quanto a possibilidade de propensão dos
alunos; (iii) o interesse e a dedicação do aluno em vivenciar um projeto de pesquisa de qualidade. A área de redes SOM tem grande importância na
pesquisa da comunidade da computação, com revistas cientíﬁcas internacionais de grande qualiﬁcação dedicadas aos temas. Sob o ponto de vista
acadêmico, o desenvolvimento da pesquisa proposta envolverá uma série de assuntos presentes nos cursos de TI, tais como: programação orientado
objeto, programação de interfaces, programação avançada, engenharia de requisitos, aprendizagem de máquinas, inteligência artiﬁcial, entre outros.
Ele abordará ainda assuntos que não fazem parte do curso, como as redes SOM, a análise de dados, e as séries temporais, o que enriquecerá ainda
mais a formação do aluno. Este projeto de PIBIC irá ajudar o aluno no seu no processo de amadurecimento como proﬁssional de TI. Sob o ponto de
vista institucional, será um dos projetos do Laboratório de Projetos de TI, que reforçará a proposta da nova gestão, de que os cursos de TI tenham uma
produtividade cientíﬁca de qualidade e com constância, e neste caso, continuidade. Espera-se, que o trabalho do projeto possa ser expandido e
transformado em um projeto de TCC.
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RESUMO
A alocação de docentes e de salas de aula, é uma tarefa realizada todo início de semestre. Devido a quantidade de possibilidades de conﬁgurações de
alocação, assim como vários tipos de restrições, tais como: dias em que um docente pode dar aula, disciplinas que o docente pode lecionar, carga
horária mínima e/ou máxima que o docente pode assumir, custo docente, capacidade da sala, local da sala (térreo ou não), tipo da sala (laboratórios
diversos, ou apenas sala de aulas teóricas), entre outros. Encontrar uma solução para o problema torna-se tão mais difícil, quanto maior for o número
de salas de aulas, o número de docentes e a quantidade de disciplinas lecionadas. Sua realização de forma manual é algo ainda mais complicado e
desgastante para a equipe que o realiza, que precisa literalmente “quebrar a cabeça” tentando achar uma solução. Na literatura, este tipo de problema
é conhecido como um problema de otimização combinatória. A quantidade de soluções possíveis escala de forma exponencial com a dimensão do
problema, o que torna a busca por soluções em um tempo ﬁnito, um grande desaﬁo. Métodos analíticos são inviáveis para este tipo de problema, e
apenas os métodos de otimização numérica são capazes de apresentar soluções que não violem o conjunto de restrições pré estabalecido pelo
problema. Neste projeto, pretende-se continuar as pesquisas iniciadas no PIBIC de 2019/2020, deste professor. O trabalho será continuado por um dos
alunos do projeto original (eram dois). O projeto anterior propunha estudar o problema de alocação de sala e docentes, usando para isso, duas
heurísticas de busca de soluções: Computação Evolucionária (CE) e Enxame Inteligente de Partículas (EIP). Cada aluno deveria trabalhar uma das
técnicas. Eles tiveram que aprender os conceitos matemáticos e a parte de programação necessária para a realização das simulações. Não obstante, as
diﬁculdades intrínsecas do problema não permitiram a obtenção de bons resultados. Apenas um dos alunos avançou na pesquisa, por isso, neste
projeto continuado, decidiu-se que sua realização seria implementada por apenas um deles, o mais dedicado. O projeto anterior foi redirecionado para
o estudo do problema do caixeiro viajante. Uma vez entendido os processos neste problema, seria mais fácil trabalhar no problema de alocação de
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salas (bem mais complexo). Com a experiência do projeto anterior, neste projeto, o aluno terá condições de trabalhar o problema de alocação de salas.
Um outro fator foi incluído nesta pesquisa: o custo docente (professores com valor de hora aula diferentes). Deve-se entender as particularidades da
alocação de docentes da unidade de ensino, para então elaborar criar alocações simuladas e trabalhar em cima de dados sintéticos. Primeiro
trabalhando em grupo pequenos de professores os cursos de TI, depois com todos os professores dos cursos de TI, e com os quatro cursos. Após esta
etapa, o fator custo docente será incluído no sistema, o que tornará o problema multiobjetivo. Espera-se, que o trabalho do projeto possa ser
expandido e transformado em projetos de TCC.
Aluno: Evellyn Silva Ferreira
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RESUMO
O humor sempre se mostrou uma ferramenta produtiva para a comunicação e para a construção de uma visão plural da humanidade. Ao longo dos
tempos, as sociedades se aproveitaram dos mecanismos de satirização para analisar cenários e emitir opiniões. Caricaturas, tirinhas em jornais e
revistas, programas de TV, esquetes de rádio e intervenções artísticas ajudaram, cada um à sua maneira, ilustrar os processos históricos e os
personagens que neles se destacaram. Paralelo a estes processos advindos dos meios comunicacionais formais, o cidadão comum construía em seu
grupo social considerações humorísticas que proporcionavam pontos de vista e análises metafóricas da realidade comum. Na pós-modernidade,
entretanto, o humor ganha um aparato a mais, que o coloca, em muitas situações, como elemento central das discussões nos mais diversos ambientes.
Suportado essencialmente pela internet e suas redes sociais digitais a partir de 2002, a satirização se associa a mobilizações sociais advindas do próprio
meio, incluído o feminismo. A causa feminista chama atenção por ter crescido com muita solidez graças as redes sociais. Blogs e canais de vídeo se
destacam a cada dia sobre o assunto. Parte deste movimento utiliza o humor para discussão e tem como principal elemento os chamados memes.
Esses memes, compostos prioritariamente pela combinação de imagem e texto, se mostram o mecanismo humorístico favorito dos brasileiros fora dos
grandes veículos. No reality show Big Brother Brasil de 2020, por exemplo, apenas no Twitter foram mais de 271 milhões de menções. A grande maioria
sobre falas e posturas dos participantes nos mais diversos assuntos, entre eles o feminismo. Boa parte destas citações associada de memes. Este
projeto tem como objetivo compreender o cenário do feminismo no Brasil, através dos memes do reality show Big Brother Brasil 2020, da TV Globo.
Como segundo plano, o estudo irá buscar compreender as características do meme brasileiro associado a causas, entendendo-o também sob a ótica
comunicacional. Para o panorama do humor, se farão presentes. Para a construção do aparato teórico sobre memes, e além de complementos para
redes sociais. Para compreender o feminismo, se dão como fundamentais. A estrutura metodológica será dará através de uma associação de dois
formatos, sendo um quantitativo e um qualitativo. Para o filtro das postagens e medições, a Análise de Redes Sociais (ARS) se mostra essencial. A partir
delas, serão contabilizados e selecionados os memes que posteriormente terão a análise qualitativa. Esta se dará pela análise de conteúdo a partir de
categorias advindas das teorias elencadas. O recorte do estudo terá início em 21 de janeiro de 2020 e se encerrará em 27 de abril de 2020, período em
que o programa esteve no ar. A plataforma para coleta dos memes a analisar será o Twitter, devido ao volume produzido e sua capacidade de
mineração para análise científica.
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RESUMO
A utilização de agregados reciclados apresenta-se, nos dias de hoje, como uma alternativa viável e recorrente para a produção de concretos devido aos
diferentes benefícios que apresentam, como a redução do custo por m³ de concreto, minimização das emissões de CO2 e poluição ao meio ambiente.
Quanto ao comportamento mecânico do concreto contendo agregado graúdo reciclado (CAR), sabe-se que estes agregados reduzem a sua capacidade
mecânica, contrapondo-se aos benefícios econômicos e ambientais. Sabendo disso, torna-se necessário deter modelos e ferramentas numéricas que
possibilitem o estudo do comportamento mecânico do CAR, de forma que a utilização destes agregados não comprometa a integridade do material
compósito. A utilização de inteligência artificia, especificamente, Redes Neurais Artificiais (RNA), vem se mostrando uma alternativa viável e eficaz para
contornar as dificuldades impostas no processo de modelagem de parâmetros mecânicos do concreto, uma vez que estas redes têm demonstrando
grande aplicabilidade na modelagem de problemas de diferente natureza. Ademais, o uso de RNA já vem sendo adotado no estudo de concretos com
agregado natural (CAN), e recentemente tem sido utilizada também para o CAR. Deste modo, o presente trabalho surge com o objetivo de determinar
modelos para predição da resistência à compressão e do módulo de elasticidade de concretos com agregado reciclado, por meio do treinamento de
Redes Neurais Artificiais, do tipo Multilayer Perceptron (MLP) considerando um banco de dados robusto e cuidadosamente construído, contendo como
parâmetros o consumo de cimento, a taxa de adição, a relação água-cimento, a relação agregado-cimento (graúdo e miúdo) e a taxa de substituição do
agregado natural pelo reciclado. As redes serão implementadas em linguagem orientada à objetos C++. Destaca-se que o presente projeto tem como
objetivo promover avanços nos estudos referentes ao comportamento do concreto e, em especial, apresentar modelos de previsão do módulo de
elasticidade e da resistência à compressão. Espera-se que os resultados gerados com esta pesquisa demonstrem a aplicabilidade das redes neurais para
a determinação de modelos preditivos do comportamento do concreto, e que estes possam ser utilizados para a determinação de traços ótimos para o
concreto, considerando parâmetros relacionados à sustentabilidade e à capacidade mecânica do material.
Aluno: Verônica Cristina da Silva
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RESUMO
A Agroecologia pressupõe aprimoramento dos processos de produção agrícola, de modo a torná-los mais adequados do ponto de vista dos equilíbrios
dinâmicos dos ecossistemas em que se inserem. Pesquisar meios de garantir maior inserção das soluções ligadas às tecnologias da informação e
comunicação, ou TIC, em atividades agroecológicas pode significar relevante contribuição ao processo de consolidação das mesmas. A atividade
agroecológica pode ser auxiliada por processos informacionais que envolvam desde a comunicação entre partes interessadas, até o fornecimento de
dados para a tomada de decisão. O aluno conduzirá pesquisa com coleta de dados tanto bibliográficos, como primários obtidos por entrevistas com
envolvidos na atividade agrícola agroecológica, a respeito de demandas de soluções em tecnologias da informação e comunicação, ou TIC, para
condução de suas atividades. Cada projeto é desenvolvido separadamente, mas objetiva compor um panorama mais amplo, permitindo aos alunos e
demais interessados que se compreenda melhor as necessidades e demandas por suporte de TIC em atividades agroecológicas na prática de diferentes
municípios brasileiros. O objetivo geral é analisar demandas não supridas de soluções em tecnologias da informação e comunicação para unidades
agrícolas agroecológicas a partir da percepção de produtores. A identificação dessas percepções se dá de modo que seja possível identificar as maiores
carências e desafios em cada um dos eixos processuais da atividade agroecológica estabelecidos; apresentar aos produtores entrevistados alternativas
e possibilidades de atuação das TIC; confrontar as percepções dos produtores com as alternativas disponíveis e identificar, assim as demandas não
supridas e que possam ser contempladas pelas TIC. Pesquisas já vêm sendo realizadas no intuito de estabelecer contribuições potenciais e consolidadas
das TIC ao campo agroecológico. Assim, a etapa de fundamentação esclarece o papel das soluções de comunicação para integrar regiões distantes, o
que figura papel relevante para a realidade do pequeno produtor. Soma-se a isso o incentivo potencial ao processo colaborativo tão necessário ao
desenvolvimento e consolidação das melhores práticas agroecológicas adaptadas a cada localidade. A partir dos resultados coletados e analisados,
espera-se contribuir com o aprimoramento de processos na Agroecologia, bem como aproximar as potenciais contribuições das TIC ao contexto da
produção agroecológica brasileira.
Aluno: Gabriela Luz Martins
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RESUMO
A meliponicultura diz respeito à criação de abelhas sem ferrão, para aproveitamento comercial ou uso caseiro de produtos extraídos das colmeias. Tais
espécies de abelhas, predominantemente nativas dos próprios biomas em que são aproveitadas, realizam importante serviço ambiental de polinização,
cujo impacto positivo não se aplica somente à atividade agrícola, mas também à manutenção do equilíbrio ecossistêmico nativo. A educação ambiental
é uma concepção da educação voltada para a mudança da relação entre ser humano e Natureza, ou ambiente natural, a fim de que a crise ambiental
decorrente da ação humana possa ser revertida. Abrange uma ampla variedade de temáticas, abordadas das mais diversas maneiras em atividades
pedagógicas em geral interdisciplinares, seja na educação formal ou não formal. A pesquisa tem por objetivo analisar a perspectiva de envolvidos em
meliponicultura sobre desafios e potenciais para desenvolvimento desta atividade como via de promoção da educação ambiental. Para tanto, busca-se:
(1) Estabelecer relação entre o referencial teórico e os conteúdos esperados na condução entrevista; (2) Identificar meliponicultores e educadores
ambientais que tenham experiência no uso dessa atividade como via de promoção da educação ambiental, na região de interesse da pesquisa; (3)
Conduzir as entrevistas de modo a extrair percepções sobre desafios da díade meliponicultura e educação ambiental, com enfoque para as demandas
dos meliponicultores e educadores ambientais; e (4) Apresentar a análise sintetizada das percepções dos envolvidos sobre desafios e potenciais para a
díade meliponicultura e educação ambiental, com enfoque para as demandas dos meliponicultores e educadores ambientais.Trata-se, portanto, de
pesquisa descritiva, que utilizará dados qualitativos, sendo os secundários coletados de fontes bibliográfica e os primários, de fonte documental e
entrevistas com envolvidos na atividade meliponícola com viés de educação ambiental. A análise dos dados se dará por busca nos conteúdos
levantados, de elementos que permitam identificar, de um lado, a perspectiva de envolvidos na meliponicultura sobre potenciais e desafios para sua
aplicação em conjunção com a educação ambiental; e, de outro, instrumentos que possam auxiliar no desenvolvimento de iniciativas no sentido dessa
conjunção. Ao término, espera-se que o trabalho tenha contribuído para uma maior compreensão da atividade meliponícola em seu papel de
promoção da educação ambiental.
Aluno: Rodrigo José de Paula
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RESUMO
O presente estudo se enquadra em dois cenários de pesquisa, sendo um deles a Comunidade Quilombola Chácara das Rosas, situada no município de
Canoas-RS e considerada o primeiro quilombo urbano do país. O outro cenário compreende o Povoado Mumbuca localizado no Parque Estadual do
Jalapão no município de Mateiros-TO. Essas regiões compõem as dimensões continentais do Brasil que abrigam uma rica biodiversidade associada a
uma grande diversidade sociocultural, representada por mais de 200 povos indígenas e por inúmeras comunidades tradicionais. Esses povos possuem
formas próprias de organização social e atuação voltada para conservação dos recursos naturais. Na contramão está o setor empresarial, interessado
nas oportunidades de negócios que a biodiversidade oferece, ávido para atender a demanda por produtos que incorporem valores socioambientais. O
meio termo para coleta, produção, transformação e comercialização de bens e serviços derivados da biodiversidade respeitando os critérios de
sustentabilidade ambiental, social e econômica encontra-se no biocomércio, uma proposta da United Nations Conference on Trade and Development
difundida em programas na América do Sul. Nesse sentido, um produto é considerado como de biocomércio quando atende sete objetivos:
conservação da biodiversidade; uso sustentado da biodiversidade; compartilhamento equitativo dos benefícios; sustentabilidade socioeconômica;
conformidade com a legislação; respeito aos direitos dos atores envolvidos e clareza sobre a propriedade da terra. Assim, é comum que os produtos
escolhidos para o biocomércio tenham um elevado potencial para se adicionar valor, por exemplo: produtos comestíveis; temperos e ingredientes
alimentícios; cosméticos e substâncias farmacêuticas e aquacultura. Por esta razão objetivou-se investigar o desenvolvimento do biocomércio e seus
impactos socioambientais locais, a partir da percepção ambiental de lideranças e representantes dos moradores, por meio de pesquisa documental e
diagnóstico participativo.
Aluno: Mariane Vieira Silva França
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RESUMO
Atualmente, há um crescente reconhecimento acerca da importância da inovação para a competitividade das empresas. A Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) é uma iniciativa de fomento à inovação e tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do
fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas a partir
do Programa de Subvenção Econômica à Inovação, que é objeto do presente estudo, cujo objetivo é traçar um panorama do Programa de Subvenção
Econômica à Inovação da FINEP ao longo do período de 2004 a 2018 a partir da caracterização das empresas beneficiárias e estabelecimento de
eventuais relações entre essas empresas e seus níveis de atividade tecnológica visando evidenciar algum padrão de comportamento das empresas no
acesso a Financiadora de Estudos e Projetos. Dada a necessidade de inovação do Brasil e a existência de programas FINEP, a justificativa para este
estudo é que os incentivos fiscais destinados às empresas representam um marco estratégico importante para o país, uma vez que, as concessões de
tais incentivos têm contribuído sobretudo para despertar no meio empresarial a necessidade de inovação tecnológica, de adotarem modelos de
mecanismos de cooperação entre empresas, fornecedores, Universidades, Institutos de Ciência e Tecnologia, redes de pesquisas setoriais e micro e
pequenas empresas, para aumentar a competitividade em seus produtos, processos e serviços e, por consequência, competirem e se posicionarem no
mercado em bases mais sólidas. A metodologia da presente proposta de Iniciação Científica é pesquisa documental indireta com consulta à fonte
primária, que, no caso desta proposta, são os dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) via
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic). Cabe dizer que os aspectos metodológicos, etapas da proposta e o cronograma estão
devidamente apresentados neste projeto. Espera-se que a proposta deste estudo seja aceita a fim de atingir o objetivo proposto e contribuir na área
acadêmica com esta temática tão importante que é a inovação.
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RESUMO
Portugal foi pioneiro nas grandes navegações nos séculos XV e XVI. Este pioneirismo possibilitou a Portugal conquistar novas terras além-mar e fazer
uma nova rota marítima rumo às Índias, transformando-se numa grande potência econômica e marítima no século XVI. Desde fins da Idade Média
acentuou-se o pensamento entre os governantes lusos que, somente haveria um futuro para o país, e seria se aventurando ao mar. Esse sentimento se
deve ao Reino de Castela sempre representar uma ameaça a independência Portuguesa, além de lhe estrangular, cortando lhe rotas comerciais
terrestres com o restante da Europa. Após inúmeras tentativas e décadas de investimentos, enfim o objeto seria alcançado, criando-se a carreira da
índia, sendo o mais complexo e duradouro roteiro marítimo na Idade Moderna. Mostrando algumas interações e influencias entre a Carreira da Índia e
o Brasil, em relação aos aspectos econômicos e produtivos por ele gerados. Chegando assim, a uma visão de seu grau de relevância para a sociedade
colonial. Justamente por sua importância afirmada pelos volumes de capital investidos, e pelo número de vidas humanas que exigiu, pelo grau de
especialização da mão-de-obra envolvida, pelas riquezas envolvidas cuja existência promoveu e pelo fomento das trocas entre culturas tão distintas
como a europeia, africana, americanas e asiáticas, influenciando e permitindo assim contatos nas áreas econômicas, políticas, sociais, industriais e
religiosas entre as regiões envolvidas. Com base nisso, aumentou-se os limites de produção, circulação e consumo dos dois hemisférios. Além do mais,
a carreira representou o maior eixo econômico de sua época. Com essas mesmas perspectivas, é que lançamos o estudo das relações que o Brasil
manteve com as Carreiras, suas articulações e interesses nos portos. Analisaremos a importância da capital do Brasil Colônia e sua inserção neste
contexto comercial. Especificamente Salvador, era chamado em documentos como “porto do Brasil” como se em toda América não houvesse outro.
Apesar de estratégico e providencial para navegação Atlântica, nem sempre foi permitido a sua escala, tomando assim ares de clandestinidade. O
critério utilizado para permissão e proibição, foi muito variável dependendo dos objetivos da empresa marítima, em relação às possibilidades
comerciais que a colônia brasileira oferecia. Foi principalmente a partir da segunda metade do século XVII que vamos encontrar, graças à tolerância
legal, uma acentuada frequência de navios que de maneira legal, ao retornarem do Oriente, escalavam na Bahia, com suficiente espaço para receber
cargas brasileiras, particularmente o açúcar e a madeira. A prática comercial podia efetuar-se tanto na ida, quanto na volta, pois para o Reino, o Brasil
tinha para oferecer o seu açúcar, e para o Oriente o seu tabaco. Podemos afirmar que, estudar a influência mútua entre o Brasil e A Carreira das Índias,
poderá nos auxiliar profundamente na compreensão das estruturas econômicas mais recentes. Promovendo assim, o desenvolvimento do pensamento
crítico em relação à economia e ao capitalismo global, adentrando ao estudo do mercantilismo. A análise dos dados será feita por meio de coleta: em
fontes bibliográficas sites, artigos, periódicos livros e trabalhos acadêmicos. Com tudo, o tratamento será definido a partir do aprofundamento dos
estudos de análise dos materiais produzidos no Brasil e, sobretudo pelo maior volume no Português.
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RESUMO
Precauções padrão e baseadas em isolamento infeccioso do doente requerem o uso de EPIs específicos pelos profissionais da saúde a cada
atendimento. Conforme o Guia de Precauções e Isolamento do Centers for Disease Control and Preventions – CDC, a precaução por gotículas é indicada
caso haja risco de transmissão infecciosa por gotas de saliva e a precaução por aerossóis é requisitada para indivíduos saudáveis que apresentam risco
de contrair infecções respiratórias de um doente cujo microrganismo esteja presente em partículas de aerossóis, consideradas muito menores que uma
gota de saliva (<5µm). O novo Coronavírus SARS-CoV2, indutor da doença COVID-19, está altamente relacionado a manifestações infecciosas do trato
respiratório. Apesar das estratégias de prevenção estarem centradas principalmente na transmissão por gotículas, há estudos que também evidenciam
a possibilidade de transmissão da COVID-19 por aerossóis. Considerando a importância de um protocolo seguro de prevenção e controle da COVID-19
aos profissionais de saúde da área de alta complexidade, o levantamento e análise de estudos da literatura que abordem o recurso mais eficaz para a
proteção respiratória destes profissionais se apresenta com grande relevância, dando subsídio para a prática clínica baseada em evidências neste
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cenário de atendimento em saúde. Assim sendo, o objetivo deste estudo é determinar qual o dispositivo de maior eficácia na proteção respiratória de
profissionais da saúde atuantes em assistência de alta complexidade ao doente com COVID-19. Para tanto, será utilizado o desenho metodológico de
revisão integrativa da literatura, que sintetiza as pesquisas disponíveis sobre determinada temática e direciona a prática clínica fundamentando-se no
conhecimento científico. Adotar-se-á a estratégia PCC (P: População, C: Conceito e C: Contexto) para a elaboração da questão de pesquisa e estratégia
de busca. A busca sistematizada de estudos será conduzida em quatro bases de dados eletrônicas da saúde, tais como MEDLINE via Pubmed, Web of
Science, Scopus e LILACS, com cruzamento dos descritores controlados e seus sinônimos. Os estudos selecionados serão classificados segundo o nível
de evidência científica e os dados serão digitados e tabulados eletronicamente com o auxílio do programa Microsoft Excel®, analisados quanti e
qualitativamente e representados em forma de tabelas e figuras.
Aluno: Marcos Augusto dos Santos Vieira
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RESUMO
Dentre os diversos tipos, a causa mais comum de demência em idosos é a Doença de Alzheimer (DA), uma doença que afeta cerca de 35,6 milhões de
pessoas no mundo e 1,2 milhão no Brasil. É neurodegenerativa, com início insidioso, de caráter progressivo, irreversível e se manifesta afetando
memórias de curto e longo prazos. Apesar de tudo que se sabe de sua fisiopatologia, ainda não são conhecidas terapias completamente eficazes no
tratamento da DA. A planta Cannabis sativa, comumente conhecida como maconha, contém mais de 500 compostos químicos e um volume crescente
de pesquisas tem emergido focalizando o seu papel em várias patologias neurodegenerativas, inflamatórias e psiquiátricas. Considerando-se a
importância de se pesquisar cada vez mais moléculas que possam aumentar a expectativa de vida do portador de DA, amenizando ou, se possível,
abolindo os sintomas para que este paciente tenha uma vida mais digna e um melhor aproveitamento da mesma com seus familiares, este estudo tem
por objetivo analisar na literatura científica os efeitos terapêuticos dos princípios ativos da Cannabis para intervenções clínicas na Doença de
Alzheimer. Para tanto, será utilizado o desenho metodológico de revisão integrativa da literatura, que sintetiza as pesquisas disponíveis sobre
determinada temática e direciona a prática clínica fundamentando-se no conhecimento científico. Adotar-se-á a estratégia PCC (P: População, C:
Conceito e C: Contexto) para a elaboração da questão de pesquisa e estratégia de busca. A busca sistematizada de estudos será conduzida em quatro
bases de dados eletrônicas da saúde, tais como MEDLINE via Pubmed, Cochrane-CENTRAL, EMBASE e LILACS, com cruzamento dos descritores
controlados e seus sinônimos. Os estudos selecionados serão classificados segundo o nível de evidência científica e os dados serão digitados e
tabulados eletronicamente com o auxílio do programa Microsoft Excel®, analisados quanti e qualitativamente e representados em forma de tabelas e
figuras.
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RESUMO
Os idosos convivem diariamente com uma grande exposição ao estresse físico e mental, os quais interferem negativamente em sua saúde. Levando em
consideração o fato de que o estresse é considerado precursor de diversas doenças, surgiu a seguinte pergunta norteadora: qual o nível de estresse
entre dois grupos de idosos e influência do estresse na qualidade de vida? Como os idosos convivem diariamente com uma grande exposição ao
estresse físico e mental, os quais interferem negativamente em sua saúde, considera-se importante a investigação e a avaliação das principais fontes
determinantes do estresse, afim de contribuir com a implementação de estratégias que possam promover a qualidade de vida do idoso. Objetivo:
Avaliar e comparar os níveis de estresse e os domínios de qualidade de vida entre idosos participantes de atividades em grupo e idosos não
participantes. Método: estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa. A população será composta de idosos que participam do Grupo de
Práticas Integrativas e Complementares na Casa 5 do Campus da Universidade de São Paulo e de idosos que não participam de atividades grupais e que
fazem acompanhamento no ambulatório de Geriatria do HCFMRP. A amostra será por conveniência, com amostragem aleatória simples. Para a seleção
dos sujeitos serão empregados os seguintes critérios de elegibilidade: ter idade ≥ 60 anos; apresentar condições cognitivas preservadas avaliadas pelo
exame de avaliação cognitiva Mini Mental State Examination – MEEM; de ambos os sexos. Como critério de exclusão, será o idoso que estiver fazendo
uso de medicamentos que causem prejuízos cognitivos, falta de atenção e de concentração. Serão utilizados os seguintes instrumentos para coleta de
dados: Avaliação Cognitiva – Mini Mental; Questionário de Informações Pessoais e Perfil Social; Escala de Estresse Percebido; e o WHOQOL-OLD para
avaliação da qualidade de vida. O projeto será submetido ao Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, visando atender à
Resolução do CONEP 466/12. As informações coletadas serão armazenadas e tabuladas eletronicamente, e posteriormente, todas as planilhas serão
exportadas para o aplicativo Stata, versão 13.2, onde será realizada a análise descritiva e comparativa dos dados sociodemográficos, níveis de estresse
e qualidade de vida, de ambos os grupos e análises de comparações entre os grupos (idosos participantes de atividades em grupo e não participantes).
Todos os testes estatísticos serão realizados admitindo uma probabilidade de ocorrência de erro de primeira espécie de 5% (α=0,05).
Aluno: Laís Fernandes Alves da Silveira
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Título: QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM PACIENTES COM LEUCEMIA EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: REVISÃO INTEGRATIVA
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RESUMO
A leucemia é uma neoplasia que atinge os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, tendo como principal característica o acúmulo de células
blásticas anormais na medula óssea. O tratamento quimioterápico é o tratamento de escolha para doenças do sistema hematopoético, como no caso
da leucemia. A maioria dos quimioterápicos antineoplásicos atua de forma não específica, lesando tanto células malignas quanto benignas, causando
efeitos em todo o organismo, em nível celular, agindo principalmente nas células em processo acelerado de divisão celular, diminuindo ou cessando o
seu crescimento e divisão. Dessa forma, o tratamento quimioterápico ocasiona importantes modificações no cotidiano do paciente, levando à
mudanças sociais e emocionais como depressão, estresse, vergonha, isolamento social, entre outras que impactam diretamente a sua Qualidade de
Vida Relacionada à Saúde. Neste sentido, a avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde tem sido uma das mais fidedignas formas de avaliar a
tolerância de cada paciente aos efeitos colaterais da toxicidade sobre as células tumorais, assim como os impactos positivos e negativos relacionados
ao tratamento oncológico em geral. A avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde também tem sido de grande importância na área da
oncologia, uma vez que os tratamentos causam efeitos colaterais que necessitam de intervenções. É fundamental o conhecimento dos domínios
afetados para planejar as intervenções pertinentes para a reabilitação do paciente. Este estudo tem como objetivo identificar, avaliar e sintetizar as
evidências disponíveis na literatura sobre o conhecimento científico produzido em relação a avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de
pacientes com leucemia em tratamento quimioterápico. Será utilizado como método a revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados
LILACS, MEDLINE e CINAHAL dos artigos publicados em português, inglês e espanhol, disponíveis online. Para elaborar a revisão integrativa serão
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO

percorridas seis etapas distintas, a saber: identificação do tema, busca na literatura, categorização dos estudos primários, avaliação dos estudos
incluídos na revisão integrativa, interpretação dos resultados e a síntese do conhecimento evidenciado nos estudos. Os estudos selecionados serão
classificados segundo o nível de evidência científica e a síntese do conhecimento da revisão, será apresentada de forma descritiva, por categorias
temáticas e tabelas.
Aluno: Maria Aparecida Alves Silva
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RESUMO
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. O conceito de Síndrome da Disfunção de Múltiplos Órgãos reflete um consenso no qual disfunção orgânica compreende um
espectro variável, desde disfunções menores até falência funcional irreversível. A identificação dessa síndrome carreia importante aspecto prognóstico
uma vez que é a principal causa de morte de pacientes internados em UTIs. 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, sendo reconhecida como uma manifestação grave em aproximadamente 40% dos pacientes com sepse, com taxa
de mortalidade entre 70% e 90% em contraste com a taxa de 20% observada em pacientes sépticos sem envolvimento cardiovascular. Receptores tipo
Toll são proteínas transmembrana encontradas no reino animal de insetos a mamíferos, incluindo humanos. Eles aparentam desempenhar papéis na
detecção e reconhecimento de patógenos e na indução de atividade antimicrobiana tanto pelo sistema imune inato quanto adquirido. Em mamíferos,
os Receptores tipo Toll funcionam como receptores que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos conservados expressos por um
amplo espectro de microrganismos infecciosos. A ativação da sinalização de Receptores tipo Toll resulta no aumento da expressão e secreção de
citocinas pró-inflamatórias incluindo o NF-kB e, portanto, tem um papel importante na mediação da inflamação sistêmica. Estudos anteriores do nosso
grupo de pesquisa, 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. Neste contexto, o objetivo do
presente projeto é estudar o efeito de helenalina na produção de Nf-κB, avaliando sua atuação como um possível mecanismo de lesão, no
desenvolvimento da cardiomiopatia séptica induzida por CLP.
Aluno: Taina de Souza Oliveira
Aluno: Giovanna Bezerra Pereira
Aluno: Stefany Vitória Aragão de Souza
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Título: ANALÍSE DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM AVC CRÔNICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO PELA
APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SF-36
E-mail: karina.herdade@estacio.br
Docente orientador: Karina Costa Paes

RESUMO
O AVC ou AVE, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, também conhecido como derrame cerebral, ocorre quando há uma
obstrução ou rompimento nos vasos que levam sangue ao cérebro. Os principais fatores de risco do AVC são divididos em 3 grupos, sendo eles, os
modificáveis que são a diabetes mellitus, tabagismo e HAS e os não modificáveis que são a idade, gênero e raça. O AVC é uma das doenças mais
prevalentes no envelhecimento e a segunda causa de mortalidade no mundo, sendo 5,7 milhões de casos por ano, em torno de 10% de todos os óbitos
mundiais e a principal causa de incapacidade no Brasil com um número considerável de internações no país, no qual apresenta alto custo para o
governo. Onde 85% dos óbitos são relacionados com países não desenvolvidos ou em desenvolvimento. Segundo as informações no Departamento de
informática do SUS em 2001, desde o início dos cadastros pelo Ministério da Saúde foram registrados 532.864 AVCs no Brasil. As complicações
secundárias do AVC/AVE podem ser físicas, neurológicas e/ou psicológicas. Envolvem isquemia adicional, produção de radicais livres cerebrais,
complicações médicas, febre, distúrbios metabólicos sistêmicos, edema, efeito de massa, entre outras causas. Nos baseando na ação do Fisioterapeuta
na qualidade de vida do paciente com AVE, vamos focar nas consequências da doença com as alterações funcionais, que são: Déficit sensório-motor
(Disfagia, paralisia facial, fraqueza muscular, déficits de sensibilidade, alterações visuais, limitação de atividades motoras e funcionais), apraxia,
negligência, agnosia visual, déficit de memória, lesões no tronco cerebral, alterações comportamentais, depressão, transtorno de estresse pós
traumático, comunicação (Afasia, dispraxia oral e dispraxia de fala, disartria), déficit cognitivo (cognição), distúrbios do humor, espasticidade,
contratura, sub-luxação de ombro, dor no ombro, síndrome Complexa Regional Dolorosa tipo 1 ou Distrofia Simpático Reflexa, edema das
extremidades, déficit do Condicionamento Cardiorrespiratório, pneumonia aspirativa, trombose Venosa Profunda, fadiga, úlceras de pressão e quedas.
O Questionário SF-36, desenvolvido em 1992 por Ware e Sherbourne e validado no Brasil por Ciconelli, possui 11 perguntas e tem o propósito de
detectar diferenças clínicas e socialmente relevantes tanto na saúde da população em geral como na de pessoas acometidas por alguma enfermidade
por meio de um número reduzido de dimensões estaticamente eficientes, com o propósito de detectar diferenças clínicas e socialmente relevantes.
Portanto o objetivo do presente projeto de pesquisa será aplicar o questionário SF-36 em pacientes com AVC crônico em atendimento na clínica de
Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto.
Aluno: Welington de Sousa Lima
Aluno: Maria Lázara de Castro Ramos
Aluno: Giovanna Giorgia de Oliveira
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Título: MALFORMAÇÕES VAGINAIS E UTERINAS E SUAS REPERCUSSÕES CLÍNICAS PARA MANEJO FISIOTERAPÊUTICO – REVISÃO DE LITERATURA
E-mail: mariliacaseiro@gmail.com
Docente orientador: Marília Caseiro

RESUMO
As malformações ginecológicas podem ocorrer como resultado anômalo do desenvolvimento embrionário do aparelho genital e sistema urinário na
fase embrionária. Essas alterações são identificadas pelas mulheres ou verificada através de inspeção ou avaliação ginecológica. Sendo assim, é
essencial o conhecimento do profissional fisioterapeuta, dos processos que essas condições envolvem, desde o estudo embriológico à sua
apresentação fenotípica. Além disso, essas condições podem apresentar sinais e sintomas que podem interferir na qualidade de vida e é da
responsabilidade da equipe de saúde, tanto do fisioterapeuta especializado em uroginecologia, como dos médicos ginecologistas e urologistas, se
responsabilizarem do manejo clínico dessas pacientes. Objetiva-se através deste estudo analisar as evidências existentes a respeito das malformações
ginecológicas e uterinas assim como suas respectivas sintomatologias e repercussões clínicas que podem aparecer no cotidiano clínico do
fisioterapeuta. Refletir e discutir de forma secundária, a respeito das opções de tratamento fisioterapêutico capazes de atingir e atuar de forma
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relevante nessas manifestações. Será realizado uma revisão de literatura através de busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de
dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Medline (PubMed) e Physiotherapy Evidence Database (PEDro), com período cronológico de 2005 a
2020. Para a base de dados PEDro, serão considerados estudos com nota a partir de 5. As buscas serão realizadas nos idiomas português e inglês. Os
critérios para inclusão serão: estudos que discorrerem sobre sinais e sintomas das malformações vaginais e uterinas; estudos que se propuserem a
realizar avaliação ginecológica de malformações em mulheres. Os critérios de exclusão serão: estudos que abordarem malformações em público
gestacional e menopausadas, pois pode interferir na repercussão clínica relacionada a malformação diretamente; estudos que não tenham objetivo,
resultado e conclusão descritos devidamente. Os artigos serão triados através do título e leitura do resumo e após, serão selecionados apenas os que
abordarem as avaliações citadas.
Aluno: Flávia Carolaine Ferreira de Oliveira
Aluno: Jéssica de Souza novo
Aluno: Sarah Emanuelly Fróes Tostes
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título: A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: CONCEPÇÕES DOCENTES E DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
E-mail: patricia.carraro@live.estacio.br
Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
Pesquisas revelam o crescente ingresso de alunos com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, bem como no ensino superior.
Ao longo das últimas décadas, muitas foram as ações para garantir os Direitos das Pessoas com Deficiências. Perante muitos desafios, as conquistas
foram diversas, porém muitos direitos e espaços precisam ser efetivados. Nota-se que por mais que a Legislação traga orientações importantes para as
Instituições de Ensino Superior (IES), e para os docentes no que diz respeito a Educação Inclusiva, o preparo, o conhecimento, o apoio, o envolvimento
destas, e dos docentes ainda é precário. Não podemos negar que esta questão é um desafio para todos os educadores e instituições de ensino. É
preciso preparo e reflexão sobre o assunto para atuar. Assim, dada import ncia do tema “A Inclusão no Ensino Superior” constata-se a necessidade
de se compreender melhor essa temática e ampliar o conhecimento sobre o assunto, julga-se relevante a realização deste estudo. Nesse sentido, esse
estudo teve como objetivo geral compreender as concepções de docentes e de alunos com deficiências do Centro Universitário Estácio de Ribeirão
Preto acerca da inclusão no ensino superior. Como objetivos específicos visa identificar se o docente concorda com a inclusão de alunos com
deficiências no ensino superior, suas práticas, o preparo, bem como as facilidades e dificuldades que este enfrenta com o aluno com deficiências em
sala de aula. Além disso, este estudo se propõe a investigar como ocorreu a inserção dos alunos com deficiência na IES, a relação que este possui com
os coordenadores, docentes, colegas de sala e com os funcionários administrativos, bem como verificar se ocorreu alguma adaptação na prática e na
avaliação dos docentes para atender suas necessidades educacionais. Por fim, investigar as facilidades e as dificuldades que este aluno possui na IES e o
apoio que esta oferece com vistas a favorecer a sua permanência. Como instrumento metodológico será realizada uma entrevista, a partir de roteiro
semiestruturado, com duração de aproximadamente 60 minutos, com cada docente e aluno com deficiência que aderir voluntariamente ao estudo. As
entrevistas gravadas e transcritas serão analisadas, a partir da Análise de Conteúdo.
Aluno: Ingrid Marcela Henrique Furquin
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RESUMO
A práxis do psicólogo procura conceber o indivíduo enquanto sujeito de direitos, consciente de seu contexto e realidade social. Embora a atuação do
psicólogo na saúde do Brasil tenha iniciado na década de 1950, sua inserção nos serviços públicos de saúde aconteceu somente no final da década de
1970 e se desenvolveu ao longo da década de 1980 em busca da desospitalização, da desinstitucionalização e da extensão da oferta de saúde mental
na rede básica e especializada pública. A perspectiva de compreensão do sujeito para a psicologia social/comunitária é de que o indivíduo seja visto
como um ser dentro de uma realidade social construindo-a e sendo construído por ela, uma relação dialética. Atualmente, as concepções teóricometodológicas da abordagem “Psicologia Sócio- istórca” tem contemplado a cr tica social presente neste campo. Em contrapartida. as representações
sociais da Psicologia permanecem associadas ao modelo clínico particular e elitizado. Neste contexto o objetivo geral deste estudo é compreender a
atuação da Psicologia Social/Comunitária no Brasil e a ampliação do acesso da população nacional à saúde mental pública. Os objetivos específicos são:
analisar a trajetória da inserção da Psicologia na comunidade; compreender a práxis do psicólogo inserido no âmbito comunitário e; caracterizar os
desafios e dificuldades enfrentados pelo psicólogo presente neste contexto. Como metodologia deste estudo será realizada pesquisa bibliográfica por
meio de uma revisão integrativa da literatura com análise qualitativa dos dados coletados por meios das bases de indexação de artigos científicos Scielo
e Pepsic, nos últimos dez anos, cujos descritores serão os termos “psicologia social comunitária” “saúde mental’, “acesso”, “S S” e “reforma
psiquiátrica”. Este estudo procura contribuir para a área de Psicologia e de desenvolvimento humano, bem como para a sociedade, porque entende-se
a importância de extender o acesso da população à estes profissionais de forma gratuita enquanto direito social. A compreensão do indivíduo como um
ser sócio-histórico, afetivo, influenciado pelo ambiente em que está inserido e as relações sociais que estabelece, é direcionada para uma Psicologia
que lute por direitos humanos e sociais, já que o sofrimento psíquico causado pelas desigualdades e pela exclusão social está acontecendo. Nesta
perspectiva, este trabalho procurará entender a luta da Psicologia brasileira em sua práxis social/comunitária em prol da transformação da sociedade.
Aluno: Viviane Souza Sanchez
Aluno: Nicole Stef Vieira
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título: DESIGN VERNACULAR URBANO: TIPOLOGIA, OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO URBANA
E-mail: augusto.neto@estacio.br
Docente orientador: Augusto Vasconcelos Neto

RESUMO

Este trabalho é uma análise de produtos culturais relativos aos meios de comunicação de massa. A escolha por tal
objeto de estudo deu-se justamente da observação cotidiana de alguns artefatos comunicacionais urbanos nãoestandardizados. Alguns destes produtos já são estudados sob os nomes de design informal ou comunicação visual
artesanal e urbana. Na cidade de São José do Rio Preto e em outras da região é possível encontrar tais soluções
informais em design, tipografia e comunicação visual urbana. Este estudo verificará a existência de tais peças – de
sinalização informal ou publicitárias – nesta e também na região circunvizinha, catalogando-as e se possível
identificando novas fontes e padrões de composição visual. Mapear tais ocorrências pode revelar inúmeros dados
sócio-geográficos relativos à existência ou não de mão-de-obra especializada, de instrumentos e recursos
tecnológicos e atuais de trabalhos em impressão e grafismo, da concentração de pequenos comércios ou
estabelecimentos locais artesanais e da inexistência de padrões e modelos industriais em tipografia e publicidade,
dados comprobatórios da falta de indústrias e pólos comerciais devidamente formais. Como método de pesquisa
este trabalho se utilizará de fontes bibliográficas ligadas às palavras-chave: urbanismo, geografia urbana,
comunicação e design. No trabalho de campo, utilizando meios próprios além de material laboratorial institucional,
far-se-á um acervo fotográfico dos objetos de estudos encontrados, além de catalogação. O projeto de pesquisa
espera obter um mapeamento urbano das ocorrências para que se possa verificar em quais regiões isso acontece,
verificar a possibilidade de intervenção ou mesmo aproveitar a criatividade de seus usuários e incentivar uma
padronização diferenciadora. As execuções alternativas em desenho comunicacional, marqueteiro ou de divulgação
publicitária e mercadológica facilita a aproximação com o público e o entendimento da mensagem divulgada. A
disposição dessas peças, se pensadas em termos locais podem facilitar não só a identificação senão também seu
incremento.
Aluno: Gustavo Cação de Oliveira
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RESUMO
O crescente adensamento urbano tem gerado impactos negativos e significativos sobre o aquecimento/variação climática. Projeções apontam
aumento de temperatura cada vez mais severa em decorrência da impermeabilização do solo, edificações com alto grau de demanda energética,
desenho urbano que inviabiliza a passagem de vento, aumento do albedo e retirada da vegetação local. Desse modo, práticas de desenvolvimento
sustentável têm sido tendência no planeamento urbano e nas intervenções urbanísticas sobre o ambiente térmico. Objetivo: Delimitar a área central de
um município do sudeste brasileiro, caracterizar sua malha urbana, levantar uma série histórica da variação da temperatura ambiente no verão,
investigar a proporção de espaço verde por habitante, mapear potenciais espaços e inventário arbóreo para intervenção arquitetônica e propor uma
alternativa verde sustentável para os espaços mapeados. Método: Trata-se de um estudo de caso, especificamente na região central de um município
de médio porte. A coleta de dados será realizada por meio de várias fontes (análise documental, mensuração e observação pelos pesquisadores e
entrevistas). Os procedimentos serão realizados em 3 etapas: 1 – levantamento de informações, 2 – mensuração e mapeamento das temperaturas,
áreas verdes e locais potenciais, vegetação local e análise de demandas, 3 – proposta de intervenção urbanística fundamentada em arquitetura
sustentável. O tratamento e análise dos dados será realizada a partir da triangulação de várias fontes de dados. Resultados Esperados: Espera-se que
esta pesquisa possa subsidiar a elaboração, avaliação e implantação de projetos com princípios e práticas verdes de desenvolvimento sustentável na
perspectiva da gestão térmica dos ambientes urbanos. Também, de forma prospectiva, possibilitar uma série de propostas entrelaçadas na
sustentabilidade residencial e coletiva, tendo como agentes: a sociedade civil, a administração pública, a iniciativa privada e instituições de ensino. A
ocorrência de pesquisa sobre a temática proposta pode contribuir para o incentivo dos estudos sobre aproveitamento de espaços verticais para
paisagismo e urbanização.
Aluno: Roberto Henrique Rodrigues
Aluno: William Renato Santos de Lima
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Título: BENEFÍCIOS E DIFICULDADES DA UTILIZAÇÃO DO E-COMMERCE POR EMPRESAS LOCALIZADAS NA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
E-mail: carlos.mozambani@estacio.br
Docente orientador: Carlos Ivan Mozambani

RESUMO
Nunca como antes a internet foi uma aliada tão forte para empresas. Em momentos de isolamento social como o que estamos vivendo, em que as
pessoas evitam sair de casa e o contato com o cliente se torna mais difícil, ofertar o produto por e-commerce pode, em alguns casos, ser a única
alternativa de venda. Porém, quais as dificuldades que uma empresa encontra ao oferecer produtos e serviços por este canal? Quais as vantagens que
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este canal de comercialização proporciona as empresas? Essas questões guiam o presente projeto de pesquisa, que possuí como motivador contribuir
para o campo acadêmico, bem como aos comerciantes locais. A popularização da internet a partir da década de 90 provocou grandes mudanças na
maneira como as pessoas se informam, se comunicam, conduzem pesquisas e, principalmente, como comercializam seus produtos. Pesquisas têm
demonstrado as mudanças no comportamento do consumidor, provocadas, em grande medida, pelo rápido avanço e difusão das tecnologias móveis e
a crescente influência das mídias sociais. É cada vez maior o número de consumidores que passaram a adquirir produtos pela internet. Na China, por
exemplo, o comércio eletrônico já representa 59% do total das vendas de varejo, ou seja, são mais consumidores utilizando a internet para realizarem
suas compras do que comprando em lojas físicas. Diversos são os impactos apontados que influenciam empresas a ofertarem seus produtos pela
internet (redução dos custos operacionais, economias de escala e escopo, por exemplo). Os consumidores, por sua vez, também são beneficiados com
as transações online (maior número de produtos, informações detalhadas, comodidade, facilidade de comparação de preços, entre outros). Neste
sentido, o presente projeto tem como objetivo central identificar e descrever os benefícios e dificuldades enfrentadas por empresas localizadas na
região de São José do Rio Preto – SP ao utilizarem o e-commerce como canal de comercialização de seus produtos e serviços. Para alcançar este
objetivo, será realizada uma revisão na literatura com intuito de identificar os benefícios e dificuldades apontados em outros estudos empíricos. Para
coleta de dados pretende-se utilizar a técnica de entrevista semiestruturada com agentes chave e empresas localizadas na região de São José do Rio
Preto. Pretende-se obter informações tanto de empresas que utilizam e-commerce, bem como empresas que nunca utilizaram este canal de
comercialização. Neste sentido, a presente proposta de pesquisa seguirá uma abordagem qualitativa exploratória, com estudo de caso múltiplo. Ao
final, pretende-se obter uma descrição dos benefícios e dificuldades da adoção de e-commerce pelas empresas estudadas.
Aluno: Esther Tuyane Molina
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE
Docente orientador: Karla Regina Peiter

E-mail: karla.peiter@estacio.br

RESUMO
O trabalho proposto tem por finalidade demonstrar, através de um levantamento doutrinário e legal, que muito embora o direito de propriedade se
apresente como o mais amplo dos direitos subjetivos concedidos ao Homem, a posse é que representa a sua visibilidade. Então, o instituto da Posse,
pela sua relevância e consequências que produz, é regulada no Código Civil de 2002, e amplamente discutida na doutrina acerca das teorias que a
definem. Dentre elas, sobressaem-se as Teorias Objetiva, Subjetiva e Sociológica da Posse. Quanto às teorias objetiva e subjetiva, são pacíficas as suas
definições, bem como a sua previsão de maneira indireta no código civil, o que não acontece com a Teoria Sociológica da Posse. A teoria subjetiva,
preconizada por Savigny, a Posse consiste, basicamente, na faculdade real e imediata de dispor fisicamente da coisa com intenção de dono e de
defendê-la contra agressões de terceiros. Para Ihering, que perfilha a Teoria Objetiva, a posse se retratava no fato de alguém proceder,
intencionalmente em relação à coisa, como normalmente atua o proprietário, ou seja, a propriedade tem na posse a sua imagem exterior, a sua
posição de fato. Atualmente, propõe-se o reconhecimento da posse por si mesma, tutelada independentemente da circunstância de ser uma aparência
de propriedade. Ou seja, à luz da funcionalização social, o proprietário deve atuar de modo semelhante ao agir de um possuidor e, eventualmente, em
situação de confronto com o possuidor qualificado pela funcionalização social da posse, deve preponderar o interesse daquele que efetivamente
cumpre a função social. Assim, diante da relevância deste tema, o norte dado ao estudo direciona-se por seu problema de pesquisa, qual seja, seria
admissível conferir uma função social ao instituto da Posse no ordenamento jurídico brasileiro? Para identificar uma possível resposta, será adotado o
método dedutivo, com pesquisa às fontes doutrinárias e jurisprudenciais. No âmbito do Código Civil, o art. 1.196 apenas apresenta a definição de
possuidor, mas não conceitua a posse. Tradicionalmente, só pode haver posse onde haja propriedade privada. Entretanto, com base na concepção
social, a posse não pode mais ser compreendida como mera visualização (ou aparência) de propriedade. A posse-moradia, a posse-trabalho, a possecultivo, entre outras, representam situações jurídicas que permitem o acesso à moradia, ao trabalho, à sobrevivência digna e, assim, decorrem da
previsão constitucional do princípio e valor objetivo da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1°, III), além de representarem concretizações dos
direitos fundamentais no âmbito das relações privadas (CF/88, arts. 5°, 6° e 7°).
Aluno: LAILA CORTES FURQUIN
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RESUMO
A pandemia do Covid-19 tem redimensionado as pautas sobre os problemas sociais e demonstrado que os maiores desafios enfrentados para a
manutenção das condições de vida humana são globais. Não é de agora que as questões decisivas a contemporaneidade alertam sobre a
transnacionalidade de grande parte dos principais problemas que cercam as sociedades do século XXI. Crises ecológicas e seus desequilíbrios climáticos,
baixas dos mercados financeiros e terrorismos ilustraram a condição global destes tempos. Já a pandemia da Covid-19 acendeu um alerta sobre a
necessidade de se pensar com mais agilidade as questões transfronteiriças, algo que deve invocar diversas áreas do conhecimento na tentativa de um
necessário reconhecimento ao que Ulrich Beck denominou de metamorfose. A metamorfose do mundo, título do último livro do autor, traz conceitos
mais radicais do que aquilo compreendido por uma mudança. Suscita o desaparecimento das velhas certezas da sociedade moderna e o emergir de
algo totalmente novo para o que a humanidade nem mesmo tem nome para significar. É preciso compreender que o dinamismo dos acontecimentos
destes tempos exige respostas capazes de absorver as novidades, fazendo com que sirvam de modo efetivo aos anseios éticos acerca da construção
das visões de futuro. Nesse cenário, o Direito, sem nem mesmo ter tido tempo de se localizar no âmbito das transformações, desde já é chamado à
ação, como parte indispensável da efetivação dos projetos estatais de controle de condutas globais independentemente de linhas fronteiriças. Justificase que apesar dos mais diversos tipos de demandas jurídicas que estão surgindo, o ramo que se apresenta mais próximo desse desafio é o Direito
Internacional. Dentro dele, o Direito Internacional dos Direitos Humanos terá de dar respostas pela manutenção de espectros de dignidade humana. A
pesquisa se justificana necessidade de que os acadêmicos do curso de Direito tenham maior contato com os sistemas internacionais de proteção dos
Direitos Humanos em razão do fato de que o Direito brasileiro, sobretudo a partir de 1988, constitui-se em sistema normativo destinado à satisfação da
dignidade da pessoa humana, núcleo dos Direitos Humanos. Por isso, objetivo central deste projeto se dá na compreensão sobre em quais frentes a
ONU e a OEA podem atuar quanto a essa nova condição de mundo, especificamente sobre a realidade nacional. Na primeira etapa do projeto
pretende-se realizar análise comparativa dos textos declaratórios de direitos humanos e investigar a influência desses documentos no reconhecimento
de direitos humanos violados por conta da pandemia, bem como levantar quais foram, são e poderão ser os principais direitos humanos violados a
partir da análise de demandas já levadas ou passíveis de chegarem ao sistema internacional de proteção. Como objetivos secundários o projeto visa: 1)
investigar se o sistema global de proteção aos direitos humanos, organizado pela ONU, pode oferecer condições de atuação neste momento de
metamorfose (Ulrich Beck), analisando sua estrutura e a política de execução de seus projetos, especificamente quanto à realidade brasileira; 2)
analisar como o sistema regional, representado pela OEA têm lidado com as demandas que têm como objeto as realidades da América do Sul, em
especial as questões brasileiras. Para efetuar a presente investigação utilizar-se-á predominantemente o raciocínio dedutivo, sem que isso signifique a
exclusão do raciocínio indutivo, visto serem linhas argumentativas e formas complementares de construção do pensamento. A metodologia de
procedimento será a monográfica. Por sua vez, as técnicas de pesquisa serão a doutrinária, legal e a jurisprudencial. Importa ressaltar que a técnica
utilizada será predominantemente bibliográfica e a documental, quando se pretende detalhar a atuação dos órgãos supramencionados.
Aluno: Elma Gabriela Vieira Barcorolo
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RESUMO
Há um longo caminho evolutivo traçado pela humanidade e, neste tempo, muitos problemas foram resolvidos com sucesso, outros ainda
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perduram e quiçá são enfrentados da forma em que deveriam por aqueles que são legítimos. Neste ponto pretende-se traçar uma análise
pragmática a respeito do direito das mulheres no campo público. O cerne dos debates na luta das minorias é a igualdade, sendo está uma bandeira
obvia, e, neste ponto a querela feminina pretende a consagração deste princípio em todos os aspectos, inclusive o político. Para alguns a luta pelos
direitos das mulheres foi superada com a concessão do direito ao voto no ano 1942, de modo que, eventual contenda acerca do tema é deixada
para a marginalidade, não recebendo real enfoque e atenção para ser levada a debates políticos, por questões que já se encontram arraigadas nos
costumes. Uma simples e evidente constatação a respeito da redução de cerca de 25% para a remunerações das mulheres pode ser vista em todo o
mundo e permanece esquecida. No levantamento das desigualdades sociais, elaborado pelo IBGE em 2018, na estrutura econômica possuem uma
diferença de 23,5% a menos. Este trabalho pretende estudar em qual aspecto ainda persiste as desigualdade para com o tratamento com as
mulheres, problema que tatua muitas peles, em especial às negras, delimitando a sua identidade a partir de um locus de inferioridade
imposto, desde as mais remotas escritas da filosofia, que culminam atualmente em uma baixa representatividade feminina na política, poder
onde há extrema predominância masculina. Na divisão dos Poderes estabelecida pela Constituição Brasileira no art. 44, cabe ao Poder Legislativo,
entre outras atribuições, a elaboração de leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Na teoria este seria o mais democrático e
representativo dos três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), pelo procedimento de escolha dos seus representantes que se dá a partir de um
processo eleitoral onde os eleitores podem escolher candidatos a vereadores, deputados e senadores a partir das suas demandas locais. Dentro das
questões que serão apuradas -a partir de uma constituição que adota o sistema federativo -, temos que a Constituição Federal garante à
igualdade (art. 5º
, “ somos iguais perante a Lei”, de modo que, estando a estrita análise legalista, tal premissa, é frequentemente invocada
para justificar a desnecessidade de serem tomadas medidas específicas destinada ao gênero, em que pese às suas demandas não serem
análogas. Destacando-se as mulheres que são vítimas de violência doméstica; pleiteiam melhores condições de trabalho, de licença maternidade;
estão encarceradas no período da gestação ou estão em filas homéricas para receberem acesso à saúde. Todas estas e muitas outras demandas
que não foram arroladas dependem de regulamentação pelo próprio município e merecem medidas práticas para que se possa trazer à baila a
aplicação da igualdade material2, garantindo a todas as mulheres inclusive as periféricas, presas e/ou negras alcançarem locais distintos aquele que
historicamente lhe fora imposto. Diante destas premissas, verifica-se que alguns problemas continuarão sem respostas se não forem estudados in loco.
Por tal razão pretende-se analisar quais as medidas legislativas que estão sendo empregadas às mulheres dentro do Município de São José-SC,
para que se possa perquirir acerca da materialização do princípio da igualdade e das políticas públicas estão sendo propostas pelos vereadores para
fazer frente ao combate a este histórico problema. A pesquisa se presta a verificar a quantidade de vereadores em exercício, qual o seu
gênero, além de buscar a compreensão dos processos que possam impactar nos resultados e nas conclusões acerca das medidas legislativas dedicadas
às mulheres.
Aluno: Maristela Batista Pereira de Souza
Aluno: Taissi Santos da Costa e Oliveira
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Título: NOVOS DESAFIOS DO ENSINO DE ARQUITETURA DURANTE E PÓS PANDEMIA: APLICAÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS E DIFERENTES FORMAS
AVALIATIVAS
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RESUMO
Novos desafios do ensino de arquitetura durante e pós pandemia.
Vivemos um momento de novos desafios em relação ao ensino em todas as suas escalas, desde o fundamental ao nível superior. Há poucos meses, o
mundo começou a se reconfigurar com as mudanças decorrentes da circulação de um novo vírus altamente contagioso. A necessidade de isolamento
social, como forma de conter a propagação da doença do novo coronavírus, provocou a suspensão das aulas no início do ano letivo. A pandemia trouxe
inúmeras incertezas, entre elas não saber quando será seguro retornarmos ao ambiente das salas de aula, o que impulsionou instituições de ensino a
assumirem rapidamente o ensino à distância como o meio viável para continuar a rotina dos estudantes em formação. Este novo quadro despertou o
aceleramento do processo de ensino à distância, que já crescia em nosso país, mas agora com maiores desafios, diante das incertezas de quando tudo
voltará ao normal. A aprendizagem remota tem o aspecto positivo de acelerar o modelo híbrido de educação, que alia o uso da inteligência artificial à
presença do professor em sala de aula, e que agora tem sido testado em massa devido a pandemia. O grande desafio parece cair com maior peso
sobre os cursos de natureza práticas. A proposta da pesquisa é levantar como o ensino de arquitetura e urbanismo se adapta neste nosso processo
educacional, visto que é composto por mais de 60% de disciplinas com atividades práticas, que exigem laboratórios e ateliês de projeto arquitetônico,
disciplina carro chefe da formação do arquiteto, e quais as novas práticas metodológicas de ensino surgem neste processo de aprendizagem à
distância, visto que já estávamos caminhando para o emprego de diversas metodologias ativas. A metodologia empregada será de levantamento
bibliográfico e de pesquisa sobre as principais disciplinas que compõe cursos de arquitetura e urbanismo, e posteriormente através de um
instrumento de pesquisa on line, realizar o levantamento de metodologias ativas aplicadas por professores da área de arquitetura em diferentes
disciplinas. A proposta abrangeria cursos existentes na região metropolitana de Florianópolis, através do envio de formulários para professores. O
projeto de caráter acadêmico, propõe estimular além do desenvolvimento da união da pesquisa ao processo de graduação e formação do profissional
de arquitetura.
Aluno: JULIO MACHADO MULLER
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Título: SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL INTRAURBANA: UM ESTUDO SOBRE DUAS MODALIDADES HABITACIONAIS E SUAS FORMAS DE
IMPLANTAÇÃO EM CONTEXTO METROPOLITANO
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RESUMO
Esta pesquisa busca avaliar as contradições sociais na produção do espaço urbano, a partir das permanências do modelo de espacialização de
Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social destinados para a baixa renda, e das transformações no processo de expansão urbano a partir da
proliferação de Empreendimentos Condominiais Unifamiliares destinadas para rendas mais altas. A perspectiva de avaliar essas modalidades
habitacionais destinadas para distintas faixas de renda tendo como estudo de caso a Área Conurbada de Florianópolis, que compreende os municípios
de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, corrobora para verificar as repercussões recentes na produção do espaço urbano, que têm reforçado a
dinâmica socioespacial desses quatro municípios. A partir do levantamento, da caracterização e da análise locacional dessas duas modalidades, será
possível avaliar a consolidação da segregação socioespacial, que reproduz intensas desigualdades nesse contexto conurbado. A presente pesquisa se
justifica a partir de duas vertentes. A primeira por se tratar do fenômeno da segregação socioespacial, que é considerado como parte integrante e
fundamental para a compreensão da produção do espaço urbano (Vasconcelos, 2013; Carlos, 2017) e, por isso, tem sido objeto crescente de pesquisas
de diversas áreas das ciências sociais. Esse fenômeno, que se manifesta pela falta de acesso à serviços essenciais e às políticas públicas (Kowarick, 1979;
ESTÁCIO SANTA CATARINA

Bichir, 2005), pelo processo de formação das áreas periféricas (Santos e Bronstein, 1978; Santos, 1979), e pela concentração espacial de certos grupos
sociais (Villaça, 2001) está longe de ser esgotado. A segunda vertente por estudar esse fenômeno a partir de modalidades habitacionais mais recentes e
que, por esse motivo, ainda se encontra em processo de consolidação na dinâmica socioespacial da Área Conurbada de Florianópolis. Ambos têm suas
configurações como resultado de disputas pela ocupação do espaço urbano e podem contribuir no entendimento da espacialização da desigualdade
social e da segregação de âmbito socioterritorial. Enquanto os Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social visam superar o déficit habitacional,
os Empreendimentos Condominiais Unifamiliares representam novas formas de morar das classes mais abastadas, tanto nos centros metropolitanas
como nas cidades médias. Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a dinâmica socioespacial da Área Conurbana de Florianópolis, a partir da
espacialização de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social e de Empreendimentos Condominiais Unifamiliares que configuram
permanências e transformações, respectivamente, nas formas de expansão urbana.
Aluno: Josiele Santos
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RESUMO
Esta pesquisa estuda a segregação ao nível do lote a partir de fatores morfológicos e de tipologias edilícias, para verificar seus efeitos na vitalidade
urbana. Se insere, especificamente, em um contexto promissor por existir diversas linhas de investigação que ainda podem ser bastante exploradas.
Tem como objetivo teórico investigar os principais conceitos para consolidação da problemática relacionada à pesquisa, e como objetivo metodológico
aplicar um instrumental de leitura do espaço urbano e dos tipos arquitetônicos, para estabelecer uma análise concreta. Nesse sentido, a presente
pesquisa visa desenvolver além de revisão bibliográfica, uma análise instrumental a partir da produção de mapas, esquemas gráficos e levantamento
fotográfico. Tem como estudos de caso a Área Conurbada de Florianópolis que compreende os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e
Biguaçu, no intuito de apresentar resultados a partir de estudo comparativo no nível local, a partir dos bairros selecionados em cada município citado,
além de um estudo comparativo entre os municípios. A presente pesquisa se justifica por ser uma abordagem mais recente de estudos que visam
compreender os impactos negativos da produção imobiliária. Essa produção tem como foco a verticalização, a padronização, a replicação e uma
imposição de implantação de edifícios isolados, por adotar critérios focados na agilidade do lucro, que desconsideram os aspectos essenciais que
poderiam gerar condições para a vitalidade urbana (NETTO, 2017). Mesmo sendo uma abordagem mais recente, pode ser muito promissora por existir
diversas linhas de investigação que ainda podem ser bastante exploradas. Nesse caso, propor um estudo comparativo entre bairros de uma cidade, e
entre cidades que configuram uma conurbação, pode lançar luz sobre a materialização de aspectos e variáveis, no intuito de verificar se existem
relações que possam ser mais gerais ou mais específicas. Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar os impactos de fatores morfológicos e de
tipologias edilícias na vitalidade urbana, para enfatizar a associação entre arquitetura e seus desdobramentos na apropriação do espaço público, tendo
como estudos de caso os municípios que compreendem a Área Conurbada de Florianópolis – Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu.
Aluno: Maria Eduarda Gandolfi Mello
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RESUMO
Durante do ano de 2020 todos os setores da economia estão passando por transformações severas em decorrência do isolamento imposto pela crise
do Covid-19. Para empresas de comunicação e marketing não está sendo diferente. O trabalho remoto obriga setores criativos a usarem ferramentas
alternativas para levantamento de requisitos e briefings de projetos de comunicação. Enquanto isso, o mercado de comunicação tenta se reinventar
para oferecer propostas mais arrojadas e que lidem da melhor forma possível com esse ambiente interativo. Devido a tantas possibilidades de meios de
comunicação também existem diversos formatos de agências e assessorias para atender essa demanda. Indo a fundo nessa necessidade de
relacionamento virtual entre clientes e fornecedores, percebe-se, pela própria mudança no paradigma da comunicação mediada por computador, que
a participação remota é um componente natural do ambiente digital e que pode ser explorado no mercado de comunicação. É na internet que as
pessoas já escolhem naturalmente uma ou outra oportunidade de interagir, participar ou acrescentar informações que podem tornar um determinado
aplicativo, jogo ou software mais ou menos conveniente para ele ou para futuros usuários. Segundo Jenkins (2009, p. 326), “[...] mal uma tecnologia –
digamos o Google Maps – é lançada, e as diversas comunidades alternativas começam a reformulá-la, expandindo sua funcionalidade, hackeando o
código e conduzindo-a a uma direção conveniente mais participativa”. Observando essa realidade, é válido questionar o que aumenta as possibilidades
de participação e interação em um contexto diferente, específico e com outras finalidades. Quais são os limites da disposição ou quais os gatilhos
motivacionais que levam usuários a contribuir em sistemas virtuais, quando se apresenta uma dinâmica de colaboração para projetos de comunicação?
Este projeto foi elaborado com ênfase no estudo nas possibilidades que alguns desses sistemas de colaboração virtual digitais podem trazer para o
aperfeiçoamento do trabalho remoto. O objetivo geral para proposição deste estudo é compreender quais são as práticas atuais para utilização de
plataformas colaborativas na construção de briefings e levantamento de requisitos em projetos de comunicação e, a partir disso, gerar um diagnóstico
de possíveis aplicações dessas ferramentas para potencializar o trabalho remoto. Está caracterizado por um estudo de cunho exploratório, com
triangulação de métodos para coleta e análise de dados. A primeira etapa do trabalho irá englobar uma Revisão Bibliográfica Sistemática. A partir dos
achados científicos será feita uma análise de duas plataformas populares e o cruzamento com dados e informações levantados em testes de
funcionalidades. Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de identificar o estado da arte de plataformas colaborativas para ajudar profissionais de
comunicação a cumprir seus objetivos profissionais dadas às condições emergentes de trabalho remoto em decorrência da pandemia do Covid-19, bem
como, para identificar o estado da arte de plataformas como o Miro e Mural (acesso em 11 de maio de 2020), objetos iniciais de estudo deste projeto.
Também é uma pesquisa necessária para entender como é possível trabalhar a cocriação e colaboração de forma remota. Destaca-se como outros
resultados desejados a geração de conhecimento sistematizado sobre boas práticas orientadas a colaboração e cocriação, identificação dos sistemas
usuais em projetos dessa natureza; e difusão dos resultados na comunidade acadêmico-científica.
Aluno: Ane Parícia de Souza

Curso do aluno: Jornalismo
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Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE PASTAS DE CIMENTO COM ACELERADOR DE RESISTÊNCIAS E CURA A ELEVADAS TEMPERATURAS.
E-mail: nagilla.azevedo@estacio.br
Docente orientador: Nágilla Huerb de Azevedo

RESUMO
A construção civil influenciada pela elevada competitividade do setor se encontra em um patamar de inovações ,e a todo momento busca-se a
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redução no tempo de serviço das obras através da otimização dos processos, por isso é essencial o uso de aditivos químicos nas estruturas de
concreto para que se consiga as propriedades necessárias em períodos de tempo mais curtos, agilizando assim o processo construtivo. Os aditivos
são responsáveis por modificarem as propriedades do concreto convencional, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido, dando origem a
novos materiais, como os concretos de alto desempenho. Para que seja possível o uso adequado desses aditivos é importante que se tenha o
entendimento das interações que existem entre as partículas de cimento, seus compostos químicos resultantes da sua hidratação, e esses
produtos. Os aditivos aceleradores de pega e de resistência têm como principal função reduzir o tempo de início e fim de pega do concreto, bem
como acelerar o desenvolvimento de suas resistências iniciais. Dessa forma, esse trabalho de pesquisa visa analisar a influência de um aditivo
acelerador de resistência de pastas de cimento Portland que trabalha em conjunto com a cura à elevadas temperaturas, verificando tanto as
propriedades no estado fresco quando a propriedade de resistência no estado endurecido desses compósitos. O programa experimental
fundamenta-se em caracterizar o aditivo e o cimento, e em seguida encontrar a melhor relação água/cimento, que seria a pasta de consistência
normal para o cimento em questão, tendo como resultado a pasta referência. Posteriormente será adicionado o aditivo acelerador de resistência
em três quantidades diferentes de acordo coma dosagem recomendada pelo fornecedor, acrescentando o menor e o maior percentual indicado
para ser usado com o cimento e também um percentual mediano, a cura das pastas será feita de forma térmica, conforme especificação do
fornecedor a elevadas temperaturas, 50ºC, 80ºC e 100ºC.Por fim serão realizados os ensaios de mini slump, tempo de pega e de resistência à
compressão em 3, 7 e 28 dias de idade, para os compósitos com adição de aditivo e para a pasta de referência, feita apenas com água e cimento. A
partir da análise dos resultados, usando a comparação das médias através da ANOVA, será feito a comparação dos compósitos com adição e a pasta
referência, e então será possível concluir qual a influência desse aditivo nas propriedades das pastas do cimento analisado, juntamente com as
diferentes temperaturas de cura usadas, e se seu uso realmente torna o cimento Portland mais eficaz para ser utilizado em conjunto na
construção civil.
Aluno: CLAYTON WALTRICK ROSA
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RESUMO
A Organização das Nações Unidas sinaliza dezessete objetivos para transformar o mundo, o sétimo refere-se à produção de energia limpa e acessível.
As edificações são responsáveis por consumir aproximadamente 20% da energia do planeta. No caso das edificações comerciais, a maior parte da
energia é utilizada para condicionamento de ar. É urgente que os projetos de edificações incorporem soluções e medidas que garantam eficiência
energética e conforto aos usuários. Projetistas (engenheiros e arquitetos) precisam conhecer as ferramentas de avaliação de eficiência energética em
edificações para que possam implantar tais medidas em seus projetos. O objetivo deste projeto de pesquisa é avaliar as medidas de eficiência
energética em edificações comerciais da região de Florianópolis. As edificações comerciais selecionadas para o estudo serão modeladas no programa
SketchUp da forma como estão construídas (cenário base). Posteriormente, ainda no cenário base, será determinada a classe de eficiência energética
de cada edificação de acordo com o regulamento nacional (RTQ-C). Os modelos arquitetônicos serão utilizados para projetar medidas de eficiência
energética: ventilação e iluminação natural, sombreamento e paisagismo, compondo assim, cenários alternativos para as edificações. Por meio do
plug-in OpenStudio do Energy Plus será possível simular o consumo de energia das edificações nos dois cenários: cenário base, considerando as
edificações reais da maneira como estão construídas; cenários alternativos, caso as medidas de eficiência energética fossem implantadas. Assim, será
possível definir quais medidas de eficiência energética que tem maior efeito na redução do consumo de energia em cada edificação estudada. Serão
elaborados projetos executivos da implantação das medidas de eficiência energética (retrofit) para cada edificação. Depois de definir quais medidas de
eficiência energética mais impactam no consumo de energia, serão elaborados projetos executivos da implantação das medidas de eficiência
energética (retrofit) para cada edificação. Com os projetos executivos, serão elaborados os orçamentos para execução do retrofit em cada edificação.
Finalmente, será avaliado o período de retorno de investimento de tais medidas de acordo com seu custo de implantação e com a economia na conta
de energia elétrica. Ao final do projeto, espera-se determinar as opções de medidas de eficiência energética mais atrativas, financeiramente, para os
edifícios comerciais da região de Florianópolis.
Aluno: Barbara Galliani Costa
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RESUMO
A construção civil influenciada pela elevada competitividade do setor se encontra em um patamar de inovações, e a todo momento busca-se
a redução no tempo de serviço das obras através da otimização dos processos, por isso é essencial o uso de aditivos químicos nas
estruturas de concreto para que se consiga as propriedades necessárias em períodos de tempo mais curtos. É exigido a todo momento a sofisticação
nos produtos de engenharia, e com isso, os aditivos são responsáveis por modificarem as propriedades do concreto convencional, tanto no estado
fresco quanto no estado endurecido, dando origem a novos materiais, como os concretos de alto desempenho. Para que seja possível o uso
adequado desses aditivos é importante que se tenha o entendimento das interações que existem entre as partículas de cimento, seus
compostos químicos resultantes da sua hidratação, e esses produtos. Os aditivos aceleradores de pega e de resistência têm como principal função
reduzir o tempo de início e fim de pega do concreto, bem como acelerar o desenvolvimento de suas resistências iniciais. Dessa forma, esse trabalho de
pesquisa visa analisar a influência de dois tipos de aditivos encontrados no mercado, um acelerador de pega e outro acelerador de resistência, nas
propriedades do estado fresco e endurecido de dois tipos de cimento com composições diferentes (CP II e CP IV), que são alguns dos tipos de
cimento mais usados na região de Santa Catarina. O programa experimental fundamenta-se em caracterizar os aditivos e os cimentos, e em
seguida encontrar a melhor relação água/cimento, que seria a pasta de consistência normal para os dois tipos de cimento em questão, tendo como
resultado a pasta referência de cada cimento. Posteriormente serão adicionados os aditivos em três quantidades diferentes de acordo com a
dosagem recomendada pelo fornecedor, acrescentando o menor e o maior percentual indicado para ser usado com o cimento e também um
percentual mediano, por fim serão realizados os ensaios de mini slump, tempo de pega e de resistência à compressão em 3, 7 e 28 dias de idade, para
os compósitos com adição de aditivos e para a pastas de referência, feita apenas com água e cimento para os dois tipos de cimento. A partir da
análise dos resultados, fazendo a comparação dos compósitos com adição e a pasta referência, será possível concluir qual a influência desses dois tipos
de aditivos nas propriedades das pastas dos cimentos analisados, e se seu uso realmente torna esses tipos de cimento mais eficazes para
serem utilizados em conjunto na construção civil.
Aluno: Aléxia Del Masso Paternese Guimarões Pereira
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RESUMO
Em todo o mundo há preocupação com o suprimento de energia. No Brasil, destacam-se eventos como o “apagão”, ocorrido em 2003. Segundo o
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International Energy Outlook os edifícios foram responsáveis pelo consumo de 20% da energia do planeta em 2018. Para suprir a demanda de energia
crescente em todo o mundo, novas fontes energéticas são investigadas. A energia proveniente do sol é uma forma de energia renovável, praticamente
inesgotável, que está disponível gratuitamente e pode ser aproveitada para suprir parte das necessidades da sociedade. O efeito fotovoltaico permite
que a energia luminosa do sol seja convertida em energia elétrica por meio de materiais semicondutores que formam os painéis fotovoltaicos. O
objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade financeira do uso de energia solar fotovoltaica nos prédios que compõe o Centro Universitário Estácio
Santa Catarina. O estudo proposto é dividido em cinco etapas: Na primeira etapa será realizada uma revisão de literatura para identificar os estudos
relevantes na área e resultados obtidos por outros pesquisadores. Na segunda etapa será realizada uma consulta no comércio local para identificar os
tipos de painéis solares e inversores de frequência que estão disponíveis na região do município de São José/SC (onde está localizado o Centro
Universitário Estácio Santa Catarina); Na terceira etapa serão levantados dados referentes a edificação, incluindo projeto arquitetônico e faturas de
energia elétrica. O projeto arquitetônico será utilizado para identificar as possibilidades de disposição dos painéis solares. As faturas de energia serão
utilizadas para identificar o consumo de energia e estimar a potência de pico necessária para o sistema solar fotovoltaico. Ainda na fase de
levantamento de dados, serão obtidos dados de radiação solar por meio da base de dados SWERA; Na quarta etapa, utilizando o programa
computacional PVSyst (versão de avaliação), serão dimensionados sistemas fotovoltaicos com diferentes combinações de painéis solares e inversores
de frequência. O PVSyst permite simular diferentes cenários para diversas marcas de painéis e inversores e fornece o potencial de geração de energia
elétrica (solar) para cada mês do ano. As três combinações de painéis e inversores que fornecerem os maiores potenciais de geração de energia serão
usadas para avaliar a viabilidade financeira da implantação do sistema. Na quinta etapa, serão levantados os custos de implantação dos sistemas
fotovoltaicos que tiveram o melhor desempenho energético; Na sexta etapa, a partir do custo de implantação de cada sistema e dos valores pagos na
fatura de energia elétrica será possível avaliar a viabilidade financeira de implantação de cada sistema analisado. Serão utilizados o Payback e o Valor
Presente Líquido para avaliar a viabilidade financeira dos sistemas fotovoltaicos propostos. Ao final do projeto, espera-se encontrar uma combinação
entre painéis solares e inversores que permitem maximizar o uso da energia solar tornando o investimento atrativo.
Aluno: THIAGO BAIERLE LOPES
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RESUMO
Esse período conturbado diante da presença da Covid-19, acarreta incertezas jurídicas e econômicas sobre o novo futuro. Fechamentos de fronteiras,
restrições comerciais, “loc do n” de cidades com alto n vel de infecção, todos esses fatores dificultam o consumo e a geração de riqueza no país. A
presença do vírus mudou nossa rotina e tende a gerar dificuldades na geração e controle de caixa por partes das empresas. São desafios esses que o
contador com o conhecimento na área tributária, trabalhista e gerencial tem que contribuir para minimizar. Observar e identificar a situação atual das
empresas após e durante essa pandemia é essencial para projeção e retomada da economia futura. Dessa forma, esse projeto de pesquisa tem como
objetivo identificar os impactos da Covid-19 na gestão contábil e orçamentária das empresas privadas e órgãos públicos no Brasil. Mapear e
demonstrar para a sociedade o impacto econômico, as ferramentas de gestão adotadas durante a Covid-19 e as informações contábeis divulgadas
pelas empresas são importantes para definição de políticas públicas e análise da economia local. Para fundamentar essa pesquisa utilizou-se as
informações normativas e regulamentadoras promulgadas durante esse período. São inúmeras instruções, portarias e leis para enfrentar a crise e
adaptar as rotinas e procedimentos contábeis. Por ser um tema novo, não há referências acadêmicas e estudos com uma abordagem teórica específica,
dessa forma, buscou-se analisar as legislações e normativos do período e contribuições acadêmicas no período de crises. A abordagem metodológica
pode ser caracterizada como descritiva, quali-quantitativa e documental. Além disso será realizado um levantamento através de questionário com
gestores/contadores. Na execução desse projeto de pesquisa haverá três etapas de realização. A primeira é o levantamento das informações acerca da
Covid-19 nos relatórios das empresas listadas na B3. Uma análise do impacto e da divulgação das informações contábeis e gerenciais nos
demonstrativos contábeis publicados em 2020. Na segunda etapa, serão analisadas as mudanças e efeitos da Covid-19 para os pequenos
empresários/gestores/contadores de empresas. E, será observada a função da contabilidade para minimizar tais impactos. E, por fim, para atender o
último objetivo, será realizado um levantamento das informações nos portais de transparência, relatórios de auditoria governamentais sobre as
informações contábeis disponibilizadas pelos órgãos públicos. Dentre elas, as despesas e receitas orçamentárias e as ferramentas de gestão adotadas
pelos órgãos públicos de Santa Catarina.
Aluno: Douglas Fochezatto dos Santos
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RESUMO
A lavanda (Lavandula angustifolia Miller) é uma planta utilizada não apenas em cosméticos, mas também na indústria alimentícia e farmacêutica,
devido, principalmente, ao seu agradável odor e efeito calmante. O óleo essencial de lavanda é geralmente obtido através da extração por destilação
ou prensagem de suas flores, que são compostas, majoritariamente, por linalol, acetato de linalino, lavandulol, dentre outras substâncias ativas. Esse
óleo é um agente antimicrobiano natural, excelente no controle da ansiedade e cicatrização cutânea de feridas. Apresenta também atividades
ansiolíticas, anestésicas, sedativas, anti-inflamatórias e antioxidantes. No entanto, devido a sua baixa solubilidade aquosa e alta volatilidade, há
inúmeras limitações para a sua aplicação. Como alternativa para melhorar a estabilidade e vida útil desses compostos, tem-se empregado a técnica de
microencapsulação. Essa técnica vem sendo amplamente estudada como uma alternativa para proteção da substância ativa, auxiliando na liberação
controlada de pequenas quantidades dos compostos com o tempo, melhorando a sua estabilidade e vida útil. Para isso, a substância ativa é protegida
por um material polimérico, denominado agente encapsulante. Dentre a classe polimérica, os biopolímeros tem ganhado espaço no mercado devido a
sua alta biodegradabilidade e biocompatibilidade, além do seu baixo custo. Frente ao exposto, este projeto propõe a extração do óleo essencial de
lavanda por hidrodestilação, além de um estudo da sua encapsulação empregando dois diferentes métodos, utilizando como agente encapsulante os
biopolímeros alginato de sódio e quitosana. Será avaliado a estabilidade das cápsulas obtidas por cada biopolímero utilizado, assim como a eficiência
de encapsulação. O óleo essencial será incorporado às matrizes biopoliméricas por adsorção ou adição direta, utilizando os métodos de gelificação
iônica e coacervação complexa para a formação das micropartículas. Após a obtenção das micropartículas, será realizado um estudo cinético da
liberação do óleo, bem como o estudo da sua eficiência de encapsulação. A estabilidade das cápsulas obtidas também será avaliada, acondicionando-as
a 25 ºC, em pH 7, durante 120 dias. Com isso, espera-se identificar o melhor biopolímero, assim como o método de encapsulação, para produção e
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possível aplicação das micropartículas mais estáveis do óleo de lavanda na indústria farmacêutica, em tratamentos terapêuticos, e na indústria de
alimentos, como agente antimicrobiano.
Aluno: Yasmim Ferreira Souza Hoffmann
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RESUMO
A Educação Física é uma área de conhecimento que abarca distintas manifestações do movimento humano. Na atualidade, frente a atual pandemia de
Covid-19, têm sido publicadas inúmeras pesquisas que relacionam o Covid-19 com diversas temáticas como: educação física e esportes, administração,
medicina, enfermagem, saúde pública, psicologia, química, pedagogia, direito, odontologia, engenharias, ciências sociais e humanas, etc. Objetivo:
Sendo assim, o objetivo deste projeto de iniciação científica será identificar e caracterizar os artigos científicos que versam sobre Educação Física ou
Esportes e Covid-19, publicadas em períodos nacionais e internacionais entre novembro de 2019 e janeiro de 2021. Justificativa: O desenvolvimento
deste projeto de pesquisa se justifica para traçar um levantamento bibliográfico sobre as publicações sobre a Educação Física e os Esportes que se
relacionam com o Covid-19. É inegável os impactos do Covid-19 no âmbito educacional, social, econômico, psicológico e esportivos. Especificamente
no universo dos esportes de rendimento, ocorreu a suspensão dos treinamentos e competições esportivas, além do adiamento dos maiores eventos
multiesportivos mundiais, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Outros aspectos relacionados com a educação física foi o fechamento de espaços públicos e
privados para a prática de atividade física e/ou exercício físico, interrupção do desenvolvimento de atividades em projetos sociais, entre outras
consequências. Todas essas medidas de isolamento social foram tomadas por governados não só brasileiros, mas também em outros países com a
finalidade de diminuir o número de pessoas contagiadas pelo Covid-19. METODOLOGIA: Tratar-se-á de uma revisão sistemática a partir de base de
dados nacionais (BVS, Scielo, LlLACS) e internacionais (Science Direct, Pubmed . Os descritores utilizados serão “educação f sica” ou “esportes”
combinados com “ ovid-19”. Serão utilizados esses descritores em idioma portugu s e ingl s. Serão inclu dos para análise artigos originais completos
publicados entre novembro de 2019 e janeiro de 2021. As variáveis utilizadas para caracterizar os artigos serão: ano de publicação, país dos autores,
nome da revista científica, subárea da Educação Física (sociocultural, pedagógica e biodinâmica), objetivos, metodologia empregada, principais achados
e direcionamentos que sugerem. RESULTADOS PRELIMINARES: Em um levantamento inicial, foram localizados 24.921 artigos científicos publicados
entre 2019 a 2020 sobre Covid-19. Portanto, almeja-se identificar quais desses artigos científicos contemplam temas relacionados à Educação Física ou
Esportes. E, em seguida, caracterizá-los quanto: ano de publicação, país dos autores, nome da revista científica, subárea da Educação Física
(sociocultural, pedagógica e biodinâmica), objetivos, metodologia empregada, principais achados e direcionamentos que sugerem. EXPECTATIVAS
FUTURAS: Para concluir, essa seria uma pesquisa preliminar com o intuito real de verificar as publicações e permitirá identificar lacunas existentes. E,
quiçá, em um segundo momento, será possível desenvolver novas pesquisas de campo a partir de entrevistas com gestores, treinadores, atletas,
equipe técnica a fim de mensurar os impactos do Covid-19 para a Educação Física e o Esporte.
Aluno: Layse Goulart Correia
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RESUMO
A Unidade Básica de Saúde é a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Na gestão e/ou na execução
das práticas assistenciais, educativas e preventivas, no nível da atenção básica, o trabalho do enfermeiro é estratégico e indispensável, sendo
assegurada sua inserção nas equipes e nos territórios por meio dos marcos programáticos e legais do SUS. Não obstante, os aspectos positivos,
advindos da reorientação do modelo assistencial, as requisições socio-ocupacionais, nesse espaço de intervenção, são complexos e provocam dilemas e
questões éticas, teórico-metodológicas e técnico-operativas no interior da própria profissão, uma vez que a demanda cotidiana ainda reflete a
predominância do modelo biomédico, em que o cuidado se dá mais por meio de medidas e de procedimentos técnicos, de diagnósticos terapêuticos,
em geral, em ambiente hospitalar. Na contramão das práticas executadas, sob a égide de tal modelo, a escuta, o acolhimento, o vínculo e a
responsabilização, na lógica da clínica ampliada, assim como o matriciamento e a intervenção interdisciplinar e intersetorial, sobre os determinantes
sociais da saúde, conglobam exemplos que requerem inovações em processos de trabalho. Com isso, a mudança paradigmática está em curso e, para
sua consolidação, a produção científica pode contribuir com a divulgação de experiências, a pesquisa e a sistematização do que está sendo produzido
nacionalmente sobre as pautas interventivas dos enfermeiros e suas instrumentalidades. As práticas que se esperam do enfermeiro, no contexto da
atenção básica, estão claramente descritas nos documentos legais que regem a profissão e o sistema de saúde, no entanto, neste estudo pretendeu-se
aproximar o que está previsto nos documentos legais e o exercício do trabalho profissional do enfermeiro, ou seja, entre a investigação, o cuidado e as
políticas públicas de saúde. Portanto, conduz à problematização das práticas e de seus pressupostos teóricos e éticos no alcance dos resultados
almejados pela enfermagem, propiciando o debate crítico e propositivo acerca de suas contribuições e de seus limites. Importa destacar que um dos
pontos positivos desse tipo de investigação é a amplitude da análise de estudos realizados em contextos diversificados e únicos do país, o que pode
auxiliar os decisórios políticos, os líderes de saúde e os próprios profissionais a usarem o conhecimento adquirido para o fortalecimento da
enfermagem e da atenção básica. OBJETIVO: O estudo tem como objetivo geral analisar a atuação do enfermeiro em Unidades Básicas de Saúde (UBS),
ressaltando seu perfil e sua qualificação do profissional, as dificuldades que enfrentam e como os usuários os enxergam. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica integrativa, exploratória e de cunho descritivo, com abordagem qualitativa. O levantamento bibliográfico será realizado nos
meses de agosto à outubro de 2020, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PUBMED e Scientific
Electronic Librar Online (S IELO . Os descritores utilizados serão “Enfermeiro”, “ nidade Básica de Saúde”, “ uidado” e “atendimento de
enfermagem”. Serão estabelecidos os seguintes critérios de inclusão artigos cient ficos dispon veis em texto completo e gratuito nas bases de dados
consultadas, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, que possuam um dos descritores no título, resumo e / ou no texto do artigo, e
publicados no período entre 2010 e 2020. Foram critérios para exclusão: tipo de publicação (cartas, editoriais) ou que apresentassem somente resumo,
artigos duplicados, artigos de revisão, dissertações, teses e estudos que não respondessem ao objetivo traçado, estudos publicados antes do ano de
2010.
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RESUMO
O mundo acompanha apreensivo a evolução da infecção pelo novo coronavírus, denominado como SARS-CoV-2, causador da doença conhecida como
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COVID-19. Os primeiros casos surgiram no final de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan na China, sugerindo uma transmissão inicial de animais para
humanos, mas que logo tomou proporções intercontinentais com a evidência de transmissão sustentada entre humanos. Essa transmissão ocorre
principalmente por meio do contato de pessoas saudáveis com gotículas respiratórias ou aerossóis provenientes de uma pessoa contaminada através
da respiração ou contato com mucosas como nariz e boca. Diferentemente dos já conhecidos vírus da família dos coronavírus, o SARS-CoV-2
caracteriza-se por alta taxa de transmissibilidade e sintomas que podem variar de quadros leves em sua grande maioria, até formas graves
caracterizadas pela síndrome respiratória aguda grave. Em decorrência dessa infecção humana causada pelo novo coronavírus (2019-nCoV), no Brasil,
o Ministério da Saúde publicou a Portaria n. 188/2020 que declara Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e institui o Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito
nacional. Nesse cenário se encontra inserida a enfermagem, que desempenha papel relevante na detecção e avaliação dos casos suspeitos do novo
coronavírus pela sua capacidade técnica e por constituir o maior quantitativo de profissionais da área da saúde, além de ser a única categoria
profissional que permanece 24 horas junto à pessoa doente. O surgimento de novas doenças e as constantes transformações na área da saúde,
desafiam os envolvidos no cuidado, com destaque à equipe de enfermagem, que tem no SUS o seu principal contexto de atuação e que requer boas
práticas profissionais para uma assistência segura e de qualidade. Entende-se como boas práticas em enfermagem o conjunto (inter-relacionado e
indissociável) de teorias, técnicas, processos e atividades vistos como as melhores opções disponíveis para o cuidado, que possui consistência com
conhecimentos, valores, contextos, ambientes, objetivos e evidências no interesse da saúde. OBJETIVO: O estudo tem como objetivo geral avaliar a
atuação do enfermeiro em unidades de atendimento de pacientes com SARS-CoV-2, ressaltando a importância de sua atuação profissional, bem como
as dificuldades encontradas neste processo. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica integrativa, exploratória e de cunho descritivo,
com abordagem qualitativa. O levantamento bibliográfico será realizado nos meses de agosto à outubro de 2020, nas bases de dados Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PUBMED e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os descritores utilizados serão
“Enfermeiro”, “ O ID-19”, “Assist ncia de enfermagem”, “Pandemia”, “SARS-CoV-2”. Serão estabelecidos os seguintes critérios de inclusão artigos
científicos disponíveis em texto completo e gratuito nas bases de dados consultadas, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, que
possuam um dos descritores no título, resumo e / ou no texto do artigo, e publicados no período entre 2019 e 2020. Foram critérios para exclusão: tipo
de publicação (cartas, editoriais) ou que apresentassem somente resumo, artigos duplicados, artigos de revisão, dissertações, teses e estudos que não
respondessem ao objetivo traçado, estudos publicados antes do ano de 2019.
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RESUMO
A Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2) é uma condição crônica a qual ocorre quando o organismo humano torna-se incapaz de produzir insulina e/ou
utilizá-la adequadamente em seus respectivos tecidos responsivos, resultando em hiperglicemia. Além disso, a doença é considerada um grande
desafio para a saúde pública mundial uma vez que demanda de pacientes e atendimentos decorrentes das complicações causadas pela doença vem
aumentando consideravelmente. Após o diagnóstico, pacientes e profissionais de saúde trabalham juntos buscando atingir a adesão ao tratamento e,
consequentemente, o controle dos índices glicêmicos. A incidência da DM2 aumentou no mundo atual devido à associação de fatores genéticos,
ambientais e o envolvimento de fatores de risco, tais como: aumento na taxa de urbanização e industrialização, aumento no consumo de alimentos
hipercalóricos e ricos em gorduras, mudanças relacionadas ao estilo de vida, sedentarismo e obesidade. Neste contexto, o olhar diferenciado e o
cuidado integral destacam-se como um dos pilares do tratamento dessa doença. Se a aposta na prevenção primária será a prioridade no combate à
diabetes é também porque ela permitirá um diagnóstico precoce e porque a evolução da prevenção terciária começa a estar bem alicerçada em
estratégias de proximidade, de diagnóstico e tratamento atempado das complicações e de acesso a cuidados hospitalares. Objetivo: O estudo tem por
objetivo descrever a satisfação no atendimento e cuidados de enfermagem prestados aos usuários portadores de DM2, bem como desenvolver
estratégias para a ampliação da adesão dos usuários ao tratamento. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica integrativa, exploratória e
de cunho descritivo, com abordagem qualitativa. O levantamento bibliográfico será realizado nos meses de agosto à outubro de 2020, nas bases de
dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PUBMED e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os descritores
utilizados serão “diabetes mellitus tipo 2” “enfermeiro” “cuidados” “usuário” “unidade básica de saúde”. Serão estabelecidos os seguintes critérios
de inclusão: artigos científicos disponíveis em texto completo e gratuito nas bases de dados consultadas, publicados nos idiomas português, inglês e
espanhol, que possuam um dos descritores no título, resumo e / ou no texto do artigo, e publicados no período entre 2010 e 2020. Foram critérios para
exclusão: tipo de publicação (cartas, editoriais) ou que apresentassem somente resumo, artigos duplicados, artigos de revisão, dissertações, teses e
estudos que não respondessem ao objetivo traçado, estudos publicados antes do ano de 2010.
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RESUMO
A lavanda (Lavandula angustifolia Miller) é uma planta utilizada não apenas em cosméticos, mas também na indústria alimentícia e farmacêutica,
devido, principalmente, ao seu agradável odor e efeito calmante. O óleo essencial de lavanda é geralmente obtido através da extração por destilação
ou prensagem de suas flores, que são compostas, majoritariamente, por linalol, acetato de linalino, lavandulol, dentre outras substâncias ativas. Esse
óleo é um agente antimicrobiano natural, excelente no controle da ansiedade e cicatrização cutânea de feridas. Apresenta também atividades
ansiolíticas, anestésicas, sedativas, anti-inflamatórias e antioxidantes. No entanto, devido a sua baixa solubilidade aquosa e alta volatilidade, há
inúmeras limitações para a sua aplicação. Como alternativa para melhorar a estabilidade e vida útil desses compostos, tem-se empregado a técnica de
microencapsulação. Essa técnica vem sendo amplamente estudada como uma alternativa para proteção da substância ativa, auxiliando na liberação
controlada de pequenas quantidades dos compostos com o tempo, melhorando a sua estabilidade e vida útil. Para isso, a substância ativa é protegida
por um material polimérico, denominado agente encapsulante. Dentre a classe polimérica, os biopolímeros tem ganhado espaço no mercado devido a
sua alta biodegradabilidade e biocompatibilidade, além do seu baixo custo. Frente ao exposto, este projeto propõe a extração do óleo essencial de
lavanda por hidrodestilação, além de um estudo da sua encapsulação empregando dois diferentes métodos, utilizando como agente encapsulante os
biopolímeros alginato de sódio e quitosana. Será avaliado a estabilidade das cápsulas obtidas por cada biopolímero utilizado, assim como a eficiência
de encapsulação. O óleo essencial será incorporado às matrizes biopoliméricas por adsorção ou adição direta, utilizando os métodos de gelificação
iônica e coacervação complexa para a formação das micropartículas. Após a obtenção das micropartículas, será realizado um estudo cinético da
liberação do óleo, bem como o estudo da sua eficiência de encapsulação. A estabilidade das cápsulas obtidas também será avaliada, acondicionando-as
a 25 ºC, em pH 7, durante 120 dias. Com isso, espera-se identificar o melhor biopolímero, assim como o método de encapsulação, para produção e
possível aplicação das micropartículas mais estáveis do óleo de lavanda na indústria farmacêutica, em tratamentos terapêuticos, e na indústria de
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alimentos, como agente antimicrobiano.
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RESUMO
O puerpério é o período do ciclo gravídico-puerperal em que ocorre modificações locais e sistêmicas no corpo da gestante, sendo o papel do
fisioterapeuta ajudar a mulher a ajustar-se às mudanças físicas do começo ao fim da gravidez e do puerpério. É fundamental que a puérpera seja
acompanhada por uma equipe multidisciplinar, a fim de possibilitar segurança e tranquilidade no puerpério imediato. De maneira geral, a mulher deve
ser orientada no período puerperal da mesma maneira como foi orientada no pré-natal. Isso lhe dará tranquilidade e confiança (BARACHO, 2012).
Nesse contexto, a atuação da Fisioterapia em uma maternidade decorre da necessidade de se prevenirem complicações e para favorecer a recuperação
precoce das puérperas, devido às inúmeras alterações ocorridas durante a gravidez que podem persistir no pós-parto (RETT et al., 2008). Segundo
Baracho (2012), o trabalho da fisioterapia no período puerperal consiste na prevenção e tratamento de alterações músculo-esqueléticas, respiratórias
e circulatórias, englobando também as orientações gerais. Porém, apesar dos benefícios e ação profilática, a avaliação e o tratamento fisioterapêutico
não ocorrem de forma frequente, e ainda não são incluídos na rotina das maternidades brasileiras. Objetivo: o objetivo deste trabalho é analisar o
perfil das puérperas e as principais alterações no pós-parto imediato em uma Maternidade Pública da Grande Florianópolis. Metodologia: esta pesquisa
tem caráter transversal, descritiva e analítica, contendo como critérios de inclusão mulheres primíparas, com restrição de faixa etária entre 18 a 40
anos, sem alterações no parto e internadas na unidade de puerpério fisiológico. Para a coleta de dados será utilizada uma ficha de avaliação criada
pelas pesquisadoras, o questionário Internacional Consultation on Incontinence Questionnaire – Urinary Incontinence/ Short Form (ICIQ-UI/SF) e a
Escala visual analógica (EVA). A avaliação física das pacientes será composta pela avaliação dos sinais vitais, inspeção abdominal, mensuração da altura
do fundo uterino, teste da diástase do reto abdominal, avaliação do assoalho pélvico de forma objetiva, inspeção das mamas, inspeção dos membros
inferiores e avaliação da marcha.
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RESUMO
No último século, houve um aumento expressivo da quantidade de cânceres infantis, no entanto a literatura demonstra que o diagnóstico ainda é
demorado o que retarda o início do tratamento e aumenta a possibilidade de efeitos adversos decorrentes da doença. O incremento da tecnologia
proporcionou a inserção de novas possibilidades terapêuticas, mas a dor, um dos principais sintomas do câncer ainda é considerado de difícil manejo
pela equipe médica. Isto porque, já está comprovado que para tratar a dor é preciso ter um olhar multissistêmico sobre a criança e adolescente,
entendendo que fatores sociais e emocionais interferem diretamente na sua intensidade. Os efeitos colaterais das drogas utilizadas são muito intensos,
sobretudo nas crianças. O organismo infantil está em plena formação, por isso é muito comum que mesmo após a redução do tumor inicie-se uma
nova batalha pela saúde em função de importantes intercorrências que afetam órgãos como, fígado, coração e rins, o que gera mais gastos para o
sistema de saúde e piora o prognóstico diminuindo as chances de cura ou de uma vida sem sequelas após o câncer. Frequentemente vê-se em hospitais
crianças sendo sedadas para diminuir os sintomas do câncer, o que a própria ciência indica não ser benéfico e tampouco necessário, uma vez que
métodos menos invasivos estão sendo estudados e têm obtido bons resultados nesta população. Este trabalho tem o objetivo de analisar o efeito da
laserpuntura no controle da dor aguda e crônica, da fadiga e da náusea de crianças e adolescentes com câncer. A pesquisa terá uma abordagem
experimental, com características de corte longitudinal, e caráter quantitativo, o estudo será baseado na aplicação de um protocolo de tratamento e se
observará os efeitos gerados pelo mesmo. Para compor a casuística o paciente deverá ter entre 8 e 15 anos de idade; diagnóstico clínico de câncer,
estar em tratamento quimioterápico no intervalo de tempo da pesquisa e estar internado na unidade de oncologia do HIJG. Será realizada amostragem
por conveniência. Serão avaliados critérios sociodemográficos e características da doença, a fim de caracterizar a amostra e agrupar os participantes,
visto que as idades e os tipos de câncer serão variados. Para analisar os desfechos propostos utilizaremos os seguintes instrumentos: escala de faces de
Wong Baker associada a escala visual analógica para determinar o desfecho dor; controle dos sinais vitais, exames laboratoriais (hematócrito,
plaquetas e leucócitos e controle medicamentoso para observar respostas org nicas o questionário “Pediatric ualit of Life™ ancer Module 3.0”
para análise da naúsea e da qualidade de vida e o questionário Peds L™ Multidimensional atigue Scale para mensurar a fadiga. As crianças serão
divididas em 3 grupos (controle, laser on e laser off). Cada grupo terá 30 crianças, o tratamento será realizado ao longo de 10 dias (exceto finais de
semana) com duração de 20 minutos [oito minutos para aplicação do laser e 12 minutos para avaliação dos sinais vitais (FC, FR, SatpO2 e PA) pré e pós
laserpuntura]. Para realizar a aplicação do laser nos pontos de acupuntura sua caneta estará em contato direto e com leve pressão sobre o local do
acuponto selecionado. A saída de luz do laser será de 1,5 W com 0,025 ms de pulsação intermitente e frequência de 20.000 Hz, equivalente a 0,75 W
/cm2. A luz do laser será aplicada por 120 seg, com densidade de energia de 5 J/cm2 para cada ponto. Os dados serão computados em planilhas do
Excel (Microsoft Office Excel, versão 2010) e estatísticas descritivas serão empregadas para análise dos dados referentes às características
sociodemográficas e clínicas dos participantes e serão apresentadas pela média e desvio padrão. O nível de significância adotado será de 95% (p < 0.05)
e todos os testes serão bi-caudais.
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RESUMO
Pacientes amputados que utilizam próteses para tornar o seu dia a dia mais confortável, possuem outros anseios que não somente físicos ou de
locomoção. A autoestima, a vaidade, o sentimento de inserção na sociedade e de aceitação também são aspectos importantes para estes pacientes,
pois existe muitos casos de depressão nesta situação. A imagem corporal é um fator importante para o paciente e nestes casos de amputação se torna
um caso específico para que se possa lidar com todos os aspectos provenientes deste problema. Por isto, este projeto de pesquisa tem o objetivo de
trazer novas perspectivas de caráter psico-social, apresentando modelos de revestimento de próteses transfemurais para usuários e analisar o impacto
que a tecnologia de impressão 3D pode trazer, quando desenvolvendo design customizado, com estilo e estética do gosto do paciente. Os modelos de
revestimento a serem apresentados são com design criativo, explorando a estética, beleza, combinação de padrões e figuras que o paciente posa se
identificar. Será utilizada metodologia Design-Based Research (DBR) que é uma abordagem de investigação que reúne algumas vantagens das
metodologias quantitativas e também das qualitativas. Serão apresentados protótipos, modelos impressos em 3D aos pacientes por meio de imagens,
vídeos, modelo impresso e serão aplicados questionários para avaliar o impacto desta proposta. Ao final espera-se que se tenha obtido de forma
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qualitativa e quantitativa o impacto que esta proposta obteve e também saber quais melhorias podem ser feitas para revestimentos que podem ser
apresentados para um modelo de prótese transfemural utilizado pelo SUS. Com isto, atingir os objetivos de fazer aprimoramentos em projeto em 3D
de forma a conseguir um perfeito encaixe do revestimento com modelo de prótese entregue pelo SUS; apresentar um levantamento do perfil dos
usuários que tiveram um feedback positivo ao conhecer o design no revestimento; captar sugestões e informações que possam contribuir para o
melhoramento continuado da peça impressa e finalmente fazer comparativo de diferentes materiais e diferente propostas de design. A perda de
autoestima e depressão são um grande problema para as pessoas amputadas. A reinserção na sociedade se faz com muito esforço e insegurança, onde
é percebido a vergonha do paciente ao exibir as próteses utilizadas. Muitos pacientes que já possuem próteses recebidas pelo SUS, possuem uma boa
adaptação quanto aos aspectos fisiológicos e mecânicos, mas ainda se percebe a relutância em mostrar a prótese e sentir-se desconfortável com a
aparência dela, apesar da mesma parecer ser discreta e no tom da pele. Por isso, este projeto de pesquisa procura apresentar a um público alvo, a ideia
de próteses com revestimentos coloridos e com design diferenciado para analisar o impacto que este apelo estético tem perante os usuários de
prótese. Dentro deste problema, esta pesquisa foca na seguinte pergunta: qual a repercussão entre usuários de prótese transfemural sobre os
protótipos com design elaborados em impressão 3D? Com o avanço da computação gráfica e desenvolvimento de novos modelos de impressoras em
3D (três dimensões), é interessante abrir o leque de possibilidades nesta área, haja visto que o tema de estética, elegância, beleza e criatividade é
pouco explorado nas pesquisas científicas e na verdade trata-se de um tema de extrema importância, já que envolve as questões psicológicas e de auto
estima do paciente.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares (D ’s representam um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo que grande parte destes
pacientes possuem limitações que levam a redução da sua capacidade funcional e qualidade de vida. Recomenda-se como medida de manejo desta
população a utilização do tratamento não farmacológico, onde neste encontra-se incluído o treinamento com exercício físico que se consolidou como
método eficaz. O método Pilates vem ganhando aceitação na utilização clínica, sendo uma técnica já aprovada e fortemente utilizada por profissionais
de fisioterapia, demonstrando em estudos já publicados sua eficácia na melhora de parâmetros como resistência muscular, aumento da sua
funcionalidade, qualidade de vida e aptidão cardiorrespiratória. Em pacientes com D ’s, aos poucos, a técnica vem sendo reconhecida e vem
ganhando espaço, entretanto algumas condições para seu uso ainda precisam ser melhor ajustadas. Diante da especificidade no atendimento de
pacientes com D ’s na prescrição de exerc cios pelo método Pilates torna-se extremamente relevante adotar critérios clínicos de segurança, bem
como é necessário conhecer a história clínica de cada paciente, as etapas da RCV para que seja realizada a monitorização adequada e segura destes
pacientes. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento e as medidas de segurança adotadas por profissionais de fisioterapia atuantes em estúdios de
Pilates, no estado de Santa Catarina, quanto aos atendimentos prestados a pacientes com doenças cardiovasculares. Método: Pesquisa com
delineamento transversal, amostra não-probabilística e abordagem quantitativa dos dados, onde serão convidados a participar profissionais
fisioterapeutas com registro em órgão profissional ativo, certificado de formação em Pilates, atuantes de estúdios de Pilates no Estado de Santa
Catarina, de ambos os sexos, e que aceitarem participar do estudo de forma voluntária. Para este estudo será utilizado um instrumento
especificamente elaborado para esta pesquisa contendo dados sociodemográficos e ocupacionais relacionados ao profissional e perguntas relacionadas
ao método Pilates e ao exerc cio f sico em pacientes com D ’s. Após a elaboração do questionário de pesquisa, este será enviado para apreciação de
cinco pesquisadores/profissionais doutores com expertise na área do assunto abordado para verificar a conformidade destas questões elaborada
quanto aos ítens a clareza e relevância. Após o processo de verificação e aprovação, tanto o questionário elaborado quanto o TCLE serão
encaminhamentos de forma digital, através de um link para um formulário em Google Forms. Estes serão encaminhados via e-mail aos profissionais
após contato inicial e aceitação pelo fone ou email. A análise dos dados do estudo será por meio da estatística descritiva, com base nas medidas de
tendência central (média e desvio padrão), realizada em programa estatístico SPSS para Windows® versão 2.0.
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RESUMO
Materiais que possuem conteúdos educativos são dispositivos facilitadores do processo ensino-aprendizagem, e tem sido largamente utilizado para
educação em saúde. Entretanto, um dos passos essenciais após o desenvolvimento de um material educativo é a realização do seu processo de
validação diante das variáveis de conteúdo e aparência, processo este que avalia sua representatividade ao abordar adequadamente o universo a que
se propõe junto à população alvo do material produzido. Objetivo: Este projeto tem como intuito realizar a validação de uma cartilha educacional
desenvolvida para crianças de 9-10 anos capaz de abordar e educar esta população diante dos fatores de risco para doenças cardiovasculares.
Metodologia: Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem quantitativa e qualitativa, que terá como população de estudo crianças com idade entre
9 – 10 anos, consideradas em fase de “Infância” de acordo com a periodização de desenvolvimento psíquico; de ambos os sexos; e que estejam
devidamente matriculadas no Colégio Alternativo Talismã, localizado no bairro Barreiros e no Centro Educacional Marista, localizado no bairro
Serrarias/Jardim Zanellato, ambos da cidade de São José/SC. Para participação no estudo, serão permitidas apenas crianças ao qual seus responsáveis
tenham devidamente assinado o termo de consentimento livre e esclarecido de menor (TCLEm) e nos casos em que a criança tenha assinado o termo
de assentimento, permitindo sua participação no estudo. Para o processo de validação de conteúdo e aparência, será entregue as crianças a primeira
versão da cartilha educativa desenvolvida. Junto a professora da turma, o pesquisador irá orientar as crianças a manusear a cartilha e analisar as figuras
e os textos. Para as crianças que, porventura, não compreendessem o texto escrito, os pesquisadores irão realizar a leitura. Para a avaliação da cartilha
educativa será elaborado um instrumento com questões que irão versar sobre a opinião das crianças quanto à capa, ao conteúdo, à escrita, às
ilustrações, à motivação para aprendizagem e aos aspectos culturais. Em cada questão compreendida no instrumento, será anexada uma escala visual
com desenhos de “emojis” onde as crianças irão analisar e identificar a “Escala de Satisfação” ao ler o material. Durante as entrevistas que serão
realizadas em sala de aula, o pesquisador irá realizar as anotações dos comentários, das opiniões e sugestões das crianças em relação à cartilha. Para
aquelas questões levantadas em que a média de nota obtida ficar com valores inferiores a 7, estas variáveis serão reajustadas conforme considerações
realizadas. Para questões levantadas onde a pontuação permanecer com notas médias entre maior e igual a 7,0 estas serão mantidas no formato
original. Após o processo de coleta dos dados, os dados quantitativos serão compilados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
(versão 2.0, Chicago, IL, EUA) para que possam ser analisados. Os dados qualitativos serão utilizados as observações colhidas a fim de compreender as
particularidades de uma situação. Descrições e na seleção de trechos importantes serão realizados.
Aluno: Bruna Elisa Beppler
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RESUMO
A Doença Pulmonar Intersticial (DPI) é um grupo heterogêneo de doenças caracterizadas por inflamação persistente e fibrose no interstício pulmonar,
que cursam com prejuízo grave nas trocas gasosas e que podem afetar o indivíduo de forma sistêmica. Os principais achados são a dispneia ao esforço
e intolerância ao exercício, que impactam diretamente no declínio progressivo da capacidade funcional, qualidade de vida e estado de saúde do
indivíduo. Além de gerar impactos físicos, talvez as manifestações da doença possam culminar na redução da motivação e autoeficácia para a
realização de atividades físicas, podendo gerar um ciclo de piora dos sintomas. Como forma de manejo desses pacientes, a Reabilitação Pulmonar (RP)
é considerada uma estratégia eficaz no manejo de pacientes com DPI. 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 motivação, necessidades psicológicas básicas e
autoeficácia 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, reprodutíveis, responsivos e que tenham a mínima diferença clinicamente importante (MDCI) estabelecida.
Este estudo tem como objetivo validar o Questionário de Regulação do Comportamento para o Exercício Físico-2 (BREQ-2), para língua portuguesa e
cultura brasileira em pacientes com DPI. A amostra será composta por pacientes com DPI que sejam capazes de ler. O BREQ-2 será aplicado 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. O teste t pareado ou de Wilcoxon será utilizado para comparar a pontuação obtida no BREQ-2 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 do BREQ-2 em relação aos demais instrumentos será avaliado por meio do coeficiente de
correlação de Pearson ou Spearman. O nível de significância adotado para as análises será de 5%.
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RESUMO
A Reabilitação Pulmonar (RP) é considerada uma estratégia eficaz no manejo de pacientes com Doença Pulmonar Intersticial (DPI). 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. As necessidades psicológicas básicas (NPB) são mencionadas como centrais no entendimento sobre a regulação do comportamento e
podem se manifestar de diversas formas, sofrendo interferência do contexto onde o indivíduo está inserido. Estas necessidades são descritas por
competência, autonomia e vínculo que, quando satisfeitas, são capazes de gerar uma motivação mais autodeterminada e quando frustradas podem
levar à redução da motivação e da autodeterminação. Este estudo tem como objetivo validar a Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES),
para língua portuguesa e cultura brasileira em pacientes com DPI. Secundariamente, objetiva-se avaliar a reprodutibilidade e a validade externa da
BPNES. A amostra será composta por pacientes com DPI que sejam capazes de ler. A BPNES 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. 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 aos demais instrumentos será avaliado por meio do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman. O
nível de significância adotado para as análises será de 5%.
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RESUMO
O projeto vigente propõe-se a uma análise da vivência do processo de luto compartilhada pelos enlutados através das redes sociais. Morte e Luto, são
experiências singulares que, antes de pertencer ao indivíduo, caracterizam-se através da cultura em que este está inserido. A propagação da tecnologia
no século atual apresentou uma crescente exponencial no que se refere ao uso das mídias sociais como compartilhamento de vivências diárias,
englobando ganhos e perdas. Atualmente, o Estado encontra-se emergindo em calamidade pública devido a pandemia do COVID-19, causada pelo
surgimento de um novo agente pertencente à família de vírus Coronavírus. A morte e a elaboração do luto, que já vinham sendo ressignificados,
sofreram ainda mais mudanças, tendo em vista que está governamentalmente estabelecido o isolamento social, proibindo inclusive a realização de
reuniões fúnebres. Muitos tem transferido para a sociabilidade virtual a dor das perdas ocorridas neste momento, o ciberesperaço vem
proporcionando proximidade entre seus usuários, exemplo disto, tem sido uma das recentes ações realizadas por um grupo de enlutados que resultou
na página pública “Inumeráveis Memorial” com finalidade de homenagear as v timas do O ID-19. O objeto de estudo exemplifica-se através dos
comentários públicos contidos nesta página de publicação coletiva pública. Todos os comentários decorrentes das postagens serão extraídos para um
documento do Word, sem mencionar nomes dos perfis. Serão selecionados os comentários oriundos de postagens datadas de março à julho de 2020
(período de maior disseminação do COVID-19 no Brasil). Os comentários serão organizados em um único corpus que será submetido a uma
Classificação Hierárquica Descendente (CHD) simples com o auxílio do programa informático IRAMUTEQ versão 0.6. Este programa informático é
gratuito e viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, classificando os diferentes seguimentos textuais e identificando semelhanças nos
mesmos. O enquadramento metodológico tem caráter exploratório com perspectiva descritiva, seguindo procedimentos de uma pesquisa documental.
Desta forma, o presente projeto, tem como objetivo, caracterizar o uso das redes sociais enquanto forma de elaboração do luto, tal como, identificar
como as redes sociais oportunizam o memorial ao falecido e seu papel para a vivência das fases do luto durante o isolamento social.
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RESUMO
A atuação dos psicólogos em contexto onde há morte e o morrer envolve muitos desafios, que podem estar ligados ao silenciamento que o ser humano
desenvolveu ao longo dos anos para lidar com a morte. A morte se faz sentir em diversos aspectos e ela ainda representa algo medonho, que gera
pavor e um medo universal nos seres humanos. Os profissionais da saúde sofrem diariamente tensões providas desse contexto onde a morte se faz
presente e é devido a este silenciamento que não se abrem espaços para escutar estes profissionais. Faz-se importante ressaltar que se espera dos
psicólogos que eles sejam os diminuidores de toda angústia e sofrimento, mas ao mesmo tempo não se reconhece que esses profissionais são
humanos, assim como qualquer outro, e que também tem dificuldades para lidar com suas próprias questões sobre a morte. Notou-se que pesquisas
na área da tanatologia se repetem e tendem a ter excessivo zelo a precisão dos termos, o que faz com que talvez não deem conta de responder as
questões dos profissionais inseridos em contextos com essa temática. O Brasil carece de pesquisas voltadas a entender como os profissionais de saúde
lidam com a morte em seus diversos aspectos, em especial os psicólogos, que atuam muito mais próximos a essa temática e a acabam por absorver o
sofrimento ali encontrado. Pode-se observar também que há uma lacuna na formação dos psicólogos onde as temáticas da morte, luto e processo de
morrer não são trabalhadas nas graduações, nem nas intuições onde eles atuam. Assim, esta pesquisa objetiva resgatar através da narrativa a
concepção de morte dos psicólogos que atuam na área da saúde e quais os impactos desta nas suas práticas profissionais. A metodologia é qualitativa
de orientação fenomenológica, que se propõe investigar e conhecer a experiência do outro, partindo da compreensão do modo de viver do sujeito e
procurando encontrar os significados que os profissionais atribuem ao que está sendo pesquisado. Uma das técnicas aplicadas será o snowball (bola de
neve) que se propõe para definir a amostragem, ao qual se caracteriza como um processo permanente de coleta de informações que se aproveita da
rede de contato dos participantes. Além disso, será utilizada a entrevista semiestruturada com pergunta norteadora como instrumento de coleta dos
discursos, sendo ela “ uando voc pensa em morte, quais são as experi ncias pessoais e profissionais vividas por voc que você poderia me narrar,
que ilustram a forma como voc pensa a morte?”. Por fim, também se fará uso da narrativa e a literalização para análise dos dados.
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RESUMO
Por um lado, temos a psicologia, uma ciência e profissão relativamente nova, reconhecida apenas em 1962 no Brasil, regida por um Código de Ética
Profissional e por um Sistema de Conselhos de Classe já bem estruturados, que normatizam a prática da profissão. Por outro, temos o avanço, cada vez
mais presente, de tecnologias de comunicação e informação (TCI), nos fazendo, no encontro com a psicologia, questionar a efetividade de práticas de
pesquisas e atendimentos à distância – práticas apenas há pouco permitida pelo Conselho Federal de Psicologia, a partir da Resolução nº 11/2018.
Estas práticas, apesar de serem difundidas no exterior, está, podemos dizer, em fase de construção no Brasil. Em meio a este cenário, vemos
atualmente, por conta do COVID-19, a exigência de isolamento social, obrigando a categoria de psicólogos/as direcionarem seu fazer, cada vez mais,
para as tecnologias de comunicação à distância. Este encontro, entre o uso da tecnologia de comunicação à distância e o fazer da psicologia, motivou
esses pesquisadores a se perguntarem sobre a efetividades desta prática (potencialidades e dificuldades/impedimentos), bem como quanto aos
cuidados éticos e técnicos necessários. Sendo assim, propomos uma pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo geral mapear e discutir a produção
científica já existente na psicologia brasileira, contingenciados por três objetivos específicos: A) conhecer os principais temas/objetos de pesquisa
vinculados às práticas psicológicas mediadas pelas TCI, com foco no atendimento psicoterápico à distância; B) investigar a produção científica acerca da
efetividade na implementação e de resultados das práticas mediadas pelas TCI; C) compreender os limites e as potencialidades ético-normativas da
categoria. Metodologicamente, propomos desenvolver um Estado da Arte (ou Estado do Conhecimento) das publicações científicas em Psicologia
sobre esta temática, tendo como recorte temporal os últimos 10 anos. Este tipo de pesquisa (Estado da Arte) busca efetivar a identificação, o registro,
a categorização e a síntese das produções científicas de uma determinada área em um determinado espaço de tempo. Quanto aos procedimentos de
pesquisa, num primeiro momento, será desenvolvida uma pesquisa em banco de dados, tomando “psicoterapia” e “psicologia” como descritores base,
e “terapia online”, “psicoterapia online”, “atendimento online”, “tecnologia” e “internet” como descritores cruzados. Esta busca bibliográfica será
realizada nos seguinte sites de busca: Scielo, BVS-Psi, Redalyc e Periódicos da CAPES. Considerando o tempo disponível à pesquisa, bem como as
possibilidades do bolsista, priorizaremos apenas publicações em português. Num segundo momento, buscando efetivar uma revisão narrativa,
procederemos uma Análise de Conteúdo do material identificado, orientada pelos objetivos acima descritos, bem como a partir de outras categorias de
análises que se fizerem relevantes no percurso da pesquisa. Esta pesquisa não tem sua relevância dada apenas pela contemporaneidade desta
temática, considerando nosso momento histórico, mas também pela escassez de trabalhos que compilem a produção da psicologia acerca do tema.
Por outro, tem relevância também pela tentativa de auxiliar na problematização dos postulados, conceitos e paradigmas que têm sustentado esta
prática, contribuindo assim para pesquisas e aprofundamentos futuros.
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RESUMO
Frente à modernização do mercado de trabalho, a constante evolução tecnológica e a globalização, cada vez mais se torna essencial que o indivíduo
cuide de sua empregabilidade. Apesar da instabilidade econômica que o país e o mundo atravessam em consequência da pandemia do novo
coronavírus, os indicadores de junho de 2018 confirmavam que os profissionais com ensino superior sofrem menos os efeitos da crise do que os que
não têm escolaridade superior - segundo a pesquisa de empregabilidade do SEMESP. De acordo com o índice, a diferença no valor da remuneração dos
profissionais pelo nível de escolaridade fica mais acentuada de acordo com a faixa etária. Entre os jovens, de 19 a 24 anos, a variação salarial para os
homens com nível superior é de 49% e para as mulheres é de 34% em comparação a quem tem somente o ensino médio. De 40 a 44 anos, os homens
com ensino superior ganham 111% a mais e as mulheres 85%. Já na faixa de 50 a 54 anos, a diferença salarial sobe para 125% para os homens e 79%
para as mulheres. Assim sendo, o projeto de pesquisa busca compreender a empregabilidade do aluno graduando a partir das teorias dos autores
elencados na revisão da literatura. Atualmente, não se valoriza apenas o conhecimento técnico e adquirido na Universidade, mas também as
competências e a capacidade de inovação. A pesquisa se dará por uma revisão bibliográfica, buscando autores, livros e artigos que exploraram o tema
para determinação de categorias de análise da empregabilidade e uma pesquisa participante, com questionário estruturado, para levantamento do
perfil sociodemográfico e profissiográfico do estudante dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos,
Gestão Financeira, Marketing, Logística, Pedagogia e Direito. Por fim, o projeto pretende iniciar uma série histórica da pesquisa a partir do ano de 2020
para conhecer o perfil dos alunos da instituição bem como acompanhar o seu desenvolvimento profissional enquanto egresso. Para fundamentar a
pesquisa utilizaremos autores como Chiavenato (2015) e Minarelli (1995, 2009, 2010).
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RESUMO
Nos últimos anos vemos emergir inúmeras pesquisas em relação ao papel da mulher na sociedade brasileira. Isso se deve, em parte, ao
reconhecimento dos direitos de igualdade entre homens e mulheres e a constatação de que, mesmo estando no século XXI, ainda vivemos sob as
normatizações culturais que ratificam estereótipos de gênero. Assim, a presente pesquisa objetiva analisar a trajetória de estudantes universitárias em
relacionamento estável e/ou com filho(a). Mesmo sabendo que a maior parte dos estudantes de graduação em universidades brasileiras é composta
pelo público feminino - segundo dados do Censo da Educação Superior, de 2016, as mulheres representavam 57,2% dos graduandos - essa pesquisa
evidencia a tendência das mulheres deixarem os estudos de nível superior para um segundo momento, o que acaba por promover a manutenção de
um histórico da figura feminina como dona de casa e mãe. A necessidade da pesquisa é justificada porque parece-nos que a mulher ainda é entendida
culturalmente como figura fundamental na família, no que diz respeito aos cuidados com a casa e a prole, o que inviabiliza garantir primeiro seus
estudos em detrimento da maternidade ou mesmo manter as duas atividades simultaneamente. Nossa hipótese é que a formação em nível superior só
é possível após os afazeres de âmbito privado estarem estabilizados (como com a entrada dos filhos na escola), o que permite às mulheres saírem de
suas casas e ingressarem em faculdades. A pesquisa será realizada a partir de questionários online encaminhados para as alunas da graduação da
Faculdade Estácio de Santo André e fundamentada em pesquisa bibliográfica. As principais referências para a pesquisa são: Guacira Lopes Louro,
Chimamanda Adichie, Judith Butler, Erving Goffman, Claudia Vianna, Heloisa Buarque de Hollanda, bell hooks, Claudia Vianna, Jane Felipe de Souza e
Michel Foucault. Acredita-se que os resultados da pesquisa são de grande relevância, pois permitem conhecer o perfil do corpo discente da Estácio,
além de reforçar a necessidade de debates relacionados às construções sociais e culturais de gênero no contexto brasileiro.
Aluno: Jennifer Alves dos Santos
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE PROFESSORES HOMENS NO TRABALHO COM AS
CRIANÇAS PEQUENAS
E-mail: souza.virginia@estacio.br
Docente orientador: Virgínia Laís de Souza

RESUMO
O presente projeto de pesquisa está centrado em refletir sobre a escassez de professores homens em escolas de Educação Infantil. Dados do Censo
Escolar (2017) demonstram que de 575 mil professores - neste nível de ensino no país - apenas 21 mil são homens. De forma a complementar esses
dados, podemos citar que os homens não estão absolutamente afastados do universo educacional, porém muitos se concentram em outros níveis de
ensino (como nas Universidades) ou ainda em cargos administrativos. Assim, o que merece uma análise aprofundada é o fato de que os homens estão
na Educação, mas distanciados da Educação Infantil. Nossa hipótese para investigação é que existe em nossa sociedade uma construção que define
papéis masculinos e femininos, e o trabalho com crianças pequenas ainda é visto como atividade essencialmente ligada à mulher. Isso acaba afastando
os professores e os que se mantém nas escolas relatam dificuldades em conseguir igualdade de condições. Tal situação pode ser constatada a partir das
preocupações trazidas pelos pais, que sentem-se receosos em saber que seus filhos serão cuidados por um homem – fato que embasa argumentação
para o Projeto de Lei 1.174/2019 e que visa proibir professores homens de realizar ações como troca de fraldas ou banhos nas escolas. Justificamos
que o assunto é atual e merece ser aprofundado, pois seria uma forma de refletir sobre as dificuldades encontradas pelo gênero masculino, assim
como compreender o imaginário coletivo que gera tanto pânico entre as famílias. A pesquisa de natureza quali-quantitativa será realizada,
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principalmente, a partir de pesquisa bibliográfica. Pretende-se também fazer entrevistas com professores de Educação Infantil na cidade de Santo
André/SP, para reunir alguns relatos que auxiliem nossas aproximações entre teoria e prática. Um dos objetivos da pesquisa é construir um
mapeamento da Educação Infantil da cidade, de forma a identificar a distribuição entre homens e mulheres atuando como educadores. Os resultados
da pesquisa nos ajudam a entender os principais estereótipos relacionados aos professores homens e que são dificultadores para o trabalho
pedagógico. Assim, nossa pesquisa pode colaborar com estudos que já estão sendo realizados em áreas como gênero e educação.
Aluno: Raquel Alves Rodrigues
Aluno: Gustavo Trujillo Mendes
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A RELATIVIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DE PATENTES DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE INCENTIVO À OBTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NOVAS
DROGAS EM CRISES DE SAÚDE PÚBLICA
E-mail: diogoviana@gmail.com
Docente orientador: Diogo de Almeida Viana dos Santos

RESUMO
Desde o advento da modernidade científica, a criação e acúmulo de informação e conhecimento tem se acelerado enormemente. Este processo que se
inicia no século XV, se estende e se acelera até nossa época, é o grande responsável por ter criado e moldado o mundo em que vivemos. O objetivo
desta pesquisa é analisar os atuais sistemas internacional e brasileiro de proteção à propriedade intelectual na busca de soluções para a continuação do
estímulo à produção, disseminação, e aplicação de novas invenções, especialmente na área de patentes de medicamentos. Empresas, institutos de
pesquisa e outras entidades, e indivíduos tem adquirido e usado recursos genéticos e conhecimento tradicional proveniente de países ricos em
biodiversidade sem conhecimento e permissão de seus detentores de direito. Vários exemplos de apropriação indevida têm sido registrados, inclusive
alguns como concessão formal de patentes em países avançados para tanto, esta pesquisa adota o método hipotético-dedutivo, onde hipóteses ou
respostas propostas às perguntas de investigação são testadas para verificação de sua veracidade ou falsidade. O fundamento lógico-teórico da
pesquisa resta em que o sistema legal de proteção à propriedade intelectual somente se justifica enquanto se destine e consiga estimular inventores a
produzirem novas criações que sejam úteis, valiosas e contribuam ao progresso da coletividade, mas também compartilhá-las com a sociedade em
geral. Assim, hipotetiza-se que o atual sistema brasileiro de proteção à propriedade intelectual estabelece direitos temporários e exclusivos de
exploração econômica de invenções com o objetivo de estimular e recompensar os inventores, atores a agentes econômicos por seus esforços criativos
e disseminação de suas criações, que poderiam ficar, de outra forma em segredo A sociedade concorda em pagar sobrepreços pelas criações e ideias
colocadas em regime de exclusividade em troca dos benefícios resultantes da disseminação e aplicação das criações. Entretanto, no século XXI, o
sistema legal de patentes em medicamentos tem sido usado pelas empresas farmacêuticas para, ao contrário, esconder em segredo suas fórmulas, e
cobrar sobrepreços à sociedade que impedem seu acesso a muitas pessoas que necessitam das drogas e medicamentos. A sociedade fica sem os
benefícios das patentes, pagando apenas o sobrepreço da exploração econômica exclusiva.
Aluno: Fábio França Silva
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Situação: PIBIC/Voluntário

Título: GÊNERO COMO FATOR DE RISCO: ANÁLISE DA VIOLÊNCIA SEXUAL DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 EM
SÃO LUÍS/MA
E-mail: silva.maynara@estácio.br
Docente orientador: Maynara Costa de Oliveira Silva

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo central analisar os casos de violência sexual doméstica contra a mulher durante a pandemia do COVID-19, no
município de São 4 Luís/MA. Historicamente as mulheres são as maiores vítimas da violência doméstica, quase sempre perpetrada pelo cônjuge, excônjuge, companheiro, ex-companheiro ou namorado. No Nordeste, 3 em cada 10 mulheres das mulheres nordestinas já sofreram ou irão sofrer ao
longo da sua vida uma violência doméstica, sendo em 7,13% dos casos a violência será sexual. Em São Luís, capital do Maranhão, a realidade não é
diferente um total de 40,1% dos agressores de violência doméstica são os ex-companheiros das representantes, enquanto 17,1% eram atuais
companheiros e 12,3%, maridos. Pesquisas ressaltam-se que nos casos de estupro cometido contra mulher no ambiente familiar – 1 em cada 10
agressores ou é o namorado, marido, ex-namorado, ou ex-marido da vítima. Além disso, 7 em cada 10 agressores é conhecido da vítima (irmão, pai,
padrasto, filho, cuidador, amigo, patrão, etc.). Portanto, quando o mundo se deparou com a crise sanitária causada pelo coronavírus da síndrome
respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), no meio de incertezas, o isolamento social surgiu como principal forma de combate. Nesse momento as
mulheres presas em suas casas, tornam-se presas dos seus conhecidos, e o lar constitui-se enquanto paradoxo de existência para algumas, se na rua
pode se contaminar e morrer pelo coronavírus, em casa morre por existir. Deste modo, a pesquisa se mostra relevante por possibilitar entender como
ocorre o desenvolvimento das novas e velhas políticas de enfrentamento à violência sexual contra a mulher durante a pandemia da COVID-19 e como a
mulher é reconhecida como sujeita de direito, permitindo uma visão geral da situação das instituições responsáveis por acolher, investigar e julgar os
casos referidos à Lei Maria da Penha (incluindo equipe, estrutura, funcionamento, deficiências e ações) à luz do Código Penal, no que se refere aos
crimes Contra a Dignidade Sexual. Serão identificados os aspectos que facilitam ou dificultam o processo de denúncia dos casos de estupro na capital
do nordeste brasileiro com um dos menores índices de violência contra a mulher, agora considerando a calamidade pública. A pesquisa ganha
relevância também em função da ausência de pesquisas relacionadas violência sexual doméstica e a construção das categorias vítima e violência dentro
de um serviço do Estado, em especial, na Casa da Mulher Brasileira de São Luís do Maranhão. Para alcançar o objetivo indicado nesse projeto, será
utilizado o método etnográfico na Casa da Mulher Brasileira, em São Luís/MA, por meio do uso de observação participante, entrevistas
semiestruturadas e conversas com mulheres usuárias e profissionais do serviço, além da análise dos conteúdos nos inquéritos da Delegacia
Especializada em Violência Contra Mulher, e de análise de audiências realizadas e de políticas públicas. Os dados e informações serão tabulados e
analisados em software estatístico, principalmente 5 via análise de agrupamento quali-quantitativa (cluster) para identificar relações entre localidades,
número de casos de violência sexual contra mulher durante a pandemia e outras variáveis (como idade, cor/raça/etnia, reincidência, dentre outros).
Com a realização da pesquisa, espera-se perceber como ocorre o desenvolvimento social, político e jurídico do reconhecimento e enfrentamento da
violência sexual contra mulher durante a pandemia da COVID-19, e como as estratégias discursivas e práticas que tornam essas mulheres legíveis ao
Estado produzem identidade ou mesmo reproduzem violências.
Aluno: Isa Débora Pinto Lopes
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título: COMUNICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: MAPEAMENTO DE PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO PARA A
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO TERRITÓRIO LIBERDADE QUILOMBOLA
ESTÁCIO SÃO LUÍS

E-mail: ricardo.alvarenga@estacio.br

Docente orientador: Ricardo Costa Alvarenga

RESUMO
O presente projeto tem por tema a comunicação para a transformação social e, por objeto as práticas de comunicação desenvolvidas no Território
Liberdade Quilombola, que compreender os bairros da Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Diamante, que em novembro de 2019 obtiveram
reconhecimento como território remanescente quilombola pela Fundação Cultural Palmares e estão no entorno do Centro Universitário Estácio São
Luís, tratando-se do primeiro quilombo urbano do estado do Maranhão. O objetivo principal consiste em mapear as práticas de comunicação para a
transformação social desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) dentro do Território Liberdade Quilombola. A identificação das OSCs
será feita junto ao banco de dados público do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), vinculada
ao Governo Federal. Com o desenvolvimento desta pesquisa visamos corroborar como diversos outros estudos localizados dentro da subárea das
Ciências da Comunicação no Brasil que se ocupam da investigação sobre os processos de comunicação para a cidadania, na ótica da comunicação como
uma prática popular, comunitária, alternativa, emancipadora e transformadora. O enfoque deste projeto está em aprofundar as perspectivas teóricas
sobre comunicação para a transformação social, bem como sua relação com as noções de desenvolvimento, que são abordagens latentes nos estudos
realizados na área das Ciências da Comunicação na América Latina. Para tal, será tomado como referencial teórico a obra de estudiosos que se
debruçaram sobre a temática, entre os quais figuram principalmente os nomes de Cicilia Maria Krohling Peruzzo, José Marques de Melo, Alfonso
Gumucio Dagron, Juan Díaz Bordenave, Boaventura de Sousa Santos, Paulo Freire, Florestan Fernandes e Alfredo Wagner Berno de Almeida. O percurso
metodológico do projeto constitui-se a partir do referencial teórico-metodológico da Hermenêutica de Profundidade (HP), que inclui de maneira
complementar diversas formas de análise: a) sócio-histórica; b) formal; e c) interpretação e reinterpretação. Como resultado deste projeto de pesquisa
espera-se criar um repositório digital com informações sobre as principais práticas de comunicação para a transformação social desenvolvidas pelas
Organizações da Sociedade Civil no Território Liberdade Quilombola.
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Carlos Daniel Moreira Silva
Claryce de Jesus Ferreira Silva
Adrielly Sousa Barros
Thallisson Gabriel Dantas Pereira
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título: AVALIANDO O IMPACTO DO RUÍDO DE TRÁFEGO: ESTUDO DE CASO NAS VIAS PÚBLICAS EM TORNO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO
SÃO LUÍS
E-mail: santos.wellington@estacio.br
Docente orientador: Welligton Cantanhede dos Santos

RESUMO
O crescimento desordenado e carente de planejamento da maioria das cidades brasileiras, adjacente ao desenvolvimento de grandes centros
comerciais, trouxe como consequência uma quantidade de sons indesejáveis que aumenta consideravelmente a cada dia no meio urbano. A esses sons
indesejáveis se denominou de poluição sonora, a qual acarreta malefícios urbanos, sociais e psicológicos, comprometendo a qualidade e salubridade de
vida da população e do meio ambiente. Afirma-se que a palavra mais simples para definir a paisagem sonora urbana atual é poluição. Ele define que a
poluição sonora é o resultado de um processo para atrair a atenção das pessoas, onde os sons se mesclam na cidade, sem que seja possível, muitas
vezes entender uma fonte em especial. Além disso, ao contrário de outros tipos e formas de poluição, a poluição do som não deixa resíduos e nem
fragmentos, existindo assim um menor raio de ação, sendo que a forma de transporte não é através de fontes naturais e só é percebida pela audição.
Dessa forma acaba que muitos não a levem a sério, trazendo assim São inúmeras as fontes que contribuem para a criação de ruídos indesejáveis, como
meios de transporte, sistemas eletrônicos, construções, indústrias, atividades comerciais ou de prestação de serviços, igrejas etc., entretanto, o ruído
gerado pelo trânsito é o mais comum e perceptível e, com o desenvolvimento deste setor, se tornou o maior problema para o conforto acústico
urbano. A presença de ruídos em vias públicas, além de causar irritação e incômodo, apresentam outros efeitos negativos a longo prazo. Segundo
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a chamada poluição sonora causa indiretamente problemas como estresse, distúrbios no sono e
doenças cardiovasculares. As mesmas pesquisas apontam que 10% da população mundial sofre com perdas auditivas, sendo que cerca de 30% desses
casos são relacionados aos ruídos nas cidades. Diante desse contexto, o mapeamento de ruído é uma importante ferramenta de planejamento urbano
que apresenta uma informação visual do comportamento acústico de uma área geográfica, em um determinado momento. Assim, surgiu o interesse de
analisar e mensurar o nível de ruídos nas vias públicas em torno do Centro Universitário Estácio São Luís, com o objetivo de identificar áreas com níveis
sonoros que possam estar acima dos permitidos, bem como as fontes emissoras, para que se possa pensar em uma plano de ação para controle deste
ruído, promovendo uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e do ambiente, o qual é composto de ambientes acadêmicos, religiosos, órgãos
públicos entre outros.
Aluno: Raylson Paiva Carvalho
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Título: SISTEMA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO DE EFLUENTES UTILIZANDO MACRÓFITAS AQUÁTICAS: ESTUDO DE CASO NA LANCHONETE DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO SÃO LUÍS
E-mail: santos.wellington@estacio.br
Docente orientador: Welligton Cantanhede dos Santos

RESUMO
Um dos principais pilares para ser saudável e ter uma boa qualidade de vida é o saneamento básico, o qual denominamos de medicina preventiva. O
Instituto Trata Brasil define o saneamento como o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a
finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade
econômica, sendo um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445/2017. Infelizmente, esse serviço público não é da realidade de
muitos, pois sabe-se que na maioria das vezes o destino do esgoto sanitário é o encaminhamento direto ao meio ambiente, muitas vezes em sua forma
bruta e sem nenhum tipo de tratamento, gerando contaminação no solo, nos lençóis freáticos e nos leitos d’água. A car ncia do saneamento básico
pode acarretar o surgimento de diversos problemas, como ameaça à saúde pública, desigualdade social, poluição dos recursos hídricos, mortandade de
animais marinhos, poluição urbana, enchentes e até improdutividade. Mas todos esses problemas podem ser mitigados e evitados se houver o
tratamento prévio adequado do esgoto sanitário. A Estação de Tratamento de Esgotos por meio do sistema Wetland é o resultado da busca por
alternativas de saneamento mais sustentáveis e ao mesmo tempo mais acessíveis, tornando ótimos objetos de estudos. Os sistemas wetlands são
baseados nos sistemas com características naturais, utilizando suas propriedades despoluidoras para proporcionarem a melhoria da qualidade das
águas. Os wetlands são conhecidos também por outras denominações como filtros plantados com macrófitas, zona de raízes e leitos cultivados, e têm
sido utilizados a mais de cem anos por países europeus, principalmente na Alemanha. São sistemas naturais onde em sua composição temos biofiltros
associados a plantas macrófitas, que são vegetais que apresentam boa tolerância a saturação de água.Destarte, este trabalho objetiva-se em viabilizar
a construção de um sistema experimental wetland, utilizando materiais de baixo custo, e acompanhar a sua eficiência quanto ao tratamento da água
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residuária da lanchonete universitária do Centro Universitário Estácio São Luís, a fim de estabelecer condições favoráveis para o posterior reuso dessa
água.
Aluno: Raíssa Lemos Castelo Branco
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura
Título: ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, FLEXIBILIDADE, FORÇA MUSCULAR, CAPACIDADE AERÓBIA, VÁRIAVEIS HEMODINÂMICAS E
METABÓLICAS EM UNIVERSITÁRIOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE TREINAMENTO RESISTIDO, AERÓBIO OU COMBINADO
E-mail: raphael.marques@estacio.br
Docente orientador: Raphael Furtado Marques

RESUMO
A fase do ensino superior é caracterizada por um aumento nas tarefas e exigências e tem sido associada com um período propenso a desenvolvimento
de comportamento sedentário e má alimentação o que pode aumentar a chance dessa população de desenvolver doenças crônico degenerativas. A
prática de exercícios físicos regularmente tem sido associada como principal forma de prevenção para os mais variados tipos de doença, além de que
em caso de acometimento dessas doenças o exercício pode fazer parte do tratamento efetivo. Portanto, esse trabalho se justifica pela necessidade de
se avaliar os efeitos dos diferentes protocolos de treinamento e a interferência das suas variáveis sobre parâmetros de aptidão física e variáveis
relacionadas à saúde em indivíduos estudantes universitários regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior. OBJETIVO: Verificar o
efeito de diferentes protocolos de treinamento (treinamento resistido, treinamento aeróbio e treinamento combinado) sobre variáveis de
desempenho, metabólicas e hemodinâmicas em universitários sedentários. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra será composta por estudantes
universitários de ambos os sexos, saudáveis e que não participaram de nenhum programa de treinamento nos últimos seis meses. A análise será feita
em três etapas: 1- Caracterização da amostra onde os sujeitos serão caracterizados quanto a classificação do nível de atividade física através de
questionário IPAQ versão curta, do sexo, idade e composição corporal pelo método de dobras cutâneas; 2 - Análise de fatores relacionados ao
desempenho e variáveis metabólicas e hemodinâmicas onde serão avaliados a força muscular por teste de 1RM (repetição máxima), a flexibilidade pelo
teste de sentar e alcançar no Banco de Wells e a capacidade cardiorrespiratória através de teste de esforço máximo em esteira ergométrico, perfil
lipídico, pressão arterial, frequência cardíaca de repouso; 3 - Programa de treinamento será realizado através de programa de extensão já instalado na
instituição no qual os participantes serão divididos de maneira randomizada para um programa de Treinamento resistido, Aeróbio ou combinado
(Resistido e aeróbio) durante um período de 12 semanas. A análise de dados será realizada através de estatística descritiva e analítica, com a utilização
do software de estatística GraphPad Prism versão 8.
Aluno: Kleidiane dos Santos Nascimento
Aluno: Dyanne Mirelle Barbosa Santana
Aluno: Raimundo José Gomes Júnior
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, DO CONSUMO ALIMENTAR, DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DO ESTADO DE
HIDRATAÇÃO DE PRATICANTES DE CROSSFIT® DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM SÃO LUÍS-MA
E-mail: marcosmacedonutri@gmail.com
Docente orientador: Marcos Roberto Campos de Macêdo

RESUMO
O CrossFit® é uma prática esportiva que vem atraindo cada vez um público maior e distinto com suas atividades funcionais e de alta intensidade. Criado
em 1995, é considerado um esporte novo e com poucos estudos científicos associados, tendo como objetivo desenvolver as três vias metabólicas e
melhorar a resistência cardiorrespiratória, força, vigor, potência, velocidade, coordenação, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e precisão dos
movimentos realizados durante os exercícios. OBJETIVO: Avaliar a composição corporal, o consumo alimentar, o consumo de suplementos alimentares
e o estado de hidratação de praticantes de CrossFit® em um centro de treinamento em São Luís/MA. METODOLOGIA: O presente projeto faz parte de
um projeto guarda-chuva que possui aprovação no comitê de ética em pesquisa (CEP-UFMA) sob o número de protocolo 24895619.0.0000.5087. A
amostra será composta por praticantes de CrossFit®, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que praticam a modalidade a pelo menos 6 meses, com
frequência de treino de 3 vezes por semana, em um centro de treinamento em São Luís/MA, que desejem participar da pesquisa e que assinem o
termo de consentimento livre e esclarecido. A avaliação da composição corporal será realizada através de perimetria e adipometria, com determinação
do índice de massa corporal, percentual de gordura, massa gorda e massa livre de gordura. A avaliação do consumo alimentar será realizada através de
um diário alimentar online através do software Avanutri, sendo avaliados os valores de energia, macronutrientes e micronutrientes. A avaliação do
consumo de suplementos alimentares será realizada através da aplicação de um questionário adaptado, por meio da plataforma online Google Forms.
Por fim, a avaliação do estado de hidratação será realizada através da análise da coloração da urina, da gravidade especifica da urina e da variação da
massa corporal, durante as sessões de treinamento. Além disso, será calculada a taxa de sudorese e verificada a percepção subjetiva de esforço. A
análise de dados será realizada através de estatística descritiva e analítica, com a utilização do software de estatística GraphPad Prism versão 8.
Aluno: Henyo Silva de Souza
Aluno: Abraão Martins Terceiro
Aluno: Diego Pereira Araujo
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Título: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, ESTADO DE HIDRATAÇÃO, CONSUMO ALIMENTAR, NIVEL DE ATIVIDADE FISICA, QUALIDADE DO
SONO E QUALIDADE DE VIDA EM POLICIAIS MILITARES ATENDIDOS EM UM PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
E-mail: marcosmacedonutri@gmail.com
Docente orientador: Marcos Roberto Campos de Macêdo

RESUMO
A profissão de policial de policial militar é considerada uma das profissões mais estressantes, tendo em vista que vive em constante risco de vida e em
condições precárias de trabalho que, associado a outras situações como pouco descanso, medo constante e baixa remuneração, pode impactar
diretamente no status de saúde e qualidade de vida desses profissionais. OBJETIVO: Verificar a influência da composição corporal, do estado de
hidratação, do consumo alimentar, do nível de atividade física e da qualidade do sono sobre a qualidade de vida de policiais militares atendidos em um
programa de extensão universitária. METODOLOGIA: O presente projeto encontra-se em tramitação no comitê de ética em pesquisa (CEP-UFMA) sob o
número de protocolo: 24895619.0.0000.5087. A amostra será composta pelos policiais militares atendidos na extensão universitária “Patrulha da
Saúde”, que desejem participar da pesquisa e que assinem o termo de consentimento livre e esclarecido. A classificação socioeconômica será avaliada
através da aplicação do questionário da associação brasileira de empresas de pesquisa (ABEP). A avaliação da composição corporal será realizada
através de perimetria e adipometria, com determinação do índice de massa corporal, percentual de gordura, massa gorda e massa livre de gordura.
Para a avaliação do consumo alimentar será aplicado o recordatório alimentar habitual e um questionário de frequência alimentar (QFCA). Para a
avaliação da qualidade de vida, qualidade do sono e nível de atividade física, serão utilizados os questionários qualidade de vida (SF-36) versão curta,
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do índice de qualidade de sono de Pittsburgh e o questionário internacional de atividade física (IPAQ) versão curta. Por fim, a avaliação do estado de
hidratação será realizada através da análise da coloração da urina, da gravidade específica da urina e da variação da massa corporal, durante as sessões
de exercício físico que integram a rotina de serviço dos policiais. A análise de dados será realizada através de estatística descritiva e analítica, com a
utilização do software de estatística GraphPad Prism versão 8.
Aluno: Deivid Constantino do Nascimento
Aluno: Yasmin Helen Ericeira Teixeira
Aluno: Rosicleia Azevedo da Rocha
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Título: ELABORAÇÃO E COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE BOLOS SEM GLÚTEN E LACTOSE COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA GORDURA POR
GALACTOMANANA de Adenanthera pavovina L.
E-mail: gilberth.nunes@estacio.br
Docente orientador: Gilberth Silva Nunes

RESUMO
Devido às suas propriedades físicas, a gordura tem importância na formulação de diversos alimentos. Entretanto, seu consumo excessivo, está
relacionado à etiologia de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). A utilização de substitutos de gordura é uma alternativa à elaboração de
produtos com reduzido teor lipídico. O bolo é um produto de fácil preparo e elevada aceitabilidade pela população. Entretanto, devido a alguns
ingredientes, constitui-se de alimento restrito em indivíduos com intolerância à lactose e glúten. A utilização de farinhas sem glúten e extratos
provenientes das oleaginosas constitui alternativa par o consumo nestes indivíduos. Dentro dessa busca por modificações na qualidade nutricional dos
produtos, nos dias atuais a utilização de gomas de sementes tem trazido muitos benefícios à saúde e a indústria de alimentos também tem feito bom
uso desses componentes, melhorando as propriedades de seus produtos principalmente pelo seu poder espessante, estabilizante e geleificante. O
objetivo deste estudo será analisar o efeito da substituição total de gordura por galactomanana de Adenanthera pavovina L. em formulações de bolo
isentas de glúten e lactose. A obtenção dos endospermas e extração do polissacarídeo utilizado nos bolos será realizada no Laboratório de Bioquímica
do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio São Luís. A elaboração das formulações de bolo será realizada no Laboratório de Técnica Dietética
e Tecnologia de Alimentos do Curso de Nutrição. Teremos a produção de três formulações, em todas elas, será utilizada uma mistura de farinha de
arroz e fécula de mandioca e extrato hidrossolúvel da castanha de caju e galactomanana de Adenanthera pavovina L .(na forma de pó e gel) em
substituição total à gordura. As análises de cinzas, umidade, proteínas, lipídeos e carboidratos serão realizadas no Laboratório de Bromatologia. Os
resultados esperados visam demonstrar a substituição de gordura por galactomanana de Adenanthera pavonina L. e gerar uma bioprospecção, além de
pontuar uma alternativa viável para indivíduos com intolerância à lactose e glúten ou àqueles buscam uma alimentação com reduzido teor de lipídios.
Aluno: Rafaella Carolina Barros de Menezes
Aluno: Izabelle Regina Perdigão
Aluno: Wedylla Kallyn B. Santos

Curso do aluno: Nutrição
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL VERSUS CRESCIMENTO ECONÔMICO: O REORDENAMENTO ESPACIAL DA ÁREA PORTUÁRIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS PÓS IMPLANTAÇÃO DO POLO EXPORTADOR DE COMMODITIES AGRÍCOLAS
E-mail: gabrielnaval@gmail.com
Docente orientador: Gabriel Navas Lima

RESUMO
O Estatuto das Cidades determina que o Plano Diretor Municipal (PDM) deve ser atualizado a cada decênio. O atual Plano Diretor do município de São
Luís foi instituído em 2006, mas só em 2015 a câmara municipal começou a debater o novo Plano para a cidade. Em 2019 foi apresentada uma
proposta, entretanto, a mesma não tratava do zoneamento urbano e não discutia as formas de uso e ocupação do solo na cidade. Essa realidade tem
impacto direto no processo de desenvolvimento econômico e social do município, principalmente no que se refere às formas de uso e ocupação do
solo na área Itaqui-Bacanga, mais especificamente na área sob influência do Porto de Itaqui, principal meio de exportação de commodities minerais e
agrícolas do Maranhão. Desde a publicação do último PDM o Porto do Itaqui, além de ser um porto de referência para a exportação de minérios,
passou a ser também um polo exportador de commodities agrícolas: soja, milho, farelo e celulose. Esse processo de expansão não foi contemplado no
Plano Diretor de 2006 e isso fez surgir diversas disputas legais ligadas ao uso e ocupação do solo na área Itaqui-Bacanga, além de discussões sobre
Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável na área sob influência da zona portuária. Tendo essa realidade como base, o presente projeto de
pesquisa se propõe a analisar o processo de expansão do polo agroexportador de commodities agrícolas e o processo final de discussão e a
implantação do novo Plano Diretor de São Luís. Fazer esse estudo é necessário porque grande parte da arrecadação de tributos municipais tem
origem – de forma direta ou indireta – na zona portuária. Com a diminuição da exportação de commodities de origem mineral (alumina e minério de
ferro), a ampliação da exportação de commodities agrícolas passou a ser essencial para suprir perdas na arrecadação de tributos. Além disso, a
exportação de grãos e celulose fez nascer a possibilidade de ampliação do polo fabril no município ligado ao beneficiamento das commodities, mas,
sem um PDM atualizado, definindo o novo zoneamento urbano, essas oportunidades de geração de emprego e renda podem não se materializar. O
projeto de pesquisa definiu o início do processo de implantação do projeto do Terminal de Grãos do Maranhão – a TEGRAM, como marco temporal.
Fazer esse recorte metodológico é necessário para delimitar o objeto da pesquisa, pois, apesar de exportar grãos desde o final do século XX, a
construção do TEGRAM consolidou a área portuária de São Luís como um polo exportador de commodities de origem vegetal. Tento como guia o
marco temporal citado, o projeto adotará uma metodologia qualitativa, mas, com viés exploratório. Serão realizados levantamento de material
bibliográfico, de imagens de satélites e de dados estatísticos produzidos pelo Estado Brasileiro. Também se realizará levantamento de documentos
produzidos pelas empresas que atuam com a exportação das commodities agrícolas buscando qualificar os dados referentes ao uso e ocupação do
território na área portuária. A pesquisa é pautada por bibliografias e documentos oficiais a pesquisa tem um viés exploratório, pois busca fomentar o
debate acadêmico sobre as formas de ocupação de um território pouco estudado, mas, cada vez mais importante para a economia maranhense,
regional e nacional.
Aluno: Miguel Victor Carvalho Lobato
Aluno: Agnaldo Alles Quaresma
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título: INVESTIGAÇÃO MERCADOLÓGICA DA INDÚSTRIA MODA DE EMPRESAS E CONSUMIDORES
E-mail: melo.fernanda@estacio.br
Docente orientador: FERNANDA RAMOS MELO

RESUMO
O tema sustentabilidade foi introduzido no início do século vinte um. Através de grandes divulgações como agenda 21, conferências, projeto
destinados ao meio ambiente, decretos – leis e modelos ISO, o qual foi ampliado o conhecimento dos valores ambientais e dado a importância ao
planeta. Para tanto, a indústria têxtil ainda prove problemas ambientais e inerentes as práticas de sustentabilidade. O setor têxtil consiste em
fabricação de tecidos, tingimento, recortes, costura, aplicação de estampas, acabamentos, embalagens, descartes e outros aspectos. Quando este ciclo
é analisado, tais processos ainda são prematuros e não condizentes com práticas ambientais. Para tanto, hoje diversas indústrias no segmento têxtil já
adotam medidas cabíveis e com menos impactos ambientais. Aqui observa-se a entrada de novos consumidores que valorizam principais aspectos
sustentáveis. O objetivo geral dessa pesquisa de iniciação científica compete a investigação de empresas com características sustentáveis, a fim de
identificar novas tendências e novos eixos consumidores. O modelo desse sistema é indagado como Eco Fashion, nova preposição para empresas que
atuam com o seguimento de sustentabilidade. Aqui reflete o momento atual e o enquadramento da cadeia produtiva no cenário mundial
correlacionado ao impacto COVID-19. Perante este fato, entende-se as mudanças drásticas em todos os cenários econômicos. Os objetivos específicos
principais são: Pesquisa mercadológica com relação ao modelo econômico mundial; Compreender e relatar as mudanças emergentes das empresas da
cadeia têxtil em geral; Prever impactos econômicos e sociais do seguimento fashion. As metodologias de investigação são vinculadas a métodos que
garantem resultados pertinentes ao objetivo proposto. Pesquisas relacionadas ao design seguem uma variedade ampla de problemas, assim os
métodos utilizados são diversificados mediantes as necessidades da pesquisa em questão. Os resultados esperados são condizentes com o momento
COVID-19, que não elucidam de perspectivas objetivas, e sim incertezas a cada semana. No entanto compete ressaltar a importância de tal estudos
como meio inicial para uma nova economia.
Aluno:
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Luanderson Rodrigues Costa
Thayna Teodoro Almeida Silva Jardim
Samya Gonçalves de Castro Araújo
Lívia Lopez Inácio
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título: TECNOLOGIAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL INVESTIGAÇÃO DE BIM TECNOLOGY NO BRASIL E A IMPORTÂNCIA DE SUA APLICAÇÃO
E-mail: melo.fernanda@estacio.br
Docente orientador: FERNANDA RAMOS MELO

RESUMO
A construção civil ou edificação pode ser relacionado a essência da humanidade, por promover abrigo. Tal promoção, envolve a recepção de indivíduos
em um determinado espaço, seja uma residência, escritório, pontes de acesso, estradas, transportes, ambientes capazes de receber pessoas para
executar alguma função. Os espaços devem conter estruturas cabíveis para atender as necessidades básicas dos indivíduos. A importância deste fator
retrata tal relação de uso e pode creditar competências oriundas da construção civil. As diversas áreas correlacionadas as engenharias, arquiteturas e
design fazem este meio, habitável para qualquer indivíduo. Ao longo dos tempos, a evolução de projetos para edificação tomou formas significativas e
fortemente árduas entre planejamento e execução. Tal fato, gera reflexo pela complexidade de projeto e suas fases de evolução. A incompatibilidade
de informação nos processos construtivos sempre foi um fator negativo, e resolver este fato é condicionado aos olhos críticos. Com o advento
tecnológico, as possibilidades no campo da construção civil foram fundamentais para otimizar projetos, rever custos e fomentar pesquisas. Neste
momento, as novas tecnologias iniciam a entrada na sociedade, e promovem uma nova linha de projeto. Objetivo geral do projeto de iniciação
cientifica compete a investigação de tecnologias no campo da construção civil e a intervenção da tecnologia BIM como aporte tendencial deste cenário.
Compete aqui, incentivar o discente dos cursos de engenharias à busca constante de tecnologias correlacionadas ao seu meio de ofício (civil, elétrica,
produção, ambiental, etc.). Os processos de pesquisa são vinculados a métodos que garantem resultados pertinentes ao objetivo proposto. Quanto à
condução de pesquisas científicas nas áreas de engenharias, cabe destacar a importância da pesquisa bibliográfica. Pesquisas relacionadas a tecnologia
seguem uma variedade ampla de informações, deste modo invocando o processo de inovação, aqui é importante a equipe interdisciplinar.
Aluno:
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Aluno:
Aluno:
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Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADA NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO SÃO
PAULO INTERLAGOS
E-mail: Fernanda.arantes@estacio.br
Docente orientador: FERNANDA MENDES ARANTES

RESUMO
O início da vida de todo ser humano, é o momento mais importante para o seu desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e físico; Vygotsky (2008) já
afirmava que, para o desenvolvimento das habilidades relacionadas à leitura e escrita, a criança apresenta pequenos sinais desta iniciação próximo aos
dois anos de idade quando, ainda não domina a linguagem falada mas, já consegue se comunicar através dos gestos. Através dos estudos relacionados
à alfabetização e letramento percebemos que, muito se ensina na escola com relação a decodificar e codificar letras, porém pouco se ensina sobre a
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linguagem escrita propriamente dita. Sabe-se que a compreensão de que a escrita é uma representação da fala é um dos processos mais complexos
exigidos do ser humano. É como se nós adultos, fossemos apresentados à língua totalmente estranha à nossa e, de uma hora para outra, fossemos
obrigados à entende-la. Não basta apenas decodificá-la. Para sermos considerados alfabetizados, precisamos nos apropriar da língua ensinada. O
mesmo se exige das crianças, porém em uma idade extremamente precoce (algumas crianças ingressam no Ensino Fundamental I aos 5 anos
atualmente). Além do fator idade, observa-se que as crianças não chegam prontas do ponto de vista cognitivo para este aprendizado. Algumas delas
sequer frequentaram a Educação Infantil e chegam menos preparadas que as demais. Ao ingressar no Ensino Fundamental I exige-se da criança, foco,
paciência em permanecer sentada várias horas estudando disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Artes e
pouco tempo é reservado para o brincar livremente. É claro e notório que esta criança não entende o que acontece. Porque até o mês de dezembro do
ano passado ela podia brincar e agora não pode mais, ou só pode às sextas-feiras. E além disso, tem que aprender diversos conteúdos que não fazem o
menor sentido. Na Brinquedoteca do Centro Universitário Estácio São Paulo – campus Interlagos, pretende-se desenvolver um projeto em que estas
crianças possam aprender brincando, através de atividades relacionadas à leitura e escrita, porém, com caráter lúdico evidente. Através da intervenção
docente precoce podemos auxiliar no desenvolvimento das habilidades de comunicação necessárias para o desenvolvimento futuro da criança quer
seja, na área acadêmica/profissional ou pessoal. Quanto antes a criança receber o correto direcionamento pedagógico, melhor será o seu
desenvolvimento, isso porque o cérebro é mais receptivo às experiências de estimulação neste período inicial da vida. Para esta investigação, a
metodologia utilizada será de caráter qualitativo onde após a Intervenção na Brinquedoteca com um grupo de crianças pertencentes ao entorno do
campus Interlagos, serão empregados questionários à responsáveis que vivenciam na prática as dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita com
estas crianças. Serão aplicados questionários no início e no final do projeto para a verificação os possíveis avanços no decorrer da trajetória desta
investigação científica. Pretende-se através desta pesquisa, ampliar o repertório científico que investiga como a atuação do docente pode favorecer o
desenvolvimento da criança no aprendizado da leitura e escrita, além disto, buscamos abrir possibilidades de pesquisas futuras decorrentes desta
investigação inicial.
Aluno: Regineide Odete da Rocha
Aluno: Patrícia França Andrade da Silva
Aluno: Arlete dos Santos Espindola
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Título: RASTREAMENTO PEDAGÓGICO DE CRIANÇAS COM DISLEXIA NA REGIÃO DE INTERLAGOS
E-mail: Fernanda.arantes@estacio.br
Docente orientador: FERNANDA MENDES ARANTES

RESUMO
Existe uma grande discussão sobre a inclusão ou não da dislexia e outros transtornos de aprendizagem como público alvo da Educação Especial. Alguns
autores defendem que o aluno com dislexia não pode ser visto e tratado como um aluno com deficiência. Outra corrente defende a inclusão em termos
literais na legislação educacional para que estes pacientes possam ter seus direitos efetivamente garantidos. No contexto Brasileiro, de acordo com a
Política Nacional De Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva, 2008, o público alvo da Educação Especial se constitui por: alunos com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Neste documento, os autores informam que: Nestes casos e
outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o
atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. [...] Dentre os transtornos funcionais específicos estão: dislexia, disortografia,
disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. (BRASIL, 2008, p. 15). Percebemos uma contradição. Ao mesmo tempo em
que o documento relata qual é o seu público alvo e neste não se encaixa a dislexia, o mesmo documento cita os transtornos funcionais específicos e os
considera em sua análise. Por se tratar de uma Política Pública de Educação Inclusiva, se neste documento não se considera em sua origem os alunos
disléxicos como seu público alvo, os mesmos não deveriam ser citados, para que se possa assim ter maior clareza quanto à sua inclusão ou não como
público alvo da Educação Especial. Este trabalho tem como principal objetivo, analisar na literatura cientifica, as prováveis causas que levam ao
surgimento e desenvolvimento da dislexia em crianças na fase da alfabetização. Serão investigados alunos de escolas públicas e particulares do Ensino
Fundamental I no entorno do Centro Universitário Estácio São Paulo – campus Interlagos. Os objetivos específicos são: realizar levantamento
bibliográfico acerca das prováveis causas e condições necessárias para o surgimento da dislexia; analisar, na literatura científica disponível, os principais
aspectos relacionados a este transtorno de aprendizagem, suas deficiências, habilidades e possibilidades de superação dentro do ambiente escolar;
realizar um levantamento prévio de estudantes com sinais de dislexia nas escolas do entorno do Centro Universitário Estácio São Paulo – campus
Interlagos; elaborar atividades para auxiliar estes estudantes no processo de alfabetização; acompanha-los durante 6 meses e analisar se houve ou não
evolução a partir das atividades realizadas durante a vigência deste projeto. A metodologia deste projeto está fundamentada em uma revisão
bibliográfica qualitativa de artigos científicos recentes para análise da evolução da ciência a respeito deste transtorno de aprendizagem; além disso
pretende-se elaborar um questionário para levantamento de possíveis alunos disléxicos nas escolas no entorno do Centro Universitário Estácio São
Paulo – campus Interlagos; após a verificação da existência destas crianças, pretende-se elaborar atividades que auxiliem na aquisição da linguagem
escrita e acompanha-las por um período de 6 meses; ao final, será aplicado novo questionário aos pais e à própria criança, para verificação de uma
possível evolução. Como sugestão inicial podemos dizer que o aluno disléxico para obter sucesso em seu desenvolvimento escolar deve sempre
perceber o sentido do conteúdo estudado, favorecendo a construção de seu conhecimento. O fato de decorar simplesmente datas e conceitos em
nada ajudará em seu desenvolvimento dentro e fora da sala de aula.
Aluno: Michele Nascimento de Barros
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Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia
Curso do aluno: Pedagogia

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

Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE STRESS EM ESTUDANTES PERTENCENTES AO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO SÃO PAULO- UNIDADE CONCEIÇÃO
E-mail: carolina.castro@estacio.br
Docente orientador: CAROLINA S. A. AZEVEDO DE CASTRO

RESUMO
A entrada no Ensino Superior é um acontecimento importante na vida do estudante que implica geralmente grandes mudanças, pelo que pode ser
vivenciada como stressante. O meio académico implica a realização de um conjunto de actividades enriquecedoras, cabendo ao aluno desenvolver
aptidões, de forma a lidar satisfatoriamente com a vida académica e com o seu crescimento pessoal e social. Quanto mais exigentes forem as tarefas a
cumprir e menor a percepção de ter os recursos necessários para lidar com elas, maior é a probabilidade de o estudante se sentir em stress. São
inúmeras as fontes de stress que o estudante pode encontrar no ambiente universitário, entre as quais: a ansiedade das avaliações/exames, uma baixa
auto-estima, a ansiedade social e problemas sócio-económicos; gestão do tempo; dificuldades financeiras, alterações nos hábitos alimentares e de
sono, novas responsabilidades e aumento da carga de trabalho; conhecer novas pessoas, tomar decisões de carreira, medo de falhar e pressão por
parte dos pais. O stress pode dificultar a adaptação do estudante bem como comprometer a saúde física e conduzir a problemas psicológicos. A
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frequência do ensino superior pode ser estimulante e ter um valor positivo para o desenvolvimento dos indivíduos, ajudando a promover a
socialização, a independência e a autonomia, factores que são significativos para o incremento da auto-estima e da resiliência. Pelo contrário, as
elevadas taxas de insucesso académico e de abandono dos cursos obrigaram as Instituições do ensino superior a repensar as suas políticas, a
reorganizar os seus currículos, a diversificar as metodologias de ensino e a criar novas estruturas de apoio aos estudantes, transformando-se em
Instituições mais humanizadas e preocupadas com o bem-estar físico e psíquico dos alunos Pensando nestas variáveis o objetivo do presente estudo é:
conhecer os níveis de stress dos estudantes universitários, analisando as diferenças nos níveis de stress entre grupos constituídos com base em
variáveis sócio-demográficas (género, idade, ano de curso). Para esta medição enviaremos de maneira online o questionário Escala de Estresse
Percebido – Versão Reduzida (Perceived Stress Scale- PSS-10) junto com questionário sócio demográfico. Acredita-se que encontraremos um alto nível
de stress entre os estudantes universitários sem correlação com as variáveis sócio demográficasO presente estudo tem como objectivo caracterizar os
níveis de stress dos estudantes do Ensino Superior e sua relação com as variáveis sócio-demográficas.
Aluno: Davi Alves Garcia
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RESUMO
As cidades são consideradas o palco das grandes atividades transformadoras do meio ambiente, entretanto, elas já são vistas como um caminho para o
desenvolvimento sustentável e não apenas como espaço de degradação. Inicialmente a Agenda 21 faz um chamamento para enxergar as cidades como
impulsionadoras da mudança global e agora a Agenda 2030, que traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS que reconhecem as cidades
como espaço de transformação em busca da sustentabilidade. Com relação aos ODS, a pesquisa dá enfoque ao Objetivo 11: Cidades e comunidades
sustentáveis. Este ODS busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. observa-se que estudos
sobre cidades sustentáveis ainda são muito escassos e recentes e mesmo com a popularização da matéria nos últimos anos, alguns autores acreditam
que o tema ainda não apresenta maturidade conceitual e regulatória. Diante desse contexto, essa pesquisa tem como objetivo identificar
características e conceitos das cidades sustentáveis, através de levantamento bibliográfico e com o uso dos indicadores de sustentabilidade ligados aos
ODS como forma de embasamento para construção de dados referentes ao tema. A Metodologia aplicada à pesquisa será baseada na abordagem
quali-quantitativa, com caráter prático e exploratório e levantamento sistemático de bibliografia. Durante esse percurso, serão abordados os conceitos
de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, ODS e indicadores de sustentabilidade. Como resultados espera-se construir um levantamento
sistemático das datas de publicação do tema, principais conceitos abordados e identificar quais características tornam uma cidade sustentável. Além
disso, a pesquisa busca mapear as publicações de forma a entender quando o tema começa a despontar como de interesse acadêmico e científico. Esta
pesquisa justifica-se pela relevância do tema diante da busca dos processos de urbanização sustentável nas cidades, trata-se de um tema recente, ainda
carente de conceitos definidos e muito atrativo para publicações e pesquisas o que torna esta pesquisa em especial de grande importância para a
comunidade acadêmica e para o conhecimento científico, além disso, esta pesquisa tem fundamental importância na criação de hábitos de pesquisa
nos alunos, produção acadêmica e formulação de artigos e relatórios para fomentar a participação em eventos acadêmicos e científicos.
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RESUMO
Define-se módulo de elasticidade ou módulo de Young como sendo a razão entre uma tensão aplicada sobre um corpo e a deformação específica,
imediata, verificada no corpo de prova. Robert Hooke afirma que em se tratando de materiais idealizados, ocorre a manutenção de uma relação de
proporcionalidade entre a força aplicada e a deformação verificada no corpo sujeito ao esforço. No concreto, a partir de determinados níveis de
resistências, considerando a própria natureza do material, não é possível verificar esta proporcionalidade, uma vez que depende da carga aplicada.
Define-se apenas dois módulos de elasticidade: o módulo estático de elasticidade tangente inicial da curva tensão-deformação e o módulo estático de
elasticidade secante. É possível obter essas grandezas através de ensaios físico mecânicos, ultrassom e impulso estimulado por vibração. Normas
internacionais, tais como o fib Model Code 2010, Eurocode 2004, ASTM C469/C469M-14, ASTM C597-09, ASTM E1876-09 e o ACI 318-14 possuem
diferentes formas de definir, calcular, prever e ensaiar módulo de elasticidade. Como resultado dessas várias metodologias, no mercado há uma certa
dificuldade de diálogo que tem gerado grande desgaste entre projetistas estruturais, laboratórios de ensaio e empresas de serviços de concretagem.
Buscando um maior conhecimento do assunto, este artigo apresenta também as diferenças entre módulo estático e módulo dinâmico do concreto.
Atualmente, tem-se observado um aumento expressivo em pesquisas voltadas para a utilização de resíduos industriais na construção civil e o
reaproveitamento destes resíduos tem trazido benefícios econômicos e, principalmente, ambientais. Um dos resíduos estudados é o do pó de
mármore, que é produzido pelo corte de placas e peças artesanais sem nenhuma utilização posterior, restando no final apenas pó, que poderia ser
aproveitado como insumo em argamassas para produção de tijolos, telhas ou concreto, ou simplesmente descartados na natureza. Neste sentido, este
estudo foi elaborado com a finalidade de avaliar a influência da introdução do pó de mármore, em substituição ao agregado miúdo, na produção de
concreto a partir da análise do modulo estático de elasticidade baseado na resistência a compressão, com o intuito de se pesquisar tecnologias
alternativas para a construção civil, que tragam benefícios sociais, econômicos e ambientais. Para a construção deste trabalho será realizada, revisão
bibliográfica, produção e moldagem de concreto, com a incorporação do pó de mármore, seguindo a ABNT NBR 5738/2015 e determinação do módulo
estático de elasticidade, seguindo a ABNT NBR 8522/2008. Os resultados e conclusões serão utilizados na produção de artigo científico e orientação
para futuras aplicações desse tipo de concreto.
Aluno: Taynah Almeida de Jesus
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RESUMO
A participação da mulher no mercado de trabalho sempre foi marcada por preconceitos, lutas e processos discriminatórios ao longo da história. Estas
lutas levaram a conquistas importantes e são de grande relevância para o sucesso das mulheres, já inseridas no mercado de trabalho, na condição de
gestoras e líderes dentro das empresas. As mulheres têm, constantemente, mostrado competência e capacidade quando ascendem cargos expressivos
de gestão, conduzindo a gestão da empresa a um patamar de maior competitividade com vistas a uma gestão eficiente alinhada com as políticas de
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modernização do mercado. A representatividade da mulher em altos cargos de gestão vem aumentando ao longo dos anos, apesar das dificuldades
ainda persistirem. Apesar da presença das mulheres no mercado formal atingir o patamar de 40% da população economicamente ativa, ainda se
observa uma forte resistência das empresas em contratá-las para cargos gerenciais. Várias dessas empresas ainda mantêm o estigma de que é mais
adequado contratar homens para funções que requeiram tomada de decisões. Em razão disso, mulheres que planejam ascensão na carreira
profissional encontram dificuldades muitas vezes maiores que as encontradas pelos homens, ainda que possuam as mesmas qualificações profissionais.
Em termos médios, a mulher ganha 76% do salário dos homens. Em cargos de gerência e direção, o percentual cai para 68%. Considerando mais alta
escolaridade e cargo, maior é a desigualdade, apesar de que estatisticamente, na média da população, a mulher tem maior grau de escolaridade. A
mulher tem oito anos de estudo, e o homem, 7,6 anos. A busca pela manutenção das mulheres nas empresas é constante, contudo questões sobre o
acesso a cargos de gestão ainda devem ser discutidas. As dificuldades da fixação da mulher em ambientes majoritariamente preenchidos pelo público
masculino, essencialmente em cargos de gestão, apresentam barreiras internas e externas, obstáculos criados pelas próprias empresas e/ou pelas
próprias mulheres. A sociedade imputa a mulher a um papel que termina por restringir suas escolhas profissionais. A família é outro importante motivo
para coibir a subida da mulher no mercado. Algumas mulheres optam por carreiras em que não conseguem conciliar trabalho com as tarefas de casa,
de mãe e de esposa. Outras mulheres abrem mão da carreira ou priorizam a ascensão do marido, pelo fato de ele ter maior salário. Há vários aspectos
que restringem a ascensão, inclusive o machismo, pois muitos homens não aceitam a ideia de serem conduzidos por uma mulher. O objetivo deste
trabalho é identificar a situação de trabalho das administradoras, considerando seus cargos, salários, aspirações e realização profissional, objetivando
compreender os problemas encontrados pela mulher no mercado de trabalho, bem como identificar suas mais recentes conquistas. A desigualdade vai
além da diferença entre os sexos, inclui as relações sociais, além da dimensão política.
Aluno: Gabriel Barboza dos Santos
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RESUMO
As incertezas sempre estão presentes no desenvolvimento de qualquer projeto estrutural, devendo ser mitigados sempre que possível. O
conhecimento do comportamento mecânico de estruturas frente é importante e necessário para o processo de avaliação dos níveis de segurança
associados às estruturas. Grande parte dos códigos normativos para o dimensionamento de estruturas baseiam-se em análises determinísticas, as quais
basicamente empregam coeficientes parciais de segurança, que minoram a resistência e majoram as solicitações. Nesses casos, normalmente, obtêmse estruturas superdimensionadas dado o excesso de segurança provocado quando métodos admissíveis com base na Resistência os Materiais são
empregados. Por outro lado, análise de confiabilidade, aplicada ao projeto de estruturas, permite que a probabilidade de falha da estrutura seja
prevista, ainda na fase de dimensionamento. A probabilidade de falha da estrutura pode ser construída com base na avaliação das incertezas presentes
nas variáveis projeto, as quais são geralmente descritas de forma aleatória. Dessa forma, o dimensionamento da estrutura é atingido admitindo-se
probabilidades de falha admissíveis, minimizando custos e otimizando recursos. Nesta proposta de pesquisa, pretende-se aplicar os métodos de
confiabilísticos em estruturas de Monte Carlo e FORM (First Order Reability Method) para a estimativa das probabilidades de falha. A integridade
estrutural de um poço corresponde à sua característica de suportar adequadamente todos os esforços atuantes, desde sua perfuração ao fim da sua
vida útil em serviço. Dessa forma, a relação entre a integridade de um poço e sua segurança estrutural é evidente e significativamente dependente do
sistema do revestimento. Assim, esta proposta de pesquisa propõe uma aplicação da análise confiabilística, com a finalidade de estimar os níveis de
segurança associados ao sistema de revestimentos, considerando tanto incertezas de resistência quanto de carregamento. Pretende-se analisar a
integridade do poço por meio de eventos sucessivos de falha em diferentes colunas de revestimento. O cálculo da probabilidade de falha é realizado
utilizando o método de transformação FORM e a simulação e Monte Carlo.
Aluno: Artur Oliveira Santos
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RESUMO
No presente momento global, tratam-se com muita importância as questões ambientais no nosso planeta, principalmente quando está diretamente
relacionado ao controle do efeito estufa e a proteção da camada de oxônio. Um dos principais pontos no combate a esses problemas ambientais está
ligado ao incentivo e desenvolvimento de tecnologias baseadas em fontes de energias limpas, que geram o menor impacto possível para o meio
ambiente. Nos últimos anos foram desenvolvidas formas de geração de energia mais ecológicas, que produzem energia através dos raios solares, dos
ventos, das ondas do mar, das biomassas e até mesmo do hidrogênio. Uma dessas formas geradoras que mais se destaca atualmente é o uso da
energia solar para gerar energia elétrica, ou simplesmente alimentar um aquecedor solar de água, que trata-se simplesmente de aquecer a água para
chuveiros residenciais, permitindo aos moradores banhos mais agradáveis, principalmente em regiões mais frias, assim como uma redução nos gastos
com energia elétrica. Apesar de tradicionalmente o principal obstáculo no uso e disseminação da energia solar ser o alto custo inicial de investimento,
isso geralmente está ligado ao uso dessa fonte em toda a casa, com um sistema eletroeletrônico mais complexo e robusto, praticamente zerando as
contas de energia, porém com um retorno de investimento a médio ou longo prazo. A ideia nesse projeto é apenas reduzir esse valor, implementando
um sistema mais simples, mais barato e com materiais de fácil acesso, como madeira, tubos de PVC e isopor, com um retorno mais rápido. O projeto
consiste em utilizar um boiler como reservatório térmico, que recebe a água fria diretamente da caixa d'água de uma residência, e coletores solares
para gerar calor e aquecer a água que circula por eles, e em seguida alimentar as tubulações dos banheiros. Almeja-se que o aluno consiga colocar em
prática e contextualizar os conhecimentos da transferência de calor, energias renováveis e projeto de engenharia, assim como incentivar o interesse na
proteção do meio ambiente. Por fim, com a confirmação da eficiência e acessibilidade do sistema, espera-se poder produzir mais sistemas, alcançando
mais residências, principalmente aquelas mais carentes que não tem acesso à água aquecida.
Aluno: João Inácio de Carvalho Martins
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RESUMO
Atualmente a engenharia vem buscando cada vez mais criar novas tecnologias, assim como testar e aprimorar as já existentes, sempre visando que
cada projeto seja o mais sustentável possível. Na indústria automobilística, um dos principais problemas enfrentado vem sendo o alto nível de gases
tóxicos provenientes da queima de combustíveis fósseis que são liberados na atmosfera. Com isso, os estudos por motores com fontes de energia
renováveis e menos nocivas ao meio ambiente vem cada vez mais ganhando espaço, principalmente nos países mais desenvolvidos, onde existe uma
maior preocupação com o futuro do nosso meio ambiente, inclusive com alguns modelos de automóveis já em funcionamento com motores
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totalmente elétricos ou híbridos, onde o consumo de combustíveis fósseis é reduzido. Tratando especificamente dos motores elétricos, já existem no
mercado motores que funcionam através de princípios físicos relacionados ao eletro magnetismo, onde a geração de energia para movimentação dos
pistões do motor é feita através da geração de força mecânica por indução eletromagnética. Além das vantagens em relação ao meio ambiente, o
custo de combustível é bem menor que os tradicionais. O principal obstáculo desses motores é o domínio de mercado dos automóveis tradicionais, que
utilizam motores à combustão interna com álcool ou gasolina como combustíveis, que apresentam um custo de produção em larga escala bem menor
do que os de energia limpa, como os motores elétricos e à hidrogênio. Surge então a necessidade de cada vez mais expandir os estudos nessas áreas,
incentivando desde a base estudantil, nas universidades, a se desenvolver projetos com esta conscientização ambiental, para que no futuro seja
possível implementar esse tipo de geração de energia limpa nos automóveis, reduzindo os custos e dificuldades enfrentadas atualmente. Propõe-se
nesse trabalho a construção de um motor elétrico, em padrões didáticos, que utilize o princípio do eletro magnetismo para fornecer energia à pistões
de um motor V8.
Aluno: Caio Lima Dias de Santana
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RESUMO
Um dos principais problemas sociais nos centros urbanos no século XXI é a poluição do meio ambiente. Seja no ar, no solo ou na água, ela afeta
diretamente na qualidade de vida de nós humanos, dos animais e dos vegetais. Essa poluição se agrava quando os resíduos são descartados de forma
incorreta, sem o acondicionamento correto dos resíduos. É comum ver em rios e lagos de grandes cidades a presença de vários resíduos sólidos como
garrafas, plásticos, pneus e lixo orgânico, tanto na sua superfície como no fundo. Não basta apenas produzir, é preciso saber descartar de forma
correta e utilizar da tecnologia para corrigir o que foi feito de errado anteriormente, garantindo a população o acesso à uma água potável de melhor
qualidade, assim como facilitar o trabalho das empresas de saneamento, que fazem o tratamento da água que chegará à nossas casas. Isso não é
diferente na nossa Aracaju, e diante disso, surge a ideia de construir um separador de resíduos sólidos em rios como uma forma de minimizar essa
contaminação ao meio ambiente, visando a retirada de grande parte do lixo existente na água, ajudando a preservar e recuperar a fauna e flora local,
inclusive contribuindo economicamente pois uma contaminação completa de um rio demanda muito recurso para ser removida futuramente. Esse
sistema será baseado em alguns projetos já existentes, com eficiência comprovada, porém almeja-se um sistema fixo, que se diferencia da maioria dos
separadores, que são móveis e se locomovem pelo rio. A estrutura do separador de resíduos sólidos aqui proposto se simplifica basicamente a uma
esteira, que retira os resíduos da água, e deposita em uma caçamba que armazenará os resíduos, além de um motor para geração de energia e uma
série de engrenagens e correias para o funcionamento mecânico da esteira, tudo suportado por uma estrutura mecânica flutuante. Busca-se instala-lo
em algum ponto de um rio onde o fluxo de água seja maior, visando remover o máximo de resíduos sólidos possíveis, contribuindo para melhorar
nossa cidade.
Aluno: Rafael Marinho Varjão da Rocha
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RESUMO
No cenário atual em que países em desenvolvimento se encontram, um grande problema é notório para todas as nações que compreendem esses
países, a mobilidade. Embasado nessa realidade, o desenvolvimento de projetos diversos em ramos da indústria como automobilística, aeronáutica e
naval exigem o estudo das propriedades do escoamento do ar e sua interação com carros, motos, aviões, navios e etc. A busca por qualidade e
eficiência vai além de pesquisas de otimização de formas para redução do arrasto aerodinâmico. O túnel de vento é considerado uma importante
ferramenta que visa simular o comportamento do ar em objetos como esferas, aeronaves e automóveis, na construção civil, a fim de simular soluções
realísticas. Um túnel possibilita a observação da movimentação do ar no entorno de quaisquer itens nele inseridos o que dificilmente é possível numa
observação real, como por exemplo um automóvel quando em movimento. Apesar de originalmente terem sido desenvolvidos com o foco voltado
para estudos e testes, algumas empresas os utilizam, também, como meio de entretenimento, sendo um exemplo instalações capazes de simular
situações de queda livre ou planação no ar. Em algumas escolas de paraquedismo, durante a etapa de treinamento, é possível ensinar importantes
instruções com a utilização dos tuneis de vento. No Brasil, a empresa Dynamics em parceria com o CNPq e FAPESP desenvolveu um túnel que simula a
queda livre. A indústria automobilística usa esses túneis para simular o comportamento dos automóveis sob condições extremas, a exemplo de
tempestades, neve ou desertos. A indústria da fórmula 1 usa os túneis para simular o comportamento dos automóveis nas pistas, através de estudos da
aerodinâmica do automóvel, com vistas a reduzir o efeito da resistência do ar. Os túneis de vento são utilizados em instituições de ensino como uma
ferramenta didático-pedagógica, que visa despertar o interesse e motivar o aluno no aprendizado e fixação de conteúdos de disciplinas que estudam o
comportamento de fluidos. O Centro Universitário Estácio de Sá de Sergipe não possui um túnel de vento em seus laboratórios. Disciplinas como
mecânica dos fluidos e fenômenos dos transportes, que fazem parte da estrutura curricular dos cursos de engenharia civil, mecânica e produção
poderão utilizar o túnel como ferramenta didática, de ensaio ou em pesquisa. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo construir um túnel de
vento de baixo custo para ser utilizado didaticamente e para pesquisas.
Aluno: Thiago Lopes de Menezes Carvalho
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Título: DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO PARA ENTEROBACTÉRIAS E CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO CATADO DE CARANGUEJO-UÇÁ COMERCIALIZADO
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RESUMO
O Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus, Linnaeus 1763), é um crustáceo de porte médio que compõe a fauna dos manguezais brasileiros. Culturalmente, o
caranguejo é uma iguaria típica da gastronomia local, sendo muito valorizada pelos sergipanos, além de servir de atrativo para os turistas que
frequentam o litoral. Porém, sabe-se que a antropização de mangues e de regiões estuarinas na costa brasileira podem impactar na saúde ambiental
dos ecossistemas costeiros podendo influenciar na qualidade dos pescados. A interferência humana nessa relação resulta em estresses e desordem
desse equilíbrio natural, comprometendo assim a qualidade da água nas regiões costeiras e estuarinas e, consequentemente, prejudicando as formas
de vida. Além da possibilidade de os crustáceos serem capturados em ambientes com níveis de contaminação elevada, o próprio processo artesanal de
extração da carne do caranguejo imputa em riscos, caso não seja considerado os cuidados higiênico-sanitários necessários durante o beneficiamento
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do alimento. A deficiência em boas práticas na manipulação do alimento processado pode contribuir para a contaminação do produto, podendo
acarretar em riscos à saúde do consumidor. Faz-se portanto, necessário observar os critérios de segurança alimentar, uma vez que as doenças cujos
agentes etiológicos são veiculados por alimentos são um dos principais fatores que contribuem para elevação dos índices de morbidade na América
Latina. O projeto de pesquisa “Diagnóstico microbiológico para enterobactérias e condições sanitárias do catado de caranguejo-Uçá comercializado no
Mercado entral de Aracaju, estado de Sergipe” constitui-se em um experimento cientifico que objetiva a geração de dados a partir de análises
laboratoriais sequenciadas, resultando em parâmetros norteadores sobre a qualidade da carne do catado do caranguejo-uçá adquiridos pela população
no principal mercado público da capital sergipana. Objetiva-se, por meio desse estudo, analisar a qualidade do catado da carne do Caranguejo-Uçá
comercializada e consumida pelos frequentadores do mercado central, através da análise microbiológica e da análise das condições higiênico-sanitários
da produção e do processamento do catado do crustáceo. Para tanto, pretende-se, a partir da execução deste projeto, analisar a presença de
contaminação de coliformes fecais e Salmonella spp. nas amostras coletadas; comparar os resultados das análises aos limites de tolerância
estabelecidos pela ANVISA e verificar o nível de conhecimento dos indivíduos envolvidos no beneficiamento do pescado (pescadores, atravessadores e
vendedores finais) quanto à manipulação e ao armazenamento da carne que será consumida e comercializada.
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RESUMO
Ao ingressarem no ambiente acadêmico os estudantes vivenciam uma série de sentimentos positivos, em contra partida, são submetidos a diversas
transformações. Com isso enfrentam grande carga de estresse devido à submissão a longas horas de estudo e cobranças universitárias, familiares e
financeiras. O estresse cotidiano pode desencadear transtornos mentais e emocionais, como a depressão e a ansiedade. Na tentativa de sanar
problemas ocasionados pelo estresse cotidiano, são traçadas estratégias de enfrentamento como psicoterapias e uso dos psicofármacos. No entanto, o
consumo indiscriminado e sem orientação médica desses medicamentos, pode causar a dependência, o não alcance dos efeitos esperados e potencial
aumento de eventos adversos. O interesse pelo tema proposto neste projeto parte da consideração do aumento da prevalência de ansiedade e
depressão entre os estudantes universitários, causando consequente aumento do consumo de psicofármacos. Objetivos: Avaliar o consumo de
psicofármacos entre os acadêmicos dos cursos da saúde do Centro Universitário Estácio de Sergipe e verificar se há relação com o ingresso no
ambiente acadêmico. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, de análise observacional transversal, com abordagem quantitativa. Será realizado no
período de agosto/2020 a junho/2021. Composto por estudantes dos cursos da saúde, matriculados no Centro Universitário Estácio de Sergipe, que
preencherão um formulário eletrônico estruturado sobre o uso de psicofármacos. A coleta de dados será realizada no período de outubro/2020 a
março/2021. Os dados serão analisados por meio do programa GoogleAnalitics®, em seguida serão distribuídos em frequências absoluta e relativa,
expressos em gráficos e tabelas do programa Microsoft Excel, sendo posteriormente apresentados em software Word. Projeto submetido para
apreciação ética com número de CAEE provisório 32573020.1.0000.8079. Resultados Esperados: Espera-se com este estudo o levantamento da
discussão e disseminação sobre a temática, de forma que os acadêmicos conheçam os dados concretos sobre a exposição a esses fármacos e a sua
influência na qualidade da vida acadêmica. O intuito é o de sensibilizar sobre o consumo indiscriminado, orientando a procura a cuidados terapêuticos
específicos. Somado a isso, deseja-se obter a ampliação do conhecimento científico, buscando fortalecer a pesquisa na instituição incentivando outros
graduandos ao mesmo.
Aluno: Wadna Priscila Bomfim Lemos
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título: ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE DE ESTUDANTES DE UMA FACULDADE DE TERESINA
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Docente orientador: THAÍS ALVES NOGUEIRA

RESUMO
Estudos científicos baseados na avaliação da aptidão física têm crescido e apresenta significativa importância. A atividade física aumenta positivamente
a condição dos sistemas cardiovascular, neuromuscular e musculoesquelético. E, auxilia também, na manutenção do peso corporal e na prevenção de
males ligados à pressão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. E, para a realização de
intervenções e análises científicas que envolvam a prática de atividades físicas se faz necessário utilizar o público jovem, oriundo do ambiente
acadêmico. A avaliação dos fatores da aptidão física e nível de atividade física permite o desenvolvimento de ações preventivas contra as doenças
cardiovasculares, além de subsidiar programas de saúde pública contra esses agravos. As mudanças no estilo de vida como a prática de exercícios
físicos regulares e uma alimentação saudável têm contribuído para a diminuição da gordura corporal e da obesidade. Considerando que o
aparecimento das doenças cardiovasculares tem se manifestado cada vez mais precocemente, torna-se importante estudar indicadores gerais de saúde
do público jovem, principalmente aqueles inseridos no meio acadêmico. Neste sentido, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o nível de atividade física e
saúde de estudantes da Faculdade Estácio de Teresina. O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa (CAAE:
18069219.7.0000.5214), e atende todas as normas para a Realização de Pesquisa em Seres Humanos, Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de
Saúde de 13/06/2012. É um estudo do tipo descritivo, quantitativo com coleta de dados transversais. Será avaliado o nível de atividade física dos
estudantes da Faculdade Estácio de Teresina através do questionário internacional de atividade física em sua versão curta, o IPAQ. A versão curta do
IPAQ é composta por sete questões abertas e suas informações permitem estimar o tempo despendido, por semana, em diferentes dimensões de
atividade física (caminhadas e esforços físicos de intensidades moderada e vigorosa) e de inatividade. O objetivo desse questionário é investigar o nível
de atividade física e sua relação com o sedentarismo. O desafio do século XXI consiste em alterar para padrões satisfatórios os níveis de atividade física
da população, com vista para a atual realidade epidemiológica. O aumento das taxas de morbimortalidade nos últimos anos tem despertado o
interesse de pesquisadores em investigar os fatores que estão relacionados à prevalência de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT).
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RESUMO
Trata-se de um estudo descritivo de natureza quantitativa com o objetivo de avaliar a cultura de segurança do paciente na perspectiva dos
profissionais de saúde das unidades de terapia intensiva, tendo em vista que a Cultura de Segurança do Paciente (CSP) é considerada um importante
componente estrutural dos serviços que favorece a implantação de práticas seguras e diminuição de incidentes de segurança. Os participantes serão
126 profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e fisioterapeutas) que atuam na assistência direta ao paciente nas três
Unidades de Terapia Intensiva de um hospital público de urgência de Teresina (PI). A coleta de dados será entre os meses de setembro e outubro de
2020 por meio de um formulário denominado Hospital Survey on Paciente Safety Culture (HSOPSC) - Pesquisa sobre cultura de segurança em
hospitais - elaborado pela Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), formado por 42 questões com opções de resposta em escala likert com
5 opções de respostas, que variam de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”, ou de “sempre” a “nunca”, possibilitando identificar os aspectos
positivos e as áreas que necessitam de melhorias. É constituído por variáveis sociodemográficas variáveis que permitem avaliar 12 dimensões da
cultura de segurança: 7 dimensões do nível da unidade/setor, 3 dimensões do nível organizacional e 2 dimensões de resultado. Os dados coletados
serão digitados em dupla entrada no programa Excel por pesquisadores independentes, para que possam ser detectados possíveis erros de digitação e
para que sejam realizadas as devidas correções. Depois disso, os dados serão exportados e tratados no Statistics Package Social Science versão 22.0,
editor que possibilita a entrada de dados, execução de funções estatísticas e visualização dos resultados das análises. Serão utilizadas estatísticas
descritivas e inferenciais ao nível de significância de 0,05. Para as variáveis categóricas serão apuradas as sequencias absolutas e percentuais e para as
variáveis numéricas serão calculadas as médias, desvio-padrão, mediana, intervalo mínimo e máximo. Na análise inferencial dos dados, associação e
relação entre as variáveis, serão utilizados testes estatísticos. Por se tratar do envolvimento com pessoas, será cumprindo as exigências das Diretrizes e
Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos regidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
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RESUMO
Entre as síndromes hipertensivas relacionadas com a gestação à pré-eclâmpsia, aparece como manifestação isolada, que merece destaque por ser
específica da gestação e a principal responsável pelas taxas de morbimortalidade materna e perinatal, revelando a necessidade de um
acompanhamento sistemático que viabilize a prevenção dessa comorbidade. Então, é fundamental que os profissionais de saúde atuem de maneira
efetiva na Atenção Básica e conheçam medidas preventivas para garantir a gestação saudável das mulheres, além disso, que possam discutir novas
estratégias que ofereçam suporte necessário a gestante durante o pré-natal e a continuidade do cuidado. O presente macroprojeto pretende
desenvolver estudos e pesquisas com vistas a analisar a suplementação alimentar na gestação e a relação com a Pré-eclâmpsia e eclampsia na Unidade
Básica de Saúde do Município de Teresina-PI.Com vista a elaboração de perfis sociodemográficos e epidemiológicos da população gestante de Teresina
(PI) a partir dos dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) disponíveis e produzidos pela Fundação Municipal de Saúde da capital do Estado;
bem como, a avaliação da qualidade do cuidado prestado na gestação; intervir e propor cuidados de enfermagem na perspectiva do desenvolvimento
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de tecnologias e estratégias que auxiliem na instrumentalização da assistência a gestantes nas Unidades Básicas de Saúde. Trata-se de uma pesquisa
descritiva em duas etapas: a primeira será um estudo metodológico e a segunda etapa será um ensaio clínico randomizado capaz de responder as
questões investigativas dos subprojetos a serem desenvolvidos. A expectativa é que esta pesquisa possa gerar informações úteis, de modo que possam
auxiliar no processo de discussão e estudo da temática e no elencar de estratégias que contribuam para diminuição das vulnerabilidades às condições
crônicas dos das gestantes durante o pré-natal, consequentemente parto e puerpério, através de um conjunto de procedimentos cada vez mais
especializados, na forma de inovações da assistência prestada e o desenvolvimento de novas tecnologias.
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título: ALTERNATIVAS PARA AMENIZAR A ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E SUBSTITUTOS DIETÉTICOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA
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RESUMO
Com a iniciação precoce do leite de vaca na alimentação das crianças, houve um declínio na prática da amamentação e atualmente, devido ao
desmame adiantado, houve um aumento no índice de determinadas patologias, sendo interligada a amamentação e bastante confundidas no
momento do diagnóstico e tratamento, com influência direta no estado nutricional, sendo ela: a APLV (Alergia a Proteína do Leite de Vaca). A APLV
ocorre devido às reações com o componente proteico do leite, provocando liberação de anticorpos, histaminas e outros agentes defensivos, acontece
em crianças geneticamente predispostas. Apesar dos esforços e evidências cientificas demonstrando a soberania do leite humano em detrimento de
outros alimentos, as taxas de prevalência ao aleitamento materno, em especial a de amamentação exclusiva, ainda são insatisfatórias, se comparadas
às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). A finalidade principal deste projeto é investigar as informações mais recentes em relação
à alergia à proteína do leite, utilizando como base artigos científicos com essa temática, procurando analisar meios para amenizar o problema e sugerir
substitutos para o leite e seus derivados, assim como para produtos à base desses alimentos, realizando-se para isso, uma pesquisa de mercado em
busca de novidades em relação a produtos alimentícios específicos para alérgicos ao leite. OBJETIVOS: Analisar alternativas para amenizar a alergia à
proteína do leite de vaca e substitutos dietéticos por meio de uma revisão de literatura; Realizar uma revisão literária sobre a alergia à proteína do
leite, através de artigos científicos mais recentes; Diferenciar: Alergia à proteína do leite e Intolerância à Lactose; Investigar as principais dúvidas em
relação a APLV; Pesquisar alimentos que possam substituir à base de leite e derivados na alimentação dos alérgicos. METODOLOGIA: Trata-se de uma
revisão de literatura integrativa, no qual serão incluídos estudos observacionais, artigos publicados no período de 2010-2020, que apresentaram
relevância ao tema proposto. Artigos cujos idiomas estavam na língua portuguesa ou inglesa com acesso ao texto completo. A busca ocorrerá nas bases
de dados PubMed, Science Direct, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google Acadêmico e ScieElo, correspondendo ao período de 2010 a 2020,
publicados em português. LILACS, SCIELO e biblioteca virtual em saúde (BVS). Os artigos serão analisados pelas pesquisadoras e os resultados serão
apresentados em formas de tabelas e figuras.
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RESUMO
O Diabetes Mellitus é caracterizado por uma hiperglicemia crônica, e pode provocar tanto consequências á órgãos como o coração e os rins, levando o
surgimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, como pode também ocasionar incapacidades físicas, como amputação de membros. No
sentido de combater e evitar o aumento da incidência dessa doença, a ciência da nutrição busca pesquisar estratégias nutricionais eficientes no
combate e tratamento e prevenção do diabetes mellitus, dessa forma ela tem apontado que o jejum intermitente pode melhorar e atenuar as
consequências geradas pelo diabetes. A estratégia nutricional utilizando o jejum intermitente tem se mostrada positiva, uma vez que contribui no
tratamento do diabetes e na redução do risco de agravos a saúde, mas se faz necessário observar os efeitos e o real impacto dessa estratégia
nutricional no diabetes mellitus, uma vez que, na literatura são escassos os estudos que verificam esse impacto. Portanto, faz-se necessário a
realização dessa pesquisa que vai impactar tanto do ponto de vista social, quanto científico. Objetivos: Verificar o impacto do jejum intermitente no
diabetes mellitus por meio de uma revisão da literatura, buscando avaliar o efeito do jejum intermitente no diabetes mellitus do tipo I e observar o
impacto do jejum intermitente no diabetes mellitus do tipo II. Metodologia: trata-se de uma revisão sistemática da literatura, que será elaborada
conforme o protocolo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), onde será realizado um estudo utilizando ensaios
clínicos randomizados sobre o impacto do jejum intermitente no diabetes mellitus. Serão adotados como critérios de inclusão: artigos indexados em
plataformas digitais, publicados em inglês, português e espanhol, nos últimos 5 anos; ensaios clínicos randomizados realizados com humanos, sem
restrição de idade, raça, gênero e etnicidade, disponibilizados na íntegra. Os artigos serão consultados nas bases de dados: ScienceDirect, PubMed e
Web of Science. Os dados dos artigos serão extraídos e sintetizados com base nos seguintes pontos: título, autor, ano de publicação, tipo de pesquisa,
objetivo proposto e principais resultados encontrados. Logo após, serão categorizados e subdivididos em duas partes, por meio de eixos de discussão.
A avaliação dessa revisão sistemática ocorrerá por meio da escala de Jadad. E os resultados serão apresentados em forma de tabelas e figuras.
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RESUMO
A Terapia Nutricional (TN) são procedimentos terapêuticos realizados nos pacientes incapazes de satisfazer adequadamente suas necessidades
nutricionais e metabólicas por via oral. Esse conjunto de procedimentos visa à manutenção ou recuperação do paciente em estado nutricional por meio
da Nutrição Parenteral (NP) ou Enteral (NE). Objetivo: Realizar uma revisão sistemática de literatura sobre o perfil dos pacientes submetidos à Terapia
Nutricional Parental (TNP) em hospitais brasileiros. Apresenta como objetivos específicos i) Identificar o perfil dos pacientes submetidos à Terapia
Nutricional Parental em hospitais brasileiros; ii) Descrever as vias de acesso da Terapia Nutricional Parenteral durante a internação; iii) Verificar quais as
unidades de internação responsáveis por maior utilização da terapia nutricional parenteral no Brasil; e iv) Apontar quais os principais estados brasileiros
que realizam a Terapia Nutricional Parental. Justificativa: O trabalho justifica-se assim, pela necessidade do conhecimento do perfil epidemiológico dos
pacientes submetidos à Terapia Nutricional Parenteral (TNP) o que é essencial para o desenvolvimento de protocolos clínicos como estratégia para
prevenção de possíveis complicações aos acessos, além de auxiliar no planejamento local das ações de saúde pública. Pode-se concluir que a TNP tem
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proporcionado a recuperação de pessoas em larga escala, no entanto, para que seja realizada de forma adequada, são necessários cuidados especiais
dos vários profissionais habilitados (médico, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro) que, atuando em equipe, venham atender as necessidades
nutricionais do paciente, oferecendo possibilidades de reabilitação no seu estado de saúde. Metodologia: Para a realização da referida pesquisa a
metodologia a ser utilizada tem por base a revisão sistemática da literatura-exploratória. Este estudo seguirá os critérios do PRISMA – Principais Itens
para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análise. A busca será realizada por meio do acesso ao sítio eletrônico das próprias bases, contendo os
seguintes descritores: “Terapia Nutricional Parental”, “Terapia Nutricional Parental em hospitais brasileiros” e "Parental Nutritional Therapy", "Parental
Nutritional Therapy in Brazilian hospitals". O acesso a bases de dados será realizado no período entre os meses de Julho a Dezembro de 2020.
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Título: VERIFICAÇÃO DO TEOR DE SÓDIO REGISTRADO EM RÓTULOS DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
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RESUMO
O sódio é o íon de carga positiva, em maior teor nos líquidos extracelulares do organismo humano. Está em equilíbrio com o íon negativo cloro ou
agindo com outros eletrólitos, especialmente o potássio no líquido extracelular, e age como um dos principais fatores de regulação osmótica do
sangue, plasma e fluidos intercelulares e do equilíbrio acidobásico. É essencial para a manutenção do equilíbrio hídrico no interior do organismo, na
transmissão dos impulsos nervosos e relaxamento muscular. É um elemento muito difundido na natureza e o seu teor no corpo humano gira em torno
de 1% do peso do indivíduo. Ingressa no organismo através dos alimentos e é deliberadamente acrescentado à dieta com o sal de cozinha. A deficiência
de sódio pode ser devida a várias causas como ingestão inadequada, perdas excessivas (suor, fluidos pelo trato-gastrintestinal), diuréticos, etc., onde
podem ser observadas manifestações como fadiga, diarreia, anorexia e hipotensão. Por outro lado, o consumo elevado de sódio na dieta tem sido
correlacionado como uma das causas da hipertensão arterial na população. A sua quantificação em alimentos industrializados encontra-se expressa na
tabela nutricional presentes em seus rótulos. Desse modo, observar as adequações às conformidades rotulares estabelecidas por lei permite uma
investigação in loco de diversos produtos industrializados, proporcionando ao consumidor a garantia de uma seguridade alimentar. Objetivo: Comparar
o teor de sódio apresentado em rótulos de produtos industrializados. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa observacional, com abordagem
quantitativa, onde serão analisadas as informações do teor de sódio registrados nos rótulos de alimentos processados industrialmente, divididos em
cinco grupos (lacticínios, bebidas, embutidos, biscoitos e enlatados) obtidos no comércio local da cidade de Teresina – PI. As informações serão
confrontadas com a Instrução normativa N° 16, de 23 de agosto de 2005 e a Resolução RDC ANVISA/MS n° 259, de 20 de setembro de 2002
(Regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos, tornando obrigatória a rotulagem nutricional). De cada grupo alimentar serão
selecionadas cinco marcas (as mais comercializadas) e de cada marca, três lotes diferentes. Todas as marcas terão suas identidades preservadas. A
apresentação dos resultados será através das médias dos valores de sódio quantificados nos rótulos, expressos em suas unidades de medida para uma
porção de 100 gramas do produto. Utilizará um programa estatístico para verificar a significâncias dos resultados.
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A MEDIAÇÃO E O ACESSO À JUSTIÇA NO DIREITO DAS FAMÍLIAS
Docente orientador: José Ricardo Suter

E-mail: ricardo.suter@estacio.br

RESUMO
Esta pesquisa versa sobre a mediação e o acesso à justiça no direito das famílias, os valores constitucionais e a mudança de paradigmas no novo
cenário processual contemporâneo. Ganham destaque os novos formatos familiares e seus aspectos polêmicos, bem como os aspectos materiais e
processuais das ações de família, como decisões recentes atinentes a paternidade socioafetiva, poliamor etc. Mister esclarecer que a presente foi
iniciada no ano de 2019 no Projeto de Iniciação Científica da FAESO - PIBIC/FAESO e deve ser continuada, pois ainda não foi possível elucidar os
principais objetivos em razão do curto espaço de tempo de vigência das principais legislações (Lei 13.105/2015 e Lei 13.140/2015) e com isso, ainda
existem muitas divergências doutrinárias a respeito do tema. O estudo ainda pretende observar e discutir a aplicação da mediação nas peculiaridades
das ações atinentes ao direito das famílias no novo cenário processual nacional, cujos conflitos originários compreendem aspecto mais pessoal,
emocional e psicológico. A par disso, a constituição federal, em seu artigo 226, garante a especial proteção da família, decorrendo a necessidade de se
adequar os mecanismos de resolução de conflito, notadamente a mediação, técnica de gestão democrática não adversarial, de cunho educativo,
autônomo e comunicativo que possibilita aos envolvidos elaborarem soluções para satisfazer seus interesses comuns, contribuindo assim para a
preservação da relação familiar entre eles e para a democratização na gestão e resolução de conflitos. Nesse diapasão, o legislador buscou inserir, no
código de processo civil de 2015, disposições especiais sobre as ações de família, dando ênfase na solução consensual. O escopo primordial da lei
processual é concretizar o acesso à justiça em todas as suas acepções, garantindo um espaço que favoreça a busca de uma solução justa e efetiva. O
direito de família representa uma das matérias mais demandadas perante o poder judiciário brasileiro, demonstrando a intensa litigiosidade familiar e a
relevância de promover debates sobre os obstáculos e soluções ao acesso à justiça, que terá um impacto social e econômico. A modalidade de
pesquisa a ser adotada neste projeto é a explicativa através do método dedutivo, tendo empregado como forma de pesquisa o levantamento
bibliográfico, tendo em vista o estudo a partir de pesquisa e fichamentos em fontes bibliográficas pertinentes ao assunto tratado. Também será
adotado o procedimento de análise crítica da jurisprudência pátria acerca do tema. Por fim, a expectativa de resultados obtidos com a pesquisa é
demonstrar as particularidades para assegurar o acesso à justiça no direito das famílias, com o fim de promover a mais efetiva pacificação dos conflitos
e reestabelecimento ou manutenção de laços, com contribuições para a ciência jurídica e para a própria sociedade.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por meta versar sobre a o direito humano à educação e sua efetividade quanto à qualidade do serviço de utilidade pública que é a
educação ao longo da vida: da educação infantil até a pós-graduação, contemplando processos formativos formais e informais intergeracionais, da
mais tenra idade até a melhor idade do ser humano. Justifica-se pesquisar o tema educação, em especial, sua qualidade, e, mais especificamente, se há
debate jurídico sobre a efetividade desse direito humano, por aspectos educacionais, jurídicos e sociais. A justificativa social comporta trazer o direito
educacional para o estudo da comunidade interna e externa, tema ainda inexistente como disciplina em muitos cursos jurídicos. Os aspectos jurídicos
também justificam a pesquisa do tema, pois o melhor conhecimento do direito fundamental à educação proporciona efetividade na cobrança
administrativa e judicial das garantias, considerando que judicialmente discute-se vaga, mas não se discute a qualidade dessa oferta de ensino. Por fim,
a pesquisa da qualidade da educação sendo efetivada através de reivindicação do cidadão aponta a necessidade de discussão pela sociedade, como
justificativa de aspecto social, proporcionando consciência crítica do cidadão voltada à ação de reivindicação para o bem comum. O presente estudo
pretende verificar as garantias internacionais e internas de efetivação do direito humano à educação, analisando decisões judiciais que envolvam o
tema para então observar e discutir a aplicação das garantias na efetividade da educação com qualidade no cenário nacional. A metodologia de
pesquisa ocorrerá por revisão de forma legislativa, bibliográfica, documental e jurisprudencial, utilizando técnicas de investigação teórica (conceituais e
normativas) mescladas a técnicas de investigação empírica (pesquisa-ação). Com a análise dos dados, pretende-se demonstrar que, apesar de garantias
internas e externas, o Brasil não aplica adequadamente essas garantias para efetivar o direito humano à educação, precarizando a qualidade do serviço
de utilidade pública. Por objetivos específicos aliados às técnicas de investigação propostas, pretende-se: verificar as garantias internacionais e internas
de efetivação do direito humano à educação; analisar decisões judiciais que envolvam o tema direito à educação; observar e discutir a aplicação das
garantias na efetividade da educação com qualidade no cenário nacional.
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RESUMO
Esta pesquisa versa sobre a interface da teoria geral das obrigações e das obrigações privadas e públicas oriundas das relações de afeto. O presente
estudo almeja, como objetivo geral, verificar as obrigações que as relações de afeto impõem aos indivíduos e ao Estado no cenário brasileiro. Para
alcance do objetivo geral, impõe-se objetivos específicos, envolvendo um protocolo humanizado de atendimento; os abandonos gerados e sua
possibilidade de restauração; o olhar intergeracional; o enfoque feminista; a necessidade de um plano de parentalidade estatal e privado. Pesquisar as
obrigações para além do que vem sendo discutido, considerando um protocolo humanizado de atendimento às questões jurídicas envolvendo afeto e
parentalidade. Observar a obrigação e direito de exercício de parentalidade como uma obrigação de via dupla (não só de pagamento da obrigação
alimentar, cuja falta geraria o abandono material, mas também de exercício de parentalidade, como cuidados com educação, cuja omissão causa o
FAESO

abandono intelectual, saúde física e emocional, cuja precariedade geraria o abandono afetivo). Nesse viés, é importante estudar a obrigação de
parentalidade intergeracional (crianças, adultos, idosos, pessoas com deficiência temporária ou permanente, comunidade LGBTQI+). O enfoque do
empoderamento feminino estará presente, considerando que mulheres, em especial mulheres jovens, sofrem o peso maior do exercício de
parentalidade, ao cuidar dos filhos pessoas que dela necessitem, prejudicando sua rotina profissional. O estado da arte não envolve a exigência da
compensação pelos gastos entre gravidez e decisão judicial sobre alimentos, e, por geralmente despenderem o maior tempo com os filhos e entes
familiares, sofrem pessoalmente e ainda, são, na maioria, as idosas esquecidas nos asilos. Contemplando todos esses objetivos específicos, o último
objetivo específico pretende elaborar uma proposta de política pública e de plano familiar de parentalidade para promoção. A pesquisa é justificada
pela importância acadêmica, jurídica e social: no ambiente acadêmico, não há espaço para o debate interdisciplinar envolvendo a preocupação de um
protocolo humanizado de atendimento às questões jurídicas que envolvam o livre exercício da parentalidade, especialmente, tratando o conflito
intergeracional e a necessidade de tratamento interdisciplinar (Estatuto da Criança e do Adolescente – Pessoa com Deficiência – Estatuto do Idoso),
com o olhar cuidadoso do empoderamento e pedagogia feminista. O debate atual nas estruturas judiciárias não tem encontrado aparato suficiente
para a discussão interdisciplinar que propõe a presente pesquisa, portanto, seu caráter inovador para o âmbito prático-profissional interessa à atuação
cotidiana nos espaços de judicialização da questão do exercício de parentalidade como obrigação e direito provindo do afeto. A sociedade ganha com
esse debate, acadêmico e da prática jurídica para tomar maior consciência e poder, de forma consciente, participar do debate sobre a liberdade e
obrigação advinda do afeto, expressos no livre exercício de parentalidade, como liberdade e como obrigação. Também, esse público pode exigir mais
fortemente, a atuação estatal, por políticas públicas que promovam o exercício de parentalidade, o cuidado aos que necessitam. A metodologia de
pesquisa ocorrerá de forma bibliográfica, documental e jurisprudencial. Pretende-se demonstrar que as relações de afeto impõem obrigações aos
indivíduos e ao Estado que podem ser mensuradas dentro da teoria geral das obrigações, entrelaçando conceitos da teoria geral das obrigações com
outras áreas do direito, possibilitando especificar direitos obrigacionais nas relações de parentalidade na contemporaneidade. Dessa forma, a
metodologia de pesquisa ocorrerá por revisão de forma legislativa, bibliográfica, documental e jurisprudencial, utilizando técnicas de investigação
teórica (conceituais e normativas) mescladas a técnicas de investigação empírica (pesquisa-ação).
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título: ESTILO DE VIDA EM UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE OURINHOS
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RESUMO
O estilo de vida é um importante promovedor de saúde de uma população. Isso porque ele está diretamente ligado a ocorrência diferentes tipos de
doenças e agravos a saúde. Fatores como atividade física insuficiente, tabagismo, alimentação não saudável e uso nocivo de álcool são apontados
como os principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de doenças crônicas. Dessa forma, o diagnóstico desses fatores, bem como
comportamentos associados são fundamentais para a criação de estratégias para a melhoria da saúde em diferentes populações. Universitários em
geral são uma população vulnerável em relação a alguns hábitos do estilo de vida, visto que apresentam muitas vezes redução do tempo de sono e
aumento do consumo de drogas lícitas e não lícitas, o que pode trazer consequências ao longo da vida. Dessa forma, o levantamento do estilo de vida
dessas populações e os fatores associados a esse comportamento são fundamentais para o entendimento do comportamento e criação de estratégias
de prevenção desses hábitos. Assim, o objetivo do presente projeto será avaliar o estilo de vida e fatores associados em universitários. Para isso, essa
pesquisa será realizada com aproximadamente 300 universitários residentes em Ourinhos e região, estudantes nas 3 instituições de ensino superior da
cidade. Para tanto, as coletas serão realizadas pelo preenchimento de 5 questionários: questionário de atividade física, questionário de hábitos
alimentares, questionário de fatores de risco, condições socioeconômicas e questionário de estilo de vida. As coletas serão realizadas por uma equipe
de pesquisadores que após a autorização da instituição de ensino superior passarão 3 meses divulgando a pesquisa nos corredores e nas salas de aula e
encaminhando os voluntários para um local para responder os questionários. Os dados serão apresentados de forma descritiva com frequência
absoluta e relativa dos desfechos investigados. Além disso, serão realizadas estratificações das ocorrências por sexo, gênero, curso e condição
socioeconômica. Como resultados da pesquisa, espera-se localizar os fatores de maior vulnerabilidade entre os universitários para que sejam
levantadas possibilidades e estratégias de intervenção para minimizar eventuais consequências do estilo de vida dessa população.
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RESUMO
Com o avançar dos anos, tem se observado modificações no estilo de vida de todas as faixas etárias em função do processo de urbanização, o que
consequentemente contribuiu para o aumento do número de pessoas sedentárias, principalmente na infância onde se tem uma grande influência na
parte motora e social. Atualmente as crianças tem contato com a tecnologia muito cedo e isso tem surtido efeitos negativos sobre o desenvolvimento,
uma vez que as brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, jogar bola, pular amarelinha... etc já não são tão habituais quanto antigamente. Tendo
isso em vista, é crucial que os professores de educação física escolar estejam cientes e preparados para lidar com esses novos obstáculos e consigam
atingir seus objetivos com o incentivo à prática e participação das atividades e brincadeiras que promovem o movimento corporal e a interação social e
consequentemente garantam com que crianças apresentem condições motoras, psicológicas e sociais satisfatórias. Neste sentido, este estudo
pretende analisar o tempo destinado ao uso de tecnologias e sua influência sobre o nível de atividade física, a coordenação motora, a aptidão física e a
percepção de competência durante a infância. O estudo se caracteriza com do tipo descritivo-correlacional, e para a obtenção dos resultados pretendese avaliar cerca de 100 crianças de ambos os sexos entre 8 e 12 anos matriculados no ensino fundamental I de escolas públicas do Município de
Ourinhos-SP e região. Para isso, serão aplicados testes físicos e motores conceituados na área, bem como, questionários que atendam a identificação
das variáveis determinadas no presente estudo conforme a autorização dos responsáveis pelas instituições e os responsáveis legais das crianças,
mediante a assinatura do TCLE. Em seguida as informações resultantes dos testes motores e questionários serão tabuladas e analisadas pelo Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 no qual se aplicará testes estatísticos para verificar os objetivos previamente estabelecidos.
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Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura
Título: ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP
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Docente orientador: Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos

RESUMO
Temos acompanhado nas últimas décadas no que concerne a inserção das pessoas com deficiência na sociedade um novo paradigma, o da inclusão. O
momento agora não é mais na defesa da adequação do sujeito à sociedade, mas sim da sociedade às condições das pessoas com deficiência,
compreende-se que todas e quaisquer tipos de obstáculos e limitações necessitam ser eliminadas a fim de oportunizar a inclusão desta população nas
diversas atividades do dia a dia. Considerando que as atividades físicas e esportivas constituem um importante aspecto na qualidade de vida e
promoção do bem estar e estilo de vida das pessoas, o presente estudo tem por objetivo analisar se as instalações esportivas públicas municipais do
município de Ourinhos-SP constituem como espaço e/ou lugar de inclusão ou exclusão de pessoas com deficiência física e visual. Trata-se de uma
pesquisa descritiva/exploratória, com ênfase na avaliação morfológica normativa dos seguintes itens dos parques esportivos: estacionamento, passeio
público, acesso, circulação horizontal, circulação vertical, sanitários e vestiários, mobiliários, e espaços e equipamentos. Dessa forma, é possível afirmar
que a legislação não tem sido cumprida pelo poder público e os parques esportivos não têm se configurado como lugar de inclusão. O estudo se
caracterizou como descritivo/exploratório e foi desenvolvido em seis parques esportivos em Campo Grande/MS. Ainda, integraram o estudo os
coordenadores dos projetos desenvolvidos nos parques. A acessibilidade arquitetônica foi avaliada através da análise morfológica dos espaços físicos,
utilizando como técnica a observação direta das dependências dos parques esportivos (passeio público, acesso, circulação horizontal, circulação
vertical, portas, sanitários, estacionamento, espaços esportivos, mobiliários, dentre outros). Esperamos com os resultados indicar as instalações
analisadas se encontram acessíveis ou não, e ou inadequadas às pessoas com deficiência física e visual de forma a garantir o direito estabelecido pela
legislação.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA À SAÚDE DO TRABALHADOR
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RESUMO
O trabalho, para o homem, vai além da renda e do sustento; trata-se de realização pessoal, de significado em suas vidas (KUBO; GOUVÊA, 2012).
Contudo a imprevisibilidade com que ocorrem as mudanças na economia mundial afetam diretamente a população economicamente ativa. O que gera
insegurança, desconforto, adoecimento. Justificativa: É urgente a necessidade de otimizar a satisfação dos trabalhadores de uma empresa para que
haja melhor desempenho e qualidade em suas funções. Em consonância, muitos indicadores apontam para maior longevidade da população
trabalhadora e a sua maior permanência no mercado de trabalho. O transtorno na saúde do trabalhador aumenta o absenteísmo, além de gerar gastos
relevantes para o empregador. A atuação fisioterapêutica preventiva no ambiente de trabalho tem se destacado e visa prevenir e atuar nas alterações
físicas, funcionais próprias da atividade laboral, estimulando o engajamento do trabalhador na atenção a própria saúde. Dessa forma, justifica-se esta
pesquisa-ação no campo da saúde do trabalhador. Objetivo: Este projeto tem como objetivo investigar a influência de um protocolo de atuação
fisioterapêutica sobre aspectos como distress, sono, estresse e qualidade de vida no trabalho, capacidade funcional para o trabalho, dores musculares,
humor ansiedade e depressão e atenção em trabalhadores da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos-SP. Método: trata-se de uma proposta de estudo de
caso experimental quantitativo. A atuação acontecerá com os colaboradores da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos/SP, duas vezes semanais com
intervenção de 15 minutos. Será aplicado o seguinte protocolo: verificação de sinais vitais e fisiológicos, identificação de quadros dolorosos,
orientações e a realização de aquecimento, alongamentos e exercícios específicos de fortalecimento muscular (região cervical, abdominal e
panturrilha) e meditação guiada ao final do atendimento. Será utilizado o Questionário Sociodemográfico (ANEXO) de Graciano e Lehfeld (2010) para
caracterizar os participantes segundo as variáveis: idade, sexo, escolaridade, religião, classificação socioeconômica, número de filhos, ocupação e
estado civil ou afetivo. Além deste, os instrumentos: Escala de Distress Psicológico de Kessler (K10); Escala de Sono de Epworth; Escala de Estresse no
Trabalho – EET; Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho - QWLQ-bref; Índice de Capacidade para o Trabalho - ICT; Questionário Nórdico de
Sintomas Osteomusculares – QNSO; Escala de Humor de Brunel - BRUMS e a Escala de Religiosidade da Duke – DUREL, Mini Exame do Estado Mental
(MEEM), Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale – HAD).Resultados esperados: espera-se ao final da
execução deste projeto que os trabalhadores abordados obtenham índices satisfatórios nos parâmetros avaliados e que, acima de tudo, estejam
engajados na promoção e proteção da própria saúde.
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Título: INFLUÊNCIA DA REABILITAÇÃO VESTIBULAR NA QUALIDADE DE VIDA DE HOMENS E MULHERES VERTIGINOSOS.
E-mail: marcelo.spiller@estacio.br
Docente orientador: Marcelo Grandini Spiller

RESUMO
As disfunções do aparelho vestibular assumem particular importância, pois o aumento da idade é diretamente proporcional à presença de múltiplos
sintomas otoneurológicos associados, tais como vertigem e tontura, perda auditiva, zumbido, alterações do equilíbrio corporal, distúrbios da marcha e
quedas ocasionais, entre outros. A tontura é considerada um dos sintomas mais comuns em indivíduos com estas disfunções. Esta população também
costuma relatar dificuldade de concentração mental, perda de memória e fadiga. A insegurança física gerada pela tontura e pelo desequilíbrio pode
conduzir à insegurança psíquica, irritabilidade, perda de autoconfiança, ansiedade, depressão ou pânico. Muitos indivíduos com tontura restringem
suas atividades cotidianas, com o intuito de reduzir o risco de quedas e evitar possíveis constrangimentos. Uma das alternativas terapêuticas para o
tratamento do indivíduo vertiginoso é a reabilitação vestibular. Esta ferramenta tem se mostrado importante no tratamento do paciente com
desordens do equilíbrio, melhorando a competência e o bem estar na realização de atividades cotidianas e, por conseguinte, sua qualidade de vida. O
objetivo do estudo é analisar o efeito de um protocolo estruturado de reabilitação vestibular na sintomatologia de tontura e qualidade de vida de
adultos vertiginosos. Participarão do estudo quinze adultos de ambos os sexos, com idade entre 30 e 80 anos. Para avaliação da qualidade de vida será
utilizado o Dizziness Handicap Inventory - DHI e para a sintomatologia de tontura, a escala de quantificação de tontura. Como intervenção será
utilizado um protocolo de reabilitação vestibular constituído de atividades em grupo. Para a análise dos dados, será utilizado o teste de Wilcoxon e
teste T de Student. Para analisar a relação entre qualidade de vida e sintomatologia de tontura, o Coeficiente de Correlação de Spearman, com nível de
FAESO

significância de 5%. Espera-se que o protocolo de exercícios vestibulares proporcione melhora da sintomatologia de tontura, da qualidade de vida geral
e dos aspectos físicos, emocionais e funcionais após a realização do programa e verificar se existe correlação entre sintomatologia de tontura e
qualidade de vida. Este projeto é continuação do projeto intitulado “Reabilitação estibular na ualidade de ida e Tontura de omens e Mulheres”
em execução no programa de iniciação cient fica da aculdade Estácio de Sá de Ourinhos”.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

FAESO

Maria Eduarda Feliciano Vianna
Alessandra Lopes
Giovanna Jorge Adas
Gabriela da Silva Campos Alves

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

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020/2021 - FAL ESTÁCIO
Relatório atualizado em 01/12/2020

Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN
E-mail: araujo.silva@estacio.br
Docente orientador: Douglas da Silva Araújo

RESUMO
A violência doméstica contra a mulher é definida pelo artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que a considera como qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Essa espécie de violência é
considerada pelos estudiosos um fenômeno bastante complexo e composto por diversos fatores, sejam eles sociais, culturais, psicológicos, ideológicos
e económicos. Ao longo dos anos, as reinvindicações de movimentos feministas foram importantíssimas para a elaboração de políticas públicas
voltadas ao enfrentamento da violência contra mulher e na luta pela inclusão da desigualdade de gênero nas agendas de governos. Contudo, apesar
dos avanços legislativos, como foi o caso da Lei Maria da Penha, a efetividade dessas normas (protecionistas e punitivistas) está intimamente
relacionada com o processo de institucionalização territorial dos programas e ações por elas prescritos. A par dessa discussão, o presente projeto de
pesquisa objetiva analisar a dinâmica da violência doméstica contra a mulher e a efetividade da Lei Maria da Penha, com foco especial no Município de
Natal. O estudo do tema se justifica pelos altos índices de violência contra a mulher registrados no Rio Grande do Norte nos últimos anos, com
destaque para sua capital, especialmente no primeiro trimestre de 2020, conforme dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além
disso, conhecer o território é essencial para analisar a efetividade de uma política pública, sobretudo aquelas prescritas pela Lei Maria da Penha, bem
como para entender as peculiaridades de uma determinada cidade, estado, região, visando auxiliar no direcionamento de ações pelos agentes públicos.
Metodologicamente, esta pesquisa detém um caráter inicialmente descritivo, considerando que buscará levantar de dados e informações perante os
órgãos estatais. Como técnica de pesquisa, será utilizada a bibliográfica-documental, além do método quantitativo para proceder com análise dos
resultados.
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título: INVENTÁRIO DA ARQUITETURA DE VALOR PATRIMONIAL DO CENTRO HISTÓRICO DE NATAL
E-mail: 8cintiacamila8@gmail.com
Docente orientador: Cíntia Camila Liberalino Viegas

RESUMO
O Centro Histórico de Natal é marcado por um conjunto arquitetônico de valor patrimonial heterogêneo, concentrando em uma mesma área
exemplares de diversos estilos arquitetônicos que convivem e criam um conjunto de relevante interesse histórico (BRASIL.IPHAN, 2008). Passados dez
anos de seu tombamento federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ainda se faz necessária e urgente a sua
normatização, atualmente em processo de elaboração. De acordo com Viegas (2018), apenas 43,6% dos edifícios localizados em suas poligonais de
tombamento e entorno representam arquiteturas com valores patrimoniais identificáveis. São essas edificações que tomaremos como objeto de
estudo. Acreditamos que um inventário dessas arquiteturas de valor patrimonial remanescentes, além de ser um instrumento de identificação, é
também uma forma de preservação do patrimônio cultural. Neste sentido, o estudo se justifica por se configurar como uma pesquisa aplicada, na
medida em que o inventário a ser preenchido de acordo com os planos de trabalho dos alunos alimentará o Sistema Integrado de Conhecimento e
Gestão (SICG) do IPHAN, além de possibilitar a transmissão às gerações presentes e futuras o nosso legado cultural. O objetivo principal da pesquisa é
contribuir para o desenvolvimento científico dos alunos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, exercitando a autonomia e as reflexões críticas
sobre a realidade urbana em que vivemos e trabalhando as habilidades e competências técnicas e metodológicas no campo da Análise Morfológica e
Tipológica da Arquitetura e Urbanismo, a partir da prática de uma investigação acadêmica que se volta para um inventário detalhado dos elementos
formais que compõem a arquitetura de valor patrimonial do Centro Histórico de Natal. Em pesquisa anterior (ciclo 2019-2020) nos concentramos em
identificar e explorar as “edificações de destaque”, além do conhecer, elaborar e aprender a preencher o instrumento de inventário para este tipo de
edificação. Pretende-se no ciclo 2020-2021 concluir o inventário das “edificações de destaque”, uma vez que a pandemia de ovid-19 interferiu no
levantamento in loco das edificações, além de trabalhar com as edificações que tem potencial para se tornarem também arquiteturas que se destacam
na paisagem da área estudada. Quanto aos objetivos da investigação em si, pretendemos construir um banco de dados com as informações sobre a
forma urbana de valor patrimonial do Sítio Histórico de Natal, explorando os dados históricos e iconográficos disponíveis, a morfologia do tecido
urbano, as filiações estilísticas das edificações, bem como as simulações virtuais de possíveis resultados formais na prática das reabilitações das
arquiteturas patrimoniais estudadas. A metodologia a ser empregada será a análise morfológica auxiliada por iconografias antigas, imagens de satélite,
mapas de vários tempos históricos e um inventário oficial do IPHAN para identificação das características formais da arquitetura de valor patrimonial
remanescente no Centro Histórico de Natal. Esperamos no final da pesquisa termos um rico banco de dados que nos permita sobretudo identificar o
valor patrimonial da arquitetura natalense e assim contribuir para preservação formal e memorialística da área de estudo.
Aluno: Luana Kalyne Bezerra da Silva
Aluno: Sarah Abigail Oliveira Aguiar da Silva
Aluno: Pietro de Araújo Marcelino

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

Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título: CORPO E A CULTURA DE MOVIMENTO NO CINEMA: ELABORANDO INTERFACES EDUCATIVAS PARA O LAZER
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E-mail: emanuellejds@hotmail.com

Docente orientador: Emanuelle Justino dos Santos

RESUMO
Uma das necessidades educativas mais evidentes, na contemporaneidade, se refere ao fato de que a educação precisa considerar o corpo como sujeito
de suas ações e criador de sua existência. Os dispositivos normalizadores precisam ser flexibilizados para que o corpo tenha a possibilidade de
transgredir regras, demonstrar seus sentimentos, experimentar situações lúdicas, culturais e estéticas ligadas ao mundo lazer e ao universo da sétima
arte, o cinema. Isso porque o envolvimento com a dimensão lúdica pode ser uma experiência muito eficaz de dessacralização da seriedade e das
normas sociais tão bem-aceitas pela Educação. O riso é uma atitude diante da realidade e de toda uma concepção da subjetividade, permitindo a
expressão da lógica sensível do corpo. Compactuamos com uma noção de corpo como carne do mundo humano. Isto é, o próprio eu, é o eu-corpo que
é construção cultural, e, portanto, simbólica, para a qual a corporeidade emerge como expressão da existência no mundo de toda gente. O estudo
busca realizar uma cartografia do sensível através da reflexão das nuances educativas presentes nas cenas da expressividade corporal, do lazer e a
cultura de movimento existentes em produções cinematográficas. Haja vista que a apreciação da sétima arte pode gerar múltiplas significações
educativas do corpo, podendo ampliar nosso olhar sobre o sensível, o lúdico e a expressividade humana. O método fenomenológico se fundamenta na
atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o intuito de compreendê-la. Essa posição a experiência, a reflexão, a interpretação, a
imputação e a compreensão de sentidos contidos nas diferentes produções fílmicas e suas relações educativas com o universo do lazer. O método
consistirá na inserção e posterior interpretação das narrativas educativas que tratam sobre o lúdico, a expressividade, a cultura, a dança, o teatro e
outras práticas da cultura de movimento, com o foco de extrair significações que dialoguem entre si e ampliem as noções de corpo, expressividade,
lúdico, cultura e educação.
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Título: MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE (1850-1950): DO CONTEXTO HISTÓRICO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
E-mail: juliana.azevedo@estacio.br
Docente orientador: Juliana Rocha de Azevedo da Costa

RESUMO
O objetivo central do presente projeto é discutir o contexto histórico como motor determinante para a criação de escolas, a partir de políticas
educacionais no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 1850 a 1950. O trabalho se apoia na obra do historiador francês Jacques Le Goff,
representante da Ecolle de Analles, que contemplou o espaço para uma história dos homens e para uma história sem homens, com uma dimensão bem
definida acerca do conceito de história e memória. A pesquisa, de caráter exploratório-descritivo, segundo seu objetivo e, bibliográfica e documental,
segundo seus procedimentos, tem como foco a análise de documentos de presidentes de província, falas governamentais à Assembleia Legislativa e
exemplares da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. No campo teórico, além de autores locais e pesquisas realizadas na
área da História da Educação, utilizaremos como operador cognitivo a obra de Jacques Le Goff, que em sua obra História e Memória (1996), realiza
uma arqueologia dos fatos para buscar a fronteira onde a história se torna memória. No contexto desse estreito limiar entre história e memória, este
projeto busca entender e registrar a história das instituições escolares potiguares como resposta a um contexto histórico que vai para além de
ideologias e foca os papéis da escola pública ou da escola particular na cultura, como veículo de formação intelectual e profissional da sociedade
potiguar. Para tanto, será realizado um cruzamento do contexto histórico, a partir dos documentos governamentais com a história dos grupos e escolas
potiguares num intervalo de cem anos, na transição do século XIX para o século XX, tempo de grandes transformações geradas pelas mudanças
políticas, sociais e econômicas mundiais. Sabendo que, a história tornou-se, portanto, elemento essencial na formação de uma identidade individual e
coletiva, ela conserva sua inexatidão; afinal, ela não depende unicamente das forças da natureza para existir, mas essencialmente da ação humana. É
nesse diapasão que passaremos a entender o papel das ordens religiosas que fundam escolas de grande tradição na cidade, bem como escolas públicas
de formação da intelectualidade potiguar, a exemplo do centenário Colégio Atheneu, Colégio Santo Antônio, Colégio Salesiano São José, Colégio
Imaculada Conceição, Escola Doméstica, Instituto Padre Miguelinho e muitos outros.
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Gestão
Projeto(s) do curso: Gestão Financeira
Título: A IMPORTÂNCIA DE ENTENDER FUNÇÕES E GRÁFICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA – COVID-19, UMA AMEAÇA À SAÚDE MUNDIAL QUE SE
TRANSFORMOU EM AULA DE ESTATÍSTICA
E-mail: claudia.juliato@estacio.br
Docente orientador: CLAUDIA JULIATO ARAÚJO

RESUMO
O presente projeto tem como intenção demonstrar a importância de ler, compreender, analisar e interpretar corretamente dados estatísticos, gráficos,
tabelas, resultados, levando os dados a uma interpretação simples e de fácil compreensão. Esta compreensão e análise de resultados se faz necessário,
por exemplo, para que não se compare números absolutos e sim relativos, respeitando a individualidade de outros fatores, também para evidenciar as
formas existentes de representação e análise. Neste sentido, um levantamento sobre os tipos de amostragens utilizadas, uma passagem pela
interpretação e diferenciação de funções lineares, exponenciais, geométricas e de vários tipos de outras funções que possam representar o
comportamento de um certo tipo de variável são fundamentais para entender e compreender resultados Também os tipos de variáveis e a necessidade
de trabalhar com cada uma delas corretamente é fator a ser considerado. Depois, o foco se dará na forma em que podemos representar e apresentar
todo e qualquer tipo de resultado, mostrando a forma correta de se realizar esta interpretação correta dos gráficos, como compará-los, construí-los e
apresentá-los. Para isso esse projeto pretende iniciar as atividades reunindo toda a teoria acerca de: os tipos de amostragem, funções, gráficos.
Ademais, serão realizados comparativos de resultados e de gráficos, para enfim, demonstrar a importância da leitura correta de dados estatísticos. O
contexto de uma pandemia será levantado e levado em consideração, porém não será o foco da pesquisa. Esta funcionará como um instrumento para
a divulgação e interpretação de resultados. Desta forma, o foco deste projeto, que se dará com auxílio dos alunos dos Cursos de Tecnologia da
Faculdade de Tecnologia Estácio de Curitiba que cursam a disciplina de Estatística e Probabilidade, é fornecer e demonstrar a importância de se saber,
entender e interpretar dados estatísticos, gráficos e funções para não ser refém de informações falsas e errôneas.
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: A EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DA PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO COMO INSTRUMENTO DE SOBERANIA
E-mail: guilherme.maia@estacio.br
Docente orientador: Guilherme Aparecido da Silva Maia

RESUMO
A investigação sobre a propriedade intelectual tem sido tarefa de todos os continentes, sejam eles desenvolvidos ou não. Essa preocupação tem raízes
econômicas, vez que a proteção do conhecimento define se uma nação vai ou não se desenvolver economicamente. Foi assim na China dos séculos X a
XIII, Veneza do século XV, Índia do século XVIII, Japão Imperial do século XIX e, tem sido assim na União Europeia, na América e na Ásia do século XXI.
Nesse cenário, a propriedade intelectual ora é usada como instrumento de opressão, ora como estratégia de libertação econômica. Deste modo, para
compreender o seu modus operandi, o objetivo deste trabalho é investigar e compreender a propriedade intelectual, desde a lei veneziana de
patentes, até o acesso ao patrimônio genético e cultural. A metodologia aplicada será a revisão sistemática, que ocorreu em três estágios:
planejamento, condução e disseminação. Na etapa 1, planejamento, serão identificadas as necessidades do estudo e desenvolvimento de protocolo, a
ser desenvolvido a partir das seguintes questões norteadoras: Como surgiu a proteção do conhecimento? Qual sua evolução? Qual a relação entre
propriedade intelectual e desenvolvimento dos países da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos e, do Brasil? A partir dessas questões, o próximo passo
será distribuir geograficamente a busca entre os países que compõem os continentes estudados. O critério de escolha será em relação ao
desenvolvimento e projeção: por um lado os países que não conseguiram alcançar o avanço tecnológico e econômico, e, compará-los e propor uma
explicação desse desenvolvimento ou a falta dele. Na etapa 2, condução, serão prospectadas, identificados, selecionados e executadas as buscas,
objeto da revisão sistemática. Na estratégia de busca, as palavras-chave serão na língua portuguesa e direcionadas às publicações nacionais e,
posteriormente, em inglês. A partir da definição das palavras-chave, será possível identificar as obras referenciadas nas publicações da Universidade de
Harvard, Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Serão, ainda identificadas publicações da World Intellectual Property
Organization (WIPO) e o critério de seleção será o de relevância e publicação em inglês. Na etapa 3, disseminação, as obras serão divididas em grupos
temáticos afins (assunto e localização geográfica) e identificadas as contribuições de cada autor de acordo com o campo pesquisado. Espera-se
alcançar os seguintes resultados, sendo: a compreensão da origem da propriedade intelectual e sua diferenciação dos direitos de autor; o mapeamento
desses institutos em âmbito global nos continentes americano, europeu e asiático; os desafios enfrentados pelos continentes na transposição das
normas contidas nos acordos multilaterais (Paris, Berna, Roma, União Europeia, OMC e TRIPS) para as normas nacionais (domésticas); as dificuldades
de transição da propriedade intelectual como elemento cultural para o status de política econômica; e, a identificação das instâncias normativas e
judiciárias que norteiam a proteção do conhecimento em escala global. Ao concluir, compreende-se que a propriedade intelectual em alguns países da
Ásia foram a ferramenta de libertação da colonização tecnológica, como no caso do Japão, em relação aos Estados Unidos e, da Índia, em relação à
Coroa Britânica.
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Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
Título: ATIVIDADE METANOGÊNICA ESPECÍFICA DA CODIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS DE SUÍNOS E ALIMENTARES
E-mail: jonas.correa@estacio.br
Docente orientador: Jonas de Sousa Correa

RESUMO
A quantidade de resíduos urbanos e rurais cresce em descompasso com a capacidade dos municípios e produtores em gerenciar seus resíduos. Os
processos de codigestão anaeróbia, o qual envolve a mistura de diversas fontes distintas de matéria orgânica, tem sido considerada como uma boa
alternativa e estratégia sustentável como medida para maximizar o gerenciamento de resíduos sólidos tanto em atividades rurais e / ou atividades
urbanas. Desta forma, o objetivo deste presente projeto de pesquisa é estimar a eficiência do processo de digestão anaeróbia a partir da mistura
fracionada de resíduos suínos e alimentares. As análises serão realizadas no laboratório de Química da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande de
Mato Grosso do Sul, localizado na Unidade Centro na Avenida Fernando Correa da Costa, número 1800. Serão realizados os testes com os os
biorreatores de garrafas de vidro âmbar (1,0 Litro e 5,0 % de Sólidos Totais m:v) durante tempo de detenção por no máximo cento e vinte dias, no
processo de batelada, com tratamentos testemunhos (Resíduos Suíno e Alimentares = 100%) e suas devidas misturas nas seguintes frações ( 25 / 75; 50
/ 50; 75 /25 ) % respectivamente. Além disso, será realizado o monitoramento de formação de biogás e será medido semanalmente, durante a vigência
metodológica pré-estipulada, a partir de medição volumétrica (m3), e as análises físicas e químicas para caracterização do afluente e efluente (pH,
Temperatura, Alcalinidade Total e alcalinidade Parcial, condutividade elétrica, além do Fósforo e Nitrogênio Total e Nitrogênio Amoniacal) serão
realizadas no carregamento e descarregamento do biorreator. Com o desenvolvimento deste projeto de pesquisa espera-se que ocorra a contribuição
nos três pilares institucionais: ensino, pesquisa e extensão para os discentes do curso, da mesma forma de que com o ambiente acadêmico de forma
geral, além da contribuição com a sociedade pelo desenvolvimento e padronização de novas alternativas para mitigação dos impactos ambientais
decorrentes da disposição de forma inadequada dos resíduos sólidos de material orgânico.
Aluno: Katharina Dobelin de Mendonça
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RESUMO
Este projeto teve como objetivo o diagnóstico de competências aplicados aos microempreendedores individuais (MEI). A partir da literatura sobre
Empreendedorismos, Gestão baseada em competências e sobre competências gerenciais busca-se examinar quais as competências que, na visão dos
MEI, são as mais importantes para a organização e qual o nível de domínio que esses gestores apresentam sobre as mesmas competências. Será
realizado a correlação entre importância e domínio, de forma que se possa identificar as prioridades de desenvolvimento, visando à identificação de
propostas de investimento em programas de capacitação gerencial que contemplem as peculiaridades da gestão nas MEI. Este justifica-se pela
possibilidade de identificar os fatores de maior relevância nas competências gerenciais a partir de uma análise fatorial, que possibilitará uma correção
sobre os fatores de maior impacto no modelo de gestão por competências aplicados ao MEI. Para o desenvolvimento deste estudo, será utilizada uma
metodologia de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa por meio de etapas qualitativa, com análise bibliográfica e documental, e quantitativa,
mediante aplicação de questionário, que será enviado aos MEI’s do munic pio de ampo Grande, no qual possibilitará uma análise descritiva das
avaliações quanto à importância para a organização e quanto ao domínio dos gestores em relação às competências, análise fatorial e de regressão. A
relação entre importância e domínio permitirá a identificação das prioridades de desenvolvimento de ações para efetividade dos negócios no âmbito
das MEI’s. Na primeira parte do projeto será apresentado uma revisão bibliográfica sobre Gestão por ompet ncias, Modelos aplicados a Gestão por
Competências e Competências Gerenciais. Na segunda parte do projeto, será analisado os modelos aplicados a gestão de competências, que será
desenvolvido a partir de análise documental, aplicação de questionários, que permitirá identificar os fatores essenciais na gestão por competências. Na
terceira etapa será verificado a relação entre importância e domínio, de forma que permitirá a identificação das prioridades de desenvolvimento de
ações para efetividade dos negócios no mbito das MEI’s. 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.
Aluno: ANDRESSA DA SILVA VIEIRA
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RESUMO
A análise do movimento humano vem por muito tempo despertando interesse. Já foram classificadas marchas em diferentes patologias, contudo ainda
há uma lacuna na ampliação de utilização. Por isso, faz-se necessário compreender melhor este indicador de saúde. Os objetivos do projeto são:
Atender a comunidade através desse prisma científico no que tange a melhoria postural e deambulação correta para cada caso envolvendo patologias
que afetam o movimento humano (por exemplo: diabetes, artrose, doença de Parkinson). Levar o refinamento das técnicas de avaliação feitas pelos
alunos sob a supervisão da professora responsável. Integração de professores e pesquisadores de diferentes domínios do conhecimento, em especial,
das ciências da saúde e das engenharias, na busca de parcerias para o desenvolvimento de pesquisas relativas ao movimento humano, seja ele
funcional, laboral ou esportivo. A pesquisa será do tipo observacional com delineamento transversal. Serão realizados análise de plantigrafia adaptada
de marcha, o qual avalia o tipo de pisada (pronada, supinada, neutra) e o tipo de pé (cavo, plano, normal), além da análise postural por simetrógrafo.
Os alunos orientarão exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento, de equilíbrio e de treinamento de marcha para que o paciente aprenda a
fazer o rolamento correto do pé enquanto caminha. Espera-se alcançar um número mínimo de avaliações (50 pessoas) durante a execução do projeto;
Esclarecer a importância da pisada correta e o tipo de calçado adequado; Corrigir vícios posturais; Implantar metodologias no laboratório de
cinesiologia / biomecânica para estudos futuros. Movimentar-se é uma ação exigida por praticamente toda atividade humana. No entanto, a carência
de informação fornecida à comunidade ou a ocorrência de algumas doenças podem provocar alterações em práticas aparentemente simples, como o
andar. É o caso do diabetes, a artrose e ainda os sintomas motores da doença de Parkinson. Enfim, são inúmeros casos em que a biodinâmica do
movimento humano pode trabalhar. Dessa forma, faz-se necessário entender e intervir com práticas simples em qualquer demanda pela comunidade,
seja para melhorar a postura, atenuar ou até reverter movimentos patológicos e também para esportistas.
Aluno: Renan Ferreira Gomes
Aluno: Daniele Rodrigues Nunes Velasques
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Projeto(s) do curso: Nutrição
Título: PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES E DISTÚRBIOS DE IMAGEM EM ACADÊMICOS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE CAMPO
GRANDE
E-mail: camila.dmorais@estacio.br
Docente orientador: Camila Souza de Morais

RESUMO
O comportamento alimentar é caracterizado por um conjunto de situações relacionadas ao alimento, que envolve desde a seleção até a ingestão, e
tudo que está associado a ele. Já o hábito alimentar é definido pelo padrão estabelecido pelo indivíduo frente à comida e determinado pela repetição
dessa prática. Sabe-se que alimentação se associa não só à necessidade nutricional humana como também a fatores psicológicos, culturais e sociais, se
conectando a ações momentâneas que não tem relação com os alimentos. Em pessoas com transtornos alimentares, esses hábitos estão
extremamente prejudicados, pois comumente apresentam um consumo alimentar irregular, compulsão e obsessão pela comida, dietas restritivas e
comportamentos purgativos. Esses comportamentos podem ser definidos como síndromes comportamentais de etiologia multifatorial, que envolvem
fatores genéticos, psicológicos e/ou socioculturais. Destacam-se entre os transtornos do comportamento alimentar mais comuns, a anorexia e a
bulimia nervosas, o transtorno da compulsão alimentar periódica e o distúrbio de imagem. É comum encontrar acadêmicos que possuam medo de
engordar e o desejo contínuo de emagrecer, o que estimula a preocupação exagerada com os alimentos, que por consequência levam a uma alteração
do comportamento alimentar. Portanto, sabe-se que a vida acadêmica pode ser vista como um período delicado em relação a alimentação e
consequentemente a nutrição, visto que em diversos momentos a alimentação é deixada em segundo plano. Isso ocorre devido às constantes
alterações que esse período provoca, além do acúmulo de tarefas, responsabilidades e de um novo estilo de vida adquirido. Visto que esse período
provoca muitas mudanças e que novos hábitos de vida são adquiridos, é extremamente relevante dar maior atenção a esse grupo de sujeitos, além de
que normalmente esses novos hábitos podem permanecer na fase adulta e podem contribuir ao desenvolvimento de diversas afecções. Portanto o
objetivo do presente projeto de pesquisa é verificar a incidência de transtornos alimentares e distúrbios de imagem em acadêmicos de uma faculdade
particular de Campo Grande. Para a avaliação de transtorno alimentar será aplicado o teste de atitudes alimentares (EAT-26), que busca investigar
sintomas de anorexia nervosa e o Teste de Avaliação Bulímica de Edimburgo (BITE) para rastreamento de sintomas bulímicos. E para a avaliação da
imagem corporal será utilizado o Body Shape Questionnaire (BSQ).
Aluno: Simone Rinaldi Estevam
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Economia Criativa
Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título: IMAGENS E PROCESSO CRIATIVO: CULTURA VISUAL E DESIGN
Docente orientador: ANA CAROLINA DE SANTANA CUSTODIO

E-mail: ana.scustodio@estacio.br

RESUMO
Partindo da problemática "Como a educação em cultura visual através do ensino de Design pode ser possível ter saberes mobilizados, cada um com
suas singularidades, advindo dos docentes e discentes, propiciando novos sentidos através do uso de imagens?" o projeto de pesquisa “Imagens e
processo criativo ultura isual e Design” busca investigar uma poss vel relação do Design com a ultura isual e visualidades no processo criativo.
Para isso, faz-se necessária a pesquisa de campo para a observação in loco das diferenças culturais e suas repercussões no processo criador dos alunos
de Design, no faturamento das marcas e na política cultural do Estado de Goiás. O projeto, também, objetiva observar a viabilidade e a eficácia de tais
leituras em sala de aula, além de pesquisar autores, métodos e estudo de imagens pautadas em investigações de Ana Maria Mauad e Lou Taylor, para
desenvolver a análise. Nesse contexto, imagens habitam o cotidiano dos cursos de Design, e esta poderia ser apenas mais uma. Se trata de um aluno do
curso de Design de Moda, Matheus Zuppa, apresentando seu projeto para uma banca de projeto na disciplina de Planejamento de Coleção. A imagem
conta com painéis imagéticos e descrição do tema, com uma coleção intitulada "Não pertence", apresentando a dualidade social, dando ênfase aqueles
que não pertencem segundo ele a nenhum grupo social. Aqui a produção dessas imagens configura-se como uma estética visual problemática e diversa
para o curso de design. Um trânsito e uma motivação de um aluno, com um rico repertório visual, se munindo de suas vivências e inquietações para
produzir visualidade, em um meio onde até pouco tempo se valorizava apenas o luxo (LIPOVETSKY; ROUX; 2005) e o inacessível a grande maioria, agora
dar lugar a pluralidade, para vários grupos e subgrupos da sociedade dos mais diversos estilos de vida. É essa pluralidade que o campo da Cultura Visual
possibilita investigar por ser compreendido como “um dom nio espec fico de pesquisa, cujos princ pios e problemas fundamentais” t m como objetivo
analisar a construção social do visual e a construção visual do social que nos chama a atenção (MITCHELL apud DIKOVITSKAYA, 2006, p. 58; KNAUSS,
2006, p. 108). O conhecimento da cultura visual e das visualidades produzidas é significativo não só para descortinar processos de uniformização, os
quais interferem não só na criação dos alunos, mas também, principalmente, para fomentar novas perspectivas mais livres e autônomas. Diante disso,
os estudos visuais vêm para decodificar as mudanças descritas por meio da visualidade em que elas se expressam. Dado a problemática da
representação, esta não se limita apenas ao percurso de uma forma visível, é o ato de dar um equivalente, trama complexa entre o visível e a palavra,
dito e não dito (RANCIÈRE, 2012b, p.92). Aqui as problemáticas inerentes à imagem renovam-se continuamente, a cada projeto, a cada criação, a cada
olhar.
Aluno: Glazielly de Oliveira
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RESUMO
Esta pesquisa justifica-se pela relevância do comportamento de poupança, que pode melhorar a estrutura a família, para lidar com situações limites
(emergenciais), como o atual isolamento social, que reflete nas fontes de renda das pessoas trabalhadoras e empregadoras. Agrega-se a isto as
incrementações na política previdenciária, que distanciam as pessoas trabalhadoras do aposentaria. Esta investigação pretende conhecer o
comportamento de poupança de pessoas universitárias das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde, tomando por base uma instituição, de forma
a subsidiar ações relativas ao hábito de investir. Para isto serão empregados levantamentos quanti e qualitativo, recorrendo à revisão da literatura,
análise de documentos e aplicação de survey, que permitirá descrever e comparar os públicos em estudo. Fundamentadas nos efeitos demográficos, de
redução da taxa de fecundidade e melhoria na expectativa de vida, sobre o déficit fiscal da previdência, algumas reformas no sistema previdenciário
prosperaram. No Regime Geral de Previdência Social (RGPS) brasileiro reverberam de forma sistêmica no curto, médio e longo prazo os efeitos da
supressão de direitos. A realidade da classe trabalhadora, em especial às pessoas da área privada e servidoras descobertas pelo Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), alongando a expectativa famigerada da "aposentadoria" e representando antes um "estímulo" à maior dedicação e
permanência em atividade laboral, bem como à investigação de alternativas que abreviam o acesso à fontes de rendas (investimentos) que mitiguem a
dependência da previdência, sem descartar opções por regimes complementares e/ou privados de previdência (BRASIL, 1988; MARQUES et al, 2005;
NAKAHODO, SAVOIA, 2008; PREVIDÊNCIA, 2020). A cultura brasileira de não poupar agrava a situação financeira e de qualidade de vida das pessoas
nesta na nova realidade, do Brasil e do mundo, de isolamento social e projeção de recessão econômica. Neste cenário, conhecer a percepção e
comportamento de investimento, do público investigado, oportuniza o desenvolvimento de ações mais efetivas voltadas ao planejamento financeiro
pessoal/familiar emancipador, que com e inesperada experiência da pandemia (Covid-19) acende alertas sobre a necessidade, relevância e carência
cultural relativas ao hábito de poupar. Com isso o objetivo desse estudo é diagnosticar a percepção e comportamento de investimento, por pessoas
universitárias da área de ciências sociais e saúde de uma IES.
Aluno: Mayaine de Oliveira Barbosa
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RESUMO
A presente pesquisa trata de um estudo destinado aos tipos de patologias mentais do trabalho: Ansiedade, Depressão e Síndrome de Burnout, e como
o clima organizacional influência diretamente e indiretamente no desenvolvimento destas patologias no colaborador. É apresentado por meio de uma
pesquisa qualitativa feita em dois âmbitos de trabalhos distintos, o órgão público e o privado, mostrando que o órgão público tem uma política e um
clima diferente da instituição privada. No Brasil e no mundo, há algumas décadas, a doença do Século se chamava AIDS (Acquired Immunodeficiency
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Syndrome) reconhecida por ser transmitida pelo contato sexual ou pelo sangue do contaminado. As pessoas na década de 70, não sabiam como ela era
transmitida e nem tinham as informações como tem nos dias de hoje. Com a evolução científica e social, inúmeros acessos à pesquisa foram surgindo.
Em 2020, não temos mais a AIDS como “Doença do Século XXI”, mas sim patologias mentais, liderada pela Depressão. De acordo com o estudo
“Depressão e trabalho: ruptura do laço social” da autora Silvia Jardim, publicado no ano de 2011, “As depressões irrompem o século XXI como “mal do
século” e o mal-estar no trabalho chega ao suicídio. São tempos em que as pessoas se queixam da falta de trabalho, da ameaça de perdê-lo ou das
pressões a que se submetem para preservá-lo. De acordo com o artigo publicado no Cadernos Saúde Coletiva, pela autora Lúcia Abelha no ano de 2014
“A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que hoje, no mundo, 350 milhões de pessoas vivam com depressão.”. Esse número não parece ser tão
alarmante assim, mas se fomos pensar, é praticamente o dobro de habitantes do Brasil. De acordo com o Jornal da Universidade de São Paulo (USP),
pela autora Júlia Gracioli no ano de 2018 “O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), nos últimos dez anos o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%, isso corresponde a 322 milhões de indivíduos, ou 4,4%
da população da Terra. No Brasil, 5,8% dos habitantes – a maior taxa do continente latino-americano – sofrem com o problema.” Afastamentos em
empresas por alguma dessas patologias, sejam elas depressão, ansiedade ou síndrome de Burnout é cada vez mais alarmante e cada vez menos as
empresas e o Rh se preocupam em ajudar a tratar e saber como anda o seu funcionário e o seu estado mental. De acordo com o estudo “Depressão e
trabalho: ruptura do laço social” da autora Silvia Jardim, publicado no ano de 2011 “São tempos em que as pessoas se queixam da falta de trabalho, da
ameaça de perdê-lo ou das pressões a que se submetem para preservá-lo.” Portanto, a pesquisa demonstra a realidade de algumas empresas que cada
vez mais se preocupam com os resultados de produção, fazendo com que seus empregados tenham jornadas que ultrapassem das 8h/dia para que
cada vez mais se obtenham resultados satisfatórios dentro da Organização, surgindo o esgotamento mental e físico, acarretando assim as patologias
mentais que tem se tornadas comuns e cada vez menos tratadas.
Aluno: Líbia Gomes de Oliveira Vaz

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos

Situação: PIBIC/IES

Saúde
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RESUMO
A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) quando não tratada geralmente resulta no aparecimento de infecções por outros patógenos e
neoplasias, resultando na síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; NOBRE et al., 2003). Segundo Relatório da
UNAIDS/2017, estima-se que 1,8 milhões de pessoas são infectados a cada ano, somando-se a cerca 36,9 milhões de pessoas que vivem com HIV, dos
quais ocorrem 940 mil óbitos por ano devido a infecção (UNITED NATIONS, 2019). Já a Tuberculose é uma das 10 principais causas de morte em todo o
mundo e a principal causa de morte de um único agente infeccioso, classificação acima do HIV/AIDS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). Já as
infecções fúngicas afetam mais de um 1 bilhão de pessoas, resultando em aproximadamente de 1,5 milhão de mortes anualmente (LIMPER et al., 2017;
QUEIROZ-TELLES et al., 2017; TUDELA; DENNING, 2017). Com a criação do Sistema Único de Saúde a garantia constitucional à saúde vem sendo
executada no Brasil. Para isso, vários eixos de ações e serviços são elaborados para garantir a universalidade, integralidade e equidade nos
atendimentos de saúde (BRASIL, 1988). O Ministério da Saúde, mediante o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS),
mantém o registro sistemático de indicadores de saúde, informações epidemiológicas, demográficas e econômicas, de saúde suplementar e de
estatísticas vitais (dados de mortalidade e sobrevivência). O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), alimentado por um modelo único de
Declaração de Óbito (DO), produz de estatísticas de mortalidade que subsidiam diversas esferas de gestão na saúde pública tornando possível
dimensionar o estado de saúde, a fim de realizar análises de situação, planejamento e avaliação das ações e programas de saúde. Os dados coletados
pelo SIM desde 1996 estão disponíveis pelo DATASUS via TABNET (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, 2002). Com a abundante geração de dados corre-se o
risco de produzir análises superficiais e limitadas que nem sempre determinam ações efetivas. Mediante isso, faz-se necessário análises mais acuradas
dos dados de mortalidade. Processos infecciosos causados por vírus, bactérias, fungos e parasitas causam um grande número de morte no Brasil.
Também, essas doenças infecciosas e parasitárias são responsáveis por um alto número de internações e várias possuem um tratamento prolongado. O
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) causa uma infecção sem cura, e a sobrevida do paciente depende de políticas públicas de saúde de controle
dessa infecção. Semelhantemente, as infecções por Mycobacterium tuberculosis, bactéria causadora da tuberculose, possui uma situação de cura
duvidosa devido a capacidade de incubação e sobrevivência do micro-organismo no hospedeiro e seu controle/cura ocorre durante vários meses. Já as
micoses possuem cura, no entanto o tratamento é realizado com drogas bastantes tóxicas ao organismo humano, protocolando, portanto, tratamentos
de longa duração. Deste modo, é necessário um alto investimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para disponibilizar medidas efetivas de
prevenção, controle e tratamento dessas enfermidades. Assim, o projeto de pesquisa proposto tem como objetivo analisar os impactos que essas
doenças trazem ao SUS, através da análise dos indicadores de saúde disponível no DATASUS, priorizando os dados de mortalidade.
Aluno: Pedro Rohan de Figueiredo Seabra

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/IES

Título: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE OBESIDADE E DIABETES EM INDIVÍDUOS RECÉM DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE
E-mail: adeliane.costa@estacio.br
Docente orientador: ADELIANE CASTRO DA COSTA

RESUMO
A obesidade é uma doença de difícil tratamento clínico e que acarreta importante perda de qualidade de vida, principalmente pelo surgimento de
outras doenças associadas, tornando-se um fator de risco para o desenvolvimento da Tuberculose (TB). Além disso, alterações imunológicas e
metabólicas podem tornar os indivíduos obesos propensos a desenvolverem TB. A obesidade é um problema de saúde pública, pois é uma doença de
difícil tratamento clínico, a qual compromete a qualidade de vida do indivíduo, principalmente por favorecer o surgimento de outras doenças
associadas. Nas últimas duas décadas, obesidade, diabetes tipo 2 e outros elementos da síndrome metabólica tem aumentado dramaticamente. De
acordo com a última estimativa do centro de controle de doenças (CDC), mais de um terço da população adulta dos Estado Unidos da América
(35-37%) são obesos. Atualmente, é reconhecido que o tecido adiposo se comporta de maneira inflamatória, o que é, em parte, responsável pela
disfunção metabólica, propiciando o desenvolvimento de comorbidades. A tuberculose, por outro lado, é uma doença que afeta um terço da
população mundial e atinge principalmente indivíduos desnutridos, está ligada diretamente a falta de condições sanitárias e econômicas. As mudanças
dos hábitos alimentares mundiais tem favorecido algumas mudanças nestes paradigmas, como por exemplo a alta incidência de obesidade dentre os
indivíduos com baixo poder aquisitivo. A sobrecarga de nutrientes, e o subsequente aumento de massa adiposa na obesidade, ocasiona hipóxia,
estresse oxidativo e estresse do retículo endoplasmático, o que resulta na disfunção dos adipócitos e indução de mediadores pró-inflamatórios como
TNF-α, IL-6 e leptina. No entanto, nos indivíduos obesos graves e mórbidos também há alterações nos perfis de monócitos que podem favorecer a
produção de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10, TGF-β , as quais estão diretamente envolvidas na redução de Th17 e manutenção da obesidade
e no desenvolvimento do diabetes, respectivamente. Como temos demonstrado que citocinas, linfócitos T e monócitos estão alterados no indivíduo
obesos, as quais são essenciais na proteção contra a tuberculose, faz se necessário estudar a relação entre a presença de Obesidade em indivíduos
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recém diagnosticados com Tuberculose, a fim de se estabelecer um parâmetro de correlação com o risco do indivíduo obeso em desenvolver
Tuberculose. Com isso, os objetivos desses estudos são, verificar a presença de Obesidade em indivíduos com Tb Ativa e os dados antropométricos e
bioquímica com carga bacilar. E verificar a relação desses dados com a predisposição desses indivíduos desenvolverem tuberculose MÉTODO: Será
realizado um estudo transversal, incluindo 50 indivíduos com Tb ativa a fim de verificar a presença de obesidade grave/mórbida com e sem diabetes.
Esses indivíduos previamente diagnosticados quanto a presença de Tb ativa por meio de BAAR, cultura bacteriológica. Em seguida serão classificados
quanto a presença de obesidade 2 grupos: Tb ativa com Obesidade e Tb ativa sem obesidade. METAS E RESULTADOS ESPERADOS: Após classificar os
indivíduos com Tb ativa com e sem obesidade, serão correlacionados os níveis de glicemia, perfil lipídico com carga bacilar. Por meio desses dados,
prevemos estabelecer um parâmetro de relação do risco desses indivíduos obesos desenvolverem tuberculose.
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RESUMO
A ética em pesquisa envolvendo seres humanos é um tema amplamente discutido na bioética e é visto com grande interesse pela comunidade
científica. Evidentemente, os anos trouxeram diversas mudanças positivas nas condutas de pesquisa, mas para ampliar estes avanços ainda são
necessárias constantes investigações para a identificação de brechas que ainda possam existir. O elemento básico para uma conduta ética em
pesquisas é conhecer as normas e resoluções vigentes, e estudos recentes tem mostrado resultados que apontam uma falha desse conhecimento por
parte de pesquisadores. Neste sentido, pesquisa busca avaliar a compreensão sobre normas éticas em pesquisa envolvendo seres humanos por
acadêmicos da saúde. Trata-se de um estudo transversal, descritivo de análise quantitativa, que será realizado com estudantes dos cursos de
Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. Como instrumentos de avaliação inicialmente será aplicada uma ficha
sociodemográfica para o preenchimento de informações relacionadas ao curso (curso, período, turno, idade, disciplinas cursadas, trabalho de
conclusão de curso) e os dados relacionados às normas éticas em pesquisa serão obtidos por meio de um questionário com perguntas objetivas
elaborada pela pesquisadora. A primeira etapa da pesquisa constituirá em identificar no currículo dos cursos disciplinas que contemplem a temática em
questão para que a coleta ocorra apenas com alunos que estarão finalizado ou já cursaram a disciplina. Caso o curso não tenha disciplinas que
contemple a temática, a pesquisa será realizada com alunos dos últimos períodos que estão em fase de conclusão de curso. Sendo assim, a coleta de
dados ocorrerá entre os meses de Outubro e Dezembro de 2020, na Faculdade Estácio de Goiás. Para tanto será elaborado um cronograma baseado no
horário de aula dos cursos, e mediante a contato prévio com alguns professores, será realizado o agendamento para a coleta presencial. Serão
incluídos no estudo aqueles alunos que aceitarem participar e estiverem presentes no dia da coleta, e excluídos aqueles questionários com
preenchimento incompleto ou alunos que retirem o consentimento em participar da pesquisa. De acordo com as normas da Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, o presente projeto será submetido à avaliação do Comitê de Ética e os dados
serão tabulados e analisados com auxílio do pacote estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22.0.
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RESUMO
Antes mesmo da criação do Sistema único de Saúde - SUS, com a promulgação da Lei Orgânica 8.080 de 1990, que o Brasil vem experimentando
iniciativas exitosas de outros países, na tentativa de prestar assistência à saúde aos brasileiros da melhor forma possível. No entanto, foi a partir da
implantação do SUS que se tornou prioridade dos gestores a reorganização destes serviços disponibilizados e a tentativa de modificação do modelo
assistencial que regia o país (AMARAL, 2015). Tais iniciativas de reorganização dos serviços se pautaram em estratégias que visavam a assistência
integral, universal, equânime, descentralizada e regionalizada, conforme proposto pelos princípios e diretrizes do SUS. Esta reorganização estabeleceu
a Atenção Básica - AB como sendo a principal porta de entrada do usuário no sistema de saúde. Nesta perspectiva tem-se na Estratégia de Saúde da
Família - ESF a possibilidade de ampliar a cobertura das políticas de saúde para a população, uma vez que esta garante o acesso facilitado e a
participação de uma equipe multiprofissional, prestando assistência diariamente, em uma área territorial delimitada (SAMPAIO, 2016). A Política
Nacional da Atenção Básica – PNAB, regulamentada pela Portaria 2.436 de 2017, prevê a estruturação da AB e estabelece que a ESF seja a estratégia
prioritária a ser implementada pelos municípios brasileiros, apresentando conceitos e diretrizes que devem ser conhecidos e implementados pelos
gestores estaduais e municipais, além da equipe mínima de profissionais que deve atuar dentro da ESF. O enfermeiro é um dos profissionais que
integram a equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família - ESF. Esta, parte dos esforços do Governo Federal em reorganizar as ações e serviços de
saúde do país. Com isso, na ESF o enfermeiro exerce um processo de trabalho específico, pautado numa assistência preventiva, reabilitadora e que visa
a promoção da saúde. Mas para isso, faz-se necessário que o profissional conheça quais suas atribuições e seu processo de trabalho detalhado. No
intuito de saber como tem sido o desenvolvimento das práticas assistenciais dos enfermeiros da ESF que atuam em Goiânia-GO e se esses profissionais
conhecem e executam cada etapa do seu processo de trabalho, objetiva-se com a realização deste estudo, avaliar o desempenho dos enfermeiros
referente ao processo de trabalho assistir, na ESF do município. O percurso metodológico para o alcance dos objetivos será a execução de um estudo
do tipo quali-quantitativo, com abordagem descritiva exploratória. Para a coleta dos dados necessários serão utilizadas fontes primárias e secundárias,
como protocolos municipais, portarias e as respostas do questionário semiestruturado auto-aplicado, que será disponibilizado para cada enfermeiro
representante dos nove distritos sanitários de Goiânia e a leitura exaustiva de artigos, teses e dissertações respectivamente. Para a análise dos dados,
será utilizado a análise de conteúdo, com o desenvolvimento das três etapas empregadas nesta técnica, a pré-análise, a exploração do material e o
tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
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RESUMO
Apesar de a luz solar ser benéfica e utilizada inclusive em tratamentos de saúde, a exposição inadequada pode causar sérios danos à saúde humana,
entretanto ainda se percebe o alto desconhecimento da população no que tange cuidados em relação ao câncer de pele. O uso de proteção solar ainda
não se encaixou na rotina de muitas pessoas, esta informação pode ser corroborada pela quantidade de casos de câncer de pele. No Brasil, o câncer de
pele equivale a 30% dos tumores malignos diagnosticados, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) o tipo melanoma representa apenas 3% das
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neoplasias malignas, a outra forma para diagnóstico é o não melanoma, este tem baixa probabilidade de metástase, ao contrato do câncer tipo
melanoma. A absorção dos raios UV pela pele faz com que sofram alterações e mutações em seu DNA e RNA, desencadeando assim o câncer de pele.
Proteger a pele da radiação solar é fundamental para a saúde devido aos espectos de radiações que desencadeiam as neoplasias, dentre as quais
destaca-se a radiação UVC, UVB e UVA. Entretanto, além da radiação solar, a exposição a radiação sintética, como as iluminações artificiais no
ambiente de trabalho, torna-se fatores capazes de intensificar as alterações e mutações em DNA e RNA, desencadeando câncer de pele. Diante deste
cenário, o objetivo deste trabalho é avaliar o uso de medidas fotoprotetoras na prevenção de patologias cutâneas relacionadas a radiação UV por
profissionais de uma indústria farmacêutica. 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 dará
continuidade a projeto já aprovado pelo comitê de Ética, obedecendo assim a resolução CNS 466/2012 (CONEP, 2012) sob CAAE:
09445219.0.0000.5284, Parecer número: 3.272.429.
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RESUMO
Segundo dados do IBGE 2018, o Brasil possui 208,4 milhões de habitantes, sendo classificado como um dos maiores consumidores de medicamentos do
mundo. Com isso o mercado oferece uma grande variedade e quantidade de produtos terapêuticos, influenciando a automedicação principalmente
através do marketing (IBGE, 2018). Dessa forma, grande parte dos medicamentos sob prescrição médica ou isentos de prescrição não são consumidos
por completo, tendo como principais motivadores: a interrupção do tratamento por falta de adaptação; abandono do tratamento por conta própria,
pois houve desaparecimento dos sintomas; quantidade de medicamentos prescritos ou dispensados de forma não adequada com a terapia indicada,
entre outros fatores que levam o paciente a armazenar esses medicamentos em domicilio, na esperança de reutilizá-los em outro momento, ou até
mesmo repassar para terceiros. No entanto, essa prática favorece a automedicação, não sendo totalmente utilizados ou até mesmo descartados em
locais inapropriados, tendo como destino final o lixo comum ou esgoto doméstico (SOUZA; FALQUETO, 2015). Diversos estudos relacionados ao
descarte de medicamentos demonstram dados estatisticamente altos quando se trata da quantidade de fármacos que são jogados no meio ambiente.
Uma pesquisa realizada por Trindade et al., (2013), mostraram que 100% da população guarda medicamentos em domicilio, sendo que 54% guardam o
medicamento sem a bula, 80% não são guardados de forma correta e segura, ficando ao alcance de crianças, 51% verificam a validade apenas na hora
de consumir, 50% reconhecem que existe uma forma correta de desfazer desses medicamentos, 47% descartam em pia ou tanque, 52% sabem os
efeitos negativos que causam no meio ambiente, 44% tem ciência que essa atitude pode contaminar o solo e o lençol freático, causando grandes
impactos ambientais e danos à saúde pública, pois não existe uma legislação que envolva a população em geral. O uso e armazenamento de
medicamentos em domicílio é um hábito comum no Brasil, sendo uma prática preocupante, uma vez que as consequências são diversas, podendo
gerar impactos irreversíveis ao meio ambiente e a saúde humana quando desprezados de forma incorreta. Objetivo: Avaliar como o descarte de
medicamentos é realizado pela população goianiense, considerando o nível de informação, a forma, a participação do farmacêutico nas orientações
quanto a forma correta de descartar os medicamentos, a existência de pontos de coleta e os danos provocados ao meio ambiente. Metodologia: Será
realizado uma análise quantitativa e qualitativa descritiva, na qual será aplicado um questionário semiestruturado com 17 perguntas para uma amostra
da população de Goiânia (n=270) nos meses de agosto a outubro de 2020. Somente poderão participar da pesquisa àqueles que assinarem o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e forem residentes do município de Goiânia. Serão obedecidas as normativas da Resolução
466/2012/CONEP/MS, incluindo o direito do participante de não se interessar em responder a pesquisa ou deste 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:
93985118.2.0000.5284.
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RESUMO
Beneficiado pela sua ótima posição geográfica e possuidor de clima tropical e equatorial, o Brasil se torna quase infinito quando a questão é
diversidade de espécies e tipos de frutas, é um dos três maiores produtores mundiais, com uma produção que supera os 40,0 milhões de toneladas. A
base agrícola da cadeia produtiva das frutas abrange 2,6 milhões de hectares e gera 6,0 milhões de empregos diretos. A economia brasileira está
colhendo os frutos por meio do aumento da exportação destes produtos. Cresce também a industrialização das frutas para produção de polpas,
geleias, doces, sucos etc. para o comercio tanto internacional quanto nacional (ANDRADE, 2017). O abacaxizeiro (Ananas comosus L.) é um autêntico
espécime das regiões tropicais e subtropicais, nativo das regiões costeiras da América do Sul. É cultivado na Ásia, África e Américas do Norte, Central e
do Sul. Destacam-se como principais produtores: a Tailândia, Filipinas, Brasil, China e Índia. Este fruto tropical altamente consumido em todo o mundo
é muito utilizado como matéria prima para a fabricação de diversos produtos alimentícios como compotas, doces cristalizados, geleias, sorvetes,
cremes, gelatinas, pudins e destacando-se a polpa de fruta congelada onde, nesse processo, são gerados resíduos que quando não aproveitados podem
se tornar em fonte de poluição (COSTA, 2005). O abacaxi fruto é a parte comercializável da planta, porém, esta porção representa somente 23% do
total da planta, enquanto que o restante, formado por caule, folha, casca, coroa e talos, é considerado resíduo agrícola e não tem sido devidamente
aproveitado, resultando em perdas econômicas (SOUZA et al, 2007). O Brasil diferencia-se completamente dos grandes produtores e consumidores
mundiais de abacaxi, pois quase toda sua produção é consumida na forma fresca, sendo a quantidade industrializada insignificante (BERTEVELLO,
2001). Portanto, uma das principais fontes de matéria prima para a extração de enzimas no Brasil, não seriam os subprodutos do processamento e sim
os resíduos agrícolas, especialmente a sua haste (stem) que tem demonstrado bons resultados nos mais recentes estudos de extração e purificação
(RABELO, 2004) e nas aplicações terapêuticas da Bromelina (MYNOTT, 1999). A Bromelina é o nome genérico dado ao conjunto de enzimas
proteolíticas encontradas nos vegetais da família Bromeliaceae, da qual o abacaxi é o mais conhecido. A bromelina tem diversos usos, todos baseados
em sua atividade proteolítica, como nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Muitas técnicas têm sido utilizadas para a recuperação e purificação de
proteínas e enzimas de origem animal, vegetal ou microbiana. O peeling enzimático nada mais é que um peeling no qual se usam ativos de base
natural, no caso enzimas biológicas, que possuem efeito positivos sobre a camada mais externa da pele (camada córnea), reduzindo sua espessura,
melhorando a textura e promovendo a renovação celular. As enzimas mais usadas são a bromelina (do abacaxi), papaína (do mamão) ou a que resulta
da fermentação de lactobacilos. Os benefícios de tal tratamento são: iluminação, brilho, maciez e melhora de textura da pele, bem como
uniformização, hidratação e clareamento. O peeling enzimático pode ser utilizado em vários veículos de contato e formas de aplicação, o protocolo
básico aponta inicialmente para uma perfeita higienização da pele com espuma ou sabonete específico e em seguida aplicação do peeling, que será
massageado até completa absorção (entre dois e três minutos) e removido em seguida. Aplica-se o filtro solar. Neste sentido, este projeto de pesquisa
visa o desenvolvimento de um produto cosmético contendo o peeling enzimático com ativo de bromelina, sendo esta bromelina extraída de resíduos
de abacaxi.
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RESUMO
Estudos têm demonstrado que fungos do gênero Trichoderma são bons produtores de enzimas quitinases, e que esta produção pode ser induzida
artificialmente quando se adiciona ao meio de cultura parede celular de fungos, revestimento de crustáceos e exoesqueletos de vários parasitas e
insetos. Desse modo, o uso de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum pode ser uma alternativa promissora no combate do
carrapato e vetores como o mosquito Aedes aegypti, uma vez que a quitina é um polissacarídeo presente na composição do seu exoesqueleto,
membrana peritrófica e no revestimento dos ovos. Com todo o exposto o projeto prevê como resultado um produto eficaz no controle biológico do
carrapato bovino, com perspectivas de ampliação, como no controle de vetores como Aedes aegypti, Aedes albopictus que apresentam estruturas
quitinosas em suas fases de ovo e pulpa. Objetivo: O objetivo deste trabalho é induzir a produção, pelo fungo Trichoderma asperellum, de enzimas
quitinolíticas à partir de quitina comercial e estruturas quitinosas de carrapatosne larvas de Aedes em meio TLE. Metodologia: Os esporos de
T.asperellum retirados do meio MEA serão transferidos para erlenmeyers contendo 250 mL de meio líquido de crescimento (TLE) enriquecido com
aminoácidos alfa isoaminobutírico (Aib). O meio de cultura será incubado em agitador rotatório a 180 rotações por minuto (rpm) a 28ºC, por 5 dias. O
material produzido será filtrado para a retirada da massa de micélio e resíduos de produção. A determinação da atividade enzimática será realizada
com substratos específicos e por absorbância das enzimas quitinase, N- acetilglicosaminidase – NAGase, da β – 1, 3 – glucanase e da protease. A
atividade de p-1,3-glucanase é descrita por Noronha e Ulhoa (2000) numa reação contendo laminarina 0,25% (p / v) e detecta o açúcar redutor
formado por espectrofotometria a 550 nm. A atividade da quitinase é determinada de acordo com o método de Molano et al. (1977), usando a quitina
coloidal. O produto da atividade da quitinase será revelado após incubação com p-dimetilaminobenzaldeído (DMAB). A atividade de protease é
determinada de acordo com Suarez et al. (2005) utilizando solução de caseína a 1% (p / v) como substrato e pela adição de ácido tricloroacético (TCA).
Para testar a eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum na degradação de estruturas quitinosas (polissacarídeos) do
Rhipicephalus (Boophilus) microplus, em diferentes fases do ciclo evolutivo - biocarrapaticitograma (in vivo) em ovos, larvas e fêmeas adultas. As larvas
de Ae. aegypti serão obtidas de uma colônia permanente, alimentadas com alimentos para gatos finamente picados. A colônia é mantida a 28 ± 1 ° C,
umidade relativa de 80 ± 5% e fotoperíodo de 12 a 20 horas. Os bioensaios serão realizados com larvas do 3º instar do Ae. aegypti. Os bioensaios serão
realizados em copos com uma capacidade de 30 mL. Vinte larvas serão colocadas em cada frasco, imediatamente após a ecdise para o 3º estágio. Para
analisar o efeito das enzimas quitinolíticas nas estruturas quitináceas das larvas e carrapatos, as amostras serão submetidas à técnica Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) em um Microscópio Eletrônico de Varredura (Jeol, JSM-6610), equipado com EDS (Thermo Scientific NSS Spectral
Imaging). Será realizado um banco de enzimas para testes biotecnológicos futuros em vetores de doenças contendo quitina em suas constituições.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) se destacam como as principais causas de morbidade e mortalidade não só no Brasil como em todo o mundo. O
Brasil possui um total de 17 milhões de portadores de DCV. Representando cerca de 69% dos gastos hospitalares no sistema único de saúde, tendo com
grande frequência o alto número de internações em todo o país. A reabilitação destes pacientes apresenta como limitação o baixo número de serviços
disponíveis para esta prática, tornando necessária à sua realização em ambiente domiciliar com foco em reduzir a essa população pela necessidade do
serviço não disponível, assim como na possibilidade de realização durante o período de isolamento social. Como estratégia para melhorar a adesão dos
programas tem sido estudada a RC com foco no atendimento domiciliar, que apresenta resultados similares ao do programa convencional com
vantagens relacionadas a autogestão do paciente e menores gastos relacionados e que se mostra uma estratégia útil em momentos de isolamento
social Porém para que seja realizado de forma segura e bem prescrita e acompanhada se torna necessária a solução via uso de tecnologia da
informação para que a distância entre o paciente e o fisioterapeuta não limite o potencial de melhora do paciente, assim tornando-se relevante o
desenvolvimentos de aplicativos moveis, a sua divulgação e validação Objetivos: Desenvolver um guia de aplicativos para dispositivos móveis úteis para
o gerenciamento de pacientes (avaliação e tratamento) com patologias cardiovasculares. Com a classificação dos aplicativos em detrimento da sua
funcionalidade a fim de fornecer ao fisioterapeuta um guia que auxilie na gestão do teleatendimento Metodologia: Projeto de pesquisa exploratória
com base na busca nas plataformas de dispositivos moveis "Google Play" e "App Store". Para a etapa de busca será realizada a triagem a aplicativos que
podem ser relevantes para o gerenciamento de patológicas cardiovasculares e suas consequências que podem ser uteis ao fisioterapeuta em
acompanhamento de teleatendimento. A etapa de busca será dividida em duas partes: 1) busca por aplicativos projetados especificamente para
pacientes com patologias cardiovasculares, 2) aplicativos potencialmente úteis para a avaliação e tratamento.
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RESUMO
O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) tem se mostrado mais eficiente que outras formas de exercício para promover melhoras clínicas e
funcionais em pacientes com problemas cardíacos e metabólicos. No entanto, há muitas formas possíveis de se realizar HIIT, o que resulta em sérios
questionamentos com relação a segurança e eficiência dessas variações. Apesar de o HIIT ter sido recomendado como parte de programas de
reabilitação para pessoas com doenças cardiovasculares, há carência de estudos que tenham comparado e correlacionado as variáveis
cardiovasculares, ventilatórias e metabólicas com os benefícios de diferentes protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) sobre a
capacidade funcional aeróbia e a modulação autonômica da frequência cardíaca e biomarcadores inflamatórios. Objetivos: Avaliar e comparar a
influência de diferentes protocolos de HIIT sobre a modulação autonômica da frequência cardíaca; sobre as variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas
e testes funcionais e sobre os biomarcadores inflamatórios. Metodologia: Ensaio clínico randomizado com características de um estudo longitudinal e
amostragem tipo não probabilística de casos consecutivos. A amostra será composta de 120 voluntários entre 35 e 70 anos. Em segunda etapa os
integrantes dos grupos DS e FS serão randomizados em: grupo 1 (G1) realizará 3 tiros de 4 minutos a 90-95% da frequência cardíaca máxima (FCM)
intercalados por 3 minutos de intervalo a 50-60% da FCM; grupo 2 (G2) realizará 20 tiros a 100% da velocidade equivalente ao VO2máx (vVO2max) com
intervalos de 30 segundos a 50% of vVO2máx, o grupo controle (GC) não realizará HIIT. Os voluntários passarão pelas seguintes etapas: a)Avaliação
clínica médica e anamnese; b): Eletrocardiograma em repouso; c) Teste ergométrico; d) Exames bioquímicos de sangue e biomarcadores inflamatórios;
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e) Captação da FC e dos intervalos R-R durante o repouso; f) Teste cardiopulmonar do tipo rampa g) Teste Glittre; h) Teste de Caminhada de 6 min; i)
Incremental Shuttle walk test; j) Sitto-Stand 5 e 60; Avaliação da resistência muscular e Força muscular periférica. A intervenção de treinamento físico
será a partir dos protocolos HIIT durante 24 semanas. A escolha dos testes estatísticos dependerá dos resultados dos testes, das distribuições
encontradas e da homogeneidade ou não das respectivas variâncias.
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RESUMO
O tabagismo é uma toxicomania caracterizada pela dependência psicológica do consumo de tabaco, provocada pela dependência física da nicotina. Ao
longo das últimas décadas, estudiosos, profissionais da saúde e governo têm somado esforços no seu combate na tentativa de diminuir os seus
impactos para população. No Brasil, pesquisas recentes têm apontando queda na prevalência do tabagismo na população adulta e jovem. Entretanto é
preocupante a quantidade de jovens que ainda experimentam diversas formas de uso do tabaco. O presente estudo busca verificar a prevalência
consumo de derivados tabaco associado a comportamento de estilo de vidas de acadêmicos da saúde. Trata-se de um estudo observacional,
transversal analítico de abordagem quantitativa, que será realizado com acadêmicos dos cursos presenciais da Saúde (CAPES, 2010) da Faculdade
Estácio Estação Goiânia (FESGO) Goiás, Brasil. Inicialmente será feito o levantamento da quantidade de alunos matriculados no referido semestre, para
identificar o número da população, a fim de garantir a validade interna e a representatividade da mesma. Como instrumentos de medidas, inicialmente
será aplicada uma ficha sócio demográfica para preenchimento de informações de identificação, e um questionário elaborado pela ABEP (2019) Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, para a classificação econômica da amostra. Para a avaliação do estilo de vida individual e do grupo, será
empregado o questionário Perfil do Estilo de Vida Individual desenvolvido por Nahas, Barros e Francalacci (2000). O questionário é composto por 15
questões envolvendo 05 componentes: nutrição, atividade física, comportamento preventivo, relacionamentos e controle do stress. Será utilizada uma
entrevista estruturada sugerida por Martins et al (2014), a partir de perguntas provenientes de Global Health Professions Student Survey (2005) para
identificar a prevalência da utilização de cigarro eletrônico e narguilé, e, para aqueles que já tiverem experimentado preencherão uma entrevista
estruturada afim de relatar a experiência. Os dados serão tabulados e analisados com auxílio do programa Excel e do pacote estatístico Statistical
Package for the Social Science (SPSS), versão 22.0. Para a verificação da distribuição dos dados será utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov. Os dados
serão apresentados a partir da estatística descritiva e se adotará um valor de significância (p) inferior a 0,05. De acordo com as normas da Resolução
466/12 Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, a presente proposta será incluída em um projeto submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás (CAAE: 48936715.2.0000.5083), sob o parecer de número 1.251.361.
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RESUMO
Há no Brasil uma produção e consumo elevado do maracujá-amarelo (Passiflora edulis), o que remete a sua grande importância econômica para o país.
O fruto é destinado principalmente para a produção de polpas e sucos, e nesse processo, as cascas resultam em um subproduto não aproveitado. Os
registros quanto ao desperdício das cascas do maracujá-amarelo (Passiflora edulis) são notáveis e chegam a 90% no país (OLIVEIRA, 2006). Visto que a
casca desse fruto possui inúmeras propriedades nutritivas e compostos bioativos torna-se considerável criar um produto para a aplicação deste
subproduto, visto as suas características nutricionais relevantes. Assim, com o intuito de diminuir o desperdício e aumentar o aproveitamento das
cascas do maracujá-amarelo (Passiflora edulis) o presente trabalho tem por objetivo elaborar uma farinha por meio do processo de secagem e
caracterizar suas propriedades nutricionais, bem como sua atividade antioxidante e o teor de compostos fenólicos. Além disso, após a obtenção e
caracterização, será aplicada em uma formulação para o desenvolvimento de uma barra de cereal. O desperdício de alimentos no Brasil constitui um
tema de grande relevância, visto que demonstra a não utilização de muitos subprodutos com elevado valor nutricional e que consequentemente
poderiam ser aproveitados de diferentes formas na alimentação. Neste contexto, destaca-se o maracujá-amarelo (Passiflora edulis) que além de ser o
mais plantado do país, também é conhecido por sua singularidade que é a acidez, o fruto possui resistência às moléstias e demonstra ser mais fecundo
em regiões com clima tropical. O seu plantio é revertido sobretudo para a indústria de sucos e polpas. E é um destaque já que é uma das frutas
nacionais que a população está utilizando em grande escala (CÓRDOVA, 2005). De acordo com o IBGE, em 2018 no Brasil foram produzidas 602.651
toneladas de maracujá. A maioria dos indivíduos que consomem o maracujá-amarelo (Passiflora edulis) aproveitam somente a sua polpa e descartam a
casca. Essa estrutura biológica da fruta torna-se uma possibilidade essencial para a diminuição da cultura de desperdício alimentar no Brasil (CLARO,
2018). A casca compõe cerca de 53% do peso do maracujá-amarelo (Passiflora edulis) e possui em sua composição química diversos elementos que
contribuem positivamente para o ser humano, como o fósforo, o cálcio, o ferro e especialmente as fibras alimentares (OLIVEIRA, 2002). Neste cenário,
visto a importância econômica e nutricional do maracujá-amarelo (Passiflora edulis), tem-se por objetivo o aproveitamento total da sua casca, que no
processo de utilização irá tornar-se um subproduto para a elaboração de farinha por meio de secagem. Dessa maneira, será possível obter uma
alternativa viável para a sua aplicação no desenvolvimento de novos produtos, como a barra de cereal. Com isso o objetivo do estudo é elaborar e
caracterizar farinha obtida das cascas do maracujá e desenvolver uma barra de cereal como forma de aproveitamento deste subproduto.
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RESUMO
A adolescência é a fase da vida entre a infância e a idade adulta caracterizada por comportamentos típicos, como dificuldade em manter a atenção,
impulsividade, labilidade emocional, a busca pelo perigo. Esses comportamentos podem ser explicados por alterações na estrutura cerebral
especificamente em áreas neurobiológicas do córtex pré-frontal que estão diretamente relacionadas com as funções executivas (FE). As FE referem-se
aos processos solicitados sempre que é necessário focar a atenção, direcionar e controlar um comportamento ou ação a uma meta, avaliar a eficiência
desse comportamento e readequar as estratégias quando necessário. O controle inibitório faz parte dos domínios das FE e este domínio apresenta uma
capacidade reduzida durante a adolescência o que caracteriza o comportamento de impulsividade. A possibilidade de um melhor manejo do controle
inibitório assim como melhor desempenho em FE traria benefícios para esse grupo etário. Adolescentes bilíngues apresentam melhor desenvolvimento
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de funções executivas e consequentemente dos processos de aprendizagem. Durante a adolescência experiências permitem novas aprendizagens que
resultam em alterações no comportamento do indivíduo (KOLB & WHISHAW, 2002). Neste período o corpo, comportamento e estruturas cerebrais
passam por transformações. Há uma constante reorganização, novas conexões simultâneas entre os milhares de neurônios, concomitante com a
exclusão de conexões que se desatualizam. Essa constante mutação é a base do aprendizado que acontece durante a adolescência (LENT, 2001).
Adolescentes bilíngues apresentam melhor desenvolvimento de funções cognitivas e consequentemente dos processos de aprendizagem (Kolb e
Whishaw, 2002). Neste sentido habilidades cognitivas apresentam melhor desempenho em adolescentes bilíngues dentre essas funções cognitivas as
mais estudadas são a atenção e a inibição (BIALYSTOK, 2001). A Comissão Europeia (2012) realizou uma pesquisa com 26.751 residentes europeus em
27 países da Europa, apresentou dados que indicam que 54% dos entrevistados responderam ser capazes de falar fluentemente mais de um idioma,
chegando a mais de 90% em alguns países, como Luxemburgo (98%) e Letônia (95%). Já no Brasil, foi realizado um levantamento pelo British Council
(2013), e apontou que o país atingiu a classificação de 41° no ranking de fluência em inglês, com apenas 5% de sua população declarando domínio em
um segundo idioma. Assim uma vez que dados apontam benefícios no bilinguismo e considerando o baixo índice de pessoas fluentes no Brasil,
compreende-se a importância de estudos voltados para a população brasileira sobre os benefícios cognitivos de uma segunda língua. Neste sentido o
presente estudo tem como objetivo geral investigar em que medida o bilinguismo auxilia no desenvolvimento das funções executivas em adolescentes
a partir de uma revisão de literatura. Para realizar a pesquisa serão utilizadas as bases de dados PsycINFO, Pubmed/Medline, BVS, Lilacs, Web of
Science, Scopus e Gale, usando os seguintes descritores “adolescent”, “adolescence” “ oung adults”, “bilingualism”, “executive functions”,
“adolescence” and “neurops cholog ”. Para investigar o estado da arte sobre o tema nos últimos 10 anos.
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RESUMO
Segundo estudos de Finkelhor (2007) a vivência ou experiência de situações de violência na qual há danos causados às pessoas por ações de outros
seres humanos, que violaram as normas sociais com potencial especial para causar traumas é denominada vitimização e provocar um estado de
vulnerabilidade. A vulnerabilidade causada por situações violentas repetidas e vivenciadas por um mesmo indivíduo é denominada de revitimização. As
estatísticas sobre violência e saúde, mostram dados significativos sobre o tema. Vários estudos sobre o abuso sexual na infância o descrevem como um
fator de risco, ligado à revitimização na adolescência e na vida adulta e suas consequências emocionais para as vitimas (Messan-Moore, Walsh, LíLillo &
2010). Segundo Filkelhor (2007) há revitimização quando um indivíduo experimenta uma nova vitimização em momentos diferentes da vida, mas
quando muitas vitimizações ocorrem em diferentes momentos da vida temos uma outra situação denominada de polivitimização. A polivitimização
refere-se situação em que um mesmo indivíduo sofre várias situações diferentes de violência, mesmo que não tenha sofrido nenhum tipo de violência
anterior (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007). Os diversos tipos de violência, a revitimização e a polivitimização impactam de forma significativa tanto
nos fatores emocionais quanto cognitivos de uma criança e de um adolescente, podendo ter desdobramentos na vida adulta. Afif et al (2007)
realizaram estudo com crianças e adolescentes e chegaram a conclusão que maus tratos se associam a déficits de linguagem, problemas de
aprendizagem, déficits de atenção, transtornos de conduta, problemas emocionais e comportamentos autodestrutivos. Porém ainda são escassos os
estudos que avaliam o impacto da violência nas habilidades cognitivas, no aprendizado e no desempenho escolar de crianças e adolescentes. O
presente projeto dispõe como objetivo geral verificar o possível impacto da violência nas funções executivas de estudantes e seus desdobramentos na
vida escolar ou acadêmica. De forma específica, o projeto apresenta os seguintes objetivos, são eles: a)Mapear os tipos mais recorrentes de violência
no campo de intervenção; b) Identificar os principais efeitos da vitimização sofrida por indivíduos em percurso formativo (Educação básica ou superior)
e suas possíveis relações com desempenho acadêmico; c) Avaliar o possível impacto da violência sofrida e os desdobramentos na formação acadêmica;
e d) Identificar elementos da flexibilidade cognitiva que possam comprovar o comprometimento do desempenho acadêmico em estudantes. O tema
violência já foi observado em diversas passagens ao longo da história mundial e pode se apresentar de maneiras variadas e com impactos múltiplos na
vida dos envolvidos. Neste sentido compreender os aspectos que envolvem situações violentas e seus desdobramentos em diversos setores da vida do
educando é uma necessidade premente para todos envolvidos no processo educacional. Os eixos do referencial teórico a seres utilizados nesse projeto
são violência, funções executivas e desempenho acadêmico. A metodologia adotará abordagens qualitativas e/ou quantitativas, trabalho de imersão
em campos de intervenção da educação básica e superior, aplicação de instrumentos de coleta de dados, tais como: questionários, fichas de
observação e testes psicológicos (apenas psicólogo). O método de análise dos dados utilizará análise de conteúdo para os dados de ordem qualitativa e
o SPSS para os dados de ordem qualitativa. Os resultados esperados visam ampliar o olhar sobre a violência em contextos formativos-acadêmicos e
propor caminhos para intervenção nos campos estudados.
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RESUMO
As violências conjugais são marcadas por relações de poder onde o agressor entende ser o possuidor do objeto, normalmente a mulher, e assim passa
a querer comandar tal objeto de forma excessiva e sob todas as óticas (do corpo a psique). Teoria de Leonore Walker sobre o modelo do Ciclo da
Violência, no texto The battered woman syndrome, 1979, (A Síndrome da Mulher Espancada) relata que a violência conjugal apresenta três fases sendo
elas: 1- acumulação de tensão; 2-explosão; 3- lua de mel. A autora indica que nem todas as mulheres passam por todas as violências exemplificadas e
que inclusive alguns atos de violência – principalmente psicológica e moral- não são nem mesmo reconhecidas pelas mulheres como agressão, havendo
uma naturalizaç o” das mesmas dentro dos relacionamentos abusivos. bem evidente que partir do advento da Lei 11.340/2006, a vis o da violência
contra a mulher mudou consideravelmente. A Lei, sancionada em 07 de agosto de 2006, trouxe inmeras inovaçes, sendo uma de suas principais as
medidas protetivas, estabelecidas para garantir a efic cia da lei, a proteç o da v tima de violência e de seus familiares. Além do mais, as medidas
também oferecem condiçes da v tima continuar com a aç o, de permanecer no seu lar, de exercer o direito de locomoç o e de continuar com sua vida
cotidiana normalmente, dentre outros benef cios. Todo este processo limita-se ao âmbito do direito penal, porém no ano de 2018 o Supremo Tribunal
de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo no ano de 2018, e ainda mediante o Recurso Especial n.1.675.874 – MS (2017/0140304-3) e do Recurso
Especial n. 1.643.051 - MS (2016/0325967-4) possibilitou o pagamento indenizatrio por danos morais em situaç o de violência doméstica, abrindo
assim um grande precedente para que outros Tribunais de Justiça assim também o fizessem. Deste modo o presente projeto tem como objetivo
analisar decises dos Tribunais de Justiça de todas as regies do Brasil entre o ano de 2018 e 2020 que tenham como demanda a indenizaç o por danos
morais onde o nexo de causalidade direciona-se para a violência doméstica. Para tal pesquisa exploratria quantitativa utilizar-se-a o método da
jurimetria, onde a partir e uma analise de dados estat sticos vislumbra-se primeiramente identificar a quantidade de decises favor veis ou n o a
demanda em segunda instância e posteriormente realizar um comparativo de dados entre as regies do Brasil.
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RESUMO
O desenvolvimento tecnológico e a constante emergência de novos processos exigem cada vez mais do cidadão uma contínua formação tanto para a
comunicação pessoal quanto para a vida profissional. Dessa forma, o acesso e o domínio de ferramentas tecnológicas emergem naturalmente como
uma alternativa para a gestão do conhecimento na sociedade contemporânea onde o papel do professor e do aluno tendem a ser questionados e
repensados. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi investigar os principais indicadores relacionados a disciplina de teoria das filas utilizando o
Software Arena em uma aplicação em prontos atendimentos de saúde em bairros próximos a Instituição Faculdade Estácio Vitória localizadas na
Grande Vitória-ES. Um dos tópicos da pesquisa operacional com variadas aplicações no campo da Engenharia de Produção é a teoria das filas, diante
das deficiências apontadas por diversos usuários do Sistema único de saúde (SUS), a que é mais frequentemente citada é o tempo de espera para
atendimento médico, muitas vezes causado pelo congestionamento do sistema. O presente projeto visa avaliar e explicar os parâmetros do sistema de
filas que se formam no acesso aos serviços nas unidades básicas de saúde de um determinado Bairro do município de Vitória, utilizando o método de
teoria das filas. Pretende-se, ao final dessa avaliação parametrizar e, se possível, agilizar sua distribuição. Um sistema de filas é composto por alguns
elementos básicos: Clientes, taxa de Serviço, Filas e Canais de Atendimento. Vamos utilizar na Metodologia o modelo M / M /1/ ∞ / FIFO que consiste
em um sistema de um canal, uma fila e população infinita. Para o desenvolvimento da pesquisa vamos coletar as seguintes informações: a) número de
atendimentos; b) horário de chegadas dos pacientes no pronto atendimento; c) horário de início e término dos tratamentos na especialidade de clínico
geral; d) número de pontos de atendimentos. Na análise dos dados vai ser utilizada a distribuição de frequência simples e relativa, além dos cálculos
dos indicadores de desempenho proposto pelo modelo de filas. Analisaram-se as informações quanto ao fluxo de pacientes, e coletaram-se dados que
permitiram verificar qual a capacidade de atendimento atual e a taxa de chegada e atendimento de clientes. A proposta de melhoria, servirá de base
para que o sistema continue funcionando eficazmente, porém atendendo a real demanda diária.
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Engenharia de Produção

Situação:
Situação:
Situação:
Situação:

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

Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
Título: RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA
E-mail: teresa.calvo@estacio.br
Docente orientador: Teresa Cristina Mate Calvo

RESUMO
A preocupação voltada às relações entre a aprendizagem de conceitos e conteúdos matemáticos e a abordagem transversal obrigatória, apontada na
nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC; de Educação Financeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental, deu origem a este projeto de pesquisa,
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que recortou este tema tão amplo, no uso dos recursos tecnológicos digitais que possam contribuir com o ensino e a aprendizagem dos discentes. O
trabalho docente nos anos iniciais sobre Educação Financeira ainda é muito novo e por isso observa-se muitas lacunas de investigação a respeito. É
muito importante que a escola discuta a Matemática que tem relação com a vida dos alunos e neste estudo o aprofundamento sobre a Educação
Financeira na perspectiva de uma Educação Matemática Crítica, pode ampliar práticas que extrapolem os exercícios mecânicos, despertando nos
alunos reflexão e criticidade. Para apoio teórico, tem-se principalmente Kistemann, Negri, Silva e Powell e, Skovsmose. A partir de um mapeamento de
recursos tecnológicos digitais para o ensino de matemática sob a ótica da Educação Matemática Crítica nos anos iniciais, com destaque à educação
Financeira, haverá uma exploração sobre a articulação do uso destas tecnologias nas escolas e o processo de aprendizagem, por meio de um olhar
analítico sobre os recursos digitais mapeados com temática financeira. A metodologia escolhida é a pesquisa formativa, exploratória descritiva e de
caráter qualitativa. Envolverá leituras, fichamento de obras, participação em fóruns e apresentação de seminários, além da coleta de dados que terão
sua procedência a partir de entrevistas, relatórios e questionários. A investigação aqui envolve dois cursos: Administração e Pedagogia, transcendendo
assim a disciplinaridade sob o ponto de vista de interconexão de conhecimentos, em uma dimensão mais ampla nos domínios do saber e do fazer.
Neste contexto, este estudo tem por objetivo elaborar um guia de recursos tecnológicos digitais, com destaque na Educação Financeira e assim ampliar
conhecimento crítico que subsidiem o trabalho docente no ensino da Matemática, por meio de troca de ideias, ações e pesquisas sobre conceitos
matemáticos aplicados na Educação Financeira sob o olhar do administrador e do pedagogo.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

RHAYZA DE MATTOS MARTINS
LUCAS BELIZARIO LIMA FINOTTI
IASMIN VERONEZ
Luciana Amaral Campos

Curso do aluno:
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Situação:
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Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título: OS SIGNOS ARTÍSTICOS E A FORMAÇÃO INVENTIVA DE PROFESSORES NOS TERRITÓRIOS DAS INFÂNCIAS: AGENCIAMENTOS COM
CURRICULOS-GESTOS
E-mail: lobos.juliana@estacio.br
Docente orientador: Juliana Paoliello Sánchez Lobos

RESUMO
Objetiva, por meio das processualidades formativas, a composição coletiva com os docentes da educação infantil, buscando por meio da
problematização das imagens-narrativas (fílmicas, literárias, artísticas, fotográficas e teóricas) produzir a criação de outros modos de praticar a
docência. Considerando que, para Deleuze (1985; 1990; 2000; 2011), a imagem deve ser percebida como signo e, portanto, capaz de movimentar e
produzir novas potências de vida, apostamos, nesse trabalho, na utilização dos signos artísticos e como esses podem potencializar a docência por meio
da movimentação do pensamento. Ainda com Deleuze (2011; 2010) trabalharemos com o conceito de afeto e afecção em composição com Carvalho
(2012a; 2012b), com a qual (CARVALHO; 2012a; 2009), teceremos interlocuções no campo dos afetos e do currículo. No tocante aos aspectos da
Formação Inventiva, traçaremos contornos com a contribuição de Dias (2012) para promovermos deslocamentos possíveis. Como estratégia
metodológica esse trabalho utiliza-se, das redes de conversações (CARVALHO; 2009) para colocar em debate os engendramentos dos signos artísticos
como disparadores das conversas e seus possíveis na constituição de gestos que produzem práticas curriculares que afirmam a vida como potência
inventiva. Além disso, lançaremos mão da cartografia como análise das linhas de vida e subjetividade que, podem ser produzidas. Dessa forma,
pretende-se estabelecer um modo que, permita dar continuidade à formação docente através de discussões e potencializações com os usos de filmes
(curtas e longas-metragens), vídeos, literaturas, arte e fotografias que permeiam os cotidianos dos espaços educativos infantis, bem como as que
poderão ser produzidas com o grupo desta unidade de ensino. Espera-se, assim, potencializar e criar gestos de significações que os signos artísticos
agenciam em composição com as processualidades formativas na constituição de currículos que rompam com o instituído e produza o que temos
chamado de curr culos-gestos”. O grupo da pesquisa ser constitu do pelas estudantes de pedagogia e por professores e equipe pedaggica do
Centro Municipal de Educaç o infantil da Rede Municipal de Serra/ES.
Aluno:
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Aluno:
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NATANA SAQUETTO NASCIMENTO
Danielle Santos Toscano de Brito
Márcia Peixoto Lea
Karine Ferreira Galvão Gonzaga
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Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO
E-mail: teresa.calvo@estacio.br
Docente orientador: Teresa Cristina Mate Calvo

RESUMO
Pesquisas recentes sobre práticas pedagógicas exploradas nos laboratórios de matemática, apontam para a contribuição do ensino de Educação
Matemática Crítica nos anos iniciais, no processo de compreensão de conceitos matemáticos vinculados a situações do cotidiano. Porém ainda existem
lacunas de investigação sobre estratégias didático-metodológicas de ensino que promovam a aprendizagem de conceitos matemáticos para os que
ensinam matemática nos anos iniciais, no caso, os pedagogos; numa perspectiva colaborativa, cooperativa e dialógica. Constatou-se no meio
acadêmico que problemas no uso de laboratório de matemática na formação do pedagogo, perpassa pelas crenças dos acadêmicos em relação à
matemática, carência de conhecimento dos sujeitos envolvidos, características e formas de uso de um laboratório voltado para a Educação
Matemática. Aí se revela a importância da prática na formação inicial de professores e a ênfase em oportunidades que promovam elaboração de
atividades, criação de materiais de ensino, reflexão e discussão sobre dificuldades e potencialidades encontradas em sala de aula. Neste sentido,
usufruir de um laboratório de Educação Matemática na formação do pedagogo, pode contribuir para mudança significativa do cenário atual brasileiro
sobre o conhecimento matemático nos anos iniciais. Como base teórica, este estudo apoia-se principalmente em Skovsmose (2001), Passos(2009) e
Lorenzato (2012). De tal maneira, este projeto explorará práticas pedagógicas realizadas em um laboratório de matemática, focadas no ensino lúdico
dos conceitos matemáticos, em especial aqueles vinculados à Educação Infantil e Ensino Fundamental I, campo de atuação de Pedagogos. Tem como
objetivo aprofundar os fundamentos teórico-práticos do ensino e da aprendizagem da matemática, expandindo assim conhecimentos pedagógicos
sobre o ensino de matemática através da aplicação de conhecimentos teóricos na prática. Do ponto de vista metodológico a investigação é uma
pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa. Sob a perspectiva da etnomatemática, D’Ambrósio (2004), defende a pesquisa qualitativa como
oportunidade de valorização de ideias e opiniões, dando significado as narrativas que não ficariam explícitas em uma pesquisa quantitativa. Os dados
serão coletados a partir de entrevistas, fotos, relatórios, questionários e vídeos.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
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Matheus Borges Gonçalves
ANA PAULA MARQUES SODRÉ DA MOTA
VANEIDE SOUZA DA CUNHA GONÇALVES
TEREZA CRISTINA ALVES OLINDINO
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Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado
Título: ALTERAÇÕES NO ESTADO DE HUMOR E REPOSTAS AFETIVAS DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS SUBMETIDOS A SESSÃO DE TREINAMENTO DE ALTA
INTENSIDADE UTILIZANDO PESO CORPORAL
E-mail: roberta.rica@estacio.br
Docente orientador: Roberta Luksevicius Rica

RESUMO
O método de treinamento intervalado de alta intensidade tornou-se uma ferramenta extremamente eficiente e segura para o aumento do
condicionamento físico para atletas e não atletas (ROZENEK et al, 2016), contudo, a pratica utilizando diferentes meio de treinamento ainda carece de
informações (MACHADO et al. 2016). De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte (THOMPSON 2017) o treinamento utilizando apenas
o peso corporal vem sendo considerado uma tendência importante nos últimos anos, sobretudo por permitir acessibilidade ao praticante e garantindo
amplitude a sua proposta. Considerando a lacuna de informações disponíveis na literatura o objetivo do presente estudo será investigar os efeitos
agudos de uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade utilizando peso corporal no estado de humor e respostas afetivas de indivíduos
saudáveis. A amostra será composta de 20 voluntários de ambos os sexos com idade entre 25 e 35 anos. O protocolo de exercício será realizado em
intensidade all out monitorada pela percepção subjetiva de esforço adaptada com scores entre 9 e 10. A organização das sessões será distribuída em
aquecimento de 5 min seguido por 20 séries de 30 segundos de exercício total e 30 segundos de recuperação passiva entre séries, totalizando 25
minutos de exercício. A seguinte ordem de exercício (5 séries para cada exercício) sera utilizada: polichinelo, burpee, escalador e agachamento com
salto. Os seguintes parâmetros serão analisados antes e após a sessão de treinamento de treinamento: concentração de lactato, percepções de
esforço, recuperação, dor, do estado de humor e prazer. Os dados serão expressados em média ± desvio padr o da média e diferenças estat sticas
ser o considerados com p 0,05. Teste de D’Agostino–Pearson ser aplicado para an lise da distribuiç o da normalidade. Os testes Student's t-test e
ANOVA One- ou Two- way seguidos por teste post-hoc Bonferroni’s ser realizado para comparar as diferenças entre os grupos. O effect size (ES) ser
realizado seguindo os critérios proposto por RHEA (2004), considerando como magnitude dos efeitos superficial valores <0,50, pequeno entre
0,50-1,25, moderado entre 1,25-1,9 e grande >2,0.
Aluno: DIMAS DOS SANTOS ROSA
Aluno: Yghor Raphael de Melo Oliveira
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Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título: DESCARTE DOMÉSTICO DE MEDICAMENTOS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS
E-mail: anezia.ribeiro@estacio.br
Docente orientador: Anézia Lima Chaves Ribeiro

RESUMO
Conforme o decreto no 10.388 de 05 de junho de 2020, a logís ca reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por
um conjunto de ações, procedimentos e meios des nados a viabilizar o retorno desses medicamentos e de suas embalagens ao setor empresarial.
Desta forma a logís ca reversa propõe res tuir ao setor empresarial, resíduos de medicamentos para des nação ﬁnal ambientalmente segura. O uso de
medicamentos é essencial para a manutenção da saúde da população. Entretanto, as apresentações das especialidades farmacêu cas com quan dades
aquém ou além dos esquemas posológicos normalmente empregados, causam o acúmulo nas residências e esses são descartados de maneira
inadequada, o que gera problemas ambientais e de saúde pública. O descarte indevido de medicamentos é uma importante causa da contaminação do
meio ambiente, que pode provocar o surgimento de várias doenças na população, a contaminação de diversas espécies da fauna e da ora do local, e,
diante do exposto é cada vez mais necessário o desenvolvimento de estudos e polí cas públicas que permitam o monitoramento destas substâncias
visando a diminuição do impacto ambiental produzido pelas mesmas. O obje vo geral deste estudo é o desenvolvimento de ações educa vas sobre o
descarte adequado de medicamentos. O estudo será desenvolvido nas dependências da Faculdade Estácio de Sá de Vitória/ES e Unidade de Saúde de
Jardim Camburi, no período de agosto de 2020 a julho de 2021. A metodologia será conduzida por meio de pesquisa descri va do po estudo de campo
com uma amostra de aproximadamente três mil par cipantes, cujo critério de seleção estabeleceu se por ser discente, docente ou outro colaborador
da Faculdade Estácio de Sá de Vitória/ES e os usuário da Unidade de Saúde de Jardim Camburi, com idade mínima de 18 anos e 80. Os par cipantes
serão distribuídos em três grupos da seguinte forma: Grupo 01: população com idade entre 18 a 39 anos; Grupo 02: população com idade entre 40 a 59
anos; Grupo 03: população com idade entre 60 a 80 anos de ambos os sexos. A amostragem trabalhada será estruturada e oriunda de ques onários
padronizados com abordagem direta a população alvo.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:
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PATRICIA DURVAL TELLES CAETANO
Barbara Martinelli de Aguiar
Thaís Maria Leopoldino Faé
Renan de Souza Barbosa

Curso do aluno:
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título: JUIZ DAS GARANTIAS: BUSCA DE SOLUÇÕES PARA VIABILIZAR A SUA EFICÁCIA NO SISTEMA ACUSATÓRIO BRASILEIRO
E-mail: paulo.rizzo@estacio.br
Docente orientador: Paulo Sergio Rizzo

RESUMO
A nova lei anticrime determina que o processo penal seja acompanhado por dois juízes. O primeiro deles seria o juiz de garantias, que será responsável
pela fase investigatória do processo, e o outro, atuaria na fase da instrução processual penal. A atuação do juiz das garantias ficaria limitada a fase da
colheita da prova no sistema inquisitivo, com o seu afastamento do sistema acusatório. Com isso, asseguraria maior veracidade a prova colhida na fase
do inquérito policial, afastando assim, a relativização dessas provas, na formação do livre convencimento motivado do juiz durante a instrução
processual penal. Ela evitaria, por exemplo, que um juiz que manifestou tendência contrária aos acusados na fase pré-processual, seguisse nessa linha
durante a instrução. Por outro lado, existe atualmente na Suprema Corte, uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, discutindo a
viabilidade de sua implantação na atual estrutura do Poder Judiciário Brasileiro. A justificativa pela escolha do tema, foi a necessidade de discutir no
meio acadêmico a criação do juiz das garantias, como forma de monitorar a lisura dos atos de investigação realizados pela autoridade policial na
condução do inquérito policial, pelo que, reside neste ponto um grande avanço promovido pela nova lei anticrime, pois, finalmente conduz o processo
penal à sua função constitucional de proteção de direitos e garantias fundamentais face ao poder punitivo do Estado. O objetivo do presente projeto
de iniciação científica é comprovar a necessidade da instauração do juiz das garantias no sistema acusatório brasileiro, para afastar de vez as críticas
dos advogados criminalistas, de que o juiz que atuou na fase da colheita da prova no inquérito, estaria em uma posição tendenciosa para
prematuramente formar o seu livre convencimento na futura sentença de mérito, ferindo assim o sistema acusatório. Para tanto, será utilizado como
metodologia de pesquisa qualitativa, para aprofundar os conhecimentos na doutrina e jurisprudência acerca do tema. Será de extrema relevância
interpretar fenômenos, no caso o juiz das garantias, para compreender o significado e efeito prático na colheita da prova no processo penal.
Aluno: Sarah Victoria Borges Lopes
Aluno: Bianca Cardoso de Pianti
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Título: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO AGRONEGÓCIO: ATUAÇÃO DA COMUNIDADE POMERANA NA AGRICULTURA FAMILIAR
E-mail: paulo.rizzo@estacio.br
Docente orientador: Paulo Sergio Rizzo

RESUMO
A chegada dos imigrantes germânicos, denominados pomeranos, na segunda metade do século XIX intimamente se relaciona com o processo de
interiorização no Estado do Espírito Santo, a despeito da já presença indígena na região. Seria no interior, ou mais especificamente, na serra capixaba,
que muito destes imigrantes começariam suas vidas no Brasil, em meio a um clima tropical, sujeitos a epidemias, adversidades de adaptação, entre
outras dificuldades. Deve-se principalmente a estes imigrantes a formação da agricultura familiar no solo espírito-santense, em detrimento de muitos
outros estados brasileiros que tiveram na monocultura, movidos a trabalho escravo. A justificativa da pesquisa, decorre da fundamental importância da
agricultura familiar, que tem um papel relevante no controle da inflação referente aos alimentos e o suprimento de todo mercado interno, bem como a
manutenção dos empregos na área rural, com qualidade de vida saudável. O grande objetivo desse projeto será demonstrar que é possível e viável a
proteção ambiental, praticada de forma sustentável, sem destruição do meio ambiente. Para tanto, terá como destaque interdisciplinar que o
agronegócio compartilhado com a economia familiar apresenta múltiplas facetas, como reduzir a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição. Ademais, considerando que o agronegócio é responsável por um grande crescimento da economia do Espírito Santo, pois vivemos em um
território de pequenos produtores rurais e que muitos dependem como fonte de renda o agronegócio. No presente projeto de iniciação científica, será
utilizado como metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa, para aprofundar os conhecimentos na doutrina e documentos consultados nos
órgãos de controle ambiental, bem como artigos científicos, desenvolvido na área da Sustentabilidade ambiental e do agronegócio, com enfoque na
agricultura familiar. Cabe esclarecer que terá um enfoque indutivo-documental, tendo em vista a pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial que
servirá de base para desenvolver o futuro artigo científico. Não será deixado de lado, uma pesquisa aos órgãos de controle ambiental, como o IBAMA,
SEAMA e entidades de associação de produtores rurais e comerciantes que atuam na área da agricultura familiar do agronegócio.
Aluno: Cláudia Mary Martins dos Santos
Aluno: Ana Claudia Vieira Damaceno
Aluno: Ana Carolina Bissolli Fairich
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Gestão
Projeto(s) do curso: Administração
Título: EMPREENDEDORISMO FEMININO: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO DAS MICROEMPREENDEDORAS INDIVIDUAIS NO ESTADO DO ES
E-mail: gabriela.linhaus@estacio.br
Docente orientador: Gabriela Favarato Linhaus

RESUMO
Este estudo procurará investigar e aprofundar a compreensão e os conceitos existentes na literatura a respeito do contexto do empreendedorismo
brasileiro. A nova ordem econômica, traduzida por um mundo globalizado com constantes alterações no ambiente externo e com características como
a precarização e a flexibilização do mundo do trabalho, favorecem a inserção das pessoas em outras atividades produtivas por causa da não absorção
da mão-de-obra. Segundo dados estatísticos do IBGE (2014), as mulheres brasileiras fazem parte do grupo que, apesar de alcançar o maior índice de
grau de escolaridade, encontra-se também na base da pirâmide, no que tange aos recursos financeiros que lhe são destinados por sua atuação
profissional, dados estes também constatados no relatório “O poder das mulheres avaliação das disparidades globais de g nero” do órum Econômico
Mundial (FEM) no ano posterior. No Brasil, somente a partir da década de 90, deu-se atenção às práticas e políticas empreendedoras, fenômeno esse já
ocorrido mundialmente, com a flexibilização do mundo do trabalho e o avanço tecnológico (CARREIRA, 2015). Como consequência da não recolocação
no mercado de trabalho e a necessidade, impulsionadas a manter a sua sobrevivência, em grande escala pelo exercício profissional informal, as
mulheres iniciam sua participação como empreendedoras (GIMENEZ, FERREIRA e RAMOS, 2017). Essa investigação se justifica, pois hoje, segundo o
SEBRAE (2015), as mulheres correspondem a 47% do total de MEI registrados no Brasil. Essa distribuição por sexo varia entre os diferentes setores e
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atividades. As mulheres são maioria entre os microempreendedores individuais da indústria (54%), serviços (52%) e comércio (51%). Poucos estudos
apresentados tratam do perfil das empreendedoras entrevistadas, descrevendo suas características pessoais, explanando como ocorreu o
desenvolvimento de seu empreendimento, bem como a sua visão atual e futura sobre os seus respectivos negócios (GIMENEZ, FERREIRA e RAMOS,
2017), ou seja, um vasto campo de estudo a ser explorado. Este estudo tem por objetivo apresentar o perfil das empreendedoras entrevistadas, suas
características pessoais, como ocorreu o desenvolvimento de seu empreendimento, bem como a sua visão atual e futura sobre os seus respectivos
negócios. A pesquisa será desenvolvida com base no método fenomenológico-interpretativista de Taylor e Bogdan (1997), que se revelou adequado
para identificar não somente as características explícitas das entrevistadas, mas também aspectos da subjetividade delas. Quanto ao instrumento
adotado, utilizar-se-á o roteiro de entrevista, retirado dos livros “Mulheres Empreendedoras” e “ itrine de Talentos”, baseados no modelo de ooley
(1990). A análise dos dados será realizada pelo método interpretativista de Taylor e Bogdan (1997), o qual consiste em apresentar o foco das questões,
bem como as respostas obtidas.
Aluno:
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Esdras Nascimento Ferrera
Igor Guinsberg Babilon
Gabriela Costa
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título: IMPLEMENTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD EM UMA REDE FARMACÊUTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E-mail: everton.cunha@estacio.br
Docente orientador: Everton Assis Cunha

RESUMO
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), nos últimos anos o mercado farmacêutico vem
experimentando crescimento econômico acima da média nacional, em comparação aos demais setores da economia brasileira, o que atraiu, e continua
atraindo, novos competidores para explorar esse setor. Nesse ínterim, o mercado capixaba de farmácias e drogarias vem sofrendo mudanças
estruturais significativas na última década, na medida em que experimenta um aumento expressivo no número de grandes redes que atuam no estado
do Espírito Santo, concentrando a competição essencialmente em torno de grandes marcas. Conforme o Conselho Regional de Farmácia (CRF),
atualmente o estado capixaba possui uma farmácia para cada 1.730 habitantes, ou seja, quase cinco vezes mais que o que recomenda a Organização
Mundial de Saúde (OMS). Esse fenômeno, que ocorre em nível estadual, vem provocando o aumento da rivalidade competitiva e exigindo das
farmácias e drogarias locais ações que lhes garantam competitividade no curto e longo prazo. No atual cenário de recessão econômica nacional, e
aumento do consumo de medicamentos, acredita-se que a rivalidade entre os players do setor farmacêutico irá aumentar e atrair ainda mais novos
competidores para o mercado nacional e estadual. Hoje, sobretudo na região metropolitana da grande Vitória, já é possível ver competidores com
pontos de venda (PDV) localizados em frente (ou ao lado) de seus principais concorrentes, o que eleva o poder de barganha dos clientes (PORTER,
1979) e acirra a rivalidade competitiva. Em função disso, esta pesquisa tem como objetivo central elaborar o Balanced Scorecard (BSC), à luz da
proposição de Kaplan e Norton (2008), em uma unidade de rede de farmácias capixabas. Para alcançar os objetivos deste esforço de pesquisa, serão
realizadas entrevistas em profundidade (MALHOTRA, 2006; CRESWELL, 2007), envolvendo os membros dos três níveis hierárquicos do negócio e
sessões de brainstorming, visando levantar informações estratégicas e gerar insights para novas ações que comporão o plano estratégico destinado a
proporcionar vantagem competitiva à organização estudada no período atual e pós-pandemia, tendo como horizonte temporal de três anos.
Aluno: Julia de Souza Freires

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Título: UMA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA B3 E O GERENCIAMENTO DE
RESULTADOS
E-mail: rodrigo.rampazzo@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo de Souza Rampazzo

RESUMO
O objetivo dessa pesquisa é investigar qual a relação entre a estratégia competitiva, a competição no mercado de produtos e o GR entre as empresas
de capital aberto listadas na B3. Justifica-se pela existência de poucas pesquisas na literatura brasileira relacionados ao estudo do gerenciamento de
resultados a partir das práticas da manipulação de atividades reais, uma vez que os estudos brasileiros em gerenciamento de resultados concentram-se
em investigar essa prática sob a ótica dos accruals discricionários, sendo as investigações por manipulação de atividades reais ainda incipientes no
Brasil (MARTINEZ, 2013; CUPERTINO, 2013). O segundo aspecto que fundamenta a contribuição acadêmica parte de que as relações entre o ambiente
competitivo e a qualidade da informação contábil possuem poucas evidências na literatura (ALMEIDA, 2010). Para testar a relação entre estratégia
competitiva, competição no mercado de produtos e o GR serão utilizados os dados das empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3 no período
de 2009 a 2019. Os dados serão coletados em bases anuais na Thomson Reuters Eikon de 2009 a 2018. ara estimar as manipulações pela via das
atividades reais serão utilizados os modelos econométricos, rodados através de regressões lineares múltiplas com dados em painel, conforme
construtos propostos por Roychowdhury (2006): (1) custos de produção anormais causados por manipulações do processo de fabricação; (2) fluxos de
caixa operacionais anormais causados por manipulações das atividades de vendas; e (3) gastos discricionários anormais causados por manipulações das
despesas discricionárias. Os resultados obtidos das regressões serão utilizados com variável dependente do construto final da pesquisa. O referencial
teórico e a revisão da literatura serão as bases para definição das variáveis independentes e de controle do construto final. Adicionalmente, como
forma de minimizar o problema da autocorrelação existentes, os erros serão agrupados ou clusterizar (ALMEIDA, 2010; CAMERON E K., 2009).
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RESUMO
O projeto de pesquisa que ora se apresenta busca proporcionar ao cidadão comum elementos para que ele consiga construir um juízo de cognição
próprio diante de tanta informação a que hoje tem acesso através de redes sociais, a que tem acesso através da rede mundial de computadores, e de
aplicativos de “smartfones”. A import ncia da presente pesquisa encontra-se na profunda interferência que os discurso ideológicos produzem na
política brasileira e que influenciaram a organização constitucional dos poderes do estado brasileiro atual, tendo em vista que as diversas formas de
linguagem utilizadas no cotidiano da vida dos cidadãos produzem efeitos práticos. Inicialmente pretendemos construir categorias de análise para
aplicar às correntes ideológicas existentes no cenário atual da política brasileira. Para atingir esse objetivo, pretendemos analisar, sob os parâmetros da
ética discursiva habermasiana e da proteção dos direitos humanos as correntes ideológicas presentes no cenário da política brasileira, e que
influenciaram a organização constitucional dos poderes do estado brasileiro atual, o que será feito através de três objetivos específicos: O primeiro
consiste em estabelecer as categorias de análise das correntes ideológicas objeto do projeto, partindo dos parâmetros da teoria da ação comunicativa
e da ética discursiva habermasiana e da proteção dos direitos humanos. Estas categorias de análise serão utilizadas como parâmetros teóricos de
análise e crítica das correntes ideológicas analisadas. O segundo consiste em correlacionar os períodos da República Liberal (1945 a 1964) e da
redemocratização (1984) até os dias atuais, para compreender quais correntes ideológicas estavam subjacentes aos dois contextos socioeconômicos e
político-jurídicos nas duas épocas. E o terceiro consiste em apresentar os resultados das análises e correlações realizadas, apresentando os resultados
em relação aos motivos relacionados à ruptura da democracia no período da República Liberal e os motivos apresentados hoje para sustentar uma
possível ruptura da democracia no cenário atual. Será utilizado como método para criação e aplicação das categorias de análise com base na teoria da
ética discursiva e na proteção dos direitos humanos o método de análise quantitativa onde o pesquisador não está dissociado do campo, mas nele
inserido. Será utilizado o método indiciário de Carlo Ginzburg para obtenção das notícias nos contextos ideológico-políticos nas épocas que estarão sob
análise. Tal pesquisa será pautada pela perspectiva interdisciplinar do Direito Constitucional correlacionada, no mínimo ao campo da ciência política e
da filosofia da linguagem.
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RESUMO
O whistleblower nada mais é do que uma fonte interna que dispara o alarme, isto é, aquele que assopra o apito para alertar a ocorrência de uma
irregularidade. Essa figura que funciona como um alardeador de irregularidades e ilícitos, é visto como um novo método de combate a corrupção
dentro de empresas, sejam elas privadas ou públicas. Essa técnica do whistleblowing vem sendo utilizada no mundo e foi, recentemente, introduzida
no ordenamento jurídico nacional pela Lei nº 13.608/18. Possui previsão na Convenção das Nações Unidas Contra Corrupção em seu art. 33 e na
Convenção Interamericana Contra Corrupção especificamente no art. 3, § 8º, tendo sido adotada em diversos países estrangeiros. Os estudos sobre
essas experiências internacionais são de relevante importância para o Brasil iniciar uma regulamentação sobre o tema. A figura, portanto, carece ainda
de maior regulamentação na medida em que parece genérica para a aplicação imediata. Os estudos feitos até aqui, mostram que há no país a
necessidade de efetivar uma lei de proteção ao denunciante de maneira a fortalecer esses canais de denúncia. O atual entendimento, em diversas
legislações do mundo, é que a figura do whistleblower é digna de tutela e incentivo. Visto isso, o estudo trará aspectos para uma estratégia políticocriminal que insere maior amparo a esse instituto. Além disso trará, a comparação do atual posicionamento do Brasil diante dos países que já possuem
leis efetivando tais práticas. Os profissionais que trabalham com integridade corporativa alimentaram muita expectativa em relação ao início do novo
governo federal este ano, sobretudo quanto à atuação do ex- ministro da Justiça, o ex-magistrado Sergio Moro, que se notabilizou pelo julgamento do
maior caso de corrupção corporativa do país, a Operação Lava Jato. No início do governo, foi apresentado à sociedade um projeto para alterar diversas
leis, denominado “Pacote Anticrime”, com o objetivo principal de melhorar o combate ao crime organizado e corrupção, entre outros ilícitos.
Inicialmente, uma das mudanças originalmente propostas e já submetidas a intenso debate social despertou atenção especial dos profissionais de
compliance: a alteração na Lei nº 13.608/18 (que trata dos disque-denúncias em investigações policiais) a fim de incluir provisão legal para que o
“denunciante de bem" ou histleblo er possa receber uma recompensa em dinheiro por suas denúncias.
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Título: A EFICÁCIA DO DIREITO À ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA GRAVE COMO FATOR DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO
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RESUMO
A presente pesquisa científica já se encontra em andamento, em caráter de voluntariado pelos pesquisadores, tendo sido, inclusive, contemplada com
aprovação de resumo pela Comissão Organizadora do 1º Seminário Internacional de Acessibilidade e Inclusão, realizado em Niterói/RJ, em setembro de
2019. Desenvolve-se a partir da análise dos marcos legais de proteção à pessoa com deficiência motora grave, nos planos interno e internacional, bem
como das boas práticas que têm sido adotadas pelas instituições de ensino superior no que tange à acessibilidade e inclusão em curso de graduação,
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mensurando o grau de atingimento da eficácia desses direitos, para pontuar progressos ou carências nos campos atitudinal, físico, pedagógico,
programático, instrumental e comunicacional. Nesse particular, foca-se o caso das pessoas com grave deficiência motora, em nível de tetraplegia, bem
como as respostas oferecidas, não somente pelo arcabouço normativo internacional e interno, mas também pelas práticas inclusivas adotadas,
superando a invisibilidade social que ensejava posturas pouco efetivas para enfrentamento da questão. Assim, a pesquisa tem o objetivo de identificar
os marcos legais de proteção à pessoa com deficiência, analisando sua eficácia inclusiva em termos de adequação das condições de acessibilidade
física, pedagógica, programática, instrumental e atitudinal para aluno que apresenta deficiência motora grave. Além disso, busca conhecer e retratar a
realidade de acesso do deficiente motor aos bens sociais do meio universitário e seu entorno, investigando programas sociais de apoio, de caráter
público ou privado, disponíveis à pessoa com deficiência motora grave para acessar o ensino superior. A abordagem teórica passa necessariamente
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e do contributo por ela trazido para a melhoria da condição da pessoa com deficiência,
quando foram positivados vários direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua condição pessoal e social, por meio da
valorização da dignidade humana. Avança-se, após, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, com
status de emenda constitucional. No plano interno busca suporte argumentativo na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência, 2015), a mais ampla lei no que se refere à acessibilidade, a qual faz uma completa previsão de todos os direitos inerentes à
pessoa, com enfoque na educação. De fato, ao ingressar na universidade, a pessoa com deficiência se depara com muitas barreiras que obstruem a sua
participação plena, porém com uma política pedagógica reforçada, inspirada nos principais avanços da legislação do tema em questão, é possível a
quebra dessas obstruções, de modo a assegurar a igualdade ideal de oportunidades entre todos. O grande desafio, portanto, é manter incorporado
esse modelo social em todas as políticas e em todos os programas públicos e privados para que as pessoas com deficiência sejam vistas com o
reconhecimento de suas diferenças, enaltecendo, antes de tudo, o elemento humano, a pessoa. Ao se identificar que a pessoa com deficiência de
natureza grave não deixa de ter aptidão para estar no meio social, exercendo o direito de acessar o ensino de maneira eficaz, com conforto e satisfação
na sua rotina, avança-se no sentido de promover a diversidade, defendida pelo modelo social dos direitos humanos.
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RESUMO
O ano de 2020 foi marcado pelo surgimento de uma pandemia global do vírus Covid19 que vem trazendo consequências sociais, políticas e econômicas
profundas e impactando o modo de vida que até então o mundo conhecia. A pandemia da Covid-19 desnuda ainda mais as fragilidades do Estado na
garantia dos direitos humanos, como o direito à saúde das pessoas, principalmente em países do sul global, como o Brasil, já enfraquecidos pelas
imensas desigualdades e por governos autoritários. Neste contexto, as demandas de justiça global em saúde não podem ser efetivamente satisfeitas
apenas pela ação do Estado. A complexidade do desafio ao equilíbrio do binômio saúde e desenvolvimento econômico, este último impactado
fortemente pelas severas medidas de isolamento e quarentena aplicadas pelos Estados de formas diferentes no mundo , não pode ser restabelecido
senão com ação conjunta de diversos atores globais. Esta pesquisa pretende focar nas empresas globais como atores relevantes na realização dos
direitos humanos em tempos de pandemia, dada o poder econômico do qual ainda dispõe e da influência que de fato tem nas políticas de estado.
Nesse sentido buscar-se-á analisar as “boas práticas” de algumas empresas globais no Brasil, disponíveis na plataforma “Pacto contra a Covid-19” –
iniciativa do Pacto Global Rede Brasil - segundo os princípios de Ruggie e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 16 da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas. A natureza interdisciplinar da pesquisa conjuga, por um lado, método de interpretação normativa dos direitos
humanos para parametrizar o direito à saúde global, com a compreensão sociológica da economia de mercado global, suas dinâmicas e principalmente
das atividades das empresas globais em suas particularidades. A partir da identificação e compreensão do campo investigado será possível aplicar os
padrões e normas de direitos humanos como parâmetro de avaliação das práticas das empresas e avaliar seu papel (práticas) e responsabilidades
(obrigações e deveres) com os direitos humanos.
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RESUMO
No cenário contemporâneo, com o avanço da globalização, da concentração urbana, dos contratos padronizados, aliados às inovações tecnológicas e
ao intenso fluxo de informações, mercadorias e pessoas, multiplicam-se as lesões de massa, capazes de causar danos a um grande número de
indivíduos. Buscando evitar o assoberbamento do Poder Judiciário e a dispersão da jurisprudência, para assegurar um processo mais célere, através do
julgamento conjunto de demandas que versem sobre questão de direito comum, o Direito Processual Civil brasileiro apresentou, a partir do Código de
Processo Civil de 2015, o desenvolvimento de um novel mecanismo, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Não obstante tenha
constado na exposição de motivos a nítida influência do mecanismo alemão do Musterverfahren, o instituto brasileiro não deixou de ser influenciado,
também, por diversas experiências do direito estrangeiro. O presente projeto terá como foco a delimitação à comparação com o Group Litigation
Order (GLO), justamente diante da crescente relevância do cenário anglo-saxão no direito brasileiro e por ser, também, um mecanismo mais antigo que
o brasileiro, que teve como propósito o aprimoramento da prestação jurisdicional. Para isso, tem como objetivo geral buscar propostas para o
aperfeiçoamento da solução coletiva de conflitos no Brasil a partir do estudo, em uma perspectiva comparada, do instituto do incidente de resolução
de demandas repetitivas (IRDR) e do Group Litigation Order (GLO). Através da pesquisa bibliográfica, documental e comparada, pretende-se realizar
como objetivos específicos da pesquisa: (i) a compreensão dos mecanismos de solução coletiva de conflitos existentes no Brasil e no Reino Unido; (ii) a
análise do instituto do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) no contexto da solução coletiva de conflitos; (iii) a compreensão do
instituto anglo-saxão do Group Litigation Order (GLO); (iv) o levantamento de dados sobre o quantitativo de incidentes suscitados e julgados no direito
brasileiro e no cenário anglo-saxão; (v) a realização de uma análise comparativa dos dados obtidos; (vi) a reflexão sobre como a experiência inglesa
poderia contribuir para o aprimoramento do instituto brasileiro. Não se pretende cometer o equívoco de supervalorizar modelos estrangeiros, mas
apenas, aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento do mecanismo estrangeiro, de forma a poder aprimorar o cenário da solução coletiva de
conflitos no Brasil. A partir das conclusões teóricas e dos dados obtidos, além do relatório da iniciação científica, pretende-se elaborar um artigo
científico, em conjunto com os discentes, sobre o tema, incentivando a pesquisa, o aprimoramento do conhecimento discente e a difusão do
conhecimento produzido no âmbito da Universidade Estácio de Sá.
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RESUMO
O moderno sistema processual está composto de técnicas variadas, voltadas à solução efetiva e em tempo razoável dos conflitos, tanto na esfera
individual, como na tutela coletiva. Nessa última área, o Código de Processo Civil de 2015 se imiscuiu consideravelmente, apesar de não tratar das
ações coletivas de maneira direta. O aperfeiçoamento do sistema de formação de precedentes vinculantes, cujas hipóteses estão indicadas nos cinco
incisos do art. 927, é instrumento com enorme potencial para atingir uma jurisprudência uniforme, íntegra, estável e coerente. Passa a existir uma
técnica voltada à segura seleção de um entendimento jurisprudencial. Atualmente, o microssistema de casos repetitivos desenhado, inaugurado pelos
recursos repetitivos, ainda na vigência do diploma de 1973, acaba por se aglutinar a outras técnicas, formando um microssistema de incidentes
fixadores de teses jurídicas, também integrado pelo incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e incidente de assunção de competência
(IAC). Em virtude da extensão do tema e do necessário aprofundamento dos institutos durante o tempo de pesquisa, o presente projeto estará
delimitado à apreciação dos dois últimos institutos. O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) é um dos principais instrumentos trazidos
a lume pelo Código de Processo Civil (CPC) brasileiro de 2015, com caráter repressivo, por depender da existência de processos em curso que versem
sobre a questão jurídica a ser pacificada, e vem despertando, desde os tenros momentos da sua concepção, acalorados debates em torno de variados
aspectos. Já o incidente de assunção de competência, embora possua uma natureza preventiva, dispensando a repetitividade, possui uma mesma
essência comum, que passa pela dinâmica de funcionamento e pelas finalidades perseguidas. Nesse diapasão, este projeto tentará se desenvolver, de
modo a oferecer subsídios para o estudo, o conhecimento, a interpretação e a aplicação dos institutos do IRDR e do IAC. Para isso, pretende-se analisar
e sistematizar estes institutos no ordenamento jurídico brasileiro, enfatizando as normas previstas no Código de Processo Civil de 2015 e os
julgamentos realizados pelos tribunais. O projeto iniciará pela análise das principais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca do IRDR e do
IAC, seguindo-se com o levantamento e a análise da prática dos tribunais nacionais, no âmbito da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, em termos de
suscitação, admissibilidade e julgamento do mérito deste mecanismo. A partir deste levantamento, pretende-se responder a algumas indagações. Em
primeiro lugar, pretende-se averiguar se o IRDR e o IAC estão sendo adotados pelos Tribunais brasileiros e de que forma isso vem ocorrendo. Para
tanto, será necessário verificar, comparativamente, a quantidade de IRDRs e de IACs suscitados. Em segundo lugar, quer-se examinar os sujeitos
processuais que mais suscitam os incidentes e os que possuem a maior taxa de êxito na suscitação. O terceiro questionamento importante que se
pretende fazer diz respeito ao grau de resistência que os Tribunais oferecem a esses instrumentos. O passo seguinte, que constitui o quarto
questionamento, é investigar os fundamentos utilizados pelos Tribunais para justificar a inadmissibilidade do IRDR e do IAC. Posteriormente, o quinto
questionamento a ser enfrentado será analisar, entre os incidentes admitidos, qual foi o tempo de tramitação no âmbito dos tribunais, de modo a
mensurar o intervalo entre a iniciativa de suscitação e o julgamento de admissibilidade e, ainda, entre o julgamento de admissibilidade e o julgamento
de mérito. O sexto e último questionamento consiste nos principais temas e assuntos tratados pelos incidentes suscitados. Pretende-se, com isso,
aferir se existem assuntos e temas com maior propensão de admissibilidade do que os demais, obtendo-se como resultado da pesquisa um artigo
científico escrito pelo proponente junto com os discentes.
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RESUMO
A presente pesquisa concentra sua atenção nas questões repetitivas perante os tribunais de segundo grau de jurisdição. Neles, grande parte das
demandas que hoje se encontram aguardando resolução do Poder Judiciário, são demandas de massa. Desses litígios, mormente no que toca a
Jurisdição Estadual, boa parte se traduz em causas relativas a verbas, gratificações, adicionais e outras formas de remuneração do servidor público;
empréstimos consignados; causas previdenciárias; tarifas que compõem a base de cálculo de tributos; e ação de busca e apreensão de bem móvel.
Objetivando a otimização de recursos públicos, o aumento da resolutividade processual, diminuição da duração do processo, e a melhor isonomia no
tratamento dos sujeitos submetidos ao mesmo regramento jurídico, pretende-se analisar a figura do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), como mecanismo para solução rápida, isonômica e econômica dos litígios de massa. O estudo é amparado na justificativa de que o Poder
Judiciário se encontra assolado de processos, em demandas múltiplas, muitas das quais relativas não somente ao servidor público, mas também ao
consumo e à prestação do serviço público, a desafiar uma solução adequada e rápida, minorando os danos causados pelo elevado decurso de tempo às
partes litigantes. O problema que se apresenta, então, é sobre a viabilidade da aplicação do IRDR às demandas que, quantitativamente, mais se
apresentam ao Poder Judiciário dos Estados da Federação. Na primeira parte da pesquisa, será efetuada uma análise da natureza dos conflitos de
massa, o volume de ações dessa natureza que tramitam, e as possíveis causas dessa multiplicidade. Nessa etapa da pesquisa, será realizada uma análise
de direito comparado, investigando os principais institutos processuais adotados por países estrangeiros para tratar coletivamente as demandas
individuais repetitivas, a fim de, baseando-se na experiência já vivenciada por estes países, avaliar se o IRDR tem sido um instrumento de efetivação de
uma prestação jurisdicional justa, amoldado à realidade jurídica brasileira. Após, tratar-se-á do IRDR propriamente dito, analisando o que são os
direitos individuais homogêneos que geram as demanadas repetitivas, diferenciando-os dos direitos individuais homogêneos que se encontram no
âmbito do processo coletivo. Em sequência, analisar-se-á a natureza jurídica do IRDR como um meio processual objetivo para a fixação de teses
jurídicas que resolvem conflitos de massas. Posteriormente, o processamento do IRDR será investigado nas suas três fases: instauração e admissão;
afetação; e instrução e julgamento. Compreendendo o instituto em sua integralidade, a parte final da pesquisa possui viés prático, em cuja qual serão
analisados cada um dos dezoito incidentes de resolução de demandas repetitivas já instaurados perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro desde o início da vigência do Código de Processo Civil. Nessa terceira parte estará presente o objetivo primordial deste trabalho, que não é
outro senão o de aferir, nos processos já julgados e nos que aguardam a definição da tese jurídica, se o IRDR cumpre sua missão institucional, sem
escapar das principais críticas doutrinárias a ele até então tecidas. Será empregada a metodologia dedutiva. Serão utilizados os métodos comparativos,
pesquisa bibliográfica e análise empírica da jurisprudência.
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RESUMO
As medidas restritivas impostas pelo poder público brasileiro, a fim de debelar o avanço da COVID-19 no país, acarretaram diversos efeitos
econômicos, jurídicos e políticos. Dentro desse contexto, no qual o Estado precisa agir rápido para afastar os impactos deletérios da crise sanitária,
eventualmente podem ser adotados critérios e ações questionáveis à luz da Constituição Federal. É nesse sentido que, inicialmente, se ambiciona
estudar o pragmatismo constitucional explicitado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Tal fenômeno já foi experimentado por outros países,
como Portugal, que diante da crise financeira vivenciada, passou a gerar a denominada “jurisprud ncia da crise”. om base neste olhar, o projeto tem
como objetivo analisar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal durante a crise sanitária a fim de se dimensionar o impacto das medidas
restritivas aos direitos fundamentais e o gerenciamento da crise por meio de decisão da corte brasileira. Por fim, o projeto tem por objetivo
correlacionar as decisões da Corte brasileira com o tema do biopoder e da necropolítica. É importante observar que, antes mesmo da declaração de
pandemia do coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, vários países do mundo adotaram medidas de contenção e combate ao vírus. Entre eles
o Brasil, que editou a Lei nº 13.979, em 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional. Segundo a lei, as ações estabelecidas objetivam a proteção de toda a coletividade. Para tanto, a lei definiu medidas, como o
isolamento, a quarentena e a determinação de realização compulsória, como por exemplo, de exames médicos, de coleta de amostras clínicas e de
vacinação, entre outras medidas profiláticas. A temática proposta é considerada de alta relevância, na medida que a Constituição Federal de 1988
consagrou o maior número de direitos e garantias fundamentais de todo o constitucionalismo brasileiro até então. Apesar disso, é fundamental
reconhecer que nenhum direito fundamental é absoluto, o que nos faz refletir sobre a possibilidade ou não de medidas restritivas relativizarem
conquistas do povo brasileiro em tempos de crise. A partir da problematização apresentada, devem ser adotadas premissas metodológicas de estudo
que obrigam um aprofundamento de cunho bibliográfico, bem como a análise dos atos normativos editados pelos poderes públicos, em todos os níveis
que afetem os direitos fundamentais.
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RESUMO
O “direito de ser deixado só” revela a necessidade de proteção de aspectos da vida privada, que integra a tutela da personalidade humana. A
conceituação do Direito à Privacidade é algo que demonstra complexidade acentuada, visto suas tênues e contínuas mudanças, acompanhando as
tendências sociais, econômicas e evolutivas. A interferência da subjetividade inerente aos conceitos sociais, hoje, aliada à tecnologia, trouxeram uma
nova roupagem aos conceitos e aplicações do Direito à Privacidade, fruto da sociedade de informação em um mundo globalizado e realçada pelo
impacto da Indústria 4.0, com a utilização da Inteligência Artificial, da Internet das Coisas e das relações no âmbito das redes sociais. Embora
inicialmente a ideia da privacidade se demonstre vaga, tal interpretação gera vertentes tanto no sentido literal de ser deixado só, quanto no sentido
subjetivo de não sofrer ingerência externa ao seu estado literal, abrangendo, com isso a interferência de outros indivíduos, sejam pessoas naturais,
jurídicas ou entes estatais, em sua vida privada cotidiana, sem a devida imposição legal, nos casos em que se faça necessário algum tipo de intervenção
coercitiva, cabendo ao Estado tutelar essa privacidade, protegendo o indivíduo frente a terceiros (HIRATA, 2017). A privacidade além de ser um dos
atributos humanos, protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, também é protegida pela Constituição Federal de 1988,
assegurada como direito fundamental. A era digital vem remodelando o direito à privacidade, que vem sofrendo grandes transformações no contexto
da sociedade da informação. Assim, o que se busca é uma melhor compreensão do atual quadro de proteção jurídica da privacidade e da intimidade. O
conceito arcaico sobre a inviolabilidade do lar, vida privada, intimidade, honra e imagem, vem sendo completamente transformado e revigorado. São
diversas as possibilidades de questionamentos envolvendo a proteção da privacidade, especialmente a partir da constatação da necessidade de
resguardar dados e informações pessoais na era digital. Além das inúmeras vantagens de se viver em um mundo conectado, a era digital também
apresenta vulnerabilidades, configuradas através de práticas como as de cyberbulling, revenge porn, blackmail, espionagem e diversas outras que
surgiram das tecnologias emergentes. O objetivo é demonstrar a necessidade de proteção do Direito à privacidade na era digital, compatibilizando com
a evolução da tecnologia e com direitos fundamentais passíveis de colisão, tais como o Direito ao Esquecimento e a Liberdade de Imprensa. Temas que
certamente ampliam a dimensão e a importância do debate. A metodologia da pesquisa é a revisão integrada de obras nacionais e internacionais que
abordam o tema, bem como da doutrina e jurisprudência correlatas.
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RESUMO
A pessoa idosa, merece uma atenção e cuidado especial, notadamente no reconhecimento e proteção de direitos. Destaque maior se dá em relação
aos pacientes idosos, que devido a situação de vulnerabilidade precisa de uma proteção jurídica específica. Em nosso ordenamento jurídico a
Constituição Federal de 1988, em seu artigo seu artigo 230 apresenta a seguinte disposição: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar
as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. No ano de
2003, foi publicado o Estatuto do Idoso, com objetivo regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Todavia, muitos direitos reconhecidos nas legislações internas dos países são ignorados e desrespeitados. Para o fortalecimento e reconhecimento de
direitos, bem como sua fiscalização, em 2015, no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA) foi aprovada a Convenção Interamericana
sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, sendo que o Brasil foi o primeiro país a assinar o documento, juntamente com a Argentina,
Chile, Costa Rica e Uruguai. A Convenção permitirá reforçar as obrigações jurídicas de respeitar, promover e realizar os direitos humanos das pessoas
idosas e conforme os seus defensores, implicará na obrigação dos Estados participantes em adotar medidas, com intuito de garantir à pessoa idosa um
tratamento diferenciado e preferencial em todos os âmbitos. O objetivo geral do projeto de pesquisa é de identificar e contextualizar os principais
direitos dos pacientes idosos previstos no sistema interamericano de proteção dos Direitos Humanos, notadamente os previstos na Convenção
Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. São propostos como objetivos específicos da pesquisa: a) Analisar a
abordagem de proteção dos direitos dos pacientes idosos nos tratados e convenções de Direitos Humanos; b) Verificar a legislação nacional de
proteção dos pacientes idosos; c) Analisar e verificar quantitativamente o fenômeno de envelhecimento da população no Brasil atual e sua projeção
junto aos órgãos de pesquisa – IBGE; d) Verificar o andamento de tramitação de aprovação no Congresso Nacional da Convenção Interamericana sobre
UNESA

a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas; e) Verificar a existência de documentos normativos de proteção dos pacientes idosos e qual
proteção conferida. Em relação à metodologia, se trata de pesquisa voltada para a iniciação científica e nesse caso a investigação possui um caráter
predominantemente descritivo com análise da bibliografia e documentos legais. Quanto à abordagem, é possível classificar a presente investigação de
descritiva e de análise de documentos, e, no que se refere aos procedimentos, serão utilizados a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental
(legislação, tratados e convenções internacionais, busca de dados em órgãos específicos, como IBGE e demais órgãos públicos de dados disponíveis ao
público).
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RESUMO
A globalização, lato sensu, pode ser entendida como um fenômeno de integração política, cultural, social, econômica e jurídica que ultrapassa
fronteiras. Assim, por sua natureza de intercomunicação, possibilita o diálogo e a troca, entre diversas nações, de conceitos e ferramentas que melhor
atendam às necessidades individuais e coletivas. Evidentemente que a globalização produz efeitos no mundo jurídico. Acredita-se que um dos efeitos
da globalização judicial é a aproximação dos sistemas jurídicos criando sistemas jurídicos híbridos. É perceptível que o sistema jurídico brasileiro avança
para um sistema híbrido, dada a forte influência dos mecanismos utilizados no sistema de direito comum, para conter demandas em massa. Michelle
Taruffo nos ensina que, por muitos anos, fomos informados de diferenças clássicas entre os dois sistemas, como, por exemplo, no sentido de que o
common law seria um modelo essencialmente oral, enquanto o civil law seria norteado pela escrita. No entanto, conclui Taruffo, essa premissa não é
verdadeira, pois o sistema de common law contém muitos atos escritos, e essa tendência vem-se acentuando nos anos recentes, acrescentando que,
em contrapartida, no civil law, a oralidade tem sido oportunizada e, por vezes, até mesmo priorizada. O fato é que esses modelos jurídicos tradicionais
vêm passando por transformações constantes, a ponto de não mais apresentar distinções tão rígidas. A necessidade de transformação também atingiu
o sistema civil law. Sempre se acreditou em um modelo único de civil law, homogêneo, o qual, contudo, nunca existiu de forma efetiva. Ao contrário,
esse modelo sempre se caracterizou por uma pluralidade de fontes, entre códigos e estatutos. O civil law se caracteriza, basicamente, por ser um
modelo hierárquico, originário da tradição romano-germânico, exercido por juízes técnicos que se tornam vitalícios após ingresso por concurso público
(em alguns países, inclusive no Brasil). Nesse sistema, há uma tendência à especialização entre os magistrados. Suas decisões são pautadas pela
legalidade, contando com uma farta disposição de recursos para as instâncias superiores, pela prevalência de provas escritas e pela preocupação de
documentar tudo, de modo que o tribunal venha a ter condições idênticas para o exercício da cognição. No sistema common law, por sua vez, a
escolha dos juízes sofre forte influência política, não existem tantas especializações e, em vez de se optar por recursos para instâncias superiores, é
comum pedir revisão ao próprio juiz prolator da decisão. Observa-se, contudo, na sociedade contemporânea que vive sob a égide do sistema civil law,
que a lei, sozinha, não é capaz de alcançar todas as situações concretas submetidas ao Poder Judiciário. Atualmente, buscar outras fontes, inclusive a
jurisprudência e a doutrina, é essencial para o juiz, pois, diante de uma sociedade institucionalizada e de amplo acesso à justiça, verifica-se, com mais
frequência, a possibilidade de os chamados hard cases (casos complexos) serem encaminhados e submetidos ao Poder Judiciário. Conclui-se que, a seu
modo, mesmo com as diferenças apontadas, ambos procuram atender aos anseios dos jurisdicionados quanto à composição de conflitos de forma
célere e justa. E, a despeito das peculiaridades de cada sistema, ambos têm objetivos em comum: respeitar a igualdade e a previsibilidade. O projeto de
pesquisa tem por objetivo analisar esta aproximação dos sistemas jurídicos e esta adoção no Brasil de um sistema jurídico híbrido, sobretudo, diante da
adoção da Teoria dos Precedentes.
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RESUMO
Com a edição do novo Código de Processo Civil, pode-se dizer que há um sistema de pronunciamentos qualificados, que não pode ser considerado
como um regime típico de stare decisis. Porém, não existe apenas um mero efeito persuasivo nas hipóteses indicadas nos cinco incisos do art. 927. Esse
sistema de precedentes vinculantes, também chamados precedentes qualificados, pretende garantir a uniformização da jurisprudência, mantendo-a
estável, íntegra e coerente, conforme estabelece o art. 926 do referido Código. Passa a existir uma técnica voltada à segura seleção de um
entendimento jurisprudencial. Atualmente, o microssistema de casos repetitivos desenhado, inaugurado pelos recursos repetitivos, ainda na vigência
do diploma de 1973, acaba por se aglutinar a outras técnicas, formando um microssistema de incidentes fixadores de teses jurídicas, também integrado
pelo incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e incidente de assunção de competência (IAC). Nesse projeto, pretende-se estudar
especificamente o tema dos recursos repetitivos, instrumento que inaugurou o julgamento dos casos repetitivos, enfatizando as normas previstas
nesse diploma e os julgamentos realizados pelos Tribunais Superiores. O incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de
competência são objeto de outro projeto de pesquisa. Os objetivos específicos deste projeto são (i) realizar o levantamento e leitura de material
bibliográfico relacionado ao tema precedentes e jurisprudência, no direito nacional, com foco no procedimento de recursos repetitivos; (ii) analisar a
quantidade de recursos repetitivos suscitados durante a vigência do Código de Processo Civil; (iii) mensurar o intervalo entre a iniciativa de suscitação e
o julgamento de admissibilidade e, ainda, entre o julgamento de admissibilidade e o julgamento de mérito de mérito desse procedimento; (iv)
identificar os principais temas e assuntos tratados pelos recursos repetitivos desde a vigência do Código de Processo Civil de 2015; (v) aferir as teses
jurídicas já fixadas desde a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e (vi) verificar a aplicação da tese jurídica nos processos pendentes. Frisa-se
que o proponente possui tanto experiência prática no tema dos precedentes qualificados, na qualidade de magistrado, como teórica, introduzido nas
aulas ministradas no Programa de Pós-Graduação em Direito desta Universidade e que pretende ampliar a discussão aos alunos da graduação. O
projeto de iniciação científica será desenvolvido mediante a investigação bibliográfica e documental, a partir de livros, artigos científicos publicados e
textos acadêmicos, como teses e dissertações e legislação. Adicionalmente, serão utilizados como fonte de pesquisa documentos judiciais e dados
disponibilizados nos endereços eletrônicos principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal do Trabalho, mas também a aplicação desses precedentes qualificados formados em recursos repetitivos pelos Tribunais de Justiça, Tribunais
Regionais Federais e dos Tribunais Regionais do Trabalho, além dos dados disponíveis no Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas
Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Como produto final da pesquisa, pretende-se elaborar um
artigo científico pelo docente, com a colaboração dos discentes.
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RESUMO
Common law e civil law são duas tradições jurídicas distintas, integradas por institutos próprios. Nos países de common law, a tomada de decisão é
realizada com base em precedentes. Já nos países de civil law, valoriza-se a aplicação das leis e códigos, sem que os precedentes e a jurisprudência
tenham um papel relevante enquanto fonte do Direito. No Brasil, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), foi criado
um sistema de precedentes vinculantes, também chamados precedentes qualificados, previstos no artigo 927 do referido código, para garantir a
uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Esse sistema de precedentes vinculantes previsto pelo código insere o país
em um contexto híbrido, que, aparentemente, não segue a tradição do common law, pelo menos não tal como originalmente reconhecida, mas
também não se caracterizaria, em princípio, como típico da tradição de civil law. Sendo assim, revela-se importante estudar essas duas tradições, para
analisar o cenário brasileiro de precedentes qualificados. Considerando que o artigo 927 do código possui 5 (cinco) incisos, sendo que o inciso III é
composto de três mecanismos distintos, delimitou-se o tema da pesquisa ao instituto do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), uma
das principais inovações do novel diploma e que integra, junto com os recursos repetitivos e o incidente de assunção de competência (IAC), um
microssistema fixador de teses jurídicas. O objetivo geral do projeto é analisar o modelo brasileiro de precedentes, dentro de um contexto das
tradições jurídicas de civil law e de common law, a partir da fixação e a aplicação das teses firmadas no âmbito do incidente de resolução de demandas
repetitivas, durante a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Os objetivos específicos são (i) a análise dos precedentes no cenário de civil law e
de common law; (ii) o estudo do desenvolvimento dos precedentes e da jurisprudência no Código de Processo Civil de 2015; (iii) a compreensão do
novel instituto do incidente de resolução de demandas repetitivas; (iv) o estudo do procedimento para a fixação da tese jurídica no incidente de
resolução de demandas repetitivas; (v) o levantamento das teses jurídicas já fixadas no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas; (vi)
a pesquisa sobre a aplicação das teses fixadas no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas; (vii) a análise crítica do modelo brasileiro
de precedentes. Para cumprir esses objetivos, através da pesquisa bibliográfica e documental, além da coleta de dados no endereço eletrônico dos
tribunais brasileiros na Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, será oferecido um tratamento quanti-qualitativo às informações obtidas. A partir das
conclusões teóricas e dos dados obtidos, além do relatório da iniciação científica, pretende-se elaborar um artigo científico, em conjunto com os
discentes, sobre o tema, incentivando a pesquisa, o aprimoramento do conhecimento discente e a difusão do conhecimento produzido no âmbito da
Universidade Estácio de Sá.
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RESUMO
O Código de Processo Civil de 2015 prevê um regramento específico no sentido de consolidar um modelo estruturante que busca conferir
normatividade aos precedentes judiciais. Dentro desse cenário, decisões judiciais assumiram um viés construtivista, revisando o modelo clássico do juiz
boca da lei ao se atribuir responsabilidades que superavam as margens interpretativas propostas pelo positivismo jurídico. No Brasil, o protagonismo
judicial encontra, no sincretismo das tradições, o caminho para se livrar das amarras e alcançar o patamar de personagem essencial no jogo
democrático. O Código de Processo Civil, vigente a partir de 2016, buscou estabelecer regras acerca do sistema de precedentes, numa nítida
preocupação em fornecer parâmetros legais para a aplicação das teses jurídicas construídas no âmbito dos Tribunais, destacando-se a formulação de
disposições gerais e a introdução de mecanismos de padronização decisória. Não é, de fato, a primeira medida de incorporação, visto que leis de
natureza processual foram gradualmente inseridas em nosso ordenamento jurídico dando relevo às orientações firmadas capazes de servir de
referencial decisório vinculante para os demais juízes. As súmulas vinculantes, a uniformização de jurisprudência, as súmulas impeditivas de recursos
são exemplos de mecanismos de padronização decisória, que surgiram dentro dessa perspectiva de se criar enunciados dotados de normatividade
capazes de estabelecer uma vinculação vertical e horizontal entre os órgãos do Judiciário. O Incidente de Resolução de demandas Repetitivas, previsto
nos arts. 976 ao 987 do CPC e o Incidente de Assunção de Competência, previsto no art. 947 do CPC são verdadeiras inovações inseridas pelo CPC e
permitem que os Tribunais uniformizem sua jurisprudência de modo a conferir estabilidade, integridade e coerência decisórias, em respeito ao
comando descrito no art. 926 do CPC. O resultado desse movimento de aproximação ainda é desconhecido, sendo objeto de inúmeras análises e
projeções, no entanto, é possível afirmar que a importância assumida pelas decisões judiciais é uma realidade que se consolida a despeito dos receios
acerca da possíveis mudanças na compreensão dos papéis dos atores do Estado. Nesse sentido, é preciso verificar o comportamento dos Tribunais
quanto à aplicabilidade dos institutos desde a vigência do Novo diploma processual civil. A investigação dos institutos mostra-se relevante no sentido
de se compreender o tratamento dado pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal no que diz respeito aos instrumentos de
padronização decisória inseridos pelo CPC. Propõe-se o levantamento, por meio de pesquisa nos sítios eletrônicos dos respectivos Tribunais, dos dados
que permitam uma aferição quantitativa dos incidentes instaurados desde o início de vigência do Código até o final de 2020, estabelecendo-se um
recorte temporal na pesquisa de modo a permitir um quadro crítico exequível. Objetiva-se identificar, dentro dos incidentes apontados, os números
de IRDR e IAC instaurados pelos Tribunais, os suscitantes, a origem, o tempo de julgamento, a realização de audiências públicas, participação de amicus
curiae e a publicidade das teses firmadas. Como destacado, a pesquisa será realizada por meio dos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, considerando a necessária publicidade determinada pelo art. 927 §5º do CPC. A metodologia adotada segue o modelo
exploratório por meio de levantamento dos dados portais eletrônicos dos Tribunais. A observação permitirá verificar a efetiva adesão dos Tribunais
acerca dos mecanismos de padronização decisória, a adequação do tempo para processamento e julgamento, a democratização do debate que
precedeu a formação da tese, o nível de participação dos demais atores processuais e a publicidade dos precedentes nos portais eletrônicos dos
Tribunais.
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RESUMO
O planejamento urbano nas cidades brasileiras ainda prioriza os modos motorizados - especialmente o transporte individual. Niterói não é diferente e
representa um modelo insustentável que traz desafios sociais, econômicos e ambientais. Por outro lado, existem várias iniciativas inovadoras que
promovem a mobilidade ativa. Este projeto objetiva analisar a infraestrutura cicloviária e as políticas de mobilidade do município de Niterói – RJ, cuja
importância tem aumentado nos últimos anos em prol de uma mobilidade urbana mais sustentável. Soma-se a isso a recente pandemia de coronavírus,
onde o modal bicicleta é tido como forma de deslocamento segura para contenção de propagação do vírus. Além do mais, há uma tendência mundial a
adoção desse tipo de mobilidade, visando à sustentabilidade e as novas formas de entender cidade. O número de pessoas que buscam novas
alternativas mediante as condições atuais de deslocamento do município só aumenta. Niterói conta com aproximadamente 30 quilômetros de ciclovias
e ciclofaixas construídas, dos quais 15 quilômetros foram construídos na atual gestão municipal, o que perfazem ainda uma extensão cicloviária
pequena frente ao tamanho e às potencialidades que o modal tem nesta localidade. Outro fato é o aumento substancial no número de pessoas que
buscam a bicicleta como alternativa, conforme dados do programa “Niterói por bicicletas”, a ser estudado durante o desenvolvimento do projeto
proposto. Assim, a cada dia que passa a mobilidade por bicicletas assume um papel mais relevante, como alternativa de mobilidade sustentável, não só
na vida dos niteroienses como em outras cidades do mundo. Esse aumento da malha cicloviária incentivou um grande número de ciclistas a adotar a
bicicleta como meio de transporte. Antes vistas com mais frequência no calçadão da orla e nas áreas de lazer, as bicicletas se proliferaram pelas ruas e
passaram a ser usadas como modo para ir ao trabalho e levar as crianças para a escola, por exemplo. Além disso, a cidade possui potencial para
ampliação dessa modalidade a partir de suas condicionantes geomorfológicas e climáticas, que favorecem a ciclomobilidade. De acordo com dados da
Prefeitura, já foram implantados 20 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas, a maior parte utilizando faixas laterais de corredores de ônibus, como
na TransOceânica. Nesse sentido, repensar as formas de deslocamento é um fato preponderante para que o espaço de pedestre seja determinante e
que outros modos leves de deslocamento, como a bicicleta também sejam favorecidos. Sendo assim, esse meio de transporte tem demonstrado ser
benéfico coletiva ou individualmente, uma vez que, oferece vantagens à saúde de quem pedala pela prática de exercício físico e por ser um modo
barato e rápido comparado a outros meios, além disso, outros dados chamam a atenção para os benefícios do uso da bicicleta como modal de
transporte diário. Outro ponto de investigação fundamental diz respeito ao fato do Brasil enfrentar uma pandemia que irá modificar as formas de
deslocamento da população. Neste sentido, há de se averiguar como a mobilidade por bicicletas pode ser implementada nesta cidade, em virtude do
fato deste tipo de deslocamento ser atualmente celebrado como o mais seguro para a contenção da propagação do vírus. Dessa forma, este projeto se
propõe a investigação da infraestrutura e dos planos de mobilidade sustentável para o município de Niterói no âmbito do planejamento urbano e
regional e indica diretrizes para o desenvolvimento sustentável apoiado na modalidade bicicleta como enfrentamento tanto dos problemas de
mobilidade existentes no município quanto das ações de contenção da pandemia de coronavírus.
Aluno: Vanessa Amorim Sol
Aluno: Iago Ferreira Carvalho

Curso do aluno: ARQUITETURA E URBANISMO
Curso do aluno: ARQUITETURA E URBANISMO

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O POTENCIAL DOS VAZIOS URBANOS NO PROCESSO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. O
CASO REFERÊNCIA DA PAISAGEM DE NOVA IGUAÇU/RJ
E-mail: marlise.aguiar@estacio.br
Docente orientador: Marlise Sanchotene de Aguiar

RESUMO
Análises dos processos de ocupação urbana de grandes cidades e demais municípios de regiões metropolitanas brasileiras a partir da segunda metade
do século XX têm demonstrado a dificuldade de modelar e regular os processos de ocupação acarretados pelo crescimento descontrolado da
população, resultando na ocupação dispersa e fragmentada de espaços periféricos. Em oposição a esses espaços de infraestrutura escassa, as áreas
centrais ganharam destaque a partir dos anos 1980 dentro de novos programas espaciais de projetos urbanos, pois oferecem vazios urbanos em áreas
já consolidadas. Ao refletirmos as questões urbanas em contexto metropolitano, a Baixada Fluminense, por exemplo, foi uma das regiões pouco
beneficiadas com as transformações urbanas em razão da recente oportunidade dos megaeventos ocorridos na capital (Copa do Mundo 2014 e
Olimpíadas 2016). O Rio de Janeiro concentrou os recursos investidos em áreas específicas da cidade o que privilegiou o processo de especulação
imobiliária em bairros como a Barra da Tijuca e a Zona Portuária. E mesmo as obras de mobilidade não atingiram amplamente a escala da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, pois, se por um lado o BRT da TransBrasil beneficiou parcialmente a cidade de Nova Iguaçu por facilitar o acesso à
Rodovia Presidente Dutra, por outro lado, as obras que constituiriam o BRT da TransLight não saíram do papel. Esta pesquisa trata da problemática dos
vazios urbanos nos centros históricos periféricos adotando como caso referência a cidade de Nova Iguaçu para, futuramente, desenvolver outros
estudos comparativos entre os municípios que compõem a Baixada Fluminense. A metodologia adotada trata-se de uma abordagem exploratória
qualitativa de caso referência e considera como método a constituição de diferentes planilhas para reunir, catalogar e sistematizar dados dos terrenos
e edifícios estudados. O objetivo da pesquisa é fazer emergir os vazios urbanos, considerando seus processos de surgimento e reapropriação, em suas
diferentes nuances e refletindo se a transformação da paisagem está em consoante com as políticas de preservação ambiental em busca do
desenvolvimento urbano sustentável. Essa discussão mostra-se fundamental já que vem problematizar os impactos negativos do cenário de
desaceleração econômica ocorrido nos últimos anos e de aquecimento do mercado imobiliário que testemunhamos atualmente na Baixada
Fluminense.
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RESUMO
Abordar o tema da sustentabilidade requer uma reflexão acerca dos avanços alcançados pelas conferências do meio ambiente que (re)elaboram
constantemente os princípios da agenda urbana para enfrentamento dos impactos negativos da expansão planetária. O planejamento e gestão urbanos
do início da década de 1980 não só não atendeu aos problemas locais como agravou as questões habitacionais ao intensificar ações de remoção
forçada das comunidades como uma resposta a um projeto de nação amplo e voltado para a sua internacionalização. Assim, os problemas das regiões
metropolitanas se agravam pelas condições precárias de existência da maior parte de sua população. Assim, a dialética entre globalização e
fragmentação constitui relevante foco para a compreensão das din micas territoriais da paisagem de frentes d’água, especialmente, nos municípios
periféricos dessas áreas. Esse projeto de pesquisa objetiva realizar uma leitura interescalar das dinâmicas territoriais contemporâneas e seus reflexos
na paisagem de frentes d’água adotando como caso refer ncia as recentes intervenções urbanas do Projeto Iguaçu (2011 s margens do Rio Botas, no
UNESA

Município de Nova Iguaçu. Considerando-se o papel dos rios na formação de sua identidade territorial representado pela razão principal de sua
ocupação, busca-se debater sobre a transformação da paisagem de frentes d’água luz de tr s dimensões principais sustentabilidade socioambiental,
políticas públicas de acesso à moradia e direito à cidade. A presente discussão justifica-se pela relevância da problemática da degradação dos recursos
hídricos da Baixada Fluminense que é agravada pelo padrão de ocupação do solo, ausência de infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto e
drenagem da água da chuva e proliferação de loteamentos precários ao longo dos cursos d’água. A metodologia adotada trata-se de uma abordagem
exploratória qualitativa de caso referência, ou seja, da eleição de um caso exemplar real para se constituir em referências na construção concreta do
objeto de conhecimento. Será feita revisão crítica do aporte teórico e pesquisa em variadas fontes cujo método de estudo será elaborado em conjunto
com o grupo de pesquisadores.
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RESUMO
O projeto de pesquisa que será desenvolvido manifesta uma proposta de investigação teórica, simulações computacionais de projeto de arquitetura e
análise dos resultados obtidos para a construção de uma cartilha com orientações na adoção da técnica de coberturas verdes para o município de Nova
Friburgo, estado do Rio de Janeiro, Brasil. O objetivo pretendido busca incentivar o projeto de uma arquitetura sustentável através dos ganhos como a
redução do consumo de energia. O projeto de uma arquitetura sustentável também contribui para benefícios ambientais como a preservação dos
remanescentes de Mata Atlântica existentes nesta região, assim como na redução de alagamentos. O trabalho proposto acredita na utilização de
coberturas verdes para atingir tais fins. A metodologia será simular projetos de arquitetura e observar quais seriam as vantagens e desvantagens
através de um projeto de modelo de cobertura verde acomodada ao clima tropical de altitude, na cidade de Nova Friburgo. O levantamento de dados
específicos do clima do lugar e o projeto desenvolvido acreditam na contribuição, através dos resultados esperados, para a orientação de projetos de
telhados verdes com o devido ajuste local. A cobertura verde é uma estratégia de projeto sustentável que busca por um meio artificial o crescimento
da vegetação. Este é amplamente utilizado na arquitetura bioclimática para o cobrimento de lajes de casas e prédios. Este método oferece várias
vantagens de beneficiamento ambiental e urbano. Destacam-se duas vias que este projeto de pesquisa objetiva e que favorecem para o aumento de
qualidade de vida dos moradores do município: melhorar a relação entre edificação e o meio ambiente além de reduzir os problemas ocasionados pelo
desenvolvimento urbano sem planejamento, como os alagamentos aqui mencionados. Sendo indiscutível as vantagens desta técnica, vislumbramos
como objetivo principal considerar e estimar as melhores diretrizes para a adoção de coberturas verdes em clima tropical de altitude no projeto de
arquitetura. Os seus resultados poderão resultar em implementações de um consumo consciente dos recursos naturais e um menor impacto ambiental
na região.
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RESUMO
O presente projeto de configura como uma continuação da pesquisa Apropriações de Narrativas de Histórias em Quadrinhos no Cinema, desenvolvida
entre agosto de 2019 e com previsão de término em julho de 2020 através do programa institucional de bolsas de iniciação científica (PIBIC) da
Universidade Estácio de Sá. Essa segunda etapa não se trata de uma continuação de uma pesquisa que não foi terminada e sim de um processo de
desenvolvimento mais refinado de articulações teóricas baseadas no levantamento do corpo de análise do projeto anterior. O objeto central da
proposta continua sendo o universo das transposições cinematográficas de narrativas oriundas de Histórias em Quadrinhos. Contudo, através do
material colhido na pesquisa anterior, o atual projeto terá como foco articulações com uma densidade teórica avançada para desenvolver questões
pertinentes à Comunicação e ao cenário sócio-político-cultural contemporâneo. Esse eixo investigativo se apropria de noções sobre representatividade
e protagonismo de grupos minoritários como um desenvolvimento natural tomado pelo interesse dos alunos ao longo da pesquisa inicial. Tal recorte
continua sendo de extrema relevância pela atualidade que a pesquisa possui e de extrema importância pelo caráter mais desafiador em termos
epistemológicos que procura adentrar nesse momento. O universo das Histórias em Quadrinhos (também conhecidas como HQs) parece alcançar um
crescente e massivo espaço no meio audiovisual. Com uma forte tendência que parece ganhar cada vez mais força, os filmes baseados em super-heróis
oriundos das revistas se tornam uma fórmula que dificilmente não se concretiza em um sucesso de público com grandes retornos financeiros para as
suas produtoras. Trata-se de um fenômeno extremamente contemporâneo que se encontra em crescente sintonia com seu público e com nossa
sociedade. No entanto o espaço destinado aos grupos minoritários continuava sendo pouco expressivo até os sucessos de bilheteria das grandes
produções Mulher Maravilha em 2017 e Pantera Negra em 2018. A Comunicação procura compreender a importante relação entre os meios, a cultura
e a sociedade. Dessa forma, a importância em analisar essa tendência e como esse processo se dá ao longo da história é de extrema relevância. O
diálogo entre dois importantes meios por si só já se apresenta como uma interessante fonte de pesquisa. Ao perceber como esse diálogo se torna uma
tendência e uma importante fonte de produção, desenvolver estudos sobre esse tema acaba sendo essencial para o conhecimento de nossa época. Ao
inserir o tema da representatividade como uma proposta investigativa que direciona o projeto, a articulação ganha um caráter de importância social
maior, procurando evidenciar questões que ganham um espaço maior de debate no cenário contemporâneo. Através do corpo de análise colhido pelo
mapeamento feito no projeto Apropriações de Narrativas de Histórias em Quadrinhos no Cinema que se configurou como um primeiro projeto feito
através da parceira entre o orientador e a instituição, o processo investigativo dessa etapa se caracteriza pelo alto investimento em um arcabouço
teórico que possibilite os alunos que desenvolvam trabalhos de maior desafio de articulação epistêmica. Já apresentando o mapeamento proposto e
tendo desenvolvido alguns trabalhos em eventos acadêmicos no projeto anterior, os temas de representatividade e protagonismo de questões
minoritárias será o objetivo das propostas de análise dos filmes levantados. As HQs tornam-se um dos mais rentáveis produtos do cinema
contemporâneo, e ignorar esse fenômeno seria ignorar uma importante característica de nossa sociedade atual. O tema da representatividade não é
novo no âmbito teórico da Comunicação ou de outras disciplinas, no entanto, ganha força em um cenário contemporâneo que parece oferecer mais
espaço à diversidade e à todas as camadas de saber que são elencadas nesse processo. Assim, essa é uma pesquisa que não se faz somente necessária,
como urgente.
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RESUMO
No final dos anos 1990 e início do século XXI, o cinema documentário ganhou no Brasil uma projeção nunca antes experimentada junto ao público. Esse
movimento de conquista da cena foi capitaneado por Eduardo Coutinho, com seus personagens do cotidiano, sujeitos ordinários e sua aproximação
dos entrevistados por meio de entrevistas sem que houvesse julgamento moral do interlocutor. Em outra frente, a emergência da denúncia das
mazelas sociais ganhou enorme projeção em filmes como “Not cias de uma guerra particular” (1999 , “Ônibus 174” (2002 , “O prisioneiro da grade de
ferro” (2003 entre tantos outros. Na medida em que a “estética do real” tornou-se moda na produção audiovisual e caiu no gosto da recepção crítica e
na pesquisa acadêmica, a ficção incorporou elementos da realidade à fatura narrativa. Como exemplo da contaminação do real no ficcional podemos
citar “ idade de Deus” (2002 e “Tropa de elite” (2007 . Luz natural, locação, atores de comunidades, refer ncias vida urbana do espectador, urgência
de denúncia social na narrativa, tudo entrou no campo da ficção. Interessa-nos, contudo, observar como se deu e como ainda se dá o movimento
contrário. Conforme assinalamos, a prática frequente do documentário promoveu maior experimentação da parte dos cineastas. Nesse sentido, o
gênero admitiu de uma vez por todas que não cumpria a função de espelho da realidade. A noção de representação como espelho do real foi
problematizada desde a história da arte, com E.H. Gombrich, passando por Jacques Aumont, até a semiótica de Roland Barthes e o sentido conotativo
que ele denunciou mesmo nas imagens supostamente objetivas da cultura de massa. Diversos foram os teóricos que mostraram o caráter do
documentário como construtor de um discurso enquanto, função esta que o afasta do gênero documental como mero retrato da realidade. O presente
projeto pretende realizar um levantamento das noções de realismo, do papel da imagem e observar os graus de analogia, aproximação e
distanciamento da imagem em relação à realidade no aspecto teórico e na constituição da noção de documentário ao longo do século XX. Na
perspectiva de produção, buscaremos compreender a fatura do documentário, seu processo de produção. Faz parte da nossa metodologia a leitura de
bibliografia sobre a construção de histórias neste gênero e no gênero ficcional, ou seja, os manuais de roteiro. Nosso objetivo é entender se o manual
da ficção é aproveitado no documentário e como isso é trabalhado por roteiristas, diretores e produtores. São muitos os exemplos, mas podemos
trazer preliminarmente aqui as propostas de documentários como “33” (2002, i o Goifman , que flerta com a ficção e se declara como filme noir, de
detetive atrás de pistas, e que se inscreve na subcategoria “documentário de busca” “Estamira” (2004, Marcos Prado , que entroniza a doença mental
da protagonista na narrativa e estética subjetivas e on ricas e em “Jogo de cena” (2007, Eduardo outinho , que falseia a ideia de verdade ao
embaralhar depoimentos de atrizes com o relato de mulheres que contam suas histórias de vida. Nesse sentido, buscaremos uma confirmação dos
resultados apontados em pesquisas recentes que questionam uma histografia anterior do cinema na qual se mapeou já a partir do final do século XIX
duas vertentes definidas como ficção e documentário. As encenações ficcionais do primeiro documentário longa-metragem, “Nanoo , o esquimó”
(1922) rechaçam a tese da separação dos gêneros. Por isso, busca-se também entender que tensões éticas e estéticas estão em jogo quando se
admitem formas híbridas entre documental e ficcional.
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RESUMO
Esta pesquisa pretende relacionar a função da Direção de Arte aos avanços tecnológicos da Inteligência Artificial e suas ferramentas e algoritmos,
buscando identificar as transformações dos métodos de trabalhos dessa nova construção da materialidade e da visualidade fílmica. A direção de arte é
uma especialização da atividade audiovisual responsável pela edificação e materialização espacial de conceitos estéticos criados para a construção da
visualidade de uma obra. Considerada como a arte da composição, com a função de organizar, arranjar e rearranjar elementos para obter um equilíbrio
sempre harmônico da proposta visual a ser defendida e apresentada. Entende-se que o espaço ficcional construído pela direção de arte é muito mais
amplo do que a mera compreensão de espaço físico, ele se refere a toda uma localização temporal e espacial através de valores estéticos claramente
exibidos em cenários e figurinos. Entretanto, com os avanços técnicos e científicos, juntamente com a exigência do público espectador, as
experimentações do universo audiovisual deixaram de ser exclusivamente construções físicas como no início do século XX, quando recurso de cortes e
edição de vídeo se dava como principal efeito. Os avanços alcançaram dimensões bem mais complexas, hoje, podemos identificar a utilização da
Inteligência Artificial (IA) na concepção da visualidade e materialização de variados filmes. Os aprendizados de Máquina são classificações e
grupamentos de dados, previsões de séries temporais. Hoje o cinema se apropriou desse conhecimento para desenvolver de maneira mais elaborada e
precisa muitas de suas obras, criando cenografias, figurinos e direções de arte virtuais com precisão. Percebendo essa nova de construção virtual, essa
pesquisa em continuidade aos estudos da materialidade do audiovisual, busca identificar e construir uma linha temporal dos novos caminhos da
Direção de Arte, de que maneira o uso da Inteligência Artificial modifica a construção da visualidade e da edificação estética de uma obra? Qual o papel
da direção de arte em obras que se utiliza da Inteligência Artificial e do Aprendizado de Máquina para a construção de uma realidade virtual?
Aluno: Luiza Borges da Silva Duarte
Aluno: Fernanda Vinhas Ramos Emilião

Curso do aluno: CINEMA
Curso do aluno: CINEMA

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CINEMA EXPERIMENTAL, EXPANDIDO, ESTENDIDO: CINEMA, FOTOGRAFIA E ARTES VISUAIS COMO ARQUEOLOGIA E ECOLOGIA DAS MÍDIAS”
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RESUMO
Esse projeto de Iniciação científica se insere e prolonga as questões desenvolvidas em meu projeto desenvolvida no Programa Pesquisa Produtividade
“Cinema experimental brasileiro: Expansão, atração e atualização através de novos materiais audiovisuais, curatoriais e de um outro espectador”.
Pensar o cinema experimental sua ramificação pelo cinema expandido e as extensões que a imagem hoje em dia através dos gifs animados, da glich art
e de outras anamorfoses com alunos interessados pela imagem nos ajuda a compreender novas dimensões do espectador, da arte experimental e
conceitos da teoria da mídia advindos de diferentes escolas com a ecologia dos meios evidenciada por autores como Marshall McLuhan e Neil Postman
e a arqeuologia da mídia através do legado da teoria da mídia alemã de Siegfried Zielinski, Friedrich Kitler e Thomas Elsaesser. Esses dois campos devem
ser lidos pela ótica do cinema experimental - e uma vez que os alunos e suas produções tratam quase sempre de experimentos audiovisuais lidando
com outras artes como a fotografia e as artes visuais – no sentido de refletir contribuições importantes para o cinema em seu viés experimental. O
cinema experimental ao interagir não só com a imagem capturada, mas com a própria projeção (elemento decisivo para os cinemas experimentais)
através da cintilação das imagens, do flicker ou tremular dos fotogramas ou, para sintetizar, entendendo o projetor como um performer como
observou o cineasta Hollis Frampton, nos coloca diante de uma lógica sensorial que cerca o cinema. Assim, além de um estudo aprofundado dos
diversos cinemas experimentais ( desde os filmes gráficos e subjetivos das vanguardas às tendências do cinema experimental apontadas por André
Parente) , do cinema expandido ( e de seus novos formatos digitalmente expandido como observou Jeffrey Shaw) estamos diante de artes novas da
projeção e da exibição que serão pesquisadas em um sentido teórico e prático que tanto fundamenta nossa área da Economia Criativa. Diante de
quadro tão extenso, esse projeto pretende recortar momentos e perspectivas, artistas e festivais, poéticas e linguagens da arte experimental das
imagens em movimento.
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RESUMO
O avanço da tecnologia possibilitou uma vasta gama de recursos para o cinema, entre elas as técnicas de captação de vídeos em 360, Realidade Virtual,
Realidade aumentada e imersiva. A proposta desta pesquisa visa discutir os recursos de imersão nas histórias e como as mesmas técnicas precisam ser
inseridas no contexto do roteiro e da direção, no cenário pós-pandemia. Em abril de abril de 2020 dois anúncios deixaram a indústria cinematográfica,
principalmente, exibidores e distribuidores com alerta vermelho. O Oscar 2021 aceitará inscrições de filmes que forem lançados diretamente em
plataformas de streaming, devido à crise da Covid-19 e a animação de sucesso, em sua segunda versão, “Trolls World Tour” da DreamWor s, estreou
dia 10 de abril simultaneamente em cinemas do mundo todo e nas plataformas de streaming. Antes, produções exibidas nas plataformas de streamings
tinham que ser exibidas em pelo menos uma sala de cinema para poder concorrer ao prêmio. Segundo o CEO da NBCUniversal, Jeff Shell, a saída
possível foi em vez de atrasar filmes ou lançá-los em uma paisagem de distribuição exibidora, optaram por disponibilizar para que as pessoas
assistissem esses títulos em casa. As decisões foram motivadas principalmente pela mudança no comportamento dos consumidores, que agora
precisam ficar em casa e não podem se aglomerar, e vão na contra-mão à prática de manter um filme exclusivamente nos cinemas por 90 dias antes de
serem disponibilizados para locação ou compra em outras plataformas. Ainda em abril a rede americana de cinemas CMX, com sede em Miami
decretou falência. Outras grandes redes como Cineworld e AMC também com dificuldades se mostraram contrárias às medidas de disponibilizar as
produções diretamente no streaming antes de serem exibidas no cinema. De acordo com um relatório publicado pela agência de análise
MoffettNthsnson, a pandemia do novo coronavírus servirá como catalisador nas mudanças da indústria de cinema, levando a aceleração no processo
de transição das salas de cinema para o streaming e uma possível fusão entre grandes estúdios de Hollywood, além de provocar o fim da chamada “Era
de outro da T ” nos E A. omo podemos perceber é um cenário de mudanças e transformação da linguagem audiovisual em sua comunicação com o
público.
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RESUMO
O advento das tecnologias digitais, redes e dispositivos móveis têm engendrado outros modos de consumo, circulação e experiência da televisão e de
conteúdos jornalísticos audiovisuais com a multiplicação das plataformas e das telas (SANTAELLA apud FERREIRA, 2014). Atentas a esse público e as
novas possibilidades de negócio, as empresas jornalísticas intensificam a presença de seus conteúdos noticiosos audiovisuais na rede, seja em sites,
plataformas de streaming/on demand e/ou nas redes sociais. Esse cenário de convergência implica em mudanças que vão além da técnica, como
afirma Jenkins (2008), atravessado por questões culturais e sociais, impactam o modo como as tecnologias, a indústria, os gêneros, os realizadores e as
pessoas se relacionam. Pavlik (2008) corrobora com esse pensamento ao indicar que a cultura digital remodela a paisagem do jornalismo de muitos
modos, da estrutura passando pelo conteúdo dos textos até as práticas profissionais. Boczkowski (2004) é ainda mais profundo ao apontar que essas
mudanças são significativas e que implicam na natureza e na função do jornalismo na sociedade pós-moderna, além de impor desafios para a
identidade da profissão e das organizações jornalísticas. A convergência se define, portanto, através do fluxo de conteúdos pelas múltiplas plataformas,
que impacta diretamente as rotinas de produção, a circulação e a oferta de sentidos no jornalismo. É um cenário que concede um novo lugar às mídias
(PICCININ e SOSTER, 2012). Essa nova ambiência digital, a partir da convergência de mídias e da midiatização, interpela o fazer jornalístico, a produção
e a oferta de sentidos dos programas jornalísticos televisivos na contemporaneidade. Além disso, esse processo intensifica a utilização de estratégias
narrativas por parte dos enunciadores (empresas jornalísticas, profissionais) na busca de uma comunicação efetiva com o público. De acordo com Luiz
Gonzaga Motta (2013), nas narrativas jornalísticas pelo menos três narradores/vozes se sobrepõem: o veículo, o jornalista e o personagem. Esses
atores sociais disputam espaço pelo poder de voz nas estórias que serão publicadas ou exibidas. Portanto, em cada tema abordado nos telejornais, por
exemplo, existe uma negociação simbólica e política entre os narradores. Esses acertos incidirão diretamente no produto jornalístico final. Entre vários
motivos apontados por Motta (2013, p. 109), estudar as estratégias desses enunciadores para obter visibilidade, um posicionamento favorável no
relato a ser produzido e ou sua perspectiva marcada na estória é importante para que se possa entender a “negociação entre os atores sociais em
conflito”, “o papel do jornalista-narrador como mediador”, “as determinações de sua cultura profissional” e as “estratégias comerciais e interesses do
narrador-jornal (ou telejornal ”. Para austo Neto (1995 , é a partir dessas estratégias narrativas impercept veis aos olhos do público, que os produtos
jornalísticos, como os telejornais e programas jornalísticos, não apenas narram, agem sobre os espaços sociais. Isto posto, a presente proposta de
projeto de pesquisa, portanto, busca ampliar o olhar nesse sentido, com análise do telejornalismo regional, mas dessa vez no contexto de isolamento
social em função da pandemia da Covid-19. Busca-se então investigar especificamente nesse contexto tão inesperado, em que nos conectamos e
vemos o mundo em janelas e telas, quais estão sendo as estratégias narrativas utilizadas em programas jornalísticos televisivos regionais, mais
especificamente RJ1, e RJw, exibidos pela Rede Globo, frente aos desafios do momento que demanda outras formas de produção. Será relevante
depois contrapor os resultados da pesquisa com os telejornais (via aplicativo da emissora citada chamado Globoplay) antes da pandemia com as
análises do telejornalismo em tempos de isolamento, ainda considerando o contexto do telejornalismo midiatizado (PICCININ; SOSTER, 2012) em que
programas jornalísticos audiovisuais comportam-se de modo expandido (MELLO; COUTINHO, 2016), considerando a imersão da sociedade no que
Sodré (2013 conceitua como “bios midiático”. A proposta se insere na linha de pesquisa “Laboratório de telejornalismo” do grupo “Narrativas
midiáticas e dialogias”, do qual o docente proponente é fundador e vice-líder. Tal laboratório estuda estratégias narrativas no audiovisual. E tem como
objetivo geral identificar, analisar e categorizar as estratégias narrativas utilizadas em telejornais locais da região Sudeste, sobretudo RJ1 e RJ2, frente à
pandemia da Covid-19, e estabelecer como essas estratégias interferem no conteúdo jornalístico e/ou altera as formas tradicionais anteriores de
produção e construção narrativa. O projeto tem como objetivos específicos: (a) Conceituar cada estratégia narrativa identificada a partir das análises,
identificando eventuais e esperadas mudanças no contexto de pandemia; (b) detectar como os espaços privados são expostos nas telas dos telejornais,
diante da exigência de isolamento também de profissionais de jornalismo e (c) Identificar e registrar mudanças na construção narrativa dos telejornais
e nos modos de produção frente ao contexto de pandemia
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RESUMO
Cada vez mais se fala em feminismo e empoderamento, mas até que ponto temos consciência histórica de como a mulher era representada pelos
meios de comunicação de massa? Até que ponto tais representações já mudaram? A proposta da presente pesquisa é analisar quais as memórias
acerca da mulher foram construídas pelo jornal Tribuna de Petrópolis entre 1902 a 1932, durante a Primeira Onda do Feminismo. O objetivo é o de
responder as seguintes questões: foram os enquadramentos discursivos sobre a mulher – conservadores ou progressistas? Quais identidades possíveis
eram delineadas para o feminino no período analisado? O objetivo principal é construir uma memória da Tribuna de Petrópolis envolvendo a questão
da memória da mulher como tópico central durante a primeira onda do feminismo, compreendendo se o discurso acerca da mulher era mais
conservador, progressista ou misto. Se a atualidade jornalística imediata é mais presente nos jornais diários e, sabe-se que a imprensa feminina
publicou historicamente majoritariamente matérias “frias”, como são as notícias que envolvem a mulher e/ou são direcionadas a mesma no jornalismo
diário? Ela é mais qualificada e idealizada ou é também agente de suas ações, como aponta Regina Buitoni no livro Mulher de papel? As pautas
perenes – tópicos produzidos todos os anos de forma similar com ligeiro verniz de novidade são presentes tal qual na imprensa feminina? Ou, no
espectro do corpus em questão, a mulher ainda seria quase invisível, como alguns autores pontuam ter ocorrido no século XIX? Ou seja, quais as
identidades possíveis para a mulher no período estudado? Através da resposta a essas questões também se buscará perceber até que ponto esse
imaginário secular perdura ainda hoje em produtos noticiosos contemporâneos. A metodologia de pesquisa consistirá em consulta in loco ao acervo na
Biblioteca Gabriela Mistral, que possui o referido jornal catalogado desde a sua criação até seu recente encerramento, em março deste ano. Vale
ressaltar que a Tribuna é um dos jornais mais antigos do Brasil, possuindo acervo basicamente desconhecido e que se deteriora, sem previsão de
digitalização. Englobamos 30 anos de análise, com quatro publicações sorteadas por mês, uma por semana, de modo aleatório, perfazendo, 48 edições
por ano. Temos uma amostragem final de cerca de 1.400 edições. As unidades de registro elencada para análise serão os textos inteiros do jornal
(notas ou seções compostas por notas e artigos de opinião). Cada edição tem quatro páginas, sendo que duas páginas são anúncios e não integrarão o
corpus. Após a recolha do material jornalístico, uma análise de conteúdo será realizada. Observaremos se a mulher sofre adjetivação, em um texto
mais dissertativo que noticioso, com a mulher sendo qualificada e com forte presença de verbos de ligação ou se o sexo feminino também está em
frases calcadas em verbos de ação, nas quais também seria sujeito histórico, que age no mundo. Ou seja, chegamos a dois constructos ou “categorias
nominais” (Babbie, 1989): 1) mulher qualificada, que sente ou é idealizada por determinadas virtudes e 2) mulher que age no mundo, numa estrutura
textual mais informativa e composta por sujeito, verbo de ação e complemento. Após tal análise, intentaremos identificar que identidade é construída
em cada uma das unidades de análise (como a mulher freira, professora, esposa, entre outras). Ou seja, lançaremos mão de uma abordagem
qualitativa, para compreender as identidades femininas em jogo.
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RESUMO
Durante todas as mudanças e revoluções sociais das quais o Brasil percorreu, de alguma forma tiveram suas respostas e reações transpassadas por
produções de conteúdo, sejam elas literárias, televisivas ou radiofônicas. A Ditadura Militar, período que ocorreu durante 1964 a 1985, se caracterizou
pela manutenção de governo autoritário onde faziam parte o silenciamento e decupagem de lutas sociais. (TEIXEIRA, 2000). O Movimento Feminista
Brasileiro tornou-se instantaneamente uma força de oposição às pautas das Ditadura Militar, levantando bandeiras e debates que iam em embate com
questões governamentais da época. Ainda comentando sobre referências importantes a sociedade brasileira, a televisão e seus recortes do cotidiano
nacional transformam-se em narrativas seriadas que criam o hábito ao espectador de acompanhar seguidamente, tal o interesse gerado. O que
Ra mond Williams (1989 caracteriza como “sociedade do drama”, onde essa prática é cont nua, necessária e cotidiana. Nesse pensamento pode-se
debater que a identidade da mulher brasileira também é construída por meio de personagens de teledramaturgia. Sendo assim, na telenovela e
minisséries, a narrativa apresentada tem o poder de despertar uma nova percepção e abolir conceitos ultrapassados por meio de consciência crítica de
um coletivo. Um exemplo, que se apresentava nessa época social conturbada e ia de encontro também com mudanças e evoluções no próprio
movimento social feminista, é a série “Malu Mulher” que foi ao ar na Rede Globo entre 1979 e 1980. Almeida (2017, p.127 relembra que esse exato
período não estava lá de maneira passiva. A construção de personagem de Malu torna-se verossímil à medida que questões debatidas na narrativa se
relacionam com momentos que o feminismo brasileiro estava passando e se desenvolvendo. Discutir assuntos como o casamento tradicional e o lugar
na mulher naquele momento da sociedade são apenas alguns exemplos que a série se dispôs a conversar naquele momento. Logo, a produção cultural
é uma “tecnologia do g nero” (DE LA RETIS, 1994 demonstrando que a prática discursiva produz efeitos sobre os corpos, comportamentos e relações
sociais. Ora, se toda produção cultural é uma prática discursiva de comportamentos e relações sociais, como assuntos tão avançados para a época
estariam em pauta na mídia? Nesse momento é importante destacar que não somente a TV tem sua grande importância na disseminação de conteúdo,
mas nesse caso, a telenovela e mini séries. A dramatização de fatos históricos ou sociais aproxima o espectador da narrativa, gerando tanto interesse e
contato do mesmo com a série televisiva. Essa é não apenas uma, mas uma das principais questões de envolvimento (ROSENSTONE, 2010 p.60). No
período abordado, as produções cinematográficas e audiovisuais estavam sofrendo mudanças de perspectiva, ou a mais conhecida, censura. Nesse
momento de Censura Federal, todo e qualquer veículo de comunicação deveria ter a sua pauta previamente aprovada e sujeita a inspeção local por
agentes autorizados, “Malu Mulher” tinha tudo para não acontecer, mas também conseguiu a aprovação da censura num regime militar. Obviamente
torna-se importante observar a produção e execução de “Malu Mulher” nesse per odo pela perspectiva dos Estudos ulturais na maneira que essas
histórias eram contadas, apresentadas e como elas impactavam e chegavam até a mulher comum, que vivia naquela época, aspirava os mesmos
desejos de Malu, sofria os mesmos percalços e acompanhava a série por essa identificação. Para isso Hall (2001) observa que a identidade toma
sentido por meio de matrizes simbólicas em formatos discursivos e práticas de significações, utilizando a plataforma linguística, práticas sociais e
culturais, o que a frente ele vai denominar como sendo a realidade. Se a cultura não é um poder de hegemonia e está o tempo todo em transformação
pelas questões sociais e políticas envolvidas no contexto, manifestações de resistência são passíveis de utilizar vertentes comunicacionais de identidade
para revelar seus debates, como no caso do objeto proposto, a série “Malu Mulher”. O projeto de análise deste seriado tem como objetivo uma
reflexão sobre as construções do gênero na produção de televisão nesse momento histórico, bem como a construção de identidade brasileira por meio
da TV, por meio da análise de conteúdo, que será aplicada nos episódios do DVD da série e em documentação comunicacional, e a análise do discurso
buscando entender quais termos e palavras eram comumente usadas nos pontos chaves das questões abordadas na série, no roteiro, nas informações
comunicacionais fora da esfera audiovisual.
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RESUMO
Nosso projeto Agbara Obinrin (poder feminino em Ioruba) tem a intenção de agrupar, investigar e esmiuçar imagens de negras escravizadas ou de suas
filhas e netas já libertas no Brasil, que portem em seus retratos indícios de suas crenças religiosas trazida de África. Nossa hipótese é que esses indícios
podem estar representados em seus gestos, acessórios, cenários, olhares, poses ou até mesmo no contexto histórico do retrato. Nossa discussão se
estenderá aos retratos de mulheres negras em três épocas distintas para fins de comparação e reconhecimento de suas semelhanças e diferenças em
leituras e interpretações das imagens coletadas durante a nossa pesquisa. Buscaremos desde o olhar estrangeiro nas aquarelas de Debret e Rugendas,
nas fotogravuras de Victor Frond e nas cartas-de-visite de Marc Ferrez, Christiano Júnior e outros fotógrafos do século XIX que tenham se embrenhado
na tarefa de retratar os “tipos” negros sejam estas fotografias externas ou de estúdio, passando pelos consagrados fotógrafos Pièrre Vergé e José
Medeiros em meados do sèculo XX, até chegar aos olhares de Mario Cravo Neto em final do século XX e Roger Cipó no início do século XXI. Vemos
neste recorte uma possibilidade de leitura e debate sobre a representação da força e do poder da mulher dentro das religiões de matriz africana.
Buscaremos garimpar também autoras mulheres que tenham registrado as práticas religiosas afro-brasileiras ou retratado as mães de terreiros.
Buscaremos as confluências entre os retratos e debateremos sobre as impressões de cada integrante pesquisador com base nas pesquisas históricas
tendo em vista as intenções dos fotógrafos e a recepção de tais imagens em sua época. Selecionaremos as imagens que nos trouxerem informações
relevantes com base em nossa hipótese. Nossa intenção é provocar uma discussão a respeito do valor da mulher negra na cultura e religião afrobrasileira e sua participação no longo caminho de resistência para se manter a liberdade de suas práticas trazidas de África. Queremos, também, com
isso levantar um debate importante sobre a intolerância que ainda persiste em nossa sociedade contra as religiões de matriz africana. Nossa pesquisa
se guiará, de início, por arquivos nos quais encontraremos fotografias de fotógrafos já consagrados mas estaremos atentos a imagens inéditas que
possam surgir ao longo do nosso garimpo e seleção de imagens. Além disso confrontaremos as imagens com informações coletadas durante pesquisa
histórica a respeito das diferenças e semelhanças entre as diversas crenças africanas e que foram trazidas para o Brasil durante a diáspora e
escravidão.
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RESUMO
O presente projeto tem como objeto de estudo exposições fotográficas com o tema migrações transnacionais, particularmente, o Festival Internacional
de Fotografia Paraty em Foco 2019. Realizado anualmente na cidade brasileira de Paraty, desde o ano de 2005 a escolha por este festival se fez por
tratar-se do mais antigo festival de fotografia em atividade ininterrupta no Brasil. Em sua 15 edição realizada em setembro deste ano, teve como tema
as “Migrações”. A pesquisadora proponente vem se dedicando pesquisa sobre fotografias na contemporaneidade, cultura visual e migrações
transnacionais nos últimos anos. Participa do Grupo de Pesquisa “Diaspotics” na Escola de omunicação da niversidade ederal do Rio de Janeiro
(E O RJ , coordenado pelo professor Mohammed Elhajji, que é docente da Linha de Pesquisa “M dia e Mediações Socioculturais”. Juntamente com a
atuação como pesquisadora, é docente no ensino superior e desenvolve um projeto expositivo sobre migrações com o fotógrafo Peter Ilicciev da
Fundação Oswaldo Cruz. Dessa maneira, busca compreender as fotografias produzidas sobre este tema bem como o trabalho de fotógrafos que se
dedicam a ele. No trabalho na disciplina Pesquisa e Documentação Fotográfica no curso de Fotografia da UNESA, percebeu um grande interesse dos
estudantes nesta temática e na produção contemporânea de eventos e exposições individuais e coletivas. Assim o que se busca é compreender as
fotografias produzidas e os seus atravessamentos pelo pensamento crítico e a prática do fotógrafo. Também intenta-se refletir sobre os discursos sobre
migrações e os diálogos produzidos neste contexto. Compreende-se que a análise de um festival, bem como suas exposições, pode revelar aspectos
ainda pouco explorados no campo da fotografia, mas também no que diz respeito às apropriações por parte do fotógrafo. Como recorte de estudo,
pretende-se analisar o trabalho do fotógrafo holandês Pieter ten Hoopen vencedor do World Press Photo em 2019 com o trabalho The Migrant
aravan, exposto no “Parat em oco”. Busca-se analisar as singularidades do evento em questão, tensionando-as com referências teóricas
importantes na tessitura das reflexões. Outrossim pretende-se realizar pesquisa documental com análise do material. O estudo que se propõe neste
momento deve ser compreendido à luz de um referencial teórico sobre fotografia, bem como migração. Pretende-se assinalar o que é particular na
produção de imagens e, nesse sentido, o aporte teórico para análise deverá ser oriundo das reflexões de autores como Roland Barthes, Alberto
Manguel e Walter Benjamin. A questão das migrações se intensificou em textos acadêmicos na última década e vem propiciando debates a respeito da
condição legal desses migrantes, bem como seus direitos nos países que os recebem. Considera-se fundamental que novas produções acadêmicas
sejam desenvolvidas para subsidiar as reflexões sobre migrações. Nesse sentido, objetiva-se com esta pesquisa, contribuir nos estudos teóricos sobre
migrações transnacionais, por meio de uma investigação que traz em seu bojo, possibilidades de construção de saber empírico e estímulo para novas
pesquisas no espaço acadêmico. Para abordar a questão das migrações, parece pertinente considerar a premissa de Escudero (2017,p.150) ao ressaltar
que falar da imigração é “discorrer sobre a sociedade como um todo, seja a partir de uma perspectiva histórica, seja a partir das estruturas presentes
da sociedade e de seu funcionamento”. As migrações devem ser abordadas em conson ncia com as reflexões sobre estrutura social e política, bem
como as transformações que ocorrem em virtude dessas novas configurações que se estabelecem com a abertura das fronteiras para os migrantes.
Para este estudo, utiliza-se o conceito de migração transnacional, definido por El ajji e Escudero (2017 como aquele que “remete aos modos de
organização e ação das comunidades humanas inseridas em mais de um quadro social nacional estatal, tendo referenciais culturais, territoriais e/ou
lingu sticos originais comuns e conectadas através de redes sociais transnacionais” (2017,p.178 .
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RESUMO
O Brasil tem se destacado como um mercado promissor, ficando na décima posição entre os 10 primeiros mercados fonográficos de maior receita (IFPI,
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2020). O crescente mercado de streaming de fonogramas e videoclipes parece apontar uma lógica do cenário musical ainda não conhecida, visto que as
grandes gravadoras não mais decidem pelos gêneros musicais que ficarão no topo. A audiência passou a ser mais democrática, os fenômenos virais
passaram a ser uma praxe, e os artistas que mais se destacam conseguem fidelizar, por meio das redes sociais, o seu público com mais facilidade. É
diante desse cenário que se torna válida uma pesquisa voltada para análise musical dos gêneros musicais em destaque no mercado fonográfico
brasileiro, com o objetivo de elucidar a estética composicional que permeia o repertório em ascensão no nosso mercado. Esse projeto de pesquisa tem
como objetivo geral estudar o padrão composicional dos gêneros musicais em ascensão no mercado fonográfico, com o propósito de identificar
padrões musicais que caracterizem esses gêneros e possam ser comparados entre si, a fim de buscar disparidades ou conformidades que justifiquem ou
não a concorrência e/ ou permanência no topo do mercado fonográfico. A justificativa para a execução desse projeto é a produção e organização de
informações sobre a produção fonográfica no Brasil a partir do desenvolvimento de técnicas de transcrição e análise musical de fonogramas, além de
apresentar aos alunos os recursos que um treinamento em pesquisa oferece. A metodologia da pesquisa conta com a revisão da literatura na área da
produção fonográfica, composição e análise musical; os dados a serem coletados serão as músicas gravadas em fonogramas que estão entre as 10
primeiras na audiência do mercado brasileiro. Será escolhido um artista de cada gênero em ascensão e três músicas de cada artista para fim de análise
musical do arranjo que será divido por partes entre os estudantes participantes do projeto. A análise musical visa a identificação de padrões musicais
que serão categorizados para efeito de comparação da estética composicional de cada gênero em estudo, na busca de disparidades e/ou
conformidades entre eles. O resultado da pesquisa terá como produto a elaboração de um instrumento de análise do mercado fonográfico e um
instrumento de análise musical constituído pelas categorias criadas para esse fim.
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RESUMO
A nível mundial, se sinaliza uma eminente necessidade de adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável. Isto, devido sobretudo ao
dimensionamento dos níveis populacionais, dos impactos globais das atividades humanas, das alterações climáticas, da insegurança energética pelo
aumento do consumo, e como resultado, da depreciação dos recursos naturais. Neste cenário, vários estudos revelam que as metas mundiais não
serão atingidas sem o impulso à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, tais como, as integrantes das novas
matrizes química e energética, ou seja, sem uma maior produção de bioprodutos e biocombustíveis. Os quais devem desempenhar um papel decisivo
na transição energética, em conjunto com outros esforços complementares a outros setores. Neste contexto, destacam-se as propostas de modelos
capazes de integrar a produção sustentável de biocombustíveis e produtos químicos a partir de materiais renováveis, tais como, a biomassa primária
(primeira geração) e seus resíduos (segunda geração), estes detentores em suas matrizes de expressivas quantidades de carbono transformável. Neste
modelo se integrariam as unidades de conversão química, bioquímica e termoquímica da biomassa em biocombustíveis e ainda o posteriormente
processamento destes em outros produtos químicos de alto valor agregado. Ainda, se atenderia ao mercado nas suas mais diversas demandas, com
maior agregação de valor à matéria-prima, otimizando o uso das instalações e a disponibilidade interna de insumos e energia e obtendo teoricamente
balanços energéticos mais favoráveis. Destarte, haveria um aprimoramento dos processos, tornando estes mais eficientes e viáveis técnica e
economicamente. Neste contexto, para os especialistas, a viabilidade estaria atrelada também à diversificação e à descentralização geográfica da
produção dos biocombustíveis. Destacando-se ainda que a oferta descentralizada em um país de dimensões continentais como o Brasil otimiza o
aproveitamento dos recursos econômicos, ambientais e sociais, permitindo o desenvolvimento de todas as regiões do país. Em contrapartida, as
atividades agrícolas nacionais integram um amplo setor econômico e são uma importante fonte de biomassas, cuja utilização tem se mostrado
promissora, tendo em vista que grandes volumes dos mesmos são rejeitados e por isto não mostram um valor significativo na cadeia econômica
tradicional. Contudo, a sustentabilidade deste sistema depende diretamente da análise dos aspectos técnicos e econômicos envolvidos. Desta forma,
este projeto de pesquisa visa estudar o aproveitamento integral de biomassas e matérias-primas residuais na produção integrada de biocombustíveis
de primeira e de segunda geração na região Norte Fluminense, comparando as principais tecnologias por meio da análise da sua viabilidade técnica e
econômica. Sendo proposto inicialmente a definição dos cenários regionais, conjuntamente com os aspectos tecnológicos dos processos e as bases de
cálculos para a análise da viabilidade técnica por meio dos balanços de massas e de demandas energéticas. Seguidamente, a partir dos fluxogramas,
serão definidos e dimensionados os equipamentos e realizados os cálculos para a obtenção dos custos totais, referentes a cada cenário de integração
da produção de biocombustíveis de primeira e segunda geração. Concluindo-se com a avaliação técnico-econômica dos processos integrados,
utilizando a metodologia de análise fatorial e os principais critérios (Tempo de Retorno do Investimento, TRI ou Payback; Valor Presente Líquido, VPL;
Taxa Interna de Retorno, TIR e/ou Taxa Mínima de Atratividade, TMA) de viabilidade econômica de projetos.
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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 resistência à compressão em argamassas
geopoliméricas ativadas com silicato de sódio e hidróxido de potássio à base de metacaulim e cinza volante contribuirá para verificação da importância
da escolha adequada do precursor nas propriedades mecânicas do material. O principal objetivo deste trabalho é avaliar a resistência à compressão em
argamassas geopoliméricas ativadas com silicato de sódio e hidróxido de potássio com diferentes precursores. Para avaliar a influência dos precursores
na resistência à compressão de argamassas geopoliméricas uma sequência experimental será executada. O programa experimental inclui: classificação
do agregado miúdo (composição granulométrica, dimensão máxima característica, módulo de finura, massa específica e absorção total) será obtida
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segundo procedimentos da ABNT NBR-NM 248 (2003) e da ABNT NBR-NM 52 (2009); classificação do metacaulim e cinza volante: propriedades físicas
e químicas serão obtidas pelo ensaio de espectroscopia de fluorescência de raios X, área superficial específica BET , análise de superfície específica por
absorção de N2 (equipamento ASAP 2000), ensaio de massa específica real método de Le Chatelier, difração de raios X (DRX), granulometria a laser,
análise térmica (TG/DTG e DTA/DSC), índice de atividade pozolânica com cal e cimento e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Serão moldados e
ensaiados corpos de prova cilíndricos de Ø 50x100 mm com o metacaulim comercial e com cinza volante. Os geopolímeros serão feitos com a mesma
dosagem de precursor e solução ativadora, no entanto serão usados dois precursores distintos: o metacaulim e a cinza volante; outros precursores
poderão ser incluídos. Os corpos de prova serão ensaiados à compressão aos 28 dias de idade. Espera-se verificar a influência do tipo de precursor no
aumento ou redução de resistência à compressão dos geopolímeros, mostrando que o material usado como precursor é um fator importante para o
ganho de resistência mecânica neste material.
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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 resistência à compressão em argamassas
geopoliméricas à base de metacaulim produzidas com diferentes ativadores alcalinos contribuirá para verificação da importância da escolha adequada
do ativador alcalino nas propriedades mecânicas do material. O principal objetivo deste trabalho é avaliar a resistência à compressão em argamassas
geopoliméricas à base de metacaulim produzidas com diferentes ativadores alcalinos. Para avaliar a influência dos ativadores alcalinos na resistência à
compressão de argamassas geopoliméricas uma sequência experimental será executada. O programa experimental inclui: classificação do agregado
miúdo (composição granulométrica, dimensão máxima característica, módulo de finura, massa específica e absorção total) será obtida segundo
procedimentos da ABNT NBR-NM 248 (2003) e da ABNT NBR-NM 52 (2009); classificação do metacaulim: propriedades físicas e químicas serão obtidas
pelo ensaio de espectroscopia de fluorescência de raios X, área superficial específica BET , análise de superfície específica por absorção de N2
(equipamento ASAP 2000), ensaio de massa específica real método de Le Chatelier, difração de raios X (DRX), granulometria a laser, análise térmica
(TG/DTG e DTA/DSC), índice de atividade pozolânica com cal e cimento e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Serão moldados e ensaiados
corpos de prova cilíndricos de Ø 50x100 mm com o metacaulim comercial e com soluções alcalinas monocomponentes e bicomponentes. Os
geopolímeros serão feitos com a mesma dosagem de metacaulim e solução ativadora, no entanto ela será variada em hidróxido de sódio, hidróxido de
potássio e silicato de sódio; outros ativadores poderão ser incluídos. Os corpos de prova serão ensaiados à compressão aos 28 dias de idade. Espera-se
verificar a influência do tipo de ativador alcalino no aumento ou redução de resistência à compressão dos geopolímeros, mostrando que o material
usado como solução alcalina é um fator importante para o ganho de resistência mecânica neste material.
Aluno: Alexandre Gabriel Alexim Valadares
Aluno: Marcelo Mendes da Silva Júnior

Curso do aluno: ENGENHARIA CIVIL
Curso do aluno: ENGENHARIA CIVIL

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DO REAPROVEITAMENTO DA BORRACHA DE PNEUMÁTICOS INSERVÍVEIS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE
E-mail: oselys.justo@estacio.br
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
O crescimento econômico, visando entre outros aspectos o desenvolvimento social, vem ocasionando uma intensa transformação antropogênica nos
sistemas naturais. No setor de transportes, especificamente o sistema rodoviário, movimenta grande parte da economia mundial, sendo o mais
utilizado devido principalmente a sua facilidade de acesso. Entretanto, o aumento progressivo no número de veículos tem sido associado a crescentes
impactos ambientais a nível nacional e global nas últimas décadas. Estes impactos relacionados principalmente à intensa emissão de gases efeito estufa
(GEE), diretamente ligados ao aquecimento global, durante a queima de combustíveis e pelo gerenciamento e segregação inadequada dos pneumáticos
após sua completa utilização. Uma vez que, quando descartados inadequada e integralmente, estes podem demorar vários séculos até sua completa
degradação, ocupando um considerável espaço e permitindo a propagação de doenças disseminadas por vetores. Além disto, sua possível queima está
associada igualmente à emissão de grandes volumes de gases tóxicos na atmosfera. Desta forma, com o intuito de estudar a viabilidade de uma
destinação adequada aos pneumáticos inservíveis, vários trabalhos de pesquisas vêm sendo realizados focando o reaproveitamento deste material
para a produção de novos ou o melhoramento de estabelecidos produtos. Neste contexto, apresenta-se o pavimento flexível ou asfalto ecológico como
uma apropriada solução para a gestão e destinação pós-consumo de pneumáticos, devido à possibilidade de utilizar a borracha destes em sua
fabricação, e contribuir com a produção de um novo material para a pavimentação de vias. Estando o Brasil intensamente dependente do modal
rodoviário e sem perspectivas de mudanças neste sentido, as aplicações da tecnologia de asfalto ecológico atrelam várias considerações que enfatizam
o desenvolvimento econômico e social. Neste cenário, o presente trabalho de pesquisa tem como principal objetivo realizar uma análise técnica e
econômica do reaproveitamento da borracha de pneus inservíveis em pavimentos asfálticos por meio de estudos de viabilidade operacional com base
na estimativa dos volumes e quantidades de pneumáticos inservíveis atualmente gerados pela frota veicular circulante em quatro municípios da região
Norte Fluminense. Com base nesses dados serão determinadas as possíveis quantidades de material ecológico a ser produzido, o volume e a
quilometragem plausível de pavimentação ecológica. Permitindo se estabelecer um diagnóstico das vantagens técnicas, econômicas (custo/benefício) e
de impactos ambientais desta tecnologia construtiva.
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RESUMO
A produção de energia elétrica através da utilização da luz solar como fonte primária tem crescido nos últimos anos no Brasil e no mundo. Esse
aumento tem sido sustentado por programas de incentivos governamentais, redução dos custos de componentes e melhoria das técnicas de
fabricação. Neste cenário, a geração distribuída tem ganhado relevância, onde um usuário pode produzir energia para o seu próprio consumo ou
fornecer parte de sua produção às empresas distribuidoras. As primeiras soluções de geração de energia fotovoltaica de forma distribuída são baseadas
na instalação de placas semicondutoras sobre telhados ou áreas de boa incidência solar. Para atender o conceito de Sistemas Fotovoltaicos Integrados
em Edificações (BIPV – Building Integrated Photovoltaics), novos materiais têm sido desenvolvidos internacionalmente, inclusive no Brasil, cujos
resultados já podem ser vistos na fabricação de telhas e revestimentos com a introdução de elementos fotoelétricos. A utilização das telhas
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fotovoltaicas tem despertado interesse para aplicações de uso residencial e comercial, podendo produzir resultados importantes no futuro,
principalmente em novos empreendimentos. Entretanto, a disseminação dessa tecnologia ainda precisa de estudos que comprovem sua eficiência e
viabilidade econômica/financeira. Dessa forma, verificam-se oportunidades no processo de produção, aumento na eficiência nas técnicas de instalação
e qualificação dos equipamentos para os diversos tipos de ambientes onde as telhas serão instaladas. Os objetivos desse trabalho são: analisar os
processos físicos / químicos envolvidos no processo de geração de energia que ocorre nas telhas fotovoltaicas; avaliar as tecnologias em
desenvolvimento ou implantação comercial; estudar os processos de fabricação das telhas fotovoltaicas, incluindo a possibilidade de utilização de
resíduos de construção e demolição (RCD); verificar os elementos necessários para a instalação da solução; identificar metodologias para avaliação de
vida útil e identificação de processos de degradação por envelhecimento, condições ambientais adversas e atividades de manutenção; apresentar um
estudo de caso que demonstre aspectos econômico/financeiros para justificar o investimento e ampliação da tecnologia. Para atingir os objetivos
propostos, nesse trabalho é aplicada metodologia mista, visto que parte dos objetivos são desenvolvidos de forma quantitativa, enquanto que outros
podem ser desenvolvidos quantitativamente. Essa metodologia lança mão sobre métodos distintos envolvendo revisão bibliográfica, experimentos
práticos com modelos de telhas comerciais e estudos de casos, a fim de se identificar os principais entraves para a disseminação da tecnologia, além de
produzir resultados práticos que possam auxiliar o aperfeiçoamento dos processos de produção desse tipo de material.
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RESUMO
Nos dias atuais, a principal aposta está na condição de tornar o discente como principal jogador na sua estratégia de aprendizado, ou seja, como
protagonista e autônomo deste processo. Mas só isso, não é suficiente. É preciso que, também o docente se coloque na sua devida posição de jogador,
como um provocador do processo, estimulando a colaboração contínua dos discentes. Dessa forma, a proposta de utilizar o aplicativo Instagran, no
processo de aprendizagem, pode proporcionar um ambiente de colaboração dos discentes entre si e com o grupo, além de poder suscitar maior
interesse e motivação para o aprendizado, promovendo um ambiente mais participativo e interacional. O principal objetivo é compreender de que
modo é possível usufruir do aplicativo Instagran como uma estratégia complementar para o aprendizado de Cálculo no ensino superior, a partir de
micromomentos de aprendizagem significativa? A abordagem metodológica que melhor se adequa à verificação e discussão dos objetivos
apresentados para este estudo se caracteriza como qualitativa. O principal procedimento metodológico previsto para análise e discussão dos dados
desta pesquisa será a observação direta. Vale ressaltar que os dados obtidos nesta proposta metodológica terão como prioridade de análise o critério
da adaptabilidade dos resultados considerando que importa mais a evolução da observação modificada no seu contexto do que a estabilidade dos fatos
observados. Nesse sentido será mais importante a capacidade de adaptar as modificações impostas pelo próprio meio do que procurar por relações de
imbricação ou enfrentamento para os reais efeitos de demonstração de resultados. A principal técnica utilizada nesta investigação será a Stand-up que
consiste em um encontro diário entre o grupo de pesquisa e os discentes do curso, através do aplicativo Instagran, que queiram seguir e aderir a esta
proposta. A trajetória metodológica desta técnica consiste em responder a três principais questões que foram adaptadas a esta proposta de
investigação sobre a aprendizagem de Cálculo, a saber: O que aprendi ontem? O que aprenderei hoje? Que obstáculos me impedem o avanço?
Trazendo os detalhes para a efetiva realização das etapas do processo metodológico, vale ressaltar que todas as fases de apuração dos dados serão
implementadas na interface do aplicativo Instagran com a criação de um perfil intitulado “ álculo short time” . Importante ressaltar que, ao se tornar
seguidor deste perfil, o discente aceita e concorda que a publicação de seus compartilhamentos seja utilizada como dados de pesquisa para fins
acadêmicos.
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RESUMO
Os adesivos a base de resina epóxi utilizando carga de reforço de nanotubos de carbono, têm atraído enorme interesse pelo desenvolvimento de
materiais de alto desempenho a serem empregados em diferentes setores da indústria civil, aplicados como adesivos para revestimentos inteligentes
(MAROUF et al., 2016; SPITALSKY et al., 2010). As excelentes propriedades mecânicas, térmicas e elétricas com o uso dos nanotubos de carbono, como
carga, contribuem para a obtenção de adesivos com excelente desempenho e grande rentabilidade em função da baixa quantidade utilizada da carga
para alcançar alta eficiência de adesão (OLOWOJOBA et al., 2013). O trabalho consiste em obter um adesivo para revestimento em tubulações de
escoamento de fluidos líquidos ou gasosos com características corrosivas para reduzir o processo de degradação diante de atmosferas oxidantes, como
oxigênio, óleos pesados e leves ou canalizações de resíduos. O estudo será obter o adesivo de resina epóxi dispersando os nanotubos de carbono, por
meio de uma simples mistura manual com cura a temperatura ambiente, no ato do revestimento. O sistema de revestindo será obtido pela aplicação
do adesivo nas paredes internas dos tubos de ferro e aço. Será esperado que o revestimento garanta um prolongamento da vida útil do sistema de
escoamento, evitando prematuramente processos de degradação dos materiais estudados frente a exposição a atmosferas oxidativas e corrosivas. Os
comportamentos dos sistemas serão caracterizados pelos ensaios de reologia, corrosão, inchamento e de resistência a óleo. Assim como, será medida
a resistência mecânica por meio dos ensaios de flexão e compressão. Existe uma grande relevância no trabalho, já que existem muitos problemas de
infiltração e corrosão em tubulações de oleodutos e gasodutos. Diante disso, obter um adesivo com boa eficiência de revestimento terá grande
viabilidade, tanto científica, quanto econômica, já que não é uma tarefa muito fácil e usual fazer manutenção em grandes tubulações de oleodutos e
gasodutos.
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RESUMO
No âmbito dos pacientes que dependem de um criterioso controle da infecção hospitalar, as mãos dos profissionais de saúde podem ser reservatórios
de contaminantes capazes de disseminar diversas infecções. Destaca-se ainda que quando o objeto fático de análise é uma Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal – UTI Neonatal, o risco associado ao processo de infecção supracitado ainda é mais elevado. Tal fato está associado a quantidade de
procedimentos invasivos que é muito maior do que em um setor de alojamento conjunto ou enfermaria. Além disso, o fato de se tratar de recémnascidos prematuros cujo sistema imunológico não está plenamente estabelecido, maximiza ainda mais a preocupação de um risco de contaminação.
Estudos demonstram que a lavagem das mãos feita de forma adequada é um ato simples, porém muito importante na prevenção e redução dos índices
de infecção hospitalar. Além disso, deve-se considerar que a higienização das mãos realizada de forma inadequada pode ser responsável por transferir
micro-organismos de um paciente para outro. Assim, de forma peremptória é inegável que tal fato amplifica o risco para um paciente já debilitado,
promovendo ainda uma porta de entrada para outras doenças. A ação isolada mais eficaz no controle das infecções relacionadas à assistência em
saúde é a correta higienização das mãos. Essa prática é de suma importância em ambientes como uma UTI Neonatal, onde a correta higienização das
mãos pode reduzir índices de infecções relacionadas à assistência prestada pela equipe de saúde, podendo até mesmo reduzir índices de mortalidade
entre recém-nascidos. Dado o exposto, torna-se essencial o desenvolvimento de um sistema de controle, visando mitigar os problemas de infecção que
possuem nexo causal com uma má higienização das mãos em UTI´s Neonatais. Assim, o processo de automação contribui para desenvolvimento de um
sistema de controle que forneça informações sobre a qualidade da higienização das mãos, e que seja capaz de determinar se a qualidade da higiene
que foi realizada pelo profissional atende aos padrões determinados pela instituição de saúde.
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RESUMO
Os fluidos de perfuração, vulgarmente conhecidos como lama de perfuração, são uma classe especial de fluidos usados para perfurar a maioria dos
poços que possuem grandes profundidades. Os fluidos de perfuração possuem funções importantes como, resfriar e lubrificar a broca, manter a
estabilidade do poço, manter os sólidos em suspensão, realizar a remoção de cascalhos do poço, entre outras. O desempenho dessas funções depende
de várias propriedades do fluido de perfuração que devem ser ajustadas à hidráulica disponível para que o problema de perfuração possa ser mitigado.
A realização de testes é fundamental para o controle das propriedades da lama, e a interpretação dos resultados é crucial para se garantir o sucesso da
perfuração. O fluido ideal para operações de perfuração é um fluido isento de sólidos que não irá gerar subprodutos quando este for exposto à
formação, de forma que se um fluido sujo for usado, existe a possiblidade de ocasionar danos a formação. Os fluidos aceitáveis podem incluir 5 a 10%
de ácido clorídrico (HCl), 10% de ácido acético (CH3COOH), 2% (ou mais) de cloreto de potássio (KCL), 2% de cloreto de amônio (NH4Cl), salmouras
limpas e diesel filtrado. Na perfuração de poços de petróleo a mistura entre o fluido de perfuração e os cascalhos se desloca no espaço entre a coluna
de perfuração e as paredes do poço apresentando características não-Newtonianas. As soluções para os cálculos que preveem todos os aspectos do
campo de fluxo, incluindo a distribuição de velocidade, queda de pressão por atrito e torque exercido no cilindro interno rotativo possuem grande
complexidade. O Método dos Elementos Finitos (MEF) cria um caminho alternativo para soluções aproximadas desses problemas através da
discretização do meio contínuo. Com o objetivo de se prever o comportamento do campo de fluxo, reologia e quedas de pressão ao longo do poço, se
fara aplicação das técnicas da Fluidodinâmica Computacional (CFD) como ferramenta de obtenção das soluções. A metodologia consistirá na
formulação de fluidos de perfuração com composições e concentrações distintas, a fim de realizar estudos e análises que irão avaliar, de diferentes
formas, as propriedades das soluções diversas dos fluidos de base aquosa e os efeitos que eles causam nos revestimentos de poços de petróleo. Além
da realização de simulações com auxílio do software ANSYS e de acordo com as práticas recomendadas pela API-RP13D de 2009, para o escoamento de
fluidos em anulares de poços de petróleo. Espera-se com este estudo encontrar valores próximos aos das bibliografias e análises experimentais.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar e caracterizar as propriedades de compósito de base polimérica reforçado com fibras de coco (Cocos
nucifera), tendo visando sua aplicação em materiais utilizados atualmente em industrias e na construção civil. A proposta de fundamentar este
trabalho, com base na caracterização de um compósito constituído de fibra de coco e polímero para ser usado como matéria prima na indústria, com a
substituição de fibras sintéticas em especial na construção civil, surgiu pela necessidade de atender ao grande apelo ambiental na utilização de
materiais de fontes renováveis. No Brasil, somente 12% dos grupos de pesquisas em engenharia de materiais realizam trabalhos com fibras vegetais,
deste modo, destaca que menos de 3% destes estão no Nordeste apesar desta região ser responsável por 90% da produção nacional de coco, onde a
Bahia, Sergipe e o Rio Grande do Norte concentram a maior produção de fibras. Existe uma tendência mundial para o estudo e o desenvolvimento da
aplicação de fibras vegetais em substituição das fibras sintéticas, poliméricos, com intuito de reduzir a quantidade destas fontes não renováveis. Com o
advento desta tecnologia, a utilização de compósitos reforçados com fibra de coco da espécie Cocos nucífera. Neste trabalho serão confeccionados
compósitos de resina Poliéster (Resina UC 2090 marca Redealease com catalisador Butanox M-50) reforçada com fibra de coco nas proporções de 10%,
20% e 25% em peso. O trabalho seguirá as seguintes grandes etapas: preparação da fibra de Coco, conformação, determinação e caracterização das
propriedades. A fibra de coco será adquirida na sua forma natural contendo fibras longas e curtas, com variações de 10 a 143 mm e diâmetro
aproximadamente de 0,25 mm. Para caracterização do compósito serão realizadas as seguintes ensaios e/ou análises: Capacidade de penetração da
matriz nas estruturas do reforço (MEV: Microscópio Eletrônico de Varredura); DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial); TGA (Termogravimetria);
Caracterização morfológica (MO - Microscopia Óptica); Ensaio de Tração; e Ensaio de Dureza.
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RESUMO
O ensino de Cálculo Diferencial e Integral, nos cursos de Engenharia, vem sendo responsabilizado pelas altas taxas de evasão e repetência nos
semestres iniciais desses cursos. Várias experiências vêm sendo realizadas, no Brasil e no exterior, para tentar minimizar as dificuldades apresentadas
por alunos e professores dessa disciplina. O presente projeto apresenta o aperfeiçoamento de um blog para auxílio no aprendizado de derivadas e
integrais, com funções de uma ou mais variáveis, e suas aplicações na Engenharia. Serão disponibilizados exercícios resolvidos nos quais o usuário terá
o desenvolvimento dos cálculos detalhados usando o editor de texto Latex e dos gráficos, com visualizações bidimensionais e tridimensionais,
produzidas usando o software Geogebra. Ao longo da resolução dos exercícios, serão incluídos comentários revisando a matemática básica, muitas
vezes necessárias nessas soluções. No Brasil, a Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial em ação conjunta, produziram
e publicaram um documento intitulado “Par metros urriculares Nacionais Adaptações curriculares. Estratégias para a Educação de alunos com
necessidades educacionais especiais” que passou a compor o conjunto dos Par metros urriculares Nacionais (P N , ficando assim em sintonia com a
escola integradora. Tal documento contempla a adequação curricular, organização do trabalho didático-pedagógico entre outros, que possam vir a
favorecer o processo de aprendizagem do aluno. Com base nesse documento e com o intuito de que esta ferramenta auxilie também alunos com
deficiência visual, os arquivos com as resoluções de exercícios serão devidamente trabalhados de forma que o leitor de tela usado por deficientes
visuais que estudam nas Engenharias, e em outras áreas das Ciências Exatas, possa identificar e traduzir de forma adequada as simbologias utilizadas.
Além disso, serão gravados áudios com toda a explicação de cada exercício, e fornecidos através de um link em formato de texto para que esses
leitores de tela direcione o aluno. Com isso, o intuito do blog é servir como ferramenta nas aulas de Cálculo auxiliando a metodologia dos professores,
e também fora da sala de aula pelos alunos, como material de apoio nos estudos.
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RESUMO
As tecnologias móveis evoluem constantemente abarcando uma grande diversidade de suportes, entre eles, smartphones, tablets, leitores de livros
digitais (e-readers), aparelhos portáteis de áudio e consoles manuais de videogames. Aparelhos celulares, que antes serviam apenas para enviar e
receber ligações e/ou mensagens, ganharam nova utilidade e funções, a possibilidades de novas atividades foram ampliadas com serviços que
possibilitam a seus usuários assistir vídeos, ler livros eletrônicos, acessar mapas, navegar nas redes sociais, compartilhar informações, e aprender. A
versatilidade que um aparelho móvel oferece, aliado, às ferramentas de colaboração e interatividade se renovam a todo instante. O uso de novas
tecnologias no processo de ensino/aprendizagem permite interação dinâmica e flexível, tornando-o alcançável às solicitações e necessidades do
contexto no qual o usuário está inserido. A adoção das novas tecnologias de informação e comunicação na educação trouxe mudanças significativas ao
paradigma educacional tradicional promovendo novas formas de ensinar e aprender, induzindo novos comportamentos em docentes e discentes,
novas formas de relacionamento, novas maneiras de pensar e de produzir conhecimento. Com o uso de novas tecnologias e criação de programas
educacionais eficientes dependentes da forma como as novas tecnologias são empregadas no cumprimento de determinados objetivos novas
metodologias de ensino são desenhadas e utilizadas, em destaque aqui a PBL (Problem Based Learning) metodologia ativa de ensino, onde são
apresentados problemas/casos para o usuário/aluno resolver ativamente é uma das formas de aplicação dessas tecnologias ao ensino da Medicina,
baseadas nessa metodologia diversas plataformas de ensino em simulação foram criadas, desde sites a aplicativos de celular, sendo a maioria em
língua estrangeira (Inglês e espanhol) e utilizam protocolos e diretrizes inerentes de seus próprios países. Diante da necessidade crescente de novos
simuladores seja pela dificuldade de acesso pelo não entendimento da língua estrangeira, ou pela falta dos mesmos em língua portuguesa brasileira
que utilizem protocolos e diretrizes brasileiras, justifica-se a elaboração e construção desse aplicativo com papéis multidisciplinares e colaborativo em
áreas de conhecimento de Medicina, Engenharia e TI. Assim, essa pesquisa-ação, com metodologia do tipo exploratória e aplicada, tem como objetivo
principal o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, mais especificamente um aplicativo (app) para uso no processo de ensino/aprendizagem
individual e em grupo para casos de Emergências Médicas Cardiológicos.
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RESUMO
As tecnologias móveis evoluem constantemente abarcando uma grande diversidade de suportes, entre eles, smartphones, tablets, leitores de livros
digitais (e-readers), aparelhos portáteis de áudio e consoles manuais de videogames. Aparelhos celulares, que antes serviam apenas para enviar e
receber ligações e/ou mensagens, ganharam nova utilidade e funções, a possibilidades de novas atividades foram ampliadas com serviços que
possibilitam a seus usuários assistir vídeos, ler livros eletrônicos, acessar mapas, navegar nas redes sociais, compartilhar informações, e aprender. A
versatilidade que um aparelho móvel oferece, aliado, às ferramentas de colaboração e interatividade se renovam a todo instante. O uso de novas
tecnologias no processo de ensino/aprendizagem permite interação dinâmica e flexível, tornando-o alcançável às solicitações e necessidades do
contexto no qual o usuário está inserido. A adoção das novas tecnologias de informação e comunicação na educação trouxe mudanças significativas ao
paradigma educacional tradicional promovendo novas formas de ensinar e aprender, induzindo novos comportamentos em docentes e discentes,
novas formas de relacionamento, novas maneiras de pensar e de produzir conhecimento. Com o uso de novas tecnologias e criação de programas
educacionais eficientes dependentes da forma como as novas tecnologias são empregadas no cumprimento de determinados objetivos novas
metodologias de ensino são desenhadas e utilizadas, em destaque aqui a PBL (Problem Based Learning) metodologia ativa de ensino, onde são
apresentados problemas/casos para o usuário/aluno resolver ativamente é uma das formas de aplicação dessas tecnologias ao ensino da Medicina,
baseadas nessa metodologia diversas plataformas de ensino em simulação foram criadas, desde sites a aplicativos de celular, sendo a maioria em
língua estrangeira (Inglês e espanhol) e utilizam protocolos e diretrizes inerentes de seus próprios países. Diante da necessidade crescente de novos
simuladores seja pela dificuldade de acesso pelo não entendimento da língua estrangeira, ou pela falta dos mesmos em língua portuguesa brasileira
que utilizem protocolos e diretrizes brasileiras, justifica-se a elaboração e construção desse aplicativo com papéis multidisciplinares e colaborativo em
áreas de conhecimento de Medicina, Engenharia e TI. Assim, essa pesquisa-ação, com metodologia do tipo exploratória e aplicada, tem como objetivo
principal o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, mais especificamente um aplicativo (app) para uso no processo de ensino/aprendizagem
individual e em grupo para casos de Emergências Médicas respiratórios e pulmonares.
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RESUMO
Nos últimos anos, as organizações de saúde têm enfrentado várias questões críticas, como o surgimento de pandemias, aumento de doenças crônicas,
pressão por redução de custos e também uma rápida evolução dos procedimentos de diagnóstico e tratamento disponíveis no mercado. A
implementação de novas tecnologias é fundamental no mundo competitivo, especialmente para a melhoria dos serviços de saúde e da qualidade de
vida dos pacientes. Hospital 4.0 é definido como um conceito estratégico para os serviços de saúde derivado da indústria 4.0. O conceito é
frequentemente descrito como saúde digital e hospital inteligente. Por trás desse conceito existe o objetivo da virtualização na área da saúde e
personalização do tratamento para pacientes disponibilizando informações atualizadas e em tempo real para profissionais de saúde e outras partes
interessadas. Hospital 4.0 pode ser descrito como ações estratégicas para melhorar serviços de saúde e aumentar a conectividade entre as partes
interessadas utilizando inovações de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) tais como Telemedicina, Prontuário Eletrônico, Internet das coisas
e Inteligência Artificial. O Hospital 4.0 busca desenvolver um ambiente composto por processos automatizados e conectados. No decorrer desta nova
revolução tecnológica, uma enorme base de dados, serviços de computação em nuvem e soluções de hardware estão sendo combinados em uma
plataforma integrada. O Hospital 4.0 fornece serviços de saúde inovadores com aplicativos que monitoram em tempo real e tratam pacientes com a
utilização de sensores. O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar a implementação e adoção dessas tecnologias no ambiente hospitalar. Será
realizado um estudo de caso qualitativo, com abordagem descritiva para analisar o processo de implantação e o potencial destas inovações
tecnológicas em hospitais brasileiros. Os dados qualitativos serão coletados por meio de observação participante e revisão técnica em unidades
hospitalares.
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RESUMO
Atualmente, a grande maioria das organizações de saúde é criticada pelos altos custos e baixa eficiência e enfrenta uma situação grave pressionada
pelo aumento da demanda por serviços de saúde devido ao crescimento de doenças crônicas, envelhecimento da população e o surgimento de
pandemias como o Covid-19. A disponibilidade de equipamentos e medicamentos é um dos indicadores mais claros que uma organização de saúde está
trabalhando com eficiência. Os medicamentos representam uma parte significativa dos custos nos serviços de saúde devido ao valor desses insumos e
a seus requisitos de armazenamento e controle. A falta de uma gestão eficiente de estoques tornou-se um problema grave nas organizações de saúde
brasileiras. O gerenciamento de inventário de uma unidade hospitalar é um processo complexo e crítico. As unidades hospitalares correm o risco de
não poder fornecer aos pacientes os medicamentos necessários devido à falta de práticas adequadas de gestão de estoques. Pesquisas reforçam a
relevância da utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas práticas de gestão da cadeia de suprimentos. Os
Sistemas de Informações Hospitalares possuem funcionalidades que garantem processos automatizados e melhores cuidados aos pacientes, incluindo
diagnósticos, resultados de testes, evolução do tratamento, monitoramento, acesso a informações gerenciais, gestão de estoques de medicamentos e
de materiais hospitalares. Com a implantação de Sistemas de Apoio a Decisão, as organizações de saúde podem ter acesso a um grande volume de
informações sobre seus inventários, incluindo dados sobre giro de estoques, níveis atuais e estoques de segurança. O objetivo deste projeto de
pesquisa é analisar a implantação de um Sistema de Apoio à Decisão que suporta o controle de inventário e rastreamento de medicamentos em tempo
real, fornecendo transparência e acessibilidade dessas informações críticas nos hospitais. Será realizado um estudo de caso qualitativo, com
abordagem descritiva para analisar o processo de implantação e utilizar estes conceitos para documentar e compartilhar boas práticas que poderão ser
utilizadas em outros hospitais brasileiros que buscam melhorar sua gestão de estoques de medicamentos.
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RESUMO
Os mais modernos avanços tecnológicos são acompanhados por demandas mais complexas e sofisticadas da sociedade. O conceito da quarta
revolução industrial tem por um dos seus pilares a automatização de processos, visando maior eficiência e maior comodidade de operação. Esse
conceito não se limita aos espaços industriais, se estendendo à população em geral, com engajamento cada vez maior e mais disseminado nos avanços
tecnológicos, haja vista os computadores, smartphones e wearables mais modernos, cada vez mais populares. A partir dessa concepção espera-se que
os centros acadêmicos estejam afinados aos avanços e demandas, de forma que possam suprir e até mesmo propor novas ideias, ou aprimorar as
tecnologias existentes. Por mais heterogênea que seja a sociedade, o cotidiano de cada indivíduo quase sempre inicia e conclui diariamente em sua
residência. Com as mudanças das relações de trabalho, alguns profissionais têm sua residência ainda por local de trabalho, gerando um vínculo ainda
maior com o espaço de residência. Os avanços tecnológicos aplicados ao cotidiano residencial são evidentes, com grande variedade de equipamento
eletroeletrônicos. Mesmo diante do avanço tecnológico, o monitoramento do consumo elétrico dos residentes é precário ou nulo. Baseando-se no
exposto, propõe-se o desenvolvimento de uma tecnologia acessível para o usuário que permita monitorar o consumo energético distribuído dos
equipamentos por apenas um sensor de carga elétrica. O projeto propõe a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina para discriminar
os equipamentos em funcionamento, e por tanto extrair padrões de funcionamento dos mesmos em tempo real. Embarcar algoritmos de aprendizado
de máquina em sistemas microprocessados é um desafio atualmente, logo a proposta apresenta grande relevância para a comunidade científica, bem
como para a sociedade, com alto nível de aprendizado aos estudantes envolvidos e trazendo a Universidade a um patamar de ponta em
desenvolvimento tecnológico e científico, utilizando componentes de baixo custo, fácil aquisição e que já estejam disponíveis nos laboratórios da
Universidade.
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa científica tem como objetivo desenvolver um protótipo para a caracterização elétrica de materiais metálicos
avançados, sobretudo, para avaliar de forma sistemática a influência da estrutura nas propriedades elétricas de um Lote de Ferro Fundido Nodular
(FFN), especificamente a resistividade e a condutividade elétrica a partir da medição de baixa resistência. Os FFN são considerados materiais com
grande potencial e de extensa aplicação tecnológica 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 características de boa
ductilidade e elevada resistência mecânica. Será utilizado um Lote de FFN, sensível à alteração dos constituintes presentes, produzido na empresa
francesa PAM Saint-Gobain Canalização (SGC) - Brazil através da técnica por imersão de sino até 45 min de tratamento de nodulização e pós-inoculação
e cedidos pelo setor de Metalurgia Física do Laboratório de Materiais Avançados (LAMAV) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(UENF). Para a caracterização elétrica será elaborado um sistema de medição de baixa resistência e posterior cálculo de resistividade elétrica para o
Lote de FFN com oito tempos e temperaturas de vazamento (T1/10 min - 1362ºC a T8/45 min - 1232ºC) através do método de medição da ponte dupla
de Kelvin, também denominado de ponte de Thompson. O dispositivo para a medição será desenvolvido no Laboratório de Circuitos e Fenômenos
Eletromagnéticos pertencente ao núcleo da Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ. Para a calibração
será utilizado corpos de prova de alumínio e cobre por possuírem estruturas menos complexas aliado à elevada condutividade e baixa resistividade
elétrica. Em seguida serão utilizadas três amostras de FFN para cada lingote a ser analisado vazado com período de 5 min cada, até o tempo máximo de
45 min, com um total de oito lingotes, logo após o tratamento. Ainda será analisada a composição química das amostras por espectrometria de massa
e analisador elementar na usina SGC, bem como a análise de estrutura pela técnica por difração de raios x seguida da caracterização quantitativa
através do refinamento de Rietveld. Pretende-se com o atual projeto investigar a influência dos diferentes constituintes presentes nos FFN, tais como a
ferrita (Fe-α), cementita (Fe3C) e perlita (Fe-α + Fe3C), para cada tempo de vazamento nos resultados de propriedades elétricas e utilizar o protótipo
como um método sensível e não destrutível para avaliar a estrutura dos materiais metálicos avançados auxiliando na tecnologia de avaliação do
material durante o seu processo de fabricação para que possa ser produzido com maior rigor de qualidade atendendo as demandas do mercado com
agilidade.
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RESUMO
Os materiais classificados como ferromagnéticos são importância para a Engenharia Elétrica por possuírem momento de dipolo magnético permanente
e manifestarem elevada magnetização, mesmo na ausência de um campo magnético externo, exibindo boas propriedades magnéticas aplicados em
diversos dispositivos elétricos e eletrônicos tais como motores e geradores. Dentre as ligas que apresentam boas propriedades magnéticas à
temperatura ambiente destacam-se os Ferros Fundidos. O presente projeto de pesquisa consiste em investigar as propriedades magnéticas, sobretudo
a permeabilidade magnética, dos Ferros Fundidos Nodulares (FFN) produzido na Usina Saint-Gobain Canalização (SGC) - Brazil, bem como determinar a
curva de histerese para esse material através da indução e do campo magnético e correlacionar com as alterações estruturais provocadas pelas
modificações dos parâmetros de tempo e temperatura de fabricação, em uma ampla faixa, até 45 min de tratamento de nodulização, através da
técnica por imersão de sino, pós-inoculação e vazamento. Os estudos iniciais do Projeto de Pesquisa Científica PIBIC/UNESA/FAPERJ 2017/2020
apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a sua utilização na identificação da predominância das fases
e constituintes presentes. Com a ampliação do estudo das propriedades dos FFN, o projeto propõe a utilização da instrumentação magnética na
investigação de suas propriedades nestas ligas com a perspectiva de alcançar outros campos de aplicação 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 através do tratamento de
nodulização com o Mg e de pós-inoculação com o Fe-Si (75%Si), realizado ainda no banho metálico, conferindo ao metal boas propriedades
tecnológicas. Para determinar a curva de histerese, a permeabilidade magnética, a indução residual e a força coerciva, serão realizados ensaios de
propriedades magnéticas com o núcleo toroidal de FFN obtido nos oito lingotes para distintos tempos e temperaturas de vazamento (T1/10 min à
1362ºC e T8/45 min à 1232ºC). As análises serão realizadas no Laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ.
Concomitante, as amostras serão submetidas à análise de estrutura pela técnica por difração de raios x. Pretende-se, assim, investigar a influência dos
diferentes constituintes presentes nos FFN, tais como a ferrita (Fe-α), cementita (Fe3C) e perlita (Fe-α + Fe3C), para cada tempo de vazamento, nos
resultados de propriedades magnéticas.
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo a pesquisa e estudo dos principais campos da Inteligência Artificial (IA), para aplicação nas
disciplinas afins de engenharia Elétrica. O estudo das Redes Neurais (RN), Lógica Fuzzy e Algo-ritmo Genético (AG) pode contribuir grandemente para a
modelagem e sintonia dos parâmetros de controladores PID (Proporcional, Integral e Derivativo), via uso de mé-todos analíticos e experimentais;
modelagem e sintonia de outros controladores de processos, e para Pesquisa Operacional dentre as áreas da engenharia. Estas disciplinas que
envolvem controle de processos e pesquisa são muito importantes no estudo de formação do engenheiro elétrico e bastante utilizados na automação
industrial. Mesmo com o avanço nas descobertas de novas tecnologias, e suas utilizações nas diversas áreas de controle dos processos industriais,
contudo, a maioria dos controladores físicos (isto é, na planta de processo real) não se encontra bem parametrizados, para citar como exemplos. Na
planta industrial os controladores PID muitas vezes são sintonizados através de tentativas-e-erro, mesmo os processos sendo complexos, não-lineares e
multivariáveis. A identificação e controle dos mesmos pela utilização da Inteligência Computacional têm-se intensificado, por isso esta pesquisa buscará
desenvolver uma base bibliográfica das 3 grandes áreas da IA elencadas, para uso nas disciplinas do curso. Vale salientar que um projeto de IC na área
de sintonia de controladores IC se encerrou no curso por este professor proponente. Porém, dada a vasta área, necessita-se ampliar os estudos e
pesquisa em controle avançado. A pesquisa visa o estudo dos Algoritmos Genéticos (AG’s , Redes Neurais e Lógica uzz , 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
Diversores autores em disciplicinas distintas como Geografia, Ciências Sociais, Economia, Filosofia e História pautaram seus estudos.Em uma tentativa
de síntese, pode-se dizer que a globalização é dada como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial,
instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente
a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em
constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Há um século, por
exemplo, a velocidade da comunicação em rede entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos
dias atuais, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas
décadas. Pode-se dizer, então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte,
responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão
“aldeia global”. O termo “aldeia” faz refer ncia a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a
integração mundial no meio técnico-informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Para garantir essa integração, isto é, o desenvolvimento
das esferas que compõe a sociedade é necessário a eficiência plena dos meios para alcançar este fim. É impossível falar de um mundo globalizado e
não falar da importância do uso de energia elétrica, tanto na esfera industrial quanto na residencial. A necessidade do homem entender o mundo a sua
volta, possibilitou a Thales de Mileto, descobrir uma resina vegetal fóssil petrificada chamada âmbar (elektron em grego), esfregando-a com pele e lã
de animais e pôde então observar seu poder de atrair objetos leves como palhas, fragmentos de madeira e penas. Tal descoberta possibilitou o
surgimento de uma nova ciência da atração que mais tarde, em 1600, Willian Gilbert denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade e
assim sucedeu uma série de estudos provinientes, até chegar ao ponto do homem manipular essa ciência ao ponto de produzir equipamentos que
transfira energia de um ponto ao outropermitindo assim a criação dos Sistemas elétricos de potência (SEP) , isto é, o conjunto constituído por centrais
elétricas, subestações de transformação e de interligação, linhas e receptores, ligados elétricamente entre si. São grandes sistemas de energia que
englobam geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A geração de energia elétrica se faz em usinas localizadas em função de suas
características próprias. Usinas hidrelétricas, que usam represamento de rios e lagos, são localizadas nos pontos dos rios e lagos considerados mais
eficientes para o armazenamento do volume ideal de água. Usinas térmicas podem ser localizadas em pontos mais convenientes para a transmissão e
controle. Geradores eólicos são localizados em pontos com maior volume de ventos. O sistema elétrico de potência engloba todas as formas de
geração de energia elétrica e sua transmissão até os consumidores. Em 2014, de acordo com o almanaque CIA World Factbook, o Brasil ocupou o 7°
lugar nos números de países que mais consumiram energia elétrica. O grande aumento de demanda por energia elétrica nas últimas décadas e o
crescente número de interligações entre os sistemas elétricos existentes tornaram a operação e o controle destes uma tarefa extremamente complexa.
As estimativas anunciadas do aumento consumo total de energia no Brasil pelo Grupo BP deverá crescer 2,2% ao ano até 2040, acima da média global
de 1,2% ao ano. Segundo a empresa, o consumo de energia primária entre 2017 e 2040 saltará de 294 milhões para 485 milhões de toneladas
equivalente de petróleo, avanço de 65%. Conforme os números do grupo, as áreas cujo consumo crescerá mais ano a ano serão a energia nuclear
(4,5%), renováveis (4,5%) e gás (3,4%). Essas estimativas somando a um cenário onde os ramos industriais, frente ao dinamismo da concorrência
globalizada, realizam uma intensa busca por sistemas que transponham os desafios atuais de sua área de atuação. O setor de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica não é diferente. As empresas são impelidas e pressionadas pelo mercado consumidor a buscar meios de otimização de
operações, maximização de qualidade e redução de custos como forma de aumentar a rentabilidade da companhia e sua sustentação no mercado.
Mercado relativo a um serviço essencial para a sociedade. Neste setor, o processo de automação, como exemplo de ferramenta de otimização,
avançou por quase toda estrutura de alta tensão: geração, transmissão e distribuição (substações). Resta, no entanto, lacuna no que se refere a
ferramentas de otimização da distribuição de energia para o no consumidor final. Assim como em outros países, o Brasil também possui tendência para
utilização de acesso remoto como uma ferramenta para atingir este objetivo. O acesso remoto é uma tecnologia que permite que um computador
consiga acessar um servidor por meio de um outro computador que não está fisicamente conectado à rede. A conexão à distância é feita com
segurança de dados em ambos os lados e pode trazer diversos benefícios para manutenção, por exemplo. Entretanto, todo esse desenvolvimento
precisa estar atrelado a sustentabilidade de modo que os recursos sejam usados de forma consciente. A sustentabilidade trabalha com um compilado
de manobras que tem como um dos objetivos produzir atitudes que farão com que os impactos ambientais produzidos pela sociedade sejam menos
prejudiciais às gerações futuras. Umas das principais pautas debatidas atualmente para a diminuição no impacto ambiental é o racionamento de
energia elétrica. Mesmo o Brasil tendo parte considerável da geração de sua energia elétrica através de fontes renováveis, como com as hidrelétricas e
com biocombustíveis, o país é apontado como um dos maiores consumidores de energia elétrica, ocupando a décima colocação, de acordo com a
Agência Internacional de energia (AIE). Realizar um consumo consciente trará benefícios tanto ambientais quanto financeiros para a sociedade. A
partir do momento em que a utilização de energia elétrica é diminuída há também uma diminuição no valor pago pelo seu uso. Se as mudanças forem
pensadas e feitas em coletivo os benefícios serão ainda maiores, acarretando assim uma validação maior aos cuidados com o meio ambiente. Com a
invenção do Dínamo (Anyos Jedlik em 1861, Werner von Siemens em 1867) a energia elétrica pôde ser gerada em grandes quantidades. Sendo a
iluminação a primeira funcionalidade massificada da energia elétrica e logo se tornando um mercado lucrativo o próximo passo lógico era quantificar o
produto vendido e com isso veio a necessidade de se aprimorar os medidores elétricos. A dúvida então era determinar qual seria a grandeza medida
para determinar os preços cobrados. O primeiro medidor patenteado que se conhece é o de Samuel Gardiner, o medidor de lâmpada-hora em corrente
contínua. Este medidor media o período em que uma lâmpada permanecia acessa e como a corrente e cargas eram praticamente constantes o cálculo
da energia demandada era simples. Após a invenção da lâmpada incandescente de Thomas Edison e a subdivisão de circuitos de iluminação para
controle individual das lâmpadas, os medidores do tipo lâmpada-hora ficaram obsoletos. Com isso os medidores pouco evoluíram até a popularização
da corrente elétrica pela invenção do transformador, então o medidor elétrico por indução surgiu pelas mãos de Shallenberger. Este é chamado de
medidor ampère-hora CA. Este medidor não mede elemento de tensão, por isso não leva em consideração o fator de potência, não podendo ser usado
em motores. Mesmo assim mais de 120.000 medidores de Shallenberger foram vendidos nos 10 anos seguintes. Anos depois o mesmo Shallenberger
criou o medidor de watt-hora, que podia medir também a energia de motores, que já eram usados em corrente alternada. Com um grande esforço da
indústria para diminuir os custos, começou um movimento para aprimorar o medidor de watt-hora e com isso nasceu o chamado “Tipo Redondo”, que
era mais leve, menor e mais barato, este foi desenvolvido por H. P. Davis e Frank Conrad. Mas o verdadeiro sucesso da época foi o medidor registrador
de Thomson, mesmo sendo concebido para registar somente circuitos em corrente alternada, ele também funcionava para correntes contínuas. Após
essas descobertas e ajustes entre correntes, com o passar dos anos e o desenvolvimento de outras tecnologias como a eletrônica, os medidores foram
sendo aprimorados, barateados e se tornaram mais precisos. Ainda hoje, depois da incorporação das tecnologias vindas da eletrônica, o que vem
sendo incorporado na tecnologia de medidores são os avanços na área de telecomunicação, processamento e coleta de dados, o que deu origem aos
medidores inteligentes. De modo geral, a medição elétrica se dá pela coleta dos sinais de corrente e tensão, com a finalidade de utilizar estes sinais
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para calcular todas as outras grandezas elétricas necessárias para cada caso, como consumo, demanda, fator de potência, potência entre outras. A
potência elétrica da carga é uma das informações mais importantes de um sistema elétrico, sendo que a potência instantânea de chegada ou saída do
sistema é calculada pelo produto da tensão instantânea com a corrente instantânea, como definido em (1): ( ) = ( ). ( ) (1) Na equação (1), i(t) é
acorrente em ampère, v(t) a tensão em volt e p(t) a potência em watt, os três sendo valores instantâneos no tempo t. A corrente e a tensão são
variáveis no tempo, logo podemos calcular a potência média ao longo de um tempo T, essa média da potência definida por P é calculada usando-se a
integral em (2): + 1 = ∫ ( )
(2) A energia fornecida ou consumida no sistema elétrico também é um parâmetro importante para se medir.
Pode-se obter a energia através da potência, pois a potência é certa quantidade de energia variando no tempo, de modo que a unidade Watt pode ser
escrita como Joule por segundo. Calcula-se então a energia em Joule, integrando a potência em relação ao tempo, como mostrado em (3): +
=∫
( )
(3) Pensando nas condições ambientais e também as econômicas, o projeto proposto apresenta o desenvolvimento de um medidor eletrônico
de demanda de consumo de energia elétrica residencial com acesso remoto via uma página de web tendo como finalidade facilitar o monitoramento e
gerenciamento do consumo de energia elétrica. Foi utilizado um circuito microcontrolador do tipo Arduino que recebe dois sensores de corrente e
tensão. Os sinais analógicos são processados para calcular a potência ativa, reativa e o fator de potência. O projeto, em junção a finalidade de facilitar a
leitura de informações sobre o consumo de energia elétrica, também tem por finalidade trazer informações técnicas com e explicação de termos como
“pot ncia ativa” e “fator de “pot ncia”. O Arduino é um dispositivo criado para facilitar a programação em circuitos. A placa de um Arduino tem em sua
composição um microcontrolador e circuitos com entrada e saída. O Arduino pode ser conectado a outros dispositivos como sensores, módulos
eletrônicos e outros. O que faz aumentar sua funcionalidade para solução de inúmeras problemáticas. Essas características o tornam ainda mais fácil de
se manusear seja por estudantes, professores ou profissionais da área. Além da facilidade com seu uso, existe a vantagem de ter um baixo custo e ser
facilmente encontrado. O processamento das informações colhidas e sua chegada até o leitor será feita através do uso da linguagem de programação
X. Os resultados são enviados para um display LCD para a visualização local e são hospedados em uma página html localizada na própria memória do
microcontrolador que possibilita, através de um circuito específico ethernet acoplada ao circuito, o acesso pelo browser de um computador. Na
proposição deste medidor de consumo energético nas residências poderá servir como base de apoio para o movimento que busca diminuir o
desperdício de energia elétrica e assim contribuir com programas de conscientização dos consumidores do governo federal. O medidor de demanda de
energia elétrica proposto atua no auxílio e combate ao desperdício e se apresenta como uma forma de contribuição aos programas de conscientização
dos consumidores do governo federal. O acesso a dados detalhados do consumo de energia elétrica no ambiente residencial potencializará os
cuidados contra os gastos desnecessários de energia. Tendo em vista onde se encontra os maiores gastos com a energia, pode-se estabelecer
mudanças na rotina da residência que, consequentemente, irão diminuir o consumo. Nesse contexto, possibilitando a medição, a visualização dos
dados de consumo, tanto local como remotamente via web, através da tecnologia do Arduino, auxilia no controle das cargas residenciais e
consequentemente na redução do consumo e desperdícios. Os atuais medidores eletromêcanicos para medir o consumo de energia residencial,
fornecidos pelas distribuidoras de energia elétrica, utilizam mecanismos que podem difcultar a leitura e interpretação dos dados de consumo para o
usuário. Além de terem um fator que é medirem apenas a potência ativa ,ou seja, a potência que realmente é convertida em trabalho pelos
equipamentos elétricos, desconsiderando a potência reativa que representa a energia que circula de forma oscilante nas instalações mas não é
consumida por nenhum receptor (uma das características de cargas indutivas e capacitivas). Este projeto de pesquisa propõe uma nova forma de se
medição e visualização da energia elétrica utilizando um protótipo de medidor eletrônico de demanda de consumo de energia elétrica que demonstre
não só a potência ativa mas também a potência reativa e o fator de potência, além disso seus dados poderão ser visualizados facilmente de forma local
(sendo visualizados de um display de), como também acessado remotamente, por qualquer dispositivo que possua um Browser, através de uma pagina
Web.
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo analisar e implementar um medidor bifásico, e ter o uso de novas tecnologias em um
sistema medi-dor de consumo de energia elétrica residencial, não invasivo, em tempo real. O protótipo que já vem sendo desenvolvido por este
professor em um projeto de IC em andamento, no laboratório de eletricidade e eletrônica pertencente ao núcleo de Engenharia Elétrica da
Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ, conta com o engajamento de alunos de graduação do referido curso, foi testado
utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, e serve parar fornecer os valores de potência consumida e seu valor monetário, de acordo
com a tarifa informada pelo próprio usuário, através de uma interface homem-máquina. Este autor também conta com um projeto de Pesquisa
Produtividade, com a linha de pesquisa dentro desse assunto. O objetivo para esse novo projeto é fazer uso do protótipo já criado e testado, e usá-lo
agora com medição bifásica, isto é, fazer a medição de duas fases, já que grande parte dos consumidores residenciais tem esse tipo de padrão elétrico
de entrada. Além disso, buscar adentrar em inovações para o dispositivo, com o uso de IoT (Internet das coisas), fazer com que ele se comunique em
tempo real através de wi-fi ou pela rede GSM, e pesquisar e prototipar em nova placa de aquisição de da-dos que suporte sistema operacional, como o
caso do Raspberry. Estes últimos objetivos se encontravam elencados na segunda etapa do projeto de IC que se encontra em vigência, porém com o
incidente da pandemia vivido em nossa sociedade, não foi possível dar continuidade em algumas partes da pesquisa. Com isso, este trabalho de
iniciação científica busca, dentro do cronograma exposto, alcançar seu objetivo com a inovação do protótipo criado de medição elétrica não invasivo;
testá-lo e validá-lo, primeiramente em uma das salas de aula da Unidade Campos dos Goytacazes, utilizando a tensão informada pelo usuário
(consumidor residencial), será desenvolvida a programação para calcular a potência do circuito e sua energia consumida em um período de tempo. A
possibilidade da redução dos gastos com a energia elétrica de um consumidor residencial e o monitoramento da qualidade da energia recebida pela
unidade consumidora vem ganhando espaço de discussão, quando se fala de consumo de energia. Verifica-se o aumento do interesse pelo
gerenciamento de energia. Neste conceito de gerenciamento de energia, criado pela atração na diminuição dos gastos, se torna possível a supervisão
em tempo real do fluxo de energia da unidade consumidora, podendo então controlar o consumo, demanda, afim de minimizar os desperdícios. Por
isso o projeto almeja validar novas utilizações de tecnologias agregadas ao protótipo medidor de consumo de energia, fazendo com que o usuário final
tenha a possibilidade gerada de ver seu real consumo em qualquer horário do dia.
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RESUMO
Ejetores a vapor possuem variadas aplicações na indústria, como, por exemplo, nos processos de desodorização de óleo vegetais, desgaseificação do
aço em fusão e secagem a vácuo de aparelhos diversos. Além disso, esse equipamento é utilizado na geração de vácuo, em refinarias de petróleo e
também no processo de destilação à vácuo, cujo objetivo é produzir derivados de petróleo a partir dos resíduos advindos da destilação atmosférica.
Neste sentido, a escolha por ejetores a vapor para a produção de vácuo é determinada, principalmente, em função de suas vantagens, já que esse tipo
de equipamento tem formato simples e não possui componentes rotativos, ou seja, apresentam boa confiabilidade, além de baixo de custo de
instalação e de manutenção. A necessidade de se estudar esse equipamento surge no decorrer de uma parada de manutenção em uma refinaria, onde
se constatou que um dos ejetores da unidade em manutenção apresentava reparos alternativos. Nesse contexto, a recomendação foi a de substituição
integral do ejetor, já que os variados reparos já realizados impossibilitavam a aplicação alternativa de outros reparos pela equipe de manutenção.
Apesar da condição adversa do ejetor, esse equipamento não apresentava histórico com a ocorrências de falhas no decorrer da campanha,
possibilitando a reprogramação da substituição do componente na próxima parada de manutenção. Nesse projeto, o ejetor em análise é um
equipamento constituído de um corpo, com partes que são descritas com tubo aspirador e bocal convergente-divergente, além de um componente
interno denominado difusor. Dessa forma, será abordado, no decorrer deste projeto, toda a trajetória para a fabricação de um ejetor a vapor, desde os
conceitos aplicados em seu funcionamento, bem como as possibilidades de materiais aplicáveis no trabalho com vapor, até os processos de fabricação
economicamente viáveis. Também fará parte do escopo uma simulação computacional de um ejetor, realizada a partir de um desenho dimensionado
de acordo com as medições realizadas no decorrer da parada de manutenção de uma unidade de processo da indústria petrolífera. Para verificar as
condições de operação, tais como vazão e pressão será desenvolvido através do programa Ansys uma simulação fluido dinâmica. Esse aplicativo
computacional possui ferramentas que possibilitam simular como o escoamento de um fluido se comporta e com isso, analisar resultados durante as
fases de projeto e fabricação. O projeto será iniciado a partir do estudo dos processos de fabricação, buscando propostas de métodos para a produção
do ejetor a vapor utilizando os recursos disponíveis em uma oficina de caldeiraria. Na sequência, será feita a verificação de materiais que tenham
disponibilidade comercial, ou seja, com baixo custo e de fácil aquisição no mercado. Posteriormente, serão reunidos os dados coletados em campo
para viabilizar a confecção de desenho e folha de dados do equipamento. Por fim, de posse das informações coletadas, será feita a simulação para
verificar e analisar quais são os impactos na construção do equipamento, bem como validar a eficiência do ejetor conforme as suas condições de
operação. Esse projeto também almeja elaborar e reunir a documentação técnica necessária, tais como folha de dados com especificação do
equipamento e desenhos técnicos, de modo a subsidiar o processo de fabricação de um ejetor a vapor.
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RESUMO
Em tempos onde a poluição atinge altos ndices e que, a queima de combust veis vistos como “tradicionais”, tem uma grande parcela de culpa, torna-se
necessário que estes números sejam reduzidos. Diversas normas e acordos internacionais estabelecem os níveis de poluentes permitidos para serem
emitidos pelos motores combustão e observa-se que as emissões de poluentes estão sendo cada vez mais restritas, obrigado que os motores e os
combustíveis sejam cada vez mais aprimorados. Uma das alternativas é a produção de biocombustíveis por meio da biomassa, pois promovem menor
impacto na natureza, bem como não dependem da mesma produção de combustíveis provenientes dos combustíveis fósseis. Os biocombustíveis,
como dito anteriormente, são derivados de biomassa renovável que, dependendo de sua aplicação, podem ser utilizados de forma parcial ou total na
substituição de combustíveis fosseis no seu uso em motores de combustão interna. Um desses biocombustíveis é o biodiesel e ele é, além de ser de
origem renovável, um combustível que pode ser produzido a partir de plantas (óleo vegetal) ou de animais (gordura animal). Hoje, o biodiesel é usado
como aditivo no diesel e, por conseguinte, seu uso só pode ser usado em motores à diesel. O motor de ciclo diesel é um motor alternativo que possui a
sua ignição por compressão (ICO), onde a combustão provém do contato do combustível com o ar quente. Quando o biodiesel é utilizado nesse tipo de
motor, seja de forma total ou parcial, evita a poluição, ao contrário do diesel comum que lança toneladas de dióxido de enxofre, hidrocarbonetos
pesados oriundos da queima incompleta sem falar na enorme emissão de dióxido de carbono e outras partículas que causam problemas respiratórios e
dermatológicos. Quando o combustível é utilizado no motor, pode haver uma porcentagem empregada de biodiesel nele, chamada de níveis de
concentração e dependendo da quantidade empregada, pode ser necessária que o motor seja adaptado, o que pode afetar o desempenho do mesmo.
Visto que esse é um tema de bastante relevância, neste projeto será estudado o desempenho do uso do biodiesel em motores de combustão interna,
onde será analisada a porcentagem de biodiesel empregada no diesel, a emissão de gases e suas vantagens e desvantagens.
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RESUMO
A busca pelo desenvolvimento faz com que o setor industrial aponte um grande interesse em novos projetos destinados à linha de produção e serviços.
A preocupação com um produto que apresente consideráveis propriedades e benefícios ocorre de forma conjunta com a necessidade de minimização
de custos e maximização de fatores que incrementem a produtividade e competitividade. Ao longo dos anos, a indústria mecânica apresenta uma
grande importância para o desenvolvimento da economia. A caldeiraria é uma área dentro da indústria mecânica onde peças de ferro e aço são
moldadas de acordo com projetos, compondo a fabricação de estruturas metálicas. O mercado de caldeiraria industrial no Brasil está baseado na
demanda das grandes empresas, fazendo com que haja a necessidade de se projetar e fabricar as peças no país. Deste modo, torna-se necessária a
procura por práticas inovadoras e ferramentas que, quando corretamente aplicadas, proporcionem melhorias nos projetos. O gerenciamento de
projetos é a aplicação de conhecimentos nas atividades de um projeto para atender aos seus requisitos. O Project Management Body of Knowledge
(PMBOK) é um guia das melhores práticas do gerenciamento de projetos elaborado pelo Project Management Institute (PMI). A abordagem dos
procedimentos de gerenciamento elencados no PMBOK ocorre de modo que sua aplicabilidade ocorra durante o ciclo de vida do projeto, onde os
processos de gerenciamento de projeto, além de interagir entre si, interagem também com dez áreas de conhecimento. Desta forma, o objetivo do
presente trabalho é aplicar uma metodologia de gerenciamento de projetos em uma empresa do setor de caldeiraria industrial, de acordo com o
PMBOK, a fim de incrementar os resultados em termos de produtividade e lucratividade. Cabe salientar que, com a introdução de novas tecnologias,
obtém-se melhores resultados, proporcionando maiores ganhos e minimizando impactos desfavoráveis ao projeto, elevando a empresa a um nível de
maior maturidade e sucesso.
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RESUMO
Uma das políticas estratégicas para alavancar o desenvolvimento nacional é a exploração de petróleo em águas profundas. Essa política governamental
trouxe desenvolvimento tecnológico para o Brasil, porem ainda demanda esforços de pesquisadores para tornar economicamente viável esse modelo
de exploração. Para tal, é necessário o desenvolvimento e a utilização, com segurança, de novas tecnologias e materiais. Vários equipamentos foram
desenvolvidos para suportar as condições extremas de trabalho, sendo a válvula de segurança um dos equipamentos fundamentais para a segurança
do poço na produção do petróleo. A válvula de segurança é fabricada com o aço AISI 316L, recomendado para uso em águas que contenham até 800
ppm de cloreto. Um dos problemas que deve ser pesquisado é a corrosão que envolve normalmente três fatores: meio agressivo, em nosso caso,
micro-organismos, temperatura e, tensões, sejam estas aplicadas ou residuais do processo de fabricação. O objetivo desta pesquisa é analisar a ação
corrosiva de micro-organismos no aço AISI 316L, sujeito a ação da água do mar. Para tal 15 cupons de 3 cm2 de área e 0,1 cm de espessura, com o
material indicado, são alocados em uma caixa de 3 m3 de polipropileno previamente preparada para receber os cupons, aberta na parte superior e
suportada por cabos de nailon. O dispositivo é colocado a profundidade de 5 metros, na baia de Guanabara, Rio de Janeiro, próximo ao Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro. A caixa tem pesos na parte inferior para prevenir a influência das mares e de correntes marítimas. O experimento é
conduzido por 90 dias, com intervalos de análise de 30, 60 e 90 dias. Nestes momentos 5 cupons são removidos, acondicionados e imediatamente
transferidos para uma caixa térmica, repleta de gelo. O material é, então, levado para o Laboratório de Corrosão Microbiológica da Universidade
Estácio de Sá , onde são avaliados a perda de massa e o levantamento da comunidade de micro-organismos sobre as amostras, usando 16S DNA
sequenciamento de genes. O conhecimento do processo corrosivo que se desenvolve por ação de micro-organismos possibilita que ações mitigadoras
sejam tomadas de modo a garantir a disponibilidade do equipamento e a segurança da instalação.
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RESUMO
O uso de Hidrogênio combustível como possibilidade de substituição de fonte energética química não é recente. O hidrogênio voltou a ser um dos
focos das pesquisas para ser utilizados em combustíveis e diversas tecnologias têm aparecidos no mundo inteiro. O hidrogênio tem propriedades que
nenhum outro gás possui, como baixa densidade, abundancia no universo, elevada quantidade de energia por unidade de massa e pode ser facilmente
produzindo a partir da água. Entretanto, para ser produzindo a partir da água através da eletrólise, a engenharia precisa desenvolver tecnologias para
que essa produção seja sustentável economicamente. Seu uso foi sempre protelado por questões de custo de produção, comparativamente aos
combustíveis fosseis, e segurança, tendo em vista sua alta volatilidade e poder explosivo. As razoes para o seu uso, não são novas e, descartados o
custo de produção e as questões de segurança, encontramos sucessivas vantagens, tanto energéticas, com seu alto poder calorifico, abundância
universal e segurança ambiental evidente, ainda que com possíveis resíduos de catalisadores, mas controláveis. O custo de produção, nem sempre
vantajoso energeticamente, sempre foi um empecilho, mas a possibilidade de adição de catalisadores químicos no processo de geração, tanto
eletrolítica como por reação química induzida, pode potencializar a produção de hidrogênio gasoso, podendo transformar sua produção em termos
energéticos vantajosos. O desenvolvimento das células de hidrogênio, a partir de novos materiais, permitindo a geração elétrica de materiais
enriquecidos com hidrogênio reacendeu a ideia de hidrogênio como fonte energética tecnológica. No entanto, o custo de produção permanece como
grande empecilho. Neste projeto, trabalharemos a possibilidade de geração eletrolítica de hidrogênio combustível local, com insumos catalisadores
que podem potencializar a produção, a adição de materiais semimetálicos abundantes, adicionados como insumos à geração em meio alcalino, o
desenvolvimento de novo design de geradores com materiais catalisadores capazes de manter a temperatura controlável, controles de fluxo de
geração gasosa, filtros desidratantes para retirar o vapor de água do gás gerado e adaptações de motores híbridos à mistura combustível com
hidrogênio. Testes serão realizados, tanto de geração de hidrogênio desidratado como de motorizações adaptadas a hidrogênio gerado, com fluxo
controlado e controle de efeitos térmicos indesejados. Esta é a segunda fase do Projeto e um esforço será concentrado na efetiva motorização a
hidrogênio de motores híbridos adaptados e no delicado controle de fluxo na geração gasosa. Percebemos nesta área um forte presente-futuro
crescimento de demanda por soluções tecnológicas de Engenharia energética, e de motorizações alternativas a combustíveis químicos. Sentimos que a
participação na área do tema trará forte impacto na efetiva formação dos discentes participantes e no desenvolvimento de suas carreiras como jovens
Engenheiros, potencializando o surgimento de produtos e soluções na área. Percebemos grande potencial de desenvolvimento de soluções inovadoras
ainda inexistentes, com aplicações imediatas nas mais diversas áreas, desde design de geração de hidrogênio até adaptações de motores híbridos com
hidrogênio gasoso. Também, a possibilidade de interagirmos com soluções inovadoras e atentos às demandas energéticas e ambientais, nos motivou a
propor este tema como altamente relevante à Engenharia. A ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, em 2012, discorreu a cerca do uso de
hidrogênio como segue: "...a crescente motorização da mobilidade urbana e os consequentes impactos ambientais têm envolvido cada vez mais
pesquisas científicas na busca por compreender a diversidade das transformações urbanas e ambientais. Este fenômeno ganhou relevância dentro da
comunidade científica após a assinatura do Protocolo de Quioto em 1997, quando os veículos motorizados foram descritos como um dos principais
poluidores da atmosfera, representando entre 80% a 95% do consumo das energias não renováveis, segundo o Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas – IPCC, na sigla em inglês.". Também, afirmou a mesma ANTP (2012): "..no contexto energético, o uso de veículos movidos à
célula combustível a hidrogênio é apresentado como uma abordagem tecnológica revolucionária para a prestação de serviços de transporte. Trata-se
de uma tecnologia que permite emissões muito baixas de carbono no seu processo de produção, quando obtida de outros processos que não a
eletrólise, ou nulas quando esse processo é utilizado, bem como a sua eficiência energética é muito superior em conversão de energia quando
comparada aos motores de combustão interna que apresentam grande déficit". Assim, o uso de Hidrogênio combustível é considerado estratégico por
agencia governamental, ANTP, e mais relevante quando se trata de geração eletrolítica, por significar produtor de zero impacto ambiental. O
hidrogênio é quimicamente muito ativo, dificilmente é encontrado sozinho (H2), frequentemente é agrupado com outros elementos, combinado com o
oxigênio na água, carbono no cloro e na maioria dos compostos orgânicos, sendo relacionado com água, gás natural, petróleo, carvão, metano,
proteínas, hidratos de carbono em todo tido de vegetação. Em consequência, precisamos desagrupar o hidrogênio das outras substâncias nos quais
estão unidos. A produção de hidrogênio através da eletrólise é econômica viável pois a matéria prima é a água. Com energia elétrica com uma tensão
aplicada maior que 1,23 volts, pode-se separar as moléculas de água (H2O) em Hidrogênio (H2) e oxigênio (O2). O método mais famoso é conhecido
como “eletrólise alcalina” [5]. Utilizaremos a Eletrólise aquosa como método de oxirredução de solução condutora alcalina em gases hidrogênio e
oxigênio. Robert Boyle (1627-1691), mais conhecido pela Lei de Boyle para um gás ideal, realizou uma experiência e observou a reação de limalhas de
ferro e ácido e detectou que era o mesmo experimento de Paracelsus (1493-1591). Ele publicou suas descobertas em um artigo chamando o
hidrogênio de “solução inflamável de Marte”. Foi Lavoisier quem deu o nome ao elemento químico que conhecemos hoje “hidrogênio”, que na
tradução do Grego significa formação de água. Porque ele descobriu que as partes constituintes da água eram hidrogênio e oxigênio e também
detectou que o hidrogênio quando queimava na presença de oxigênio, havia formação de orvalho. Assim, somado à esta proposta de solução
eletrolítica e na geração de hidrogênio combustível em solução alcalina com insumos metálicos ou semimetálicos (mais econômicos), buscaremos
desenvolver adaptações relevantes a motores híbridos adaptados a um fluxo controlado de hidrogênio gasoso na mistura combustível, reduzindo
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RESUMO
Neste trabalho, propõe-se a confirmação experimental das correlações de previsão de Número de Reynolds critico em bifurcações, levantadas pelo
Professor coordenador no ano corrente, através do Projeto Pesquisa Produtividade da NESA e publicadas em artigo no “18th Brazilian Congress of
Thermal Sciences and Engineering”. Para tal, um aparato experimental foi concebido, conforme croquis enviado ao email do programa. Essa
infraestrutura será instalada e operada no laboratório de hidráulica da Unidade Niteroi. Basicamente, o recurso permite que o pesquisador observe a
trajetória de um filete através dos canais bifurcados, quando o escoamento muda de regime laminar para turbulento. A aquisição dos componentes
físicos do aparato foi feita por este proponente com recursos próprios. Caberá aos alunos a instalação, realização dos experimentos, análise e discussão
dos resultados, assim como a elaboração de um artigo para apresentação no Congresso nacional de Engenharia Mecânica a ser realizado em 2021.
Neste trabalho, propõe-se a confirmação experimental das correlações de previsão de Número de Reynolds critico em bifurcações, levantadas pelo
Professor coordenador no ano corrente, através do Projeto Pesquisa Produtividade da NESA e publicadas em artigo no “18th Brazilian Congress of
Thermal Sciences and Engineering”. Para tal, um aparato experimental foi concebido, conforme croquis enviado ao email do programa. Essa
infraestrutura será instalada e operada no laboratório de hidráulica da Unidade Niteroi. Basicamente, o recurso permite que o pesquisador observe a
trajetória de um filete através dos canais bifurcados, quando o escoamento muda de regime laminar para turbulento. A aquisição dos componentes
físicos do aparato foi feita por este proponente com recursos próprios. Caberá aos alunos a instalação, realização dos experimentos, análise e discussão
dos resultados, assim como a elaboração de um artigo para apresentação no Congresso nacional de Engenharia Mecânica a ser realizado em 2021.
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RESUMO
A Dinâmica Veicular compreende e estudo do comportamento do veículo como um corpo em movimento e a influência das forças resultantes deste
movimento na dirigibilidade e segurança. A dinâmica longitudinal é a análise que envolve os processos de aceleração e frenagem do veículo por meio
do estudo das forças que interagem com ele. Ela leva em consideração o conjunto de força (motor, sistema de transmissão, caixa de transferência) e
sistema de freios. O motor é o sistema que gera o torque, fonte de esforço e responsável por vencer as resistências ao movimento, percorrendo toda a
cadeia cinemática do sistema de transmissão até atingir as rodas tratoras. Na direção longitudinal em que é gerada a força trativa que impulsa o
veículo, mas se opondo ao movimento dele, devem ser consideradas as resistências. Estas podem ser internas, isto é, relacionadas com o desempenho
da cadeia cinemática do próprio veículo, ou podem ser externas, que são produzidas pelo entorno no qual o veículo se move. As resistências externas
que podem agir são: a resistência aerodinâmica, a resistência à rampa, e as resistências produzidas pela interação com o solo no qual o veículo se
movimenta, nomeada resistência ao rolamento. Dessa forma, este projeto de pesquisa tem como subprojetos dois temas: o projeto do sistema de
transmissão considerando uma caixa de transmissão manual e a análise do desempenho de um veículo comparando três tipos de caixas de
transmissão, a saber: caixa de mudanças automática, caixa de mudanças manual e caixa de transmissão CVT, do inglês Continuous Variable
Transmission (Transmissão variável Contínua). A partir das características desejadas para o veículo, como velocidade máxima e rampa máxima, e a
partir da força trativa e das forças de resistências, serão dimensionados os componentes do sistema de transmissão, a saber: embreagem, caixa de
mudanças, diferencial e semi-árvores. Dadas as características pré-definidas de desempenho do veículo, serão analisadas as três tipos de caixas de
transmissão mencionadas.
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RESUMO
As empresas do segmento de termoplásticos, especificamente no caso das poliolefinas (polietilenos), estão atualmente enfatizando sua expansão no
mercado de revestimentos de cabos para as empresas concessionárias de energia elétrica. A técnica de modificação de polietileno por diferentes
métodos tem sido usada quando temperaturas elevadas são requeridas em diversas aplicações industriais, como revestimento de cabo e fios e
tubulações para transporte de fluidos aquecidos. A técnica de reticulação de polietileno pela graftização com peróxidos tem sido bastante estudada nos
últimos anos em função das várias vantagens que oferece, assim como: processamento fácil, baixo custo no investimento para produção, e
propriedades favoráveis dos materiais processados, e sem limitação em relação a espessura. Apesar do método de modificação de polietileno através
da reação com peróxidos ser bastante conhecido na literatura, ele provavelmente terá de sofrer modificações para ser adequado a uma dada
aplicação, como revestimento de cabos elétricos. Sendo assim, torna-se de extrema importância um estudo mais aprofundado dos diferentes fatores,
como grau de densidade de ligações cruzadas, que podem influenciar as reações de modificação quando para esta aplicação. Este estudo permitirá a
otimização das condições de reação e um balanço adequado das propriedades apropriadas, como teor de gel, densidade, resistência mecânica, térmica
e outras. O presente Projeto tem como objetivo principal, através de um processo de extrusão reativa, controlar e otimizar a reação de modificação
química e morfológica do polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) através da utilização de peróxidos orgânicos, visando a sua aplicação como
revestimento de cabos elétricos, onde solicitações de uso a temperaturas elevadas, resistência química e propriedades mecânicas satisfatórias são
frequentes. No decorrer do projeto serão realizadas algumas atividades, como por exemplo, a modificação de LLDPE utilizando diferentes tipos de
peróxidos orgânicos em diferentes condições experimentais, estabelecidas a partir do planejamento estatístico de experimentos. São também
objetivos do projeto, confirmar e avaliar a reação de modificação do LLDPE/peróxido através de análises de índice de fluidez (MFI), calorimetria
diferencial de varredura (DSC), teor de gel e ensaios reológicos.
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RESUMO
A crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19 no Brasil provocou mudanças abruptas nos arranjos de trabalho, nas maneiras de ofertar
serviços e produzir coisas, com enorme impacto sobre as formas de socialização no âmbito do trabalho. Vivenciamos um momento de emergência de
uma nova configuração cultural, conforme expressão cunhada por Maria da Graça Setton (2002). Estas novas configurações interferirão na construção
dos habitus individuais. Aqui se considera a noção de habitus presente em Pierre Bourdieu que implica em uma construção contínua através das
diferentes experiências individuais, pressionados por conjunturas diversas. A emergência desta crise sanitária exerce pressão neste sentido sobre cada
indivíduo e as sociabilidades no trabalho. Outro conceito a ser utilizado é de configuração de de Norbert Elias. A proposta deste trabalho é contribuir
com a compreensão das transformações que estão em fase de erguimento neste momento em nível local, mais especificamente na região
metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho é compreender as transformações decorrentes da crise sanitária do COVID-19 sobre o
mundo do trabalho na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para alcançar estes objetivos os seguintes objetivos específicos serão perseguidos:
avaliar o impacto imediato da crise sanitária sobre a oferta de empregos formais; identificar a dimensão das ações de amparo emergencial nas esferas
federal, estadual e municipal aos trabalhadores sem renda; analisar os novos arranjos de trabalho construídos pelas empresas, em especial as de médio
e grande porte; construir um painel interpretativo sobre as novas sociabilidades e habitus no mundo do trabalho a partir da realidade pesquisa na
região metropolitana do Rio de Janeiro. Este trabalho de pesquisa tem caráter quali-quantitativo, pois irá acessar bases de dados secundários (CAGED,
RAIS, bases do seguro desemprego e dos auxílios emergenciais) e estabelecer a correlação entre as variáveis pesquisadas. Além disso tem caráter
descritivo, pois irá narrar as novas configurações e estruturas decorrentes dos ajustamentos das empresas à crise sanitária e apresentar os
comportamentos construídos pelos sujeitos para moldar-se à estas realidades.
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RESUMO
As implicações da proliferação do coronavírus, COVID-19, são altamente hipotéticas. Medidas de isolamento social tornam-se necessárias e com esses
atos uma abissal modificação da encomia Brasileira. O cenário econômico atual do Brasil dá sinais de forte degradação dos seus principais indicadores
econômicos e o quadro não é otimista. O Brasil é a quinta maior população mundial e quinta maior extensão territorial, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) as estimativas da população, em 2019, é de uma população total de 210.147.125 pessoas. No entanto, é a nona
economia mundial e a primeira da América Latina, segundo dados do FMI. Deste modo, torna-se de extrema importância a avaliação da pandemia no
cenário econômico desse país, uma vez que a última informação de junho de 2020 foi que o Brasil possuía o maior número de infectados do mundo.
Nessas circunstâncias, esse projeto tem por objetivo entender, identificar e avaliar os impactos causados pelo COVID-19 na economia brasileira. Serão
avaliados diversos indicadores conjunturais, produzindo-se um banco de dados contendo informações econômicas anteriores e ao decorrer de
pandemia, resultando de acompanhamento conjuntural sobre a incidência e a natureza dos impactos causados pelo COVID-19 no Brasil. Identificar e
acompanhar a evolução de alguns dos principais efeitos da pandemia na atividade econômica e poder verificar o grau de intensidade do impacto da
pandemia na performance econômica, sobre o comportamento da demanda sobre produtos e serviços, sobre a capacidade de oferta e produção de
produtos e serviços, utilizando informações socioeconômicas. O projeto conduz-se a um conjunto de perspectiva da atividade econômica, utilizando
indicadores de indústria, comércio e serviços, de atividade econômica, do produto interno bruto, inflação, desemprego, população entre outros. Para
avaliar os impactos econômicos na economia brasileira serão utilizados indicadores produzidos pelo IBGE como da pesquisa industrial mensal (PIM),
pesquisa mensal de comércio (PMC), pesquisa mensal de serviço (PMS), nível de emprego, o índice de atividade econômica do Banco (IBC-Br) entre
outros indicadores. Após a criação desse banco de dados com informações anteriores e posteriores à pandemia serão utilizados modelos
econométricos e de séries temporais para entender o mecanismo gerador dessas séries e criar modelos identificação, causalidade e previsão. Além
disso, como serão abordados dados conjunturais mensais, torna-se necessária a identificação e tratamento de efeitos sazonais. O projeto trará diversos
benefícios consideráveis para subsidiar governos e a sociedade civil com informações sobre o impacto da pandemia na economia do Brasil e às medidas
consequentes tomadas pelas autoridades públicas.
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RESUMO
Este projeto visa a proporcionar aos alunos a aproximação com a pesquisa acadêmica aplicada, com a metodologia científica e dar condições de
evolução em uma área de grande importância para o futuro exercício de suas profissões. Com relação ao objeto em si da pesquisa, a temática serve de
elo entre os diversos interesses dos alunos e do professor. A globalização econômica é um fenômeno que interpela os interesses individuais e dos
Estados, questionando dogmas e políticas até então tidas como formas “naturais” de ação. O regionalismo, lido como a expansão geográfica do antigo
formato de Estado, impõe severas condicionalidades à história do tempo presente. Na ação direta para essas duas forças estão indivíduos e grupos –
que são representativos de entes econômicos públicos e privados – são os agentes de transformação, ora delineados como o próprio líder do Estado,
ora se apresentando como empresas transnacionais, ora com outras roupagens. Nossa pesquisa será global, delimitado um país em um continente para
cada aluno em ordem de coletar, descrever e analisar: a Alemanha, no europeu; o Chile, no americano; a China, no asiático. Procurando traçar a
história recente dos países selecionados, analisando os indicativos de como cada processo de desenvolvimento encerra uma série de variáveis e ao
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procurar compreender seu desempenho, refletir sobre desafios e perspectivas do momento pós-pandemia. Os “estudos de caso” representam
interesses pessoais de pesquisa para os alunos candidatos. Na nossa avaliação inicial, exemplificam o conjunto de iniciativas que ora convergem e ora
conflitam nos seus ideais de desenvolvimento. Além disso, dois representam boa parte da população e território de suas regiões, enquanto a
contraparte sul-americana, representa o oposto, é uma pequena economia que passa por um grande processo de mudança advindo da mobilização de
forças que foram precarizadas pelo próprio Estado, devido ao aumento do conservadorismo e feito na esteira da onda neoliberalizante. Todos eles
acenam com propostas de mudanças desde o início do século XXI. Será possível aos alunos encontrar e associar fatores e variáveis que marquem e
expliquem os processos de dinamismo de crescimento, determinando, certamente dentro do processo estruturalista e histórico, as capacidades
envolvidas e os impactos, na maioria das vezes registrados em diversos indicadores, nas dimensões políticas, econômicas, sociais e até mesmo culturais
do desenvolvimento. E na reunião de todos, alcançar a compreensão da economia e das relações internacionais de forma crítica, sobretudo no que
tange ao momento de crise, quando aumentam as incertezas e ao mesmo tempo é quando exige a maior capacidade de análise.
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RESUMO
Tensões e desafios marcam o mundo atual. As perspectivas são diversificadas e tentam explicar cada vez mais o papel da escola na construção de uma
sociedade justa e democrática. No entanto, é possível afirmar de modo cada vez mais consensual que a dimensão cultural é constituinte fundamental
da contemporaneidade e, além disso, está presente nos processos educativos de tal modo que não há como pensar a escola desvinculando-a da
cultura. Neste cenário, as questões relacionadas às diferenças de raça, gênero, orientação sexual, classe social, deficiência, religião, entre outras, vem
cada vez mais ocupando os espaços das salas de aulas, recreios, salas de professores/as, pátios, ou seja, de todo contexto escolar. Em contrapartida, a
escola segue operando em uma lógica moderna padronizando práticas, ritmos, conhecimentos, saberes e comportamentos. Assim, torna-se necessária
a construção de políticas públicas que levem em conta a diversidade cultural e as diferenças de modo que, ao se efetivarem no âmbito escolar,
possibilitem a ruptura com a homogeneização presente na cultura educacional. Entende-se que tais políticas públicas educacionais precisam
reconhecer e valorizar práticas em que as diferenças sejam reconhecidas como constitutivas das relações sociais e, sobretudo, dos sujeitos que
compõem a escola. A presente pesquisa tem como objetivo investigar em que medida as políticas educacionais têm contemplado a diversidade e
diferenças culturais e, deste modo, problematizar as questões de gênero, raça, classe social, deficiência, religião, entre outras categorias implícitas ou
explícitas em tais documentos. Deste modo, reconhecemos a relevância do estudo em promover a desconstrução de preconceitos e discriminações,
bem como a construção de práticas pedagógicas que considerem as diferenças culturais como riquezas pedagógicas e não como um problema a
resolver. Para tanto, recorreremos à análise documental como instrumento de coleta de dados e a perspectiva multicultural da pesquisa como eixo na
interpretação dos dados e, também, para a formação de pesquisadores. Dentre algumas políticas educacionais optamos por analisar a Base Nacional
Comum Curricular, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia e, por fim, o Projeto Pedagógico de Curso em Licenciatura em
Pedagogia da UNESA. Em relação aos alunos da graduação em licenciatura em Pedagogia, espera-se que a participação na pesquisa contribua para
ampliar o interesse científico, desenvolver o pensamento crítico e a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa e, fundamentalmente, promover
a autonomia do aluno para refletir sobre questões socioculturais e éticas inerentes à pesquisa acadêmica.
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RESUMO
A pesquisa tem como objetivo geral analisar a Educação Especial na perspectiva inclusiva e dos direitos humanos no Ensino Superior. Como objetivos
específicos, pretende-se compreender a deficiência não apenas de forma isolada, mas compreendida nas relações socais, tendo como análise a relação
com os conceitos de raça, gênero e classe. Essa pesquisa ampliará a última análise desenvolvida na Iniciação Científica, Políticas Públicas de Educação
Inclusiva: o ensino colaborativo na/para a diversidade”, onde foi realizado um mapeamento, suporte e análise dos estudantes com deficiências na
unidade de São João de Meriti. 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. Essa pesquisa, ainda, pretende 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. Como metodologia, a pesquisa terá uma amostra qualitativa e quantitativa com a realização de uma
revisão integrativa de literatura em relação à deficiência numa perspectiva da Educação Inclusiva e dos Direitos Humanos, sobretudo no Ensino
Superior. Assim como, será realizada uma análise a partir dos dados da última pesquisa no que tange a relação de gênero, classe e raça dos estudantes
com deficiências matriculados na unidade. Serão realizados registros a partir da análise documental de leis de cunho federal e estadual; Mas também,
uma análise e aprofundamento das normas internacionais de direitos humanos, que consistem em declarações, diretrizes e princípios. A pesquisa de
Iniciação Científica contribuirá para identificar a tendência na área, principalmente na compreensão da educação inclusiva baseada nos conceitos dos
direitos humanos; contribuirá nas políticas públicas inclusivas e na qualidade de vida da sociedade e terá um compromisso ético com a ciência e com a
sociedade.
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RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de analisar a atuação dos discursos hegemônicos institucionais como construtoras de memórias discursivas ao
longo dos séculos. Ilustrando a trajetória do “descobrimento” e, desta forma, cooperar para a concepção, desenvolvimento e consolidação do
pensamento sobre os diferentes povos indígenas. Neste caso, esclarecer o processo discursivo de cristalização do pensamento sobre as culturas e
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espaços indígenas, concebendo-os como aqueles que receberam os primeiros navegantes, sobre a homogeneização étnica e a invisibilização destes
grupos no âmbito urbano ao longo dos séculos. Propondo uma análise dos discursos unilaterais das instituições, compostas, desde o período colonial
por alvarás, registros, “guerras justas”, leis diversas, relatórios provinciais, censos nacionais, explanaremos os confrontos discursivos das informações
fornecidas pelas mesmas. Abordaremos as relações de dominação na sociedade, em suas múltiplas formas, no que tange às relações de poder, de
vigilância e consequente docilização(FOUCAULT, 2005), destacando as memórias que são soterradas por interesses político-econômicos, em que algum
momento histórico venha a emergir pelos interesses de grupos contra-hegemônicos (EVANS, 2009). A luz da percepção de que a eleição de bens
culturais através de movimentos sociais concebe uma cadeia de disputas, sejam sociais, políticas ou culturais, bem como uma relação de poder
simbólico e de valores entre a sociedade e os aparelhos ideológicos. Aqui será investigada o percurso histórico do preconceito, analisando o impacto
dos discursos hegemônicos e sua reprodução no âmbito escolar. Para tal, o projeto busca compreender e propor atividades que evidenciem a realidade
territorial indígena, quanto à demarcação das terras, às condições de sobrevivência, ao descaso do acesso aos serviços básicos de saúde e educação, a
partir de um levantamento histórico, apresentando o panorama político atual e os processos de (re) territorialização nos espaços urbanos, suas
organizações para afirmação étnica indígena como parte integrante do patrimônio cultural. Posto isto, o foco estará na promoção de adoção de
práticas educativas pautadas na Lei 11.645/2008 que inclui o ensino de história e cultura indígena no currículo básico. Como suporte metodológico e
fundamentação teórica utilizaremos com base na Análise do Discurso, quanto a análise do conteúdo discursivo e não linguística aprofundada,
explorando conceitos desenvolvidos por teóricos alinhados ao campo de estudo, tais como Pêcheux, Bourdieu, Foucault, no que diz respeito a natureza
e a ordem do discurso, o poder simbólico (BOURDIEU, 1992) e a docilização (FOUCAULT, 2005). Para além desses, buscaremos identificar as
particularidades apoiados na obra A interpretação das Culturas (GEERTZ 1978), a fim de propiciar novas análises, detectar os elementos da cultura
política, as relações de poder expressadas no cotidiano e nas instituições.
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RESUMO
O lúdico faz parte da natureza humana. Huizinga (1980) e Caillois (1990) apresentam o jogo e a brincadeira como elementos que compõem as relações
e interações humanas em sua diversidade de ser e estar no mundo. Partindo dessas premissas, o projeto objetiva investigar as Tecnologias Assistivas
(TA) em seus aspectos lúdicos na promoção da Educação Inclusiva. TA são definidas, grosso modo, como recursos e serviços que podem contribuir para
a promoção e/ou ampliação das habilidades funcionais de pessoas com necessidades especiais de variadas ordens, na busca de proporcionar vida
independente e inclusão social. A Norma Internacional ISO 9999/2002 estabelece 11 classes de Ajudas Técnicas ou TA e, dentre essas, a Classe 30
Ajudas para Recreação (GALVÃO FILHO, 209, p. 213). Dessa forma, buscar entendimentos sobre como os jogos e brincadeiras transversalizam as TA
pode trazer aos licenciandos opções para uma intervenção pedagógica mais potencializada e efetiva nos processos de ensinoaprendizagem
fortalecendo a Educação Inclusiva. São questões centrais do projeto: como os jogos, brinquedos e brincadeiras vêm sendo articulados nas TA? Como as
TA vêm afetando (ou não) as relações do brincar para todos na contemporaneidade? Quais os aspectos pedagógicos, de maneira geral, dos jogos,
brinquedos e brincadeiras adaptados para pessoas com necessidades especiais? Como utilizar as TA nos processos de ensinoaprendizagem como parte
das Metodologias Ativas? Como a literatura entendem as relações entre o lúdico e as TA no processo didático? Sobre o lúdico, os autores que
inicialmente embasam a proposta são Kishimoto (2002), Brougère (2002), Huizinga (1980), Caillois (1990) entre outros citados ao longo da pesquisa.
Sobre as Tecnologias Assistivas, documentos tais como Classificação Internacional de Ajudas Técnicas - ISO 9999/2002, o Decreto n. 5.296 de 2 de
dezembro de 2004 que estabelece a promoção da acessibilidade nos diversos âmbitos da vida social, a publicação Brincar para Todos (SIAULYS, 2006)
além de outros registros que possam fortalecer e ampliar a pesquisa, aliados aos referenciais que conceituam os diversos âmbitos da Educação
Inclusiva. O projeto pretende criar campos de aproximação com o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico NAAP UNESA no sentido de
dialogar sobre o lúdico e TA, buscando a troca de experiências e oferecendo material construído no processo da pesquisa. Investigar esse campo de
estudos fortalece as ações extensionistas que vêm sendo empreendidas no âmbito da Brinquedoteca e nos cursos de formação de professores em nível
médio e superior. A metodologia da pesquisa é quantiqualitativa e pretende elaborar um levantamento inicial das TA que utilizam o lúdico e,
posteriormente, categorizar o material elencado buscando, em sua vocação inovadora, a sugestão de construção de protótipos de brinquedos
adaptados organizados em uma publicação. A apresentação sistemática dos resultados da pesquisa para Universidade pode possibilitar a 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 legítima e possível forma de construção e circulação do conhecimento, além de ser um dos pilares da formação acadêmica na
universidade. O projeto aqui em questão é decorrente do Projeto de Iniciação Científica O Lúdico e as Novas Tecnologias na Contemporaneidade
(FIGUEIREDO, 2019-2020) cujos resultados suscitaram uma investigação mais aprofundada sobre os aspectos do brincar e Educação Inclusiva e se
insere em uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), qual seja, a de
Tecnologias para Qualidade de Vida, no setor Tecnologias Assistivas. Destaca-se ainda que tanto o projeto anterior quanto este que aqui se apresenta
são filiados ao GEPA UNESA – Grupo de Pesquisa Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem, autorizado pela UNESA e certificado pelo CNPq.
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RESUMO
O objetivo do presente projeto de pesquisa é analisar os efeitos do Ensino Colaborativo sobre a eficácia da aplicação de um documento de avaliação
holística para alunos com deficiência, do segundo segmento do ensino fundamental, estruturado pelos professores do ensino comum, em parceria com
o professor da sala de recursos e o grupo de pesquisa, em etapa anterior de desenvolvimento da pesquisa. A necessidade de aplicação do documento,
como etapa da pesquisa, tornou-se relevante não só por conta da validação do mesmo, devido a sua originalidade, mas principalmente, pela
necessidade percebida e sinalizada pelos professores e por um convite realizado pela Secretaria de Educação para difundir e aplicar o documento em
toda a rede de ensino do mesmo município. Diante da demanda percebida, viu-se uma necessidade de aplicação do documento a partir do modelo de
Ensino Colaborativo, pela grande dificuldade percebida nos docentes em entender e preencher o documento individualmente, mesmo mediante um
treinamento específico sobre o mesmo. Neste sentido, perpetuou-se, para essa etapa da pesquisa, a possibilidade de aplicação do documento, para
posterior análise, algo que possibilitaria, de maneira eficaz, uma visão sistemática dos resultados e de investigações científicas anteriores, realizadas
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pelo mesmo grupo de pesquisa. Conforme explicitado em projeto de pesquisa anterior, percebeu-se que muitos alunos com deficiência chegam ao
segundo segmento com muitos equ vocos do processo avaliativo acad mico, e que por conta dessa poss vel “defasagem” passam grande parte do seu
dia andando pelos corredores com algum funcionário da escola, ou ficam na sala pintando, rasgando ou colando papel. Neste sentido, a avaliação
desses alunos se torna extremamente difícil, gerando reprovações ou aprovações arbitrárias. No entanto, a partir da configuração do documento em
questão, que se estruturou mediante múltiplas reuniões com os docentes, verificou-se que as falas destes professores encontra-se permeada de
dúvidas e ansiedades acerca das possibilidades de trabalho com estes alunos, gerando a busca por instrumentos capazes de minimizar, principalmente,
os questionamentos acerca do processo avaliativo a ser desenvolvido. Segundo os profissionais, eles não se sentiam capacitados para atuarem com
esses alunos, assim como, percebiam a necessidade do apoio de profissionais multidisciplinares. Para tanto, 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 e aplicação 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; e a aplicação do Ensino Colaborativo no processo avaliativo potencializaria a compreensão e a aplicação eficaz
do documento em questão. Buscar-se-á analisar, então, as variáveis envolvidas no processo, para tanto, será realizada uma pesquisa voltada para os
efeitos do Ensino Colaborativo na aplicação de um documento personalizado e construído coletivamente, acerca da visão holística sobre o aluno
incluso, atuando como um documento avaliativo que atenda todas as habilidades passíveis de análise e não apenas as competências acadêmicas,
visando o aperfeiçoamento das concepções do professor de segundo segmento sobre o atendimento personalizado e qualitativo do alunos com
deficiência. Para tanto, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para as melhores práticas direcionadas para o aprimoramento continuado das
ações de inclusão tanto educacional quanto social de alunos com deficiência na rede pública de ensino.
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RESUMO
Esse projeto de pesquisa de Iniciação Científica tem por objetivo problematizar processos de ensino e aprendizagem de crianças negras na Educação
Infantil e nas Séries Iniciais. A fundamentação teórica volta-se para as perspectivas decoloniais com o intuito de compreender a construção de
conhecimento das populações historicamente subalternizadas. Para isso, recorreremos à metodologia da Análise criativa de filmes, desenhos
animados, livros infantis e novelas com personagens infantis negros. Compreendemos que os meios literários e audiovisuais são formas de exercitar as
pedagogias da imagem. Dessa forma, esta investigação visa contribuir também com a produção de materiais audiovisuais como formas de repensar os
currículos e as didáticas para essas etapas de ensino. A pesquisa se subdivide em dois eixos: Livros didáticos e Literatura Infanto-Juvenil com/para
crianças negras (Eixo 1) e Cinema e teledramaturgia com/para crianças negras (Eixo 2). Quanto aos livros didáticos, serão pesquisados aqueles
escolhidos pela Secretaria Municipal do Município de São João de Meriti e de outras cidades que compõe a Baixada Fluminense. Quanto aos livros
paradidáticos, analisaremos as obras “A menina e o tambor”, de Sônia Junqueira, “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado e Gabriela, a
Princesa de Daomé, de Martha Rodrigues. Com relação ao Eixo 2, analisaremos os filmes Órun Àiyé, de Jamyle C e Cíntia Maria; Nana e Nilo e o tempo
de brincar, de Sandro Lopes; El reflejo, de Everlane Moraes; Lá do alto, de Luciano Vidigal; Esconde esconde, de Don Felipe e Luciana Bollina; Histórias
de Nana e Nilo, de Sandro Lopes; Eu sou o super-homem; de Rodrigo Batista; A piscina de Caíque, de Raphael Gustavo da Silva; Fábula de Vó Ita, de
Joyce Prado e Thalita Oshiro. Quanto às telenovelas, analisaremos As aventuras de Poliana e Carrossel, ambas adaptadas por Iris Abravanel. A partir da
análise de livros didáticos, livros paradidáticos, filmes e telenovelas, os estudantes participantes da Iniciação Científica serão motivados a produzir por
meio de exercícios cinematográficos e produção de obras literárias novas abordagens para crianças negras nas etapas de ensino focos de nossa
pesquisa.
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RESUMO
Como parte do sistema excretor/secretório do parasita, as vesículas extracelulares (VEs) representam uma potente ferramenta de comunicação de
esquistossomos com seu hospedeiro humano para encontrar o equilíbrio entre sua própria sobrevivência em um ambiente imunológico hostil e um
dano mínimo ao tecido hospedeiro. Por décadas, pesquisas em esquistossomose tem focado no entendimento da biologia do desenvolvimento do
parasito, na composição do tegumento e nos produtos excretados/secretados pelos ovos, esquistossômulos e vermes adultos para o desenvolvimento
de novas drogas ou vacinas. As proteínas VIP36 (Proteína integral de membrana de 36 kDa), ERGIC-53 (Proteína do compartimento intermediário entre
o retículo endoplasmático e o Golgi de 53 kDa) e VIPL (Proteina semelhante a VIP36) são proteínas descritas como lectinas do tipo-L em animais, que
participam do transporte intracelular na via secretória de proteínas ligadas à manose e podem estar localizada na membrana plasmática. Em 2007, foi
observada a expressão gênica diferencial da VIP36 em fêmeas adultas em relação a machos adultos e recentemente foi realizada a caracterização
molecular da VIP36 nas diferentes fases do ciclo evolutivo de S. mansoni. Uma vez que este parasita possui um intenso sistema de vesículas e
transporte de proteínas para a superfície e os produtos excretados/secretados pelos ovos ou larvas estão expostos ao sistema imune do hospedeiro, a
caracterização de outras proteínas relacionadas à via secretória, como ERGIC-53 e VIPL, em S. mansoni torna-se importante para um melhor
entendimento da relação parasito-hospedeiro e para desvendar seu potencial para o desenvolvimento de uma vacina. Com este objetivo, realizaremos
a análise in silico dos genes ERGIC-53 e VIPL para: recuperar a sequência gênica em banco de dados, identificar a região codificadora e avaliar a
organização genômica do gene, recuperar a sequência predita de aminoácidos para identificar domínios conservados e homologia entre seus ortólogos,
reforçada pela análise filogenética, e predizer a estrutura terciária em 3D.
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RESUMO
Neste trabalho, estabelece-se uma relação plantas medicinais em diversos contextos. O estudo de plantas medicinais remonta a antiguidade. Diversas
civilizações utilizaram no passado e ainda utilizam no momento na busca por novas atividades biológicas, oriundas de seu metabolismo secundário.
Neste trabalho pretendemos fazer remotamente, através de pesquisa etonobotânica, um levantamento das espécies medicinais mais utilizadas pela
população residente na região dos lagos.Plantas medicinais e produtos naturais têm sido considerados como uma verdadeira biblioteca fornecendo
uma diversidade química e desejável perfil farmacológico. Tais compostos são descritos como fonte altamente significativa para o desenvolvimento de
novas drogas (WANG et al., 2011). Tais compostos naturais são capazes de interagir com específicos alvos intracelulares e tem se tornado fonte de
inspiração para o desenvolvimento de novas drogas (MISHRA e TIWARI, 2011). As plantas produzem e estocam grande quantidade de produtos do
metabolismo secundário nas suas diversas partes (folhas, caules, raízes, flores e sementes), que são posteriormente liberados para o ambiente (YUNES
e CALIXTO, 2001). Ao longo da evolução, as fontes vegetais desenvolveram algumas vantagens em relação à ação de microorganismos, vírus, insetos, e
outros patógenos e predadores, seja inibido por sua atividade, como agente de defesa para combate de organismos patogênicos, insetos e herbívoros
predadores; ou atuando como agentes de competição para modificação do comportamento germinativo e do crescimento de espécies vegetais
estranhas (SILVA e SILVA, 2007). As substâncias biossintetizadas a partir do metabolismo secundário de plantas são classificadas em diferentes grupos
quanto à estrutura química e as propriedades físico-químicas apresentadas. Das classes de metabólitos conhecidos, grande parte apresenta atividade
alelopática, assim se destacam os efeitos das fitoalexinas; flavonóides, isoflavonóides, chalconas, auronas e xantinas; flavonas, flavonóis e glicosídeos
gerados; ligninas; monoterpenos e monoterpenóides; naftoquinonas, antraquinonas, estilbenos e fenantrenos; poliacetilênicos, policetonas, saponinas,
sesquiterpenos e sesquiterpenóides, taninos, triterpenos e trieterpenóides (Silva e Silva, 2007) Algumas classes do metabolismo secundário de plantas,
ainda não foram efetivamente avaliadas quanto à atividade bioativa embora suas características químicas, e a presença de diversas classes substâncias
em seus extratos, possam atuar de forma sinérgica (SOUZA FILHO, 2006a). Embora a utilização de tais compostos na medicina seja bem expressiva, sua
bioatividade ainda não é muito explorada (SOUZA, et al., 2005), principalmente se detendo a relações estrutura atividade. O levantamento
etonobotânico é o primeiro passo para o conhecimento da cultura e da utilização de plantas medicinais em uma determinada região. Plantas
medicinais vêm sendo utilizadas desde tempos remotos por civilizações antigas com diversas finalidades. Seu emprego vem evoluído ao longo dos
tempos desde as formas mais simples de tratamento local até as formas tecnologicamente sofisticadas de fabricação industrial utilizado pelo homem
atualmente (LORENZI, 2002). No Brasil, a utilização de plantas no tratamento de doenças apresenta fundamentalmente, influências da cultura indígena,
africana e europeia (MARTINS, 2003). Produtos naturais têm sido considerados como uma verdadeira biblioteca fornecendo uma diversidade química e
desejável perfil farmacológico. Tais compostos são descritos como fonte altamente significativa para o desenvolvimento de novas drogas (WANG et al.,
2011). Tais compostos naturais são capazes de interagir com específicos alvos intracelulares e tem se tornado fonte de inspiração para o
desenvolvimento de novas drogas (MISHRA e TIWARI, 2011). A seleção de plantas de informações da medicina tradicional ou popular pode conduzir a
descoberta de moléculas promissoras, principalmente quando se trabalha com plantas de regiões tropicais e subtropicais do planeta, que são ricas em
diversidade botânica e química; representando um grande reservatório de novas moléculas com potencial biológico a ser pesquisado a exemplo aqui
citado o potencial alelopático (HOSTETTMAN et al., 2002). A investigação das propriedades terapêuticas das plantas utilizadas por diversas culturas ao
longo dos milênios formou a base dos cuidados com saúde em todo mundo. Plantas representam um vasto reservatório de substâncias dispostas nas
mais diversas concentrações que podem apresentar atividades biológicas distintas, com o desenvolvimento da quiomiotaxinomia, citado como de
extremo auxílio na avaliação das possíveis classes de substâncias a serem encontrados em diversos gêneros e famílias botânicas (CORDEL, 2011). Os
objetivos deste trabalho versam sobre a de plantas medicinais endêmicas a região dos lagos, e sua utilização popular, bem como comparação
bibliográfica a compostos bioativos já estudados e dispostos em bibliografias confiáveis de tais espécies de forma a relacionar utilização popular e
conhecimento científico. Os levantamentos etonobotânico serão realizados em um primeiro momento através de questionários virtuais. Os mesmos
serão enviados a empresas parceiras e em nossa própria instituição. A região dos lagos será setorizada em quatro cidades: Cabo Frio, São Pedro da
Aldeia, Búzios e Arraial do Cabo. Cada discente ficará responsável pelos levantamentos necessários em cada uma destas cidades. Após o recebimento
dos dados, cada discente irá realizar a reunião das informações, também setorizados em cidades. Os dados obtidos serão comparados a literatura já
publicada quanto a caracterização de metabólitos secundários das espécies citadas no levantamento, também será realizada de forma setorizada, cada
discente será responsável por este levantamento na cidade que ficou responsável. Os tratamentos estatísticos serão também realizados de forma
setorizada, de forma a quantificar e elencar as espécies mais utilizadas em cada região pré-estabelecida. Após este momento. A equipe irá comparar os
dados de cada região e traçar um mapa com as espécies medicinais mais utilizadas na região como um todo. Serão elegidas as doze espécies medicinais
mais utilizadas na região. De acordo com o momento pandêmico, as exsicatas serão produzidas para avaliação botânica em herbário especializado. As
mesmas serão depositadas para identificação no Herbário da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Após este passo o levantamento
estatístico também será realizado de forma geral, com a comparação dos dados obtidos em todas os setores. Passaremos para fase de redação de
manuscritos que serão enviados a eventos científicos. De acordo com a situação atual e pandêmica do país, serão realizados novos questionários, na
forma virtual ou presencial para avaliar dentre as doze espécies quais as quatro espécies mais utilizadas na região dos lagos. Assim iremos finalizar o
projeto com redação de manuscritos que deverá ser submetido a publicação em revista acadêmica relevante.
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RESUMO
O mercado de instrumentos musicais abrange vários segmentos, tais como: equipamentos de áudio, dispositivos eletrônicos, instrumentos de corda,
sopro e percussão, e seus acessórios. No Brasil esta indústria tem crescido cerca de 8% ao ano desde 2001, ano em que o país passou a ter considerável
representatividade neste mercado. Independentemente da nacionalidade do produto, se pode elencar dois problemas não solucionados relativos tanto
aos instrumentos quanto a seus acessórios: a ferrugem e as lesões. Dentre os casos de ferrugem em instrumentos de pequeno porte, a incidência maior
ocorre com os instrumentos de corda, pois o encordoamento enferruja com poucas semanas de uso e isto faz com que o proprietário o troque
periodicamente, especialmente quando se tratam de músicos profissionais. Esta medida visa garantir a boa qualidade do som produzido e evitar danos
ao instrumento, tais como a deformação dos trastes e empeno da alma, provocados pelo desgaste químico e oxidação das cordas devido ao ácido úrico
e a água presentes no suor das mãos do músico e no ar ambiente. Em face disto, os maiores fabricantes têm fomentado - a mais de 60 anos - diversas
pesquisas a fim de atender a esta demanda, sem contudo terem obtido êxito até a presente data. Considerando este quadro, a presente proposta
objetiva uma solução definitiva por meio da aplicação de filmes de diamond-like carbon (DLC) sobre estes produtos. Reconhecidos como lubrificantes
sólidos, com grande resistência ao atrito e ao desgaste químico, e também com efeito antimicrobiano, os recobrimentos de DLC apresentam grande
potencialidade para atender simultaneamente, de uma forma simples e econômica, a todos os problemas de qualidade elencados. Os filmes são
produzidos sobre encordoamentos de guitarra/violão, em um sistema Plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD), o qual permite produzir
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revestimentos de a-C: H de alta qualidade, com alta dureza, baixo coeficiente de atrito e boa adesão. Deste modo, se espera que da aprovação desta
proposta se crie um produto inovador, resultante do emprego pioneiro da nanotecnologia e processos a plasma na área de instrumentos musicais.
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RESUMO
A esquistossomose é uma doença infecciosa crônica que culmina em respostas com intensidades variando de leve a óbito dependendo da severidade
ou da susceptibilidade do hospedeiro. Alguns órgãos como o fígado e o intestino podem ser severamente afetados, apresentando reação
granulomatosa aos ovos liberados pelos vermes adultos na circulação. As formas graves desta doença apresentam fibrose hepática com conseqüente
possível perda de função. A hipótese principal deste projeto tem base no fato de o ferro poder mudar a dinâmica tecidual e celular, levando a várias
conseqüências, dentre elas o estresse oxidativo (com base na reação de Fenton) e consequentemente ao dano celular e tecidual na forma de fibrose.
Como algumas doenças já apresentam esta relação entre a disponibilidade de ferro e fibrose (hemocromatose, hepatite C, esteatose hepática não
alcoólica e cirrose alcoólica), neste trabalho será analisado, em camundongos cronicamente infectados por Schistosoma mansoni, o efeito da carência
e sobrecarga de ferro sobre a sobrevida dos animais, a retenção de ovos nos tecidos, a viabilidade dos ovos liberados nas fezes e a modulação da
reação granulomatosa hepática. Para isso, serão administrados ferro (sulfato ferroso - SF) ou quelante de ferro (desferoxamina - DFO) na fase aguda da
infecção (começando aos 50 dias de infecção). Serão também empregadas metodologias de histopatologia para avaliar as conseqüências geradas pela
modulação do ferro, assim induzida, aos 60 dias de infecção. Em nível tecidual, a formação do granuloma de acordo com os tratamentos será avaliada,
considerando as diferenças morfológicas teciduais, a repercussão na retenção dos ovos pelos vermes adultos e a capacidade desses ovos eclodirem em
miracídios, analisando então, a viabilidade dos vermes. Esperamos confirmar se a interferência da modulação do ferro (positiva pela suplementação
com sulfato ferroso ou negativa pela depleção com desferoxamina) afeta a evolução da esquistossomose mansônica murina experimental.
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RESUMO
O transtorno do espectro autista (TEA) é um grupo de distúrbios do desenvolvimento neurológico de início precoce, caracterizado por
comprometimento das habilidades sociais e de comunicação, além de comportamento comportamentos estereotipados. Estima-se que o TEA afete 1%
da população e seja quatro vezes mais prevalente entre homens do que entre mulheres. Atualmente, o grande desafio é o diagnóstico precoce, visto
que na maioria dos casos os critérios de diagnóstico requerem que o quadro clínico surja antes dos três anos de idade, o que muitas vezes leva a um
diagnóstico tardio. Sendo assim, pesquisa sobre a associação do transtorno a distúrbios metabólicos e a aspectos genéticos e moleculares desta doença
vem sendo estudos para um diagnóstico mais precoce. Assim, o desenvolvimento de novas ferramentas de diagnóstico molecular, tem mudado este
cenário de forma substancial. Com isso, os estudos relacionados aos erros inatos do metabolismo, juntamente com testes moleculares, se apresentam
como uma ferramenta que ajuda no diagnóstico final desse transtorno. Os erros inatos do metabolismo (EIM) são distúrbios bioquímicos,
geneticamente determinados, nos quais um defeito enzimático específico produz um bloqueio metabólico que pode originar uma doença, causando
falha de síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo. Suas principais manifestações neurológicas são atraso no
desenvolvimento motor ou intelectual das crianças, embora boa parte das vezes os sintomas sejam de regressão do desenvolvimento motor ou
intelectual. Já quanto aos testes moleculares, atualmente, estima-se que é possível detectar uma alteração genética potencialmente causal em cerca
de 25% dos casos. Assim, em vista do conhecimento atual sobre a arquitetura genética do transtorno do espectro autista, que tem tornado o
aconselhamento genético cada vez mais preciso, e dos potenciais benefícios que a investigação etiológica pode trazer aos pacientes e familiares,
tornam-se cada vez mais importantes os testes genéticos moleculares. Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo realizar um levantamento
quali/quantitativo junto às unidades de saúde (SUS - público municipal) da Cidade de Macaé, que prestam atendimento especializado no diagnóstico e
tratamento do transtorno do espectro autista a fim de investigar qual o quantitativo de exames solicitados nesses casos e se os resultados atualmente
levantados permitem uma análise estatística, que auxiliem no desenvolvimento de novos procedimentos de saúde pós natal que permitam um
diagnóstico menos tardio, principalmente, nos casos que se enquadram em grau leve, que diagnosticados precocemente permitem a esse indivíduo
acesso a terapias comportamentais que minimizam as suas dificuldades e limitações de convívio social. Para tanto, serão realizadas pesquisas
documentais por meio de leitura de prontuários. Já no que tange o senso demográfico, aproveitaremos os centros terapêuticos ao qual o paciente foi
direcionado para realizar o levantamento de dados e coleta de assinatura do termo de consentimento com os responsáveis que os acompanham.
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RESUMO
O consumo de plástico tem aumentado anualmente desde sua invenção em 1964. Com 322 milhões de toneladas fabricada por ano, a produção
mundial atual é 20 vezes superior a inicial. Embora a fabricação de embalagens plásticas seja essencial para a sociedade moderna, tanto a sua produção
quanto descarte estão associados a problemas ambientais graves. Isto porque a matéria-prima empregada no processo é obtida por meio da extração e
refino de petróleo, sendo este um processo altamente nocivo ao ambiente desde o momento de sua extração, até os produtos que não se degradam
facilmente e com isto se acumulam nos lixões e aterros sanitários por até 400 anos. Em detrimento a todos os problemas ambientais mencionados, os
plásticos apresentam bom desempenho para determinadas funções quando comparados com outros materiais, pois são mecanicamente resistentes,
impermeáveis, e são muito baratos. Deste modo a solução ideal para os problemas mencionados não se reduz a uma mera mudança de hábito visando
o uso consciente do plástico, mas sim por meio de aditivos capazes de catalisar sua decomposição natural, ou por substituição do polímero de petróleo
por outro biodegradável de fontes renovável. E a indústria tem procedido desta forma, fornecendo os chamados plásticos biodegradáveis. O problema
é que estes plásticos são obtidos por meio de processos cerca de 20% mais onerosos que os empregados na fabricação de plásticos comuns, e se
decompõe em cerca de 2 a 4 anos após seu descarte. Disto se conclui que a solução até então proposta a sociedade minimizou muito os impactos
quando em comparação ao plástico comum, mas não solucionou o problema. Desta forma a presente pesquisa busca desenvolver um substituto
sustentável e eficiente para as embalagens plásticas, o qual se decomponha em um período inferior a 4 meses após seu descarte, e que seja produzido
a partir de um processo menos oneroso que os usualmente empregados na produção de plásticos biodegradáveis. Para isto culturas simbióticas de
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bactérias e leveduras (SCOBY) produzidas a partir do chá de Kombucha serão beneficiadas com recobrimento nanoestruturado de diamond-like carbon
(DLC). Deste processo se espera obter embalagens hidrofóbicas, com excelentes propriedades mecânicas, invisíveis ao infravermelho, antimicrobianas,
capazes de fixar essências e perfumes. Além de todos estes benefícios mencionados, espera-se que da perspectiva econômica o processo proposto se
mostre mais eficiente por demandar um menor custo em equipamentos e insumos, do que os demais processos utilizados para a fabricação de
embalagens plásticas ou biodegradáveis.
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RESUMO
A população mundial está se tornando cada vez mais urbana. Um dos efeitos da urbanização é a homogeneização biológica, ou seja, a dispersão pelo
homem, em diversas cidades, de espécies vegetais exóticas para uso no paisagismo urbano. A demanda por espaços demográficos nas cidades está
aumentando consideravelmente, vindo a competir com a preservação de áreas verdes e de espécies nativas. A presença das áreas verdes impactam,
positivamente e diretamente, a vida social, econômica, ambiental e estética de uma cidade. O objetivo deste trabalho é analisar a similaridade florística
de cidades brasileiras e avaliar a proporção de espécies exóticas e nativas nestas cidades, bem como entender em que escalas esta homogeneização
ocorre. Em um estudo inicial, a similaridade de sete cidades brasileiras foi analisada através de dados de ocorrência e abundância das espécies vegetais
presentes. Na preparação para a publicação verificamos a existência de várias outras cidades brasileiras com dados que poderiam aumentar a acurácia
de nossa análise e permitiria a análise dos dados em outras escalas. Por exemplo, a existência de dados novos para diversas cidades de São Paulo e do
Sul, que permitiria uma análise em escala regional e nacional. Além disso, verificamos uma série de estudos sobre áreas verdes nas mesmas cidades,
isto permitiria a análise da similaridade entre as áreas verdes e a arborização urbana e nos permitiria entender o papel da cidades como corredores
ecológicos. Sendo assim, precisamos agora estender este estudo para abarcar um número maior de cidades brasileiras e entender qual a relação entre
a arborização urbana e áreas verdes próximas. Para isso, as seguintes perguntas devem ser respondidas: (a) Existe alguma similaridade na composição
de espécies exóticas utilizadas na arborização urbana brasileira? (b) Existe alguma similaridade entre a composição específica de áreas verdes urbanas e
a arborização urbana? Estas perguntas possibilitam entender como estas áreas podem estar conectadas através de sua flora e qual o potencial para as
ruas sirvam como corredores ecológicos.
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RESUMO
O desenvolvimento sustentável tem sido um tema tratado em diferentes camadas e setores da sociedade mundial e acaba por envolver também o
setor da educação, a exemplo das Instituições de Ensino Superior (IES). As universidades possuem o papel histórico de transmissão do conhecimento
científico e, em grande parte, da sua própria produção. Através do acúmulo de conhecimento e elaboração de técnicas e tecnologias mais sofisticadas
ao longo do tempo, a natureza vem sendo cada vez mais explorada, alcançando níveis altíssimos de extrativismo nos últimos dois séculos. Essa cultura
de exploração persiste no mundo globalizado e, acredita-se que através da educação a consciência sustentável possa ser despertada. De fato, a
mudança de postura ocorre no momento em que as instituições de ensino (básico e superior) apresentam a preocupação com o desenvolvimento
sustentável. Embora desempenhe papel fundamental na busca pela sustentabilidade, a educação sozinha não levará ao objetivo proposto. Para tanto,
além de atividades acadêmicas que propiciem a educação ambiental, bem como a formação do pensamento crítico com relação à exploração racional
do meio ambiente, é necessário que as Instituições de Ensino Superior (IES) trabalhem em torno de um sistema integrado de gestão ambiental,
abrangendo impactos sócio-ambientais causados por sua própria atividade. Promover a educação, a consciência pública e reorientar a educação para o
Desenvolvimento Sustentável são idéias que constam nos artigos da Rio/92, nos quais se destaca a importância de determinar a integração dos
conceitos de ambiente e o desenvolvimento em todos os programas de educação, em particular, a análise das causas dos problemas que lhes estão
associados num contexto local, como um objetivo específico. O presente projeto visa abordar a importância do ensino superior como o despertar da
consciência sustentável, bem como sua relevância como ferramenta de construção de integração social em prol da sustentabilidade, fornecendo
infraestrutura e modelos de gestão ambiental replicáveis, incentivando programas e iniciativas sócio-ambientais.
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RESUMO
Espécies exóticas são espécies que são introduzidas fora de seu local de ocorrência natural, e geralmente tendem a se tornarem espécies invasoras com
grande potencial de causarem desequilíbrio ecológico, e atualmente são consideradas como a segunda maior ameaça a biodiversidade mundial,
ficando atrás da ação antrópica direta. Uma destas espécies que vem ocorrendo em diversas áreas do Brasil, inclusive em Unidades de Conservação é a
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit., conhecida popularmente como leucena. A Leucaena leucocephala (Lam) de Wit é uma espécie vegetal arbustiva
e arbórea da Família Leguminosae e é originária da América Central, atualmente encontra-se em muitas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Por
possuir diversas utilidades, foi promovida por diversas organizações florestais internacionais como uma ‘’árvore milagrosa”. A leucena é utilizada como
fonte de forragem e lenha e é tolerante a seca, por isso tornou-se uma alternativa como fonte de alimento para animais de criação. Ela também é uma
ótima fixadora de nitrogênio e possui um fator de crescimento rápido. Entretanto, devido a esse fator de crescimento rápido forma densos capões de
difícil erradicação, já que mesmo após o corte rebrota vigorosamente. Em uma Unidade de Conservação a Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. se
tornou uma planta exótica invasora. Esta Unidade é o Parque Natural Municipal Chico Mendes (PNMCM). Ele está localizado na Zona Oeste do
munícipio do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro do Recreio dos Bandeirantes, bairro que pertence a baixada de Jacarepaguá. O Parque possui
uma área total de aproximadamente 44 hectares e está inserido em um ecossistema de restinga, ele possui em seu interior inúmeras espécies da fauna
e da flora, inclusive espécies endêmicas ameaçadas de extinção. Existem trabalhos que relatam a relação de ocorrência e abundância desta espécie em
áreas com maior incidência lumiosa. No No entanto, com base em observações locais parece haver uma relação com o tipo de solo também. Desta
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forma, levantamos a hipótese de relação entre a abundância de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. com o tipo de solo onde há sua ocorrência.
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RESUMO
Trata-se de um projeto de pesquisa de iniciação científica que se ancora na Teoria das Representações Sociais enquanto referencial teóricometodológico, a fim de conhecer a apropriação da Teoria das Representações Sociais pelo campo científico da educação física no Brasil. A Teoria das
Representações Sociais vem sendo muito utilizada no campo da educação física no Brasil, em suas abordagens processual e estrutural, porém, os
estudos anteriores publicados na literatura científica especializada vem apontando que existem muitas lacunas epistemológicas a serem preenchidas,
principalmente no que se refere a produção para além dos periódicos especializados do campo da educação física e dissertações e teses. Desse modo,
o objetivo deste projeto de iniciação científica, além de inserir e integrar os alunos na pesquisa, busca identificar a apropriação da Teoria das
Representações Sociais pelo campo da educação física no Brasil nos últimos cinco anos, no que se refere à produção em periódicos científicos
especializados, dissertações e teses. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa com características de investigação exploratória, sendo
assim, a pesquisa será desenvolvida a partir do levantamento bibliográfico a partir de periódicos científicos especializados encontrados na SciELO e no
Google Acadêmicos, considerando as limitações desse projeto de iniciação científica. Além disso, também será realizado um levantamento em
dissertações e teses publicadas entre os anos de 2015 e 2020, a partir dos descritores “representações sociais”, “representação social” e “educação
f sica”, esses que serão utilizados considerando diferentes ordens e combinações. Espera-se assim, preencher algumas das lacunas epistemológicas
existentes no que se refere a apropriação da Teoria das Representações Sociais pelo campo científico da educação física no Brasil, mais
especificamente no tocante a produção de dissertações de mestrado e teses de doutorado, bem como artigos científicos especializados publicados
entre os anos de 2015 e 2020.
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RESUMO
O uso da massagem com gelo por atletas é tradicionalmente utilizado para recuperação de atletas ou como parte de uma estratégia para resfriamento
central ou periférico em provas realizados em ambientes quentes. Sabe-se que o uso do gelo pode induzir uma sensação analgésica recorrente do
resfriamento sendo resultado de um declínio na excitabilidade nervosa. Além disso, durante a massagem há um processo de vasoconstrição e cerca de
2 a 6 minutos, a situação se inverte, seguida por vasodilatação, o que leva a um aumento no fluxo sanguíneo através dos tecidos, podendo durar até 6
horas, fato este que pode aumentar a disponibilidade e oferta de oxigênio local. Desta maneira, estes mecanismos levam a crer que uma aplicação de
gelo local prévia ao exercício poderia melhorar o desempenho em um exercício de curta duração. Sendo assim a massagem com gelo torna-se um
método interessante, visto seu baixo custo e fácil aplicação em qualquer ambiente ou região do corpo. Contudo, poucos estudos foram desenhados
com objetivo de verificar o efeito analgésico do resfriamento pré-exercício em condições normais. Portanto o objetivo do presente estudo é verificar se
a massagem com gelo influencia no desempenho físico em contração voluntária máxima (CVM) e contração isométrica voluntária submáxima (CIVS).
Serão selecionados 14 homens fisicamente ativos, com experiência em treinamento de força de pelo menos 1 ano, realizarão 4 sessões: 1)
FAMILIARIZAÇÃO: familiarização com os procedimentos e instrumentos; 2) CONTROLE: realizarão a CVM e a CIVS sem nenhuma manipulação prévia; 3)
PLACEBO: uma massagem sem manipulação de temperatura será realizada por 3 minutos antes da CVM e repetida previamente a CIVS; 4) MASSAGEM
COM GELO: após 3 minutos de massagem com gelo os indivíduos deverão realizar a CVM e após um período de recuperação o protocolo será realizado
novamente antes da CIVS. As visitas 2, 3 e 4 serão randomizadas. As variáveis dependentes serão: torque máximo da CVM, tempo de exaustão na CIVS,
PSE pós CIVS, atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos vasto lateral (VL) e reto femoral (RF). Uma ANOVA comparará as respostas de
desempenho e PSE entre as sessões CONTROLE, PLACEBO e MASSAGEM COM GELO e uma análise de modelo misto será usado para os dados de EMG
com medidas repetidas.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são consideradas a muito tempo a principal causa de morte no mundo atual, por este motivo existe uma grande
preocupação com a saúde pública neste sentido. Em paralelo, a obesidade se tornou uma pandemia dos tempos modernos e a previsão é de que sua
incidência aumente a cada ano. Neste sentido, a obesidade é considerada em todo mundo um grave problema de saúde pública por aumentar a
prevalência da resistência à insulina (RI), da dislipidemia, do diabetes mellitus do tipo 2 (DM2), das doenças cardiovasculares (DCV) e, principalmente,
da hipertensão arterial sistêmica (HAS). A combinação da obesidade com a hipertensão é frequentemente associada com anormalidades metabólicas,
como elevação sanguínea dos triglicerídeos, do colesterol, da glicose e redução do HDL-colesterol e, assim, imputa ao indivíduo um alto risco para o
desenvolvimento de doenças isquêmicas do coração, cerebrovasculares e do diabetes mellitus. O sedentarismo pode ser considerado um dos principais
fatores ligados às causas de óbitos e ao desenvolvimento da obesidade e das doenças cardiovasculares. Neste sentido, muitas organizações
internacionais de saúde têm lançado recomendações referentes à manipulação das variáveis metodológicas do treinamento (adequação da duração,
frequência e intensidade do exercício necessário ao indivíduo). Embora os exercícios moderados sejam sugeridos pelas principais diretrizes mundiais
para promover melhora na saúde humana, o treinamento funcional (TF) têm mostrado efeitos benéficos mais significativos que os exercícios
moderados. Por este motivo, o TF é um programa de condicionamento físico não específico, com o objetivo de otimizar o condicionamento físico geral
do ser humano e, hipoteticamente, pode promover redução dos efeitos deletérios relacionados a obesidade e a hipertensão. O objetivo desta pesquisa
é investigar os efeitos de diferentes treinamentos funcionais isocalóricos nas respostas hemodinâmicas, autonômicas e do dispêndio energético
pessoas com obesidade.
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RESUMO
Este projeto de pesquisa busca elucidar as imagens e as formas de representação da classe de enfermagem nas mídias sociais frente a pandemia do
COVID 19 no Brasil. Esse ano de 2020 a classe de enfermagem mundial participa de um evento chamado NURSING NOW, esse que propõe uma
mobilização em todos os países em prol da valorização e reconhecimento da enfermagem (NURSING NOW,2018). Importante salientar , que no ano
vigente comemora-se os 200 anos de Florence Nigthingale , que foi precursora da Enfermagem Moderna no mundo, portanto pesquisar sobre a forma
que as informações são transmitidas pelas mídias socias no tange a imagem pública do profissional de enfermagem sendo ele técnico ou enfermeiro,
tem relevante contribuição para o conhecimento e reconhecimento por parte da sociedade acerca da profissão de enfermagem. Apesar de importantes
conquistas da enfermagem e sua inquestionável contribuição à sociedade e seu cuidado, a enfermagem ainda demanda reconhecimento, e busca dia a
dia seu espaço (BAPTISTA;BARREIRA;2000). Objetivos: Identificar/ Discutir as formas de transmissão da representação do profissional de enfermagem
frente a Pandemia do COVID-19 pelas mídias sociais e criar acervo de imagens da enfermagem frente a Pandemia do COVID19. Justificativa: O trabalho
justifica-se pelo fato de produzir conhecimento científico que contribuirá para a motivação da classe de enfermagem seja na assistência/docência ou
pesquisa. O fenômeno de lutas enfrentadas pela enfermagem, é marcado pelo movimento de enfermeiros para conquistar um espaço na sociedade
por meio da produção científica e avanço da enfermagem baseada em evidências, na elaboração e discussão de políticas públicas e ampliação da
visibilidade de seu trabalho, portanto o presente projeto busca compreender e significar as imagens, reportagens e textos através de fontes primárias e
secundárias acerca da participação da Enfermagem na Pandemia do COVID 19 de forma a preencher lacunas da historiografia da enfermagem
brasileira, no sentido de analisar nexos e discrepâncias nas mais diferentes fontes a serem analisadas. Metodologia: Trata-se de um estudo de história
atual, de natureza qualitativa, que utiliza uma abordagem sistemática de pesquisa caracterizada por coleta, organização e avaliação crítica de
dados .Em virtude da natureza do estudo social, é necessário definir uma situação que se configure em uma problemática que justifique a realização de
uma pesquisa. A catalogação, triangulação dos dados, e análise temática (BARDIN,2009) será realizada, afim de se extrair resultados refinados e de
qualidade.
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RESUMO
As unidades de Pronto Atendimento são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e as portas de urgências
hospitalares. Tais unidades servem para o atendimento de urgências de menor complexidade devendo referenciar ao hospital as situações de maior
complexidade. Estes serviços foram planejados para proporcionar uma assistência pontual e focada ficando assim sobre responsabilidade da atenção
primária situações de proteção, promoção e prevenção a saúde. Porém, no Brasil, observa um aumento continuo na demanda de assistência nos
serviços de urgência pediátrica, e esse aumento se devem predominantemente a patologias basais descaracterizando o papel das unidades de pronto
atendimento o uso inadequado desse serviço tem impactado de forma negativa na qualidade da assistência, estudos no Brasil e em outros países em
desenvolvimento, mostram um aumento gradual nas demandas de assistência. Isso se dá principalmente, a absorção de elevados casos não
emergenciais que deveriam ser absorvidos pela atenção primaria. A utilização inadequada das UPAs tem sido associada a fatores como acessibilidade
aos serviços, resolutividade devido ao acesso a consultas, remédios, internações e exames laboratoriais e a falha da assistência das unidades básicas de
saúde, que de modo geral, são insuficientes na demanda e ineficaz na resolutividade da assistência. Outro fator importante, é que os usuários não
conhecem o conceito de urgência e desconhece os papéis de cada atenção de saúde . Nesse sentido esse estudo tem como objetivo caracterizar a
população pediátrica que recorre as Unidades de pronto atendimento pediátrico na baixada fluminense e identificar as principais patologias
apresentadas no estudo e fundamentar a importância das unidades básicas no controle e prevenção dessas doenças. Metodologia: Será uma pesquisa
quantitativa a ser realizada na UPA Pediátrica Walter Garcia Borges situada no município de Duque de Caxias, onde será realizado coleta de dados no
livro de admissão do setor de estabilização, afim de traçar o perfil dos pacientes de janeiro a junho de 2020 na citada UPA.
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RESUMO
As infecções parasitárias intestinais são um grave problema de saúde pública, fatores ambientais se relacionam com a prevalência dessas infecções e o
desconhecimento por parte da população sobre as mediadas de prevenção contribuem para a manutenção dessas infecções. Assim, fomentar
atividades que contribuam para a diminuição do impacto dessas parasitoses no desenvolvimento humano é um desafio e exige mobilização de ações
multissetoriais e interdisciplinares. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo A partir da literatura buscar o que existe sobre parasitoses
intestinais, seus fatores de risco associados, conhecimento sobre o assunto e metodologias que auxiliem no aprendizado dessas infecções. Para tanto
serão realizadas revisões narrativa e integrativa da literatura. Para a revisão sobre as parasitoses intestinais será realizada uma revisão narrativa sem
critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. As revisões integrativas serão norteadas pelas seguintes questões “ ual a produção nacional e
internacional sobre o n vel de conhecimento sobre as parasitoses intestinais?”, “ uais fatores de risco são associados presença de parasitoses
intestinais?” e “ uais tipos de estratégias lúdicas para ensino sobre parasitoses intestinais t m melhor resposta em crianças?”. Os critérios de inclusão
definidos serão: artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, na integra, em língua portuguesa e inglesa no período de janeiro de 2010
até dezembro de 2019 para todas as pesquisas. Já os critérios de exclusão serão: artigos que apresentem somente o resumo também para todas as
pesquisas. As buscas ocorrerão nas bases de dados Scielo, Pubmed, portal da Biblioteca virtual em saúde (BVS) e google acadêmico. Os termos
utilizados nas buscas serão parasitoses intestinais, infecções parasitarias intestinais, parasitas intestinais para todas as pesquisas enquanto os outros
termos serão utilizados de acordo com a pesquisa e serão: fatores de risco, percepção, estratégia lúdica, metodologia lúdica, ensino.
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Título: EDUCAÇÃO PERMANENTE: UMA ESTRATÉGICA METODOLÓGICA PARA OS DISCENTES DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO NO
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RESUMO
O projeto de pesquisa tem como justificativa o desenvolvimento desta temática está em ocasionar um movimento crítico e reflexivo, capaz de
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despertar a problemática do desenvolvimento e implantação da educação permanente no campo da formação contínua em saúde, como elemento
transformador da assistência de enfermagem e do processo do cuidar. O objetivo geral será delinear o perfil dos alunos de graduação de enfermagem e
analisar a dificuldades dos mesmos no processo de qualificação acadêmica profissional bem como suas perspectivas presumidas para a inserção no
mundo do trabalho e os objetivos específicos serão o projeto político pedagógico para a educação acadêmica profissional com o desenvolvimento de
competências e gestão; capacitar os alunos com um curso que promova visão estratégica e crítica da educação corporativa na área de Saúde e
propiciar aos alunos do Curso de Graduação de Enfermagem uma metodologia de ensino com embasamento teórico e prático com fornecimento de
conhecimentos necessários para desenvolverem atividades didáticas, treinamentos, e gestão da qualidade e de pessoas com o foco no mercado de
trabalho. A proposta metodológica deste estudo será pautada numa abordagem quantitativa de natureza exploratória-descritiva. O cenário da pesquisa
será na UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, CAMPUS NOVA IGUAÇU no Estado do Rio de Janeiro, no período de agosto de 2020 a julho de 2021. Os sujeitos
desta pesquisa serão os alunos de graduação de enfermagem e os critérios de inclusão serão o aluno estar oficialmente matriculado no curso e na
referida instituição de ensino; concordar em participar do estudo e assinar o termo de consentimento Livre e Esclarecido e os critérios de exclusão
serão os alunos que apresentem em regime especial. O trabalho será dividido em três fases no qual a primeira fase utilizaremos o instrumento de
coleta de dados por meio de um questionário, com perguntas abertas e fechadas que tratarão de forma informativa e opinativas que serão divididas
em quatro blocos como Bloco 1- Identificação; Bloco 2- Perfil Socioeconômico: Bloco 3- Situação e Atividade acadêmica e Bloco 4 - Motivações e
expectativas profissionais. A segunda fase será a construção de um Projeto Político Pedagógico voltado para a Política Nacional de Educação
Permanente e a terceira fase será realizado as qualificações profissionais com os alunos utilizando os laboratórios de Informática, salas de aula,
Microsoft Teams que são ofertados pelo campus da Universidade.
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RESUMO
As redes sociais são fortes disseminadoras de informação, já que transmitem diversos conteúdos com agilidade. Em um mundo cada vez mais
conectado a difusão da ciência precisa usufruir dos recursos disponíveis na internet, entre eles as redes sociais. Diante disso o grupo de extensão do
Campus Norte Shopping criou o perfil Enfermatizando no Instagram, na semana da Enfermagem com o objetivo de levar as discussões acadêmicas para
o universo digital e colaborar com a socialização do conhecimento científico produzido pelos professores e acadêmicos junto ao público não
especializado nesse momento de isolamento social. A programação da semana da enfermagem contou com a participação de Enfermeiros docentes da
UNESA e de uma aluna egressa do curso de Enfermagem. Os convidados realizaram Lives abordando os cuidados de enfermagem no enfrentamento à
pandemia nos diversos níveis de atenção à saúde. O projeto em uma semana alcançou 340 seguidores que interagiram com perguntas através dos
chats. Os acadêmicos de enfermagem que participam de forma voluntária do projeto atuam como mediadores das Lives. Diante do alcance da
proposta decidimos ampliar o projeto e estabelecemos parceria com o Quintal da Ciência, um museu de ciências fruto da pesquisa de dissertação do
mestrado profissional da professora orientadora no IBqM/UFRJ. O Quintal da Ciência fica localizado no espaço físico de uma ONG sem fins lucrativos e
sem vínculos políticos, a Obra Social Casa da Esperança situada na comunidade Nova Sepetiba, no bairro de Santa Cruz/RJ, uma comunidade em
vulnerabilidade social. Importa ressaltar que o grupo de Extensão do Campus Norte shopping já desenvolve junto ao Quintal da Ciência o projeto
“Exposição científica: uma viagem ao corpo humano pelos caminhos da prevenção e da promoção de saúde através do olhar da enfermagem” por meio
do Edital Extensão Social UNESA 2020. O Quintal da Ciência, coordenado pela professora orientadora, em parceria com o grupo de extensão permitirá a
utilização do seu canal no Youtube e da sua página no Facebook que já conta com 4600 seguidores para publicação de conteúdos científicos bem como
transmissão direta das Lives do perfil do Enfermatizando no Instagram. Sendo assim o objetivo dessa pesquisa é analisar as três redes sociais utilizadas
pelo projeto Enfermatizando como ferramenta de socialização de conhecimentos científicos e divulgação da enfermagem. Antes da elaboração do
projeto será realizada uma pesquisa exploratória para familiarização com o objeto de estudo. Adotaremos ainda como metodologia a pesquisa
bibliográfica com a finalidade de identificar autores, pensamentos e teorias sobre divulgação científica, internet e redes sociais. O estudo tem natureza
quantitativa por empregar recursos e técnicas estatísticas que visem quantificar os dados coletados e também de natureza qualitativa por descrever os
dados coletados retratando alguns elementos existentes nas redes sociais estudadas. Dessa forma, o caráter qualitativo da pesquisa nos permite
analisar as demandas do público não especializado que acompanha nossas publicações nas três redes sociais durante o período de novembro de 2020
até fevereiro de 2021. Por meio de uma linguagem de fácil compreensão aplicaremos enquetes com perguntas fechadas e abertas com o objetivo de
investigar a percepção pública dos temas abordados nas Lives nas três redes sociais. Definido o período para pesquisa, a coleta de dados será realizada
por meio de print screen – captura de imagem da tela – das postagens das três redes sociais. Após salvar os arquivos e organizá-los procederemos à
análise do material bruto visando identificar os temas de maior interesse do público e sua percepção dos conteúdos científicos publicados nas redes
sociais. Quanto à análise dos dados, para as perguntas fechadas, identificaremos a frequência das respostas para posterior análise.
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RESUMO
COVID-19, doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez na China, em dezembro de 2019 e se
disseminou rapidamente por todo o mundo caracterizada pela OMS uma pandemia. Uma pneumonia de causas desconhecidas levando a sintomas
respiratórios leves até a síndrome respiratória aguda, levando um grupo importante de pessoas a óbito. O surto foi declarado como Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020. A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da
COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia. Para contê-la, a OMS recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos
casos identificados; testes massivos; e distanciamento social. O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). Estados e
Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos legais e normativos para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre
elas, a suspensão das atividades escolares. Em decorrência deste cenário, os Conselhos Estaduais de Educação de diversos estados e vários Conselhos
Municipais de Educação emitiram resoluções e/ou pareceres orientativos para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos sistemas
sobre a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não presenciais. O distanciamento social é uma das formas de minimizar o contagio,
assim o Ministério da Educação determinou através da Portaria 343/2020 a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto
durar a situação de pandemia, assim os docentes que lecionam aulas presencias tiveram que se adaptar ao novo cenário de ensino. Nesse sentido esse
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estudo tem como objetivos analisar o processo de adaptação do docente do ensino superior presencial em tempos de COVID-19 e descrever suas
principais estratégias de ensino diante do novo cenário. Metodologia: Será uma pesquisa qualitativa onde os sujeitos serão os docentes de cursos
presenciais da Universidade Estácio de Sá – campus Nova Iguaçu, na qual será aplicado um questionário semiestruturado com perguntas que
contemplem os objetivos da pesquisa.
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RESUMO
Considera-se o envelhecimento populacional como um fenômeno mundial que vem crescendo significativamente, este processo se dá por diversas
mudanças universais que trazem desafios quanto à dinâmica saúde-doença no viver cotidiano, o que potencializa a ideia da necessidade de maior e
melhor avaliação e intervenções necessárias acerca das suas especificidades compatíveis com o processo do envelhecimento. Com isso, cada vez mais
nota-se a importância da presença de habilidades dos indivíduos de compreender as informações em saúde, avaliar e aplicar tais orientações com
finalidade de tomada de decisão em prol da sua promoção da saúde no ciclo vital. Dada a complexidade do letramento em saúde, nenhum método
"padrão ouro" emergiu cientificamente para apresentar as intervenções e resultados esperados de enfermagem que corrobore para o letramento em
saúde da pessoa idosa. Frente ao declarado, o presente estudo, objetiva, identificar as intervenções e resultados de enfermagem para o letramento em
saúde da pessoa idosa. Para alcance dos objetivos, será desenvolvido uma revisão sistemática norteada pela seguinte questão: Quais são as
intervenções e os resultados de enfermagem para o letramento em saúde de pessoas idosas? Para obtenção dos dados, será utilizada a combinação
dos termos “letramento em saúde”, “intervenções de enfermagem”, “resultados esperados de enfermagem” e “população idosa”, além dos termos
gerais. Para extração e análise dos dados, dois pesquisadores conduzirão independentemente a pesquisa sistemática online usando 11 bancos de dados
considerando os critérios de elegibilidade. Incluiremos estudos indexados nas bases de dados até 30 de junho de 2020, relatados em inglês, espanhol
ou português e excluiremos os comentários, pôsteres e mídias do editor. Esperamos obter como desfecho primário, uma lista de intervenções e de
resultados de enfermagem implementados para o letramento em saúde na pessoa idosa e seus possíveis resultados. Este estudo irá contribuir para
construção de um elo importante de integração da Universidade: ensino, pesquisa e extensão, propiciando a visibilidade da pesquisa científica
produzida na UNESA em articulação com outros setores, facilitando assim a construção do espírito científico no nosso aluno.
Aluno: Eduardo Henrique de Carvalho Pessoa

Curso do aluno: ENFERMAGEM

Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SABERES E PRÁTICAS DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA SAÚDE DO HOMEM
E-mail: luanavalentimufrj@gmail.com
Docente orientador: Luana Valentim Monteiro

RESUMO
Este projeto de pesquisa busca conhecer os saberes e práticas de acadêmicos de enfermagem acerca da saúde do homem. A saúde do homem vem
sendo negligenciada com o passar dos anos , através do auto cuidado ineficaz do próprio homem e pelas instituições de saúde de atenção básica e nível
hospitalar, de forma que o homem não é atendido de acordo com todas as suas necessidade biopsicossociais e isso se reflete de maneira clara nos
indicies de morbimortalidade masculina. O gênero é um grande fator de importância na caracterização da morbimortalidade masculina, isto porque na
sua construção muitos homens assumem riscos que interferem em sua saúde e também impedem uma qualidade de vida eficaz, a fim de que os
mesmos possam continuar a realizar suas atividades cotidianas sem ser acometidos por doença(FIGUEIREDO &; SCHRAIBER, 2011). É importante
salientar que os acadêmicos de enfermagem, futuros enfermeiros tem papel fundamental na educação em saúde dessa população, entretanto cabe a
identificação das necessidades para as posturas de planejamento e implementação dos cuidados a serem administrados. Justificativa: Este estudo
justifica-se pela importância de proporcionar a disseminação do conhecimento e disseminação da pesquisa para os profissionais e acadêmicos na área
da saúde acerca da saúde do homem. Objeto: Discutir os Saberes e Práticas dos acadêmicos de Enfermagem acerca da saúde do homem. Objetivos:
identificar, descrever e analisar os saberes e práticas dos acadêmicos de enfermagem acerca da saúde do homem. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa de revisão integrativa da literatura.A revisão integrativa da literatura propõe o estabelecimento de critérios bem definidos sobre a coleta de
dados, análise e apresentação dos resultados, desde o início do estudo, a partir de um protocolo de pesquisa previamente elaborado e validado (POLIT,
BECK ,2011). Os dados serão analisados a partir do emprego do método da análise de conteúdo com a técnica temática, de modo a contribuir para o
destaque das percepções dos participantes e, comparativamente, evidenciar o que surgir de mais frequente nos discursos, para composição das
categorias (BARDIN, 2009).
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RESUMO
O descarte inadequado de resíduos diretamente no meio ambiente pode ser considerado como um fator que possibilita seu desequilíbrio, e
consequente diminuição da saúde da população da região afetada. As sobras de medicamentos descartadas por famílias no ambiente doméstico não
são caracterizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como resíduos de saúde, portanto não há legislação especifica que regulamente e
oriente como proceder a disposição final destes produtos. Desta forma pode-se observar em muitos domicílios brasileiros a existência de sobras de
medicamentos adquiridos e não plenamente utilizados, armazenados para posterior utilização que são descartados, quando o caso, no lixo comum dos
domicílios. O presente projeto pretende, por meio de pesquisa bibliográfica em bases de dados oficiais, como PUBMED, SCIELO, PERIÓDICO CAPES e
sites de órgãos oficiais do governo, como Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Conselho Federal de Farmácia buscar informações referentes às
normas sanitárias vigentes para avaliação da viabilidade de implantação de um posto de recolhimento de medicamentos vencidos ou sem condições de
uso e seu correto descarte final em uma universidade particular. Ao final desta etapa um relatório será formulado e entregue a direção da
universidade. Pretende, também, através da aplicação de questionários, juntos aos usuários, alunos e funcionários de uma universidade particular
avaliar o conhecimento e hábitos desta população sobre as formas de armazenamento e descarte de medicamentos em domicílios, identificar a
existência de locais adequados para a realização deste descarte e criar material informativo para em projeto futuro orientar esta população sobre o
tema. O farmacêutico é um profissional de saúde que tem intima relação e conhecimento sobre medicamentos, tornando-se figura central para
auxiliar a população, fornecer orientações e trabalhar pelas questões de segurança de utilização de medicamentos, inclusive no que tange o descarte
adequado dos mesmos.
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RESUMO
Este estudo conta uma história de atuação profissional pelo trabalho em saúde, com foco no Programa Nacional de Segurança do Paciente, e recorta o
aspecto dinâmico das relações presentes dos profissionais de saúde que atuam na Segurança do Paciente durante a Pandemia do Coronavirus. Partiuse do pressuposto de que o trabalho em saúde representa espaço autêntico do saber fazer, e cujas situações cotidianas atuam como fonte de
influência na condução das ações profissionais. Objetivou-se mapear os dilemas profissionais vivenciados por profissionais de saúde, dentro de uma
perspectiva de implementação das ações para a Segurança do Paciente face ao desafio de atendimento da população acometida por uma pandemia. O
referencial teórico ancora-se nos conceitos de narrativa e experiência em Walter Benjamin, que defende o caráter pedagógico e terapêutico existente
em toda narrativa como modo de produção de experiência de si e do outro no mundo. No contexto da implementação dos protocolos de segurança do
paciente, percebe-se a circulação de práticas discursivas instituídas nos serviços de saúde, afirmando o descompasso entre as ações de práticas
recomendadas e as necessidades de saúde da população em um período de pandemia; além de desarticulação entre o recomendado e o praticado no
serviço. Diante de tal problema, indaga-se: Como os dilemas vivenciados na prática dos profissionais de saúde durante uma pandemia contribuem para
a implementação das ações para a segurança do paciente em diversos hospitais públicos? Para apreender as experiências vivenciadas nos serviços de
saúde, percorreremos trilhas metodológicas da pesquisa qualitativa, utilizando os recursos da narrativa como tentativa de articular o tempo vivenciado
por membros dos serviços de saúde às suas práticas profissionais. Nossa proposta é reunir, observar, analisar, entender, esquematizar o formato
narrativo de documentários, reportagens e outros meios audiovisuais, especialmente aquele baseado na experiência dos profissionais de saúde. Tratase de uma lógica de estruturação de pensamento e de um formato de organização e difusão de narrativas, por suporte audiovisual, com base nas
experiências de vida próprias ou absorvidas de um interagente, derivando daí relatos envolventes e memoráveis. O que se busca é suscitar a
rememoração de histórias vivenciada por profissionais de saúde e seu entrelace com a trajetória no tempo de pandemia. Pretende-se organizar e
oferecer uma análise dessas novas narrativas, com um olhar de escrutínio sobre conteúdos audiovisuais e acesso público, por meio da análise de
conteúdo, pela técnica da análise estrutural da narrativa de conteúdos audiovisuais. Por meio da constatação pontual de elementos na observação da
imagem em movimento, busca-se colaborar com o adensamento da produção de saber sobre o tema diante da diversidade de abordagens correntes e
neste sentido encontrar algum mérito.
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RESUMO
O uso popular de plantas medicinais tem apresentado aumento significativo, tal fato está relacionado com o baixo custo desses recursos terapêuticos,
sua facilidade de uso e aquisição, o hábito popular (que vem desde a antiguidade), além de menores efeitos colaterais quando comparados à
medicamentos industrializados. Atualmente, a legislação brasileira que normatiza a produção e o uso de plantas medicinais é a RDC 26 de 13 de maio
de 2014. Os chás medicinais encontram-se na categoria de produtos tradicionais fitoterápicos e por essa razão podem ser utilizados sem a vigilância de
um médico para fins de diagnóstico, de prescrição ou de monitorização. A exposição do consumidor ao risco real de emprego de material vegetal
impróprio para o consumo evidencia a necessidade de fiscalização, vigilância e controle de qualidade das espécies vegetais comercializadas e utilizadas
para fins terapêuticos. Segundo a RDC 26/14, os chás medicinais devem conter informações esclarecidas no folheto informativo e nos rótulos das
embalagens, para que o consumo seja realizado de forma racional. Segundo a Farmacopeia Brasileira (2019), matéria estranha é qualquer material que
não conste da definição da droga descrita na monografia correspondente. O excesso de matéria estranha é um problema nos produtos à base de
plantas medicinais, frequentemente são encontrados insetos, resíduos minerais, partes de outras espécies vegetais ou partes da própria planta, mas
que não descrita na monografia; possivelmente decorrentes de contaminação cruzada ocorrida durante a secagem da droga ou de processos
inadequados de separação e limpeza da matéria-prima vegetal. Salvo indicação em contrário, a porcentagem de elementos estranhos não deve ser
superior a 2%. A presença de quantidade excessiva de água em drogas propicia o desenvolvimento de micro-organismos, insetos e hidrólise e,
consequentemente, a deterioração de seus constituintes. Este trabalho tem como objetivo analisar amostras de chás medicinais de espinheira-santa
(Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek) e sene (Senna alexandrina Mill.) comercializadas em lojas de produtos naturais e farmácias no município de Nova
Iguaçu, frente as adequações exigidas pela RDC 26/2014 e pela Farmacopeia Brasileira (2019) em relação aos rótulos, presença de matéria estranha e
teor de umidade. Será realizada a análise das informações dos folhetos informativos e das embalagens dos chás e comparados com a normativa em
vigor RDC 26/2014. A determinação de matéria estranha e a determinação de água serão avaliadas de acordo com o método descrito na Farmacopeia
Brasileira.
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RESUMO
Quando descartados incorretamente os medicamentos constituem-se em importantes contaminantes dos ambientes aquáticos e terrestres podendo
ocasionar danos irreversíveis aos ecossistemas e á saúde humana. A falta de informação e de postos de recolhimento geram dúvidas quanto ao
descarte adequado, promovendo a reutilização e o descarte dos mesmos no lixo comum ou no vaso sanitário. Compostos farmacologicamente ativos
são moléculas estáveis e possuem grande resistência a degradação aumentando a relevância destes compostos em termos de contaminação
ambiental. Para a degradação de fármacos em efluentes se faz necessária à utilização de tecnologias avançadas de tratamento, mas a adsorção em
carvão ativado tem se demonstrado eficientes na remoção de micro poluentes. O carvão ativado apresenta baixo custo uma vez que pode ser obtido
de maneira fácil e sustentável, pois resíduos sólidos que seriam descartados em diversas indústrias podem ser empregados na fabricação do mesmo. Os
ensaios Ecotoxicológicos com bioindicadores ambientais são utilizados para determinar a eficiência de um tratamento sobre um contaminante em
solução. O uso de bioindicadores para comprovação da redução de sua ecotoxicidade, após o processo de adsorção, substitui o uso de aparelhagem e
de metodologias sofisticadas, facilitando o processo e reduzindo os custos. A Farmácia Solidaria é um projeto da Universidade Estácio de Sá que
apresenta como principais ações a arrecadação, doação de e descarte de medicamentos através de campanhas no Campus e na comunidade. A fim de
conhecer o potencial do carvão ativado granulado na redução da toxicidade de fármacos serão utilizados os medicamentos doados à Farmácia Solidária
com prazos de validade expirados ou fora dos padrões de qualidade, nos anos de 2019 e 2020. Estes medicamentos serão diluídos na proporção de
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1:10 e submetidos ao carvão ativado numa metodologia de batelada. A redução da toxicidade será analisada utilizando-se os bioindicadores Artemia
Salina, Allium cepa e Lactuca sativa.
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RESUMO
O uso alternativo de vegetais para o tratamento de algumas enfermidades é amplamente difundido em vários países. Tal prática se deve ao
conhecimento empírico acumulado pelos antepassados de diversas comunidades, sendo esta prática mais intensa em populações interioranas e rurais.
Soma-se a isso, o crescente interesse no uso de plantas medicinais em substituição de medicamentos alopáticos devido a insatisfação com os
resultados obtidos em tratamentos, os efeitos indesejáveis, os prejuízos causados pelo uso abusivo e/ou incorreto dos medicamentos sintéticos, a
dificuldade de acesso aos medicamentos e à medicina tradicional institucionalizada, além da a consciência ecológica e da crença popular de que o
natural é inofensivo. O uso plantas para fins medicinais em enfermidades diversas, muitas vezes é pautado no saber popular sem possuir qualquer
comprovação cientifica quanto às propriedades farmacológica e toxicológica da planta medicinal utilizada. Isso se deve ao fato da escassez de
pesquisas que visam avaliar o uso seguro de plantas medicinais. A gravioleira (Annona muricata L.) é conhecida e utilizada na medicina popular através
de seus frutos, folhas, casca de caule sementes e raiz. O decoto e as infusões de suas sementes são usadas com a função emética e adstringente,
enquanto suas cascas são utilizadas como antidiabéticas e espasmolíticas. Cabe ressaltar que o fato de um tratamento ser natural não está isento de
efeitos colaterais e toxicidade, sendo de grande importância a avaliação da toxicidade. Diante disso, um método bastante usado para a avaliação das
toxicidades de extratos aquosos de plantas medicinais é o teste com Allium cepa. O objetivo do presente trabalho é avaliar a toxicidade de preparações
com A. muricata por meio de infusão e de decocção de suas cascas e sementes. Os extratos aquosos serão preparados de acordo com o uso popular.
Os extratos serão diluídos nas concentrações de 10%, 20%, 30%, 40%, 50% 60%, 70%, 80%, 90% e 100%. Para cada tipo de tratamento utilizar-se-á 05
bulbos de cebolas assim como para o grupo denominado controle que será exposto à água destilada. Os seguintes parâmetros macroscópicos serão
avaliados: média de ganho de peso dos bulbos, peso médio das raízes, número de raízes e crescimento de raízes. Ao final de 7 dias de exposição, será
feita a avaliação destes parâmetros.
Aluno: Sabryna Lani Dangelo Araujo de Oliveira
Aluno: Isabelle Comina

Curso do aluno: FARMÁCIA
Curso do aluno: FARMÁCIA

Título: O USO DE DROGAS ENTRE UNIVERSITÁRIOS
Docente orientador: Eduardo Corsino Freire

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: eduardo.corsino@estacio.br

RESUMO
O aumento do uso abusivo de álcool e outras drogas tornou-se um grave problema de saúde pública e se constitui como um fenômeno social da
atualidade (Andrade, 2011).Estudos apontam que entre os universitários o uso abusivo e prejudicial de drogas vem aumentando consideravelmente.
Um dos argumentos relacionados a esta situação reside no fato do período de ingresso na universidade ser considerado crítico, de muitas mudanças e
adaptações e por isso considera-se o aumento da vulnerabilidade para o uso de drogas nesse período. De acordo com o último levantamento nacional
sobre uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários, realizado em 2010 pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Secretaria
Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), 49% dos universitários pesquisados já tinham experimentado alguma droga ilícita pelo menos uma vez e
80% dos entrevistados com menos de 18 anos mencionaram já ter consumido bebida alcoólica. A Pesquisas tem demonstrado que o período
universitário é considerado como crítico para o início e manutenção do uso abusivo prejudicial de álcool e outras drogas. Vale ressaltar que este
período coincide com o término da adolescência e início da vida adulta, período marcado por mudanças significativas na vida das pessoas. O ingresso
na universidade muitas vezes está atrelado a mudanças de hábitos de vida culturais e sociais, diferença no padrão de consumo, afastamento de
familiares, inserção em outras redes sociais, adaptação a novas formas de aprendizado e avaliação, entre outras. Todas essas mudanças podem estar
associadas a certa desestabilização na vida dos acadêmicos o que poderá proporcionar o primeiro contato ou intensificação do uso de drogas pelos
universitários. O uso de drogas entre universitários acompanha o aumento do padrão de uso da população geral. No entanto, algumas pesquisas têm
demonstrado uma proporção maior entre universitários que fazem uso de drogas ilícitas relacionados à população geral. Outra característica também
que merece destaque é o fato de estudos demonstrarem alteração relacionada a questão de gênero, entre os universitários tem crescido o aumento
das mulheres que fazem uso de drogas ilícitas. Os objetivos desta pesquisa constituem em conhecer o perfil dos universitários da Estácio de Sá que
fazem uso de drogas e como estes percebem o uso de drogas no seu processo de formação. Este será um estudo epidemiológico, de tipo transversal,
que buscará abranger alunos das diversas áreas e cursos de graduação da Universidade Estácio de Sá.
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RESUMO
A ventilação mecânica (VM) é essencial para pacientes com falência respiratória aguda. O processo de desmame ventilatório deve ser iniciado quando
antes para reduzir complicações e mortalidade hospitalar. Nesse sentido, índices que possam predizer um desmame bem-sucedido são de grande
utilidade. De acordo com estudos prévios, os índices previsores têm um importante papel durante o processo de desmame, complementando a
impressão clínica e o teste de respiração espontânea. A integração dessas ferramentas pode proporcionar um prognóstico mais preciso e uma
qualidade assistencial mais adequada. No entanto, a maioria dos índices citados na literatura não apresenta boa acurácia. Neste cenário, nosso grupo
de pesquisa da UFF idealizou uma nova ferramenta para avaliar a função dos músculos inspiratórios, denominado Timed inspiratory effor tindex ou
índice TIE, para guiar a tomada de decisão (sucesso ou falha) durante o processo de desmame ventilatório. O resultado desta ferramenta foi muito
satisfatória em diversos estudos. Objetivo: Reavaliar o sinal pressórico do índice TIE agora com o auxílio de um novo software chamado Magna TIE para
guiar a decisão de desmame/extubação de pacientes submetidos a ventilação mecânica. Método: o caráter do estudo observacional retrospectivo, que
incluirá pacientes em VM há mais de 24h, julgados aptos para o desmame. O estudo será constituído de um banco de dados de 5 cinco estudos prévios
sobre o método TIE. O sinal do esforço inspiratório em função do tempo será reanalisado utilizando o software Magna TIE com novos parâmetros
criados para averiguar a confiabilidade do método de medida e possibilitar maior acurácia para essa função a beira leito da UTI. O desfecho primário
será o desempenho do índice avaliado através do cálculo da área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Valores de P<0,05 foram
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considerados significativos. Resultados esperados: Além da realização do software com a parceria da empresa Magnamed, espera-se que haja uma boa
aplicabilidade clínica, e ótimo desempenho do índice de esforço inspiratório cronometrado que possibilite em um futuro próximo com o registro do
software e comercialização do mesmo para o uso clínico a beira leito da
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RESUMO
Diversas são as hipóteses para a melhora dos sintomas motores e não-motores da doença de Parkinson (DP) com a inclusão de uma rotina de
treinamento físico na vida. Entretanto poucos são os estudos para respaldar tais evidências (Morris, M.E. et al., 2009). O presente estudo se justifica
pelas seguintes razões: 1) entender os mecanismos envolvidos na melhora dos sintomas motores e não-motores em idosos com DP idiopática com a
prática regular de atividade física; 2) elucidar possíveis mecanismos fisiológicos em função do treinamento. 3) relacionar estas modificações fisiológicas
com modificações nos sintomas da doença. O objetivo deste estudo será verificar os efeitos do treinamento aeróbio e de força em pacientes com
doença de Parkinson idiopática. Para tal, serão observados aspectos relacionados a funcionalidade em atividades de vida diária, aspectos físicos e
mentais da qualidade de vida, e a capacidade funcional dos pacientes que será investigada através de escalas e testes físicos. A prevalência estimada da
doença de Parkinson na população brasileira gira em torno de 3.3% (Barbosa, M.T. et al., 2006) e a mesma é considerada a segunda doença
neurodegenerativa mais comum atrás apenas da doença de Alzheimer (Schapira, A.H., 2009). A perda progressiva de neurônios dopaminérgicos nas
estruturas dos núcleos da base e o consequente comprometimento funcional dos circuitos neurais (motor, executivo e límbico) caracterizam a doença
de Parkinson (DP) como uma patologia multissistêmica manifestada por uma série de sinais e sintomas motores e não motores. Os sintomas motores
mais observados na DP são o tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural, e os sintomas não- motores podem ser subdivididos em:
a) Sensoriais, tais como dor, parestesia, disfunções visuais e olfativas; b) Autonômicos, tais como hipotensão ortostática, disfagia, constipação,
disfunção sexual e outras; c) Cognitivo-comportamentais, tais como depressão, apatia, ansiedade, psicose e demência, e ainda por desordens do sono
tais como insônia e síndrome das pernas inquietas (Pandya, M., et al., 2008). A progressão da doença leva ao aumento da incapacidade dos indivíduos
acometidos de realizar as atividades de vida diária, perda da independência e diminuição da qualidade de vida, além de gerar impactos importantes do
ponto de vista ocupacional e socioeconômico (Morris, M.E., et al., 2009). A taxa de incidência da DP aumenta em torno de 0,3 por 1000 pessoas/ano
em indivíduos com idades entre os 55 e 65 anos, e em 4,4 por 1000 pessoas/ano para indivíduos com idade ≥ 85 anos (de Lau, L.M., et al., 2004).
Considerando o recente aumento da expectativa de vida em 72,56 anos para a população brasileira e a projeção de uma da taxa de crescimento
populacional negativa (- 0,291%) em 2050 segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (7,8), pode se estimar um aumento do
número de pessoas acometidas pela DP (IBGE, 2007), tornando a mesma um importante problema de saúde pública local e mundial. As terapêuticas
mais empregadas no tratamento dos sintomas motores da DP são a reposição de dopamina através de seus precursores, tais como a levodopa, a
utilização de agonistas dopaminérgicos e inibidores da monoamino oxidase (MAO-B) (Schapira, A.H., 2009). Outras estratégias terapêuticas vêm sendo
avaliadas clínica e cientificamente nos últimos anos na busca de uma ação neuroprotetora contra a perda dopaminérgica progressiva da DP, dentre elas
o exercício físico (10). A reabilitação física pode desempenhar um importante papel na manutenção e melhora da mobilidade, postura e equilíbrio de
parkinsonianos (Fox et al., 2011). Diferentes modalidades como fisioterapia, caminhada, corrida, treinamento de força, exercícios funcionais e de
vibração do corpo inteiro (whole body vibration), demonstram resultados significativos relacionados à redução no risco de quedas (Ashburn et al.,
2007), melhoras do desempenho motor (Caglar et al., 2005), do equilíbrio e marcha (Ebersbach et al., 2008), e das funções executivas (Tanaka et al.,
2009). Entretanto, existe uma dicotomia conceitual com relação às quais níveis de esforço físico um parkinsoniano possa ser submetido. Neste sentido,
abordagens utilizadas pela fisioterapia clássica parecem ter efeitos clínicos mais conservadores (Tomlinson et al., 2012), quando comparados com
estudos com treinamento aeróbio (Alberts et al., 2011) e de força (Corcos et al., 2013). Entretanto, os possíveis efeitos das combinações destas
intervenções foram pouco estudadas até o momento, em ensaios clínicos controlados. Diante ao exposto, aponta-se a necessidade de realizar esse
projeto de iniciação cientifica que a implantação de novas metodologias na abordagem de pacientes com doença de Parkinson, ampliando o
desenvolvimento de competências e habilidades na formação profissional de do curso de Fisioterapia, no campus UNESA Nova Friburgo.
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VETERINÁRIA”,
E-mail: karismpr@gmail.com
Docente orientador: Karis Maria de Pinho Rodrigues

RESUMO
A raiva é uma zoonose causada por um vírus da família dos Lyssavirus, transmitida ao homem pelo contato com saliva de mamíferos através de
mordeduras, arranhaduras, ou exposição de pele não íntegra ou mucosas. A doença humana se caracteriza por uma encefalite progressiva e
praticamente 100% letal. Atualmente a maioria de casos de raiva em cães e gatos que ocorrem no Brasil são considerados acidentais, ocasionados por
variantes de vírus típicas de morcegos (variante 3), fazendo parte do ciclo silvestre. Esse dado demonstra a importância dos animais domésticos como
transmissores secundários da raiva e a relevância da raiva transmitida por animais silvestres, que passa a merecer atenção, consistindo em grande
desafio para a vigilância e controle, em virtude da complexidade epidemiológica dos ciclos silvestres. A raiva humana pode ser prevenida através do
controle da transmissão urbana e também se evitando o contato com animais silvestres. Em casos de exposição acidental, a profilaxia inclui cuidado
adequado da lesão, vacinação anti-rábica, além de imunização passiva com imunoglobulina antirábica (humana ou equina). Indivíduos que tenham
recebido imunização pré-exposição, caso se exponham, devem receber duas doses de vacina como reforço. Indivíduos com maior risco de exposição
como os que trabalham com o vírus em laboratório, ou aqueles expostos frequentemente a mamíferos, como biólogos, veterinários e trabalhadores de
lojas de animais, devem receber profilaxia pré-exposição. Para profilaxia pré-exposição, devem ser aplicadas 3 doses de vacinas de cultivo celular, com
intervalo de 0, 7, e 28 dias (por via intra-dérmica ou intra-muscular). A vacinação pré-exposição simplifica a conduta em caso de acidente, não havendo
necessidade de utilização de imunização passiva. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde propôs a redução do esquema de profilaxia pré-exposição
para duas doses, nos dias 0 e 7. Não existem estudos avaliando a cobertura vacinal de veterinários no Brasil. A ocorrência recente de um caso de raiva
no Recife, ocasionado por acidente com um gato doméstico, além do óbito de um primata, Callithrix jacchus, por vírus de raiva, encontrado em área
urbana da cidade de Niterói, apontam para o risco de ocorrência da casos humanos, mesmos em locais nos quais o controle da doença em cães e gatos
já foi atingido. Além disso, tem sido frequente, no Brasil, a escassez de imunobiológicos para profilaxia de raiva, principalmente imunoglobulinas. Esse
conjunto faz com que seja fundamental a orientação dessa população com relação às medidas de prevenção de raiva, particularmente com relação à
vacinação pré-exposição. Embora a cidade do Rio de Janeiro seja considerada livre da transmissão da doença no seu ciclo urbano, a ocorrência do vírus
em morcegos não hematófagos e a proximidade de primatas potencialmente infectados, pode representar um risco acidental para os animais
domésticos e também para seres humanos em contato com algum desses animais infectados. Dessa forma, nosso trabalho tem como objetivo avaliar a
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situação vacinal e o histórico de acidentes com animais dos estudantes de Medicina Veterinária, além de orientá-los quanto aos procedimentos
profiláticos com relação à raiva humana, encaminhando para vacinação aqueles que não tiverem sido vacinados. Para isso, utilizaremos um
questionário aplicado por via online ou presencial, no qual avaliaremos a situação de vacinação e a ocorrência de acidentes. Após a avaliação,
forneceremos o encaminhamento para profilaxia pré-exposição para os estudantes com indicação. Forneceremos também material explicativo com
orientações sobre prevenção de raiva humana, que será elaborado ao longo da execução do projeto. Considerando, que a maioria dos acidentes com
animais também acarretam risco para tétano, incluiremos na avaliação dos estudantes, a atualização de vacinas de rotina, encaminhando os alunos
para vacinação quando necessário.
Aluno: Carolina Bantim Ciscotto
Aluno: Eduardo da Rocha Favre Drummond

Curso do aluno: MEDICINA
Curso do aluno: MEDICINA

Situação: PIBIC/UNESA
Situação: PIBIC/UNESA

Título: A PANDEMIA E O PROCESSO SUBJETIVO DE SAÚDE-DOENÇA EM PACIENTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: PSF ARCOS DA LAPA
E-mail: alr.mallet@gmail.com
Docente orientador: Ana Luisa Rocha Mallet

RESUMO
A presente proposta está inserida nas pesquisas do grupo Humanidades, Medicina e Arte do Curso de Medicina do Campus Presidente Vargas. O grupo
trabalha desde 2012 incorporando a literatura às atividades didáticas buscando contribuir para a educação médica. Muitos médicos foram escritores
famosos como, por exemplo, Moacyr Scliar, Oliver Sacks, Guimarães Rosa, Antón Tchekhov e Conan Doyle. Dentre as profissões, a medicina talvez seja
a que mais tenha fornecido grandes autores para a literatura. Muito da qualidade do texto produzido por esses autores pode ter relação com a
experiência de proximidade de múltiplas vivências humanas em momento de fragilidade. Em sentido inverso, textos literários têm sido utilizados há
alguns anos na formação médica como uma possibilidade de aproximação do estudante de medicina das diversas manifestações da experiência
humana de adoecimento. Se nos livros médicos técnicos encontramos as células, a fisiopatologia e a descrição dos sinais e sintomas de uma doença, na
literatura encontramos o indivíduo no seu processo singular de adoecimento. Poucas descrições em livros médicos sobre a morte podem ser tão
impactantes como a obra ‘A morte de Ivan Ilitch”, de Tolstoi. A Medicina Narrativa, um conceito em que a formação médica está fortemente
influenciada pela utilização de textos literários e outras manifestações artísticas na graduação médica, teve seu arcabouço teórico melhor definido a
partir do ano de 2006 (CHARON, 2006), e tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de anamneses/narrativas realizadas e registradas com base
em uma escuta atenta ao paciente. Essa escuta atenta possibilita um melhor entendimento do processo de adoecimento do indivíduo e uma maior
atenção aos aspectos subjetivos envolvidos nesse processo, permitindo a criação de vínculos que contribuirão para um melhor atendimento de saúde.
No momento único que estamos vivenciando, da epidemia do coronavírus, é fundamental que tenhamos uma possibilidade de acesso ampliado ao
processo saúde-doença dos pacientes. Um acesso que seja mais efetivo que a anamnese tradicional, que é direcionada predominantemente para os
aspectos biológicos da doença e muito menos preocupada com um entendimento mais amplo e suas repercussões nas múltiplas dimensões da vida
desse indivíduo. A pandemia do coronavírus, apesar de afetar toda a população, pode ter apresentado impactos diferenciados de acordo com a
situação social, educacional, econômica e relacional dos indivíduos. Esses impactos afetam também várias dimensões da vida do indivíduo, sendo a
saúde uma delas. Buscando conhecer um pouco sobre a vivência de diferentes indivíduos nesse período optamos por um estudo qualitativo através da
construção de narrativas de pacientes acompanhados na Estratégia de Saúde da Família - Campos Arcos da Lapa. Essa unidade tem cerca de 5500
indivíduos cadastrados e o acompanhamento regular (consultas ambulatoriais e visitas domiciliares) durante a pandemia foi suspenso, embora a
unidade tenha permanecido aberta para atendimentos sob demanda, vacinação e triagem para coronavírus. Esse afastamento da unidade básica de
saúde no momento da pandemia, com todo o sentimento de insegurança e medo, pode ter gerado respostas singulares no processo de saúde-doença
dos indivíduos a ela ligados. A partir de análise qualitativa de 16 narrativas construídas por indivíduos pertencentes a quatro grupos não excludentes
(mulheres, idosos, população LGBT, negros), pretendemos conhecer um pouco melhor como ocorreu esse processo no período. Estarão envolvidas no
trabalho quatro estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá sendo também um objetivo da pesquisa uma maior aproximação
por parte das estudantes da Medicina Narrativa, compreendendo o seu potencial na transformação de uma prática clínica mais comprometida com o
cuidado do paciente. A experiência será relatada em artigo científico a ser produzido bom como apresentada em congressos de educação médica e de
atenção à saúde.
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RESUMO
A pandemia da O ID 19 é a maior emerg ncia de saúde pública que a comunidade internacional enfrenta em décadas. Nas epidemias de SARS e Ebola,
estudos demonstraram que prestadores de serviços médicos veram algum grau de sofrimento emocional no in cio, durante e após o surto da infecção.
Dentre os fatores de risco para surgimento ou agravamento dos sintomas psicológicos, destacam se o risco aumentado de ser infectado, adoecer e
morrer a possibilidade de infectar outras pessoas o afastamento da fam lia e dos amigos a escassez de recursos para a própria proteção contra
infecções os dilemas é cos quanto escolha das prioridades para o tratamento a exposição a mortes em larga escala a frustração por não
conseguir salvar vidas e as mensagens con itantes das autoridades. Nesse contexto, enfa za se a import ncia de compreender melhor os efeitos que
esse per odo provocará nos pro ssionais da área da saúde, em extensão aos estudantes de Medicina. isando avaliar esse panorama, o projeto
analisará os impactos psicológicos da pandemia do novo coronav rus nos internos do curso de Medicina da niversidade Estácio de Sá durante seu
treinamento em serviço. Será realizado um levantamento bibliográ co sobre o tema em questão, como forma de fundamentar os aspectos teóricos do
trabalho e um treinamento em técnica de entrevista. O estudo será baseado em metodologia qualita va, a m de apreender o que os objetos de
pesquisa sentem, como sentem, e como expressam tal sen mento sobre o momento vivenciado. Mediante perguntas norteadoras e um racioc nio
indu vo por parte dos próprios entrevistados, será poss vel compreender o signi cado individual de suas experi ncias vividas ao longo da pandemia,
analisando assim os diversos desfechos psicológicos evidenciados. Serão entrevistados 12 alunos de cada per odo do internato, escolhidos mediante
sorteio, num total de 48. Posteriormente, as entrevistas serão transcritas e será realizada uma classi cação sistemá ca dos tópicos considerados
comuns s entrevistas para, a par r disso, construir os resultados e a discussão acerca dos desfechos psicológicos nos internos de Medicina durante a
pandemia. omo percebemos, no cenário mundial ainda há escassos estudos sobre os impactos psicológicos nos internos de Medicina e, com isso,
buscamos elucidar a repercussão emocional da pandemia nesses alunos. Dessa maneira, um plano poderá ser constru do para que sejam elaboradas
medidas de proteção saúde mental dos alunos e, assim, evitarmos desfechos desfavoráveis ao desenvolvimento acad mico e pessoal dos mesmos.
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RESUMO
A obesidade é um problema de saúde pública mundial. O melhor tratamento para obesidade atualmente é a cirurgia bariátrica, das quais a
gastrectomia vertical e o by-pass gástrico são as mais realizadas no mundo. Após a cirurgia bariátrica, há grande perda de peso principalmente da
massa gorda, assim como da massa magra (massa muscular esquelética e massa óssea). Saber a composição corporal desses pacientes antes da cirurgia
é de fundamental importância para o acompanhamento pós-operatório. A síndrome metabólica está associada a obesidade e pode estar relacionada a
piores parâmetros de composição corporal como por exemplo a sarcopenia e a obesidade central, que por sua vez são fatores de risco que podem
estar ligados a um pior desfecho cardiovascular. Essas variáveis podem ser mensuradas e comparadas antes e após a cirurgia por avaliação de
bioimpedância elétrica corporal. A correlação entre os exames laboratoriais e a composição corporal ainda não está bem estabelecida na literatura,
assim como as possíveis diferenças de perda de massas entre as técnicas de gastrectomia vertical (restritiva) vs o by-pass gástrico (mista – restritiva e
disabsortiva). Justificativa: O melhor entendimento do perfil laboratorial e de composição corporal desses pacientes pode mostrar ou indicar um tipo
de técnica de cirurgia bariátrica mais benéfico com menor número de efeitos indesejáveis de maneira mais customizada e individualizada para cada
tipo de paciente. Objetivos: Correlacionar os exames laboratoriais com a composição corporal de pacientes portadores de obesidade através da
avaliação de bioimpedância elétrica. Comparar as perdas na composição corporal em pacientes submetidos a gastrectomia vertical vs by-pass gástrico.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal com revisão de prontuários eletrônicos para correlação entre exames laboratoriais pré-operatórios e
composição corporal. Além disso, o projeto prevê também um braço retrospectivo para comparação entre as técnicas no primeiro ano após a cirurgia.
A avaliação transversal pré-operatória será realizada através da análise de correlação linear de Pearson entre as variáveis da bioimpedância elétrica e
os exames laboratoriais: perfil lipídico com perfil de massa gorda (avaliação principalmente de obesidade central); perfil glicêmico e perfil da massa
esquelética (avaliação de sarcopenia em diabéticos); marcadores inflamatórios sanguíneos com gordura visceral. A análise retrospectiva do projeto
será feita comparando dois grupos com técnicas diferentes: Grupo 1 - gastrectomia vertical e Grupo 2 – by-passs gástrico. Todos os pacientes da
pesquisa já foram operados e portanto, todos os dados tanto do pré-operatório quanto de um ano após a cirurgia estão computados no prontuário
eletrônico (sistemas: HiDoctor e MVSoul) da clinica e/ou no hospital. Os grupos de pacientes serão comparados de acordo com o tratamento proposto
quanto às proporções observadas nas variáveis qualitativas através dos testes qui-quadrado ou exato de Fisher (ou sua extensão), conforme o caso.
Para a comparação dos grupos quanto às variáveis quantitativas, serão realizados testes de avaliação da validade da suposição de normalidade para a
distribuição dos seus valores e, dependendo dos resultados observados, será utilizada uma abordagem paramétrica (através de ANOVA e testes de
comparações múltiplas com correção de Bonferroni) ou uma não paramétrica (através da aplicação do teste de Kruskal-Wallis e de realização de
comparações múltiplas pelo teste de Mann-Whitney). Os critérios de inclusão serão: pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica; idade de 18 a 65
anos; e em acompanhamento na clínica Obesidade e Cirurgia Fernando de Barros. Os critérios de exclusão serão: pacientes com cirurgias ortopédicas
com metais no corpo e exames laboratoriais com mais de 2 meses da data da cirurgia.
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RESUMO
O SARS-CoV-2, assim denominado, causa uma síndrome respiratória aguda grave e vem afetando a população por todo o globo. Infelizmente, o
número de pessoas acometidas pelo COVID-19 aumenta diariamente e, até o presente momento, já foram confirmados mais de 6 milhões de casos
com aproximadamente 372 mil mortes distribuídas no mundo. Atualmente, o Brasil detém 514.845 mil casos e o número de mortes já ultrapassa 29
mil. A região Sudeste é uma das mais prejudicadas pelo COVID-19, somente no estado do Rio de Janeiro temos quase 54 mil infectados, com mais de 5
mil óbitos. Um dos maiores obstáculos enfrentados diante dessa pandemia é a ausência de uma vacina e de um tratamento efetivo. Nesse caso, a
testagem em massa seria fundamental para esclarecer o real cenário da doença em nosso país. O diagnóstico padrão ouro do COVID-19 é a PCR em
Tempo Real, que utiliza amostras respiratórias e detecta o vírus nos estágios iniciais da infecção. Porém, esta técnica exige o uso de equipamento
especializado, profissional treinado para analisar os dados gerados, além do custo ser elevado. Os testes sorológicos são comparativamente mais
simples e mais fáceis de executar, mas sua utilidade pode ser limitada pelo desempenho e pelo fato de os anticorpos surgirem são produzidos
tardiamente durante o curso da doença, os resultados podem ser inconclusivos e muitas das vezes falso negativos. Um outro problema enfrentado é
que ainda não se sabe a quantidade de anticorpos produzidos durante a infecção e se de fato esses anticorpos são capazes de impedir uma reinfecção.
Existem relatos na literatura de que apenas os anticorpos neutralizantes seriam capazes de proteger a população contra a reinfeção pelo COVID-19,
pois impede a invasão do vírus na célula hospedeira. O Laboratório de Bioquímica de Proteínas de Peptídeos da Fiocruz já mapeou e identificou através
da técnica de microarranjo de bibliotecas peptídicas potenciais epítopos antigênicos envolvidos nas principais vias de entrada do vírus na célula.
Portanto, este projeto tem como objetivo analisar entre os soros de diferentes grupos de individuos a produção de anticorpos anti-COVID-19. Além
disso, pretendemos padronizar ensaios imunológicos para detecção de anticorpos nos estagios iniciais da doença.
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Aluno:

Erica Costa da Silva
Ingrid Feitosa Pimenta
Layla do Amaral Coelho Oliveira
Melissa Susue Solera Sato

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/UNESA
PIBIC/UNESA

Título: ANÁLISE DA QUALIDADE SANITÁRIA DA AREIA DAS PRAIAS DE ANGRA DOS REIS, LITORAL SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
E-mail: priscillasegges@gmail.com
Docente orientador: Priscilla Alves Mascarenhas Segges

RESUMO
O município de Angra dos Reis possui no turismo importante vocação econômica e é conhecido por suas belezas naturais, que se compõe do misto de
ilhas, praias e região de Mata Atlântica. Além do turismo, a economia permanece concentrada nas atividades de indústria naval, geração de energia
nuclear, atividade portuária, e armazenamento de petróleo. Esse desenvolvimento econômico, aliado ao aumento populacional e à falta de
planejamento urbano – o tratamento de esgoto atende apenas cerca de 47% das residências, gerou, nas últimas décadas, uma série de aspectos
ambientais que, mal geridos, acarretaram impactos negativos aos ecossistemas do município, sendo a poluição das praias por agentes biológicos uma
das principais consequências. A qualidade ambiental das praias tem adquirido importância crescente por razões ambientais e de saúde pública, em
especial a qualidade da areia visto que é nela que o banhista passa grande parte do tempo. Entretanto, a condição sanitária das praias tem sido apenas
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monitorada pela qualidade de suas águas, apesar da areia representar possível fonte de contágio de microrganismos patogênicos. A areia é
reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um vetor de infecção e há diversos estudos na literatura que mostram uma correlação
positiva entre atividades em contato com a areia e o surgimento de doenças entéricas, em função da concentração de microrganismos fecais. Todavia,
não há padrões sanitários para areia de praia (sejam microbiológicos ou parasitológicos), envolvendo limites quantitativos e/ou qualitativos, ou mesmo
critérios oficiais regularmente estabelecidos. Os critérios que mais se aproximam são os utilizados para a avaliação de balneabilidade das praias (água
do mar) estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Apesar de Angra dos Reis ser a segunda cidade mais procurada para o
turismo no estado do RJ, não há critérios oficiais estabelecidos, havendo apenas o monitoramento da balneabilidade. Este estudo objetiva avaliar a
qualidade sanitária de amostras de areia das praias de Angra por meio da determinação do número de UFC de bactérias específicas dos grupos
coliformes termotolerantes (E. coli) e estreptococos fecais (enterococos). O monitoramento incluirá 8 praias, pertencentes aos corredores turísticos da
região. As amostragens terão periodicidade trimestral, entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, a serem realizadas nos trechos de maior
permanência dos banhistas, como os próximos às calçadas, chuveirinhos, sanitários e recipientes coletores de lixo. A metodologia de análise
microbiológica será da técnica de membrana filtrante, expressando os resultados em unidade formadora de colônia por grama e por mL por meio de
análises colimétricas, seguindo as Normas Técnicas CETESB L5.230/2012 e L5.212/2012. Para análise quantitativa dos dados, utilizaremos uma planilha
de Excel, com o suporte do programa Epi Info. Com relevância acadêmica, acreditamos este projeto proporcionará o conhecimento das condições de
qualidade das areias, gerando dados que possam subsidiar futuras pesquisas relacionados à qualidade sanitária de areias para recreação de contato
primário e possibilitando assim medidas de proteção à saúde coletiva.
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RESUMO
A disciplina de Clínica Médica 1 tem como um dos objetivos principais desenvolver o raciocínio clínico acerca das doenças e a monitoria é um
instrumento de auxílio aos alunos nesse processo. Diante disso o presente trabalho ganha espaço nesse desenvolvimento na medida que acrescenta
uma nova ótica além da biologia e da epidemiologia expondo estudantes de medicina às artes e a uma gama enorme de medos, sentimentos e
emoções que alguma vez habitaram o mundo de um artista ou a vida interna de um paciente e que é pouco explorado nos atuais currículos médicos.
Os alunos podem, ainda, partilhar dessas experiências de uma maneira bastante protegida e não ameaçadora desenvolvendo uma resposta emocional
que constitui parte do próprio conhecimento experiencial. O presente trabalho se baseia no estudo acerca do uso das artes no ensino médico como
promotoras de maior reflexão, criadoras de sentimentos empáticos e facilitadoras de uma apreensão de conhecimento através de novas associações.
Inicialmente será passado um questionário aos participantes, avaliando opiniões sobre a importância do uso da arte no estudo médico, o contato
prévio de cada estudante com a arte, a auto-avaliação da saúde mental, além de características individuais (como sexo, gênero, idade, renda familiar,
raça). Através de encontros e uso de instrumentos artísticos específicos levados pelos alunos (trechos de livros, filmes, música, poemas, imagens de
quadros e fotografias) serão discutidos casos clínicos já trabalhados pela monitoria, próprios à disciplina de clínica médica, ampliando o horizonte
interdisciplinar e discutindo questões subjacentes que poderão aparecer. Posteriormente, àqueles que compareceram a 50% do total de encontros,
serão submetidos à um segundo questionário com algumas perguntas direcionadas e abertas, semelhantes às do primeiro, através das quais, somado
aos processos de discussão, serão comparadas, analisados os resultados e o desenvolvimento dos estudantes.
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RESUMO
Em 31 dezembro de 2019 a Organização Mundial da Saúde foi comunicada de um surto de doença respiratória em trabalhadores de um mercado de
alimentos de Wuhan, capital da província de Hubei, na República Popular da China. Os casos identificados estavam relacionados a uma nova variante
de Coronavírus, denominada SARS-CoV-2, até então não identificada em humanos. A doença causada, com rápida disseminação, recebeu o nome de
Covid-19. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 uma pandemia, atingindo os cinco continentes. Ainda não há informações plenas sobre
a história natural, nem medidas de efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos casos de infecção humana, restando ainda muitos detalhes a
serem esclarecidos. A letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária e condições clínicas associadas. Sabe-se que a contaminação através de
aerossóis e fômites é elevadíssimo, sendo descrito também alta incidência de contaminação entre os profissionais da saúde responsáveis pelos
cuidados diretos aos doentes. Diversos materiais têm sido produzidos, todavia, pela dinâmica da pandemia e da produção de conhecimento associada
a ela, as informações podem sofrer alterações conforme novas evidências são apresentadas, avançando-se no conhecimento sobre a doença. Dentre
as ações instituídas para mitigar os transtornos causados pela epidemia, destacam-se a disponibilidade de recursos hospitalares para garantir o
atendimento à população, sendo necessário um planejamento adequado de recursos, em especial leitos de internação e leitos de Unidade de Terapia
Intensiva; disponibilidade de equipamentos de proteção individual, insumos e medicamentos; medidas de prevenção e protocolos clínicos para
diagnóstico e tratamento. Este projeto busca analisar os processos de mudança transcorridos na conjuntura da política de saúde nacional em
decorrência da evolução da pandemia de Covid-19, abordando os temas: uso de equipamentos de proteção individual; protocolos de distanciamento
social e isolamento e medidas de prevenção; protocolos de manejo clínico para diagnóstico e tratamento; e políticas públicas e de saúde para oferta de
leitos hospitalares, insumos essenciais e recursos financeiros. O estudo trata-se de uma pesquisa documental exploratória, de abordagem qualitativa,
através de investigação e análise de documentos e reportagens publicadas em veículos de comunicação e mídia social, desde o início da pandemia de
Covid-19. Os dados serão analisados pela técnica de análise de conteúdo.
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RESUMO
A escravização negra no Brasil deixou cicatrizes que são notáveis ainda na sociedade contemporânea. As marcas deixadas do período pós-abolição em
que a liberdade deixou de ser negada, porém as oportunidades e integração à sociedade seguiram sendo negadas para a população negra brasileira e
persistem ainda nos dias de hoje. Se para a população negra as oportunidades foram sistematicamente negadas, para as mulheres negras a situação é
ainda mais agravada devido a interseccionalidade de opressões de gênero e raça. São essas mulheres negras que tiveram (e têm) seus filhos perdidos,
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que foram sistematicamente estupradas e que, desde muito cedo, precisaram abrir mão de sua infância para cuidar da própria casa e da casa de seus
patrões, seja no período da escravização, como ocorre ainda nos dias atuais. A falta de representatividade de mulheres negras em cargo de gestão, em
cargos políticos e no meio médico, são exemplos dessa integração social negada. A medicina ocupa, no contexto social brasileiro, um lugar de grande
prestígio. Médicos e médicas são reconhecidos como pessoas de grande inteligência e influência. Ao mesmo tempo, nesse mesmo contexto social
nacional, as mulheres negras são costumeiramente representadas na mídia televisiva em empregos de subalternidade ou com tendências a
hipersexualização de seus corpos, como acontece com as “mulatas do carnaval” ou com empregadas domésticas, que são habitualmente
representadas por mulheres negras. Nesse projeto de pesquisa, será discutido os impactos do racismo, em interseccionalidade com o patriarcado na
trajetória de mulheres negras (que se autodeclaram pretas ou pardas) que tornaram-se médicas, com o propósito de reconhecer fatores que
dificultaram e que as estimularam nesse processo, com o intuito de tornar o ambiente médico mais atrativo e acolhedor para jovens mulheres negras.
Também pretende-se desenhar um panorama de quais caminhos, dentro da carreira médica, tem sido mais acolhedores às mulheres negras,
reconhecendo e acolhendo as em suas especificidade. Objetivos: O estudo tem como finalidade investigar, entre as médicas negras atuantes no Estado
do Rio de Janeiro, como foram suas trajetórias profissionais, onde atuam e como, e se, percebem o impacto do racismo e patriarcado em suas
trajetórias profissionais desde o momento em que decidiram fazer a graduação em medicina, durante o período de graduação e na pós graduação e
mercado de trabalho médico. Metodologia: Pesquisa qualitativa, de caráter transversal e exploratório, que utilizará questionário com perguntas
abertas e fechadas por meio virtual para a coleta de informações, com posterior análise de conteúdo.
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RESUMO
O presente projeto está inserido nas pesquisas do grupo Humanidades, Medicina e Arte do Curso de Medicina do Campus Presidente Vargas. O grupo
trabalha desde 2012 incorporando a literatura às atividades didáticas de forma a contribuir para a educação médica. A grande inspiração do grupo vem
da medicina narrativa e de diversos escritores médicos entre eles Moacyr Scliar, Oliver Sacks, João Lobo Antunes, além dos mais antigos como Leon
Tolstoi. Os resultados dos trabalhos realizados com os alunos pertencentes ao grupo, até então, têm sido positivos para os mesmos gerando diferentes
publicações, apresentações e novos projetos criativos como os recentes Boletim Informativo e Clube de Leitura online. No entanto, existe sempre a
dúvida sobre a real influência da literatura sobre esses alunos, principalmente sobre quanto do seu comportamento quando médicos formados se deve
também às atividades de leitura das quais participaram. Assim, o objetivo desse projeto é avaliar a contribuição da literatura à formação humanística
dos alunos. Nesse sentido, vimos estudando diferentes testes de empatia. A maioria desses testes se aplica ao público em geral. Mais recentemente,
alguns testes foram desenhados principalmente para estudantes de medicina. Pretende-se então escolher e utilizar alguns dos testes com alunos após
os mesmos terem lidos trechos de obras conhecidas, principalmente relacionadas a questões de saúde. Para isso, serão convidados a participar alunos
do curso de medicina do Campus Presidente Vargas dos períodos pré-internato, uma vez que já estão no campus. Os alunos do grupo Humanidades,
Medicina e Arte, com seus diferentes tempos de participação no grupo, também serão convidados a participar. Todos os alunos receberão textos
extraídos de obras ficcionais que envolvam principalmente temas médicos. Posteriormente, esses alunos responderão a um dos testes de verificação
de empatia selecionados. Além dos testes, outras metodologias de análise através da produção de textos também poderão ser utilizadas para as
avaliações.
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RESUMO
Neisseria meningitidis é uma bactéria classificada como diplococo gram-negativo, aeróbico ou anaeróbico facultativo. Este microrganismo infecta
exclusivamente humanos e é transmitido através de gotículas de saliva por contato direto . A colonização da orofaringe é pré-requisito e, portanto,
principal fator de risco para o desenvolvimento de infecção sistêmica. As únicas exceções são casos raros nos quais a N. meningitidis é inoculada de
forma parenteral em laboratório ou na prática clínica. Os meningococos podem ser classificados em 12 sorogrupos capsulares; oito desses sorogrupos
são geralmente associados a infecções em humanos (A, B, C, X, Y, Z, W135 e L). O desenvolvimento de infecção e, consequentemente, doença
meningocócica (DM) depende de uma constelação de fatores de virulência e condições próprias do hospedeiro . A primeira descrição de DM foi feita
em 1805 após uma epidemia de meningite em Genebra, entretanto, o patógeno responsável por essa doença só foi isolado no líquido
cefalorraquidiano de um paciente infectado em 1882. Ademais, somente em 1890 foi estabelecido que o microrganismo poderia colonizar a
nasofaringe de indivíduos saudáveis . Diante dos dados obtidos em relação a prevalência do estado de portador, é possível concluir que o mesmo é
dependente do indivíduo. Essa prevalência é baixa nos primeiros anos de vida, aumentando com o decorrer do tempo, e encontrando seu ápice na
faixa etária entre 20 aos 24 anos (10% a 35%). O estado de portador pode ser crônico, intermitente ou transitório. A infecção meningocócica pode
produzir diversas manifestações clínicas que variam desde uma febre transiente e bacteremia a quadros potencialmente fatais horas após o início dos
sintomas. Além disso, esse microrganismo é uma etiologia comum de meningite bacteriana adquirida na comunidade em adultos e crianças. A doença
meningocócica é um problema significativo do ponto de vista da saúde pública, acima de tudo quando analisamos a evolução do quadro clínico dos
pacientes por ser uma doença de rápido desenvolvimento e potencialmente fatal, à medida que a progressão para complicações graves e morte pode
ocorrer em horas. Aos sobreviventes, pode causar sequelas irreversíveis, como perda da audição, problemas neurológicos e até amputação de
membros. A patogenicidade da N. meningitidis em causar DM é definida pelas propriedades de virulência das diferentes cepas do meningococo, das
características do portador, da dinâmica de exposição ao microrganismo e da susceptibilidade imunológica do indivíduo . A colonização da mucosa do
trato respiratório superior constitui a etapa inicial para o estabelecimento do estado de portador e doença meningocócica invasiva . O portador
assintomático é o principal elemento na cadeia de transmissão do meningococo e a sua manutenção em natureza, mesmo durante períodos
epidêmicos . Os fatores que promovem alterações do estado de portador sadio em doença invasiva são poucos conhecidos.A taxa de portadores sadios
ao redor do globo em contexto não epidêmico é estimada em cerca de 10% . No Brasil, a doença meningocócica é considerada endêmica, de modo que
casos são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais . Um estudo recente publicado por Moraes et al, 2015,
avaliando uma população de 11-19 anos na cidade de Campinas, estado de São Paulo, mostrou uma taxa de colonização de 9,9%. No entanto, em uma
pesquisa realizada com estudantes de medicina da Universidade Estácio de Sá, não foi encontrado nenhum caso de colonização pelo meningococo.
Este resultado foi totalmente inesperado e uma preocupação que surgiu entre os autores foi de que a sensibilidade do swab de nasofaringe, embora
recomendado por alguns autores, tem menor sensibilidade do que o de orofaringe. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo seguir esses
estudantes para avaliar se houve a conversão do status de não portador para portador sadio e comparar o rendimento da coleta por swab de
nasofaringe e de orofaringe. Isto proque conhecer a prevalência do portador sadio do meningococo em nasofaringe/orofaringe é essencial para
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compreensão dos fatores relacionados a infecção por esse microrganismo, sobretudo no que diz respeito aos fatores de risco relacionados, como a
exposição ao meningococo em estudantes de medicina, que estão em maior contato com o ambiente hospitalar.
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RESUMO
O aumento atual na expectativa de vida levou a um consequente aumento na prevalência de doenças crônicas. E essas provocam prejuízos na
qualidade de vida, principalmente sobre os indivíduos idosos. As alterações abordadas no estudo são: cognitivas, sarcopenia, qualidade de vida e
nutricional. Essas associadas à idade acima de 60 anos e Diabetes Melito tipo 2 (DM2) causam prejuízos na capacidade funcional diária e na qualidade
de vida (QV) desses idosos. A DM2 e a Doença de Alzheimer (DA) compartilham diversas características fisiopatológicas. O DM2 além de uma doença
crônica muito prevalente e de grande morbidade é um fator de risco para distúrbios degenerativos, não só para a DA, mas também para demência
vascular. A sarcopenia é um distúrbio músculo esquelético progressivo e prevalente em pacientes idosos. Nesses pacientes é muito importante estar
atento ao diagnóstico precoce da sarcopenia, principalmente porque essa síndrome provoca limitação da capacidade funcional. Frequentemente está
associada às outras síndromes geriátricas da pessoa idosa, inclusive em múltiplas quedas e fraturas que implicam no aumento do número e do tempo
de hospitalização. Outro fator importante para estar atento nas pessoas maiores de 60 anos é a avaliação nutricional adequada. A nutrição é um
importante determinante da saúde em pacientes idosos, e a importância do estado nutricional tem sido cada vez mais relacionada à outras
comorbidades. Devese observar de perto, pois essa população possui deficiência nutricional. Esse estudo tem como objetivo a avaliar a função
cognitiva; Avaliar a prevalência de sarcopenia; Identificar pacientes com risco de desnutrição; E avaliar a qualidade de vida dos pacientes idosos
portadores de diabetes tipo 2. O local de escolha para o estudo foram as unidades da Clínica da Família Estácio de Sá e CSE Lapa sendo o propósito
avaliar a associação entre DM2, demências, sarcopenia, desnutrição e qualidade de vida.Todas as informações serão convertidas para um banco de
dados no programa Excel. As variáveis categóricas serão descritas como contagem (porcentagem) e as variáveis numéricas com distribuição normal
serão descritas como média (desvio-padrão). A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá ser assinada por todos os pacientes
participantes do estudo após a explicação sobre a pesquisa e que haverá sigilo sobre as informações colhidas. O estudo será submetido ao Comitê de
Ética da Universidade Estácio de Sá e havendo aprovação, se iniciará efetivamente.
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RESUMO
O desenvolvimento de novas plataformas de ensino no formato de aplicativos de celular vem se tornando cada vez mais essencial para o atendimento
das necessidades do aluno, como ser único e singular, a fim de promover um ensino acessível e remoto. Tal método recorre a diferentes estratégias de
aprendizagem e exibe múltiplas habilidades ao resolver problemas, ao tempo em que, amplia o arsenal didático-pedagógico do professor que passa a
contar com ferramentas de maior atração dos estudantes para os conteúdos abordados com vistas a melhoria do aprendizado. Estudos demonstram
que jogos educativos no formato de serious games, além de divertidos, são instrumentos pedagógicos capazes de promover o aprendizado de forma
lúdica, munindo os profissionais e alunos com ferramentas atuais e eficientes, promovendo ganhos significativos no processo de aprendizagem. O jogo
immuno game traz uma nova perspectiva interativa e complementar de como o conteúdo da disciplina de imunologia pode ser interpretado pelos
usuários que o usufruirão. Por meio da resolução de questões buscando evoluir de níveis, sendo estes referentes aos conteúdos da disciplina, o
desenvolvimento e linearidade do raciocínio se torna muito mais pratico, sendo assim uma forma díspar de abordagem didática. Os jogos eletrônicos
fazem parte da cultura digital devido à sua influência no contexto contemporâneo, cabendo aos educadores analisá-la com atenção, importância e
cuidado merecidos, pois ela produz efeitos e transforma as formas de interagirmos com/no mundo em todas os âmbitos da vida cotidiana, projetandose no processo de virtualização individual do sujeito. Nesta perspectiva, a utilização de plataformas digitais de ensino na esfera acadêmica, além de
engajar o aluno com o estudo daquele conteúdo, pode ser uma forma alternativa para proporcionar uma aprendizagem mais eficaz. Aliado a isso, a
pesquisa procurará utilizar horários além da monitoria para oferecer aos alunos com dúvidas e dificuldades uma nova forma de contato com a
imunologia. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação de um aplicativo (software) educacional, como apoio para alunos, professores e
profissionais interessados na aprendizagem e/ou revisão do tema.
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RESUMO
O projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 anos, residente no Centro do
Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa, unidade de Estratégia Saúde da Família da Universidade Estácio
de Sá. O projeto atual propõe um estudo transversal para avaliação da presença de lesões subclínicas renais nos diferentes fenótipos de pressão
arterial (PA) obtidos pela monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) nos indivíduos cadastrados no LapARC. Há inúmeros trabalhos na
literatura mostrando a forte associação entre lesões renais, hipertensão arterial (HA) e aumento do risco cardiovascular (RCV). Pacientes
assintomáticos com diminuição da taxa de filtração glomerular e/ou aumento discreto da albuminúria parecem ter RCV aumentado. Por outo lado, no
Brasil, a HA é a principal causa de doença renal crônica (DRC), com evolução assintomática na maior parte dos casos, até o último estágio da doença.
O refinamento do diagnóstico da HA com o uso da MRPA permite identificar indivíduos com diferentes fenótipos de hipertensos, possibilitando
intervenções mais precoces. Nesse estudo, vamos avaliar lesões renais, com forte correlação com doença CV que se desenvolvem precocemente e que
quando detectadas podem ser revertidas com tratamento farmacológico e não farmacológico, antes que evoluam para DRC estágio 5 ou doença CV
estabelecida como doença coronariana, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca congestiva e doença arterial periférica. Vamos também
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avaliar a correlação dessas lesões com HA. Em um primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas características sóciodemográficas e dados antropométricos. Serão registrados os fatores de risco relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e
obesidade e a identificada a presença de comorbidades como HA de consultório, diabetes e dislipidemia. As lesões subclínicas avaliadas serão a
presença de albuminúria em amostra isolada de urina e alteração da taxa de filtração glomerular (TFG). A TFG será avaliada pela dosagem de cistatina C
sérica e pela dosagem de creatinina, aplicadas na fórmula CKD Epi. Avaliaremos também a correlação dessas lesões com aquelas já avaliadas no projeto
LapArc e com os diferentes fenótipos de HA observadas por MRPA. Esses indivíduos serão acompanhados na coorte do estudo LapARC para avaliação a
longo prazo de desfechos cardiovasculares fatais ou não fatais.
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RESUMO
A cirrose hepática é o resultado final do processo inflamatório e de fibrogênese hepática caracterizada histologicamente pela formação de nódulos de
regeneração, definidos com tecido hepático sadio envolvidos por tecido fibroso. O prognóstico da cirrose depende da presença e desenvolvimento de
descompensações da doença, das quais as mais comuns são ascite, encefalopatia hepática e hemorragia digestiva alta. O desenvolvimento de uma
destas complicações associa-se a elevada morbimortalidade a curto prazo. Ao contrário, a cirrose hepática em fase compensada aparentemente tratase uma fase da doença de melhor prognóstico. Tão importante como identificar os pacientes com cirrose compensada é avaliar possíveis fatores que
identifiquem quais indivíduos estão sob risco de descompensação. Estudos anteriores identificam a presença de hipertensão portal (HP) como um
elemento chave para o surgimento de descompensações. Apesar do papel relevante da HP, a probabilidade de descompensações em pacientes com
cirrose compensada não é uniforme. O surgimento de descompensações nestes pacientes frequentemente ocorre de forma não-espontânea O
conhecimento dos fatores individuais que condicionam o surgimento de descompensações é de fundamental importância. Uma possível explicação
para este fato é a presença de fragilidade. Recentemente, foi desenvolvido um escore especifico para pacientes portadores de hepatopatia, o Liver
Frailty Index (LFI). Esse escore mostrou-se um preditor independente de mortalidade em pacientes em lista para transplante hepático, assim como de
morbimortalidade no pós-transplante. Ao identificar indivíduos mais suscetíveis a fatores estressores exógenos, e sabendo que a transição do estado
de cirrose compensada para descompensada frequentemente ocorre a partir de fatores externos, pode-se especular que 1) a fragilidade seja um fator
de risco para descompensações da cirrose e 2) que condicione um pior prognóstico mesmo na ausência de descompensações da cirrose, pelo
surgimento de desfechos desfavoráveis não-hepáticos. Entretanto, não há estudos que avaliem o papel prognóstico da fragilidade na cirrose em fase
descompensada. Apesar da fragilidade apresentar um caráter multifacetado as definições frequentemente utilizadas na hepatologia, concentram-se
quase exclusivamente no âmbito físico da fragilidade, em detrimento a aspectos cognitivo, social e emocionais. Alterações da função cognitiva são
comuns em pacientes cirróticos e inscrevem-se no espectro da encefalopatia hepática (EH). A EH se correlaciona com a fragilidade de diversas
maneiras. A hiperamonemia, um fator causal da EH, leva a sarcopenia e perda e capacidade funcional. O desenvolvimento de EH overt se associa a
desnutrição e imobilidade, declínio físico. É tentador especular que a coexistência de EHM e fragilidade seja frequente e condicione maior risco de
descompensações e pior prognóstico e pacientes cirróticos. Justificativa: O desenvolvimento de descompensações representa uma profunda alteração
na história natural e prognóstico da cirrose. A identificação de novos fatores preditores de descompensação, baseados em métodos não invasivos que
avaliem aspectos distintos como fragilidade e função neuro cognitiva é de suma importância, pois permitirá a identificação de indivíduos sob maior
risco de descompensações e mortalidade no curto prazo. Objetivos: determinar a frequência de fragilidade e EHM em pacientes com cirrose
compensada Variáveis de estudo: fragilidade segundo o escore FLI; EHM segundo escore PHES (psychometric hepatic encephalopathy
score).Metodologia: estudo transversal com inclusão consecutiva de pacientes cirróticos em fase compensada acompanhados nos ambulatórios do
Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do HFB. No momento de inclusão do estudo, serão anotados dados clínicos e laboratoriais e resultados dos
exames e imagem e endoscópicos mais recentes e serão aplicados os testes PHES LFI.
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RESUMO
A recente crise financeira internacional acentuou as pressões econômicas sobre os sistemas nacionais de saúde e foi tomada como oportunidade por
governos conservadores para aprofundar medidas restritivas, ampliar o espaço do mercado e competição e reduzir a intervenção estatal. A literatura
internacional discute o impacto da diminuição do financiamento sobre a assistência em saúde. Desde 2015 o Brasil implantou medidas de austeridade
fiscal de longo prazo que reduzirão substancialmente os gastos com programas de assistência social como uma porcentagem do PIB do país nos
próximos 20 anos. Embora haja vários estudos relevantes sobre o impacto do novo regime fiscal sobre o financiamento em saúde, poucos se dedicam a
verificar impactos sobre a eficácia da prestação de serviços para a atenção primária em saúde (APS). Diante disso, o objetivo geral do estudo é analisar
o impacto da diminuição do financiamento em saúde sobre o acesso e resultados da APS no município do Rio de Janeiro entre 2010 e 2019. Para isso
serão utilizados dados orçamentários para despesas do governo municipal, que serão obtidos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Saúde (SIOPS). Além disso, para a verificação do impacto, serão calculados indicadores de saúde, a saber: Cobertura populacional estimada pelas
equipes de atenção primária; Razão de exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária;
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária; Proporção de nascidos
vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal; Proporção de internações por condições sensíveis a Atenção Básica (ICSAP). A análise de
impacto será realizada através da regressão segmentada de dados de séries temporais, conhecida como Interrupted Time Series Analysis (ITSA). Esperase obter análise de impacto para subsidiar a formulação de políticas públicas municipais. Além disso, espera-se que o projeto induza processos
formativos, com orientação de alunos de graduação (iniciação científica) e pós graduação, bem como oferta de disciplinas em nível de pós graduação
por meio de colaboração institucional com a FIOCRUZ.
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RESUMO
A COVID-19 é uma doença infecciosa sistêmica causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (síndrome da angustia respiratória aguda coronavírus 2).
Primeiramente descrita na China em dezembro de 2019 e com a rápida disseminação dos casos pelo mundo. A pandemia de COVID-19 gerou para
humanidade repercussões sociais, econômicas, políticas e culturais. Embora a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja reconhecida desde 2002 como
meio legal de comunicação e expressão, grande parte dos indivíduos com deficiência auditiva do Brasil não têm acesso a informações corretas a
respeito do SARS-CoV-2. Avaliar a repercussão da COVID-19 na comunidade surda é fundamental para adotar medidas educacionais e preventivas. O
impacto da COVID-19 em indivíduos surdos será avaliado através de questionário fechado em plataforma digital google forms em libras. Serão elegíveis
para inclusão os indivíduos com mais de 18 anos, surdos, residentes na região metropolitana II do Rio de Janeiro (Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito,
São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá) e atendidos pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Serão excluídos os questionários sem dados
suficientes para análises estatísticas. A população do estudo é uma amostra, sem calculo amostral, baseado na prevalência de deficiência auditiva,
presume-se um número empírico de 100 pacientes adultos, de ambos os sexos. Análise estatística será realizada através do EPI-INFO software CDC
(Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América) . Serão considerados significativos os valores de p 0,05. A pesquisa está
inserida no projeto “Implantação emergencial do desenvolvimento e infraestrutura ao apoio diagnóstico laboratorial do oronavírus-19 pelo
LAMAP/UFF (Laboratório Multiusuário de Apoio a Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense) e correlações
clínico-laboratoriais, diagnósticos diferenciais, evolução e desfechos em pacientes internados”, aprovado pelo omit Nacional de Ética em Pesquisa,
sob o número 3.987.966.
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RESUMO
A Fisiologia e a Fisiopatologia relacionadas aos sistemas orgânicos humanos são complexas. A construção de Casos Clínicos ou Relatos de Casos é uma
importante estratégia para favorecer a aprendizagem, estimulando os alunos à investigação e à contextualização dos conteúdos teóricos, relacionandoos à prática clínica, Esta experiência promoverá o desenvolvendo do raciocínio clínico dos acadêmicos. Para o favorecimento da aprendizagem é
essencial a leitura e a escrita. Assim, este projeto visa estimular estas duas importantes competências, além de gerar a construção de um valioso
material pedagógico. O objetivo inicial é estimular e instrumentalizar o acadêmico do curso de Medicina a aprimorar a leitura crítica de artigos
científicos e livros, visando à construção de casos clínicos relacionados à fisiologia humana, e por vezes à fisiopatologia. Tais acadêmicos aprimorarão
também a capacidade de escrita e a compilação e criação de casos clínicos comentados (com perguntas e respostas), visando à consolidação da
aprendizagem e a futura publicação destes casos junto às editoras da área da saúde, gerando uma produção acadêmica para os alunos envolvidos
neste projeto. A construção deste material didático visa que o mesmo seja utilizado pelos estudantes do curso de Medicina, especialmente para a
disciplina Sistemas Orgânicos Integrados II (M2) e III (M3), não somente do campus Presidente Vargas e, quiçá, após publicação, ser uma fonte de
estudo para outros estudantes da área da saúde. Este Projeto é a continuação de uma linha oficialmente iniciada em 2019-2020 e visa à elaboração de
casos clínicos relativos aos sistemas orgânicos: digestório, urinário, cardiovascular e respiratório. Completando assim um total de 07 sistemas
orgânicos, sendo que já foram construídos casos clínicos relacionados aos sistemas orgânicos endócrino e reprodutor (Projeto PIBIC agosto2019julho2020: Casos Clínicos de Fisiologia – um importante instrumento para a aprendizagem e para o desenvolvimento do raciocínio clínico), bem como
casos clínicos de nervoso desenvolvido por um monitor. Assim, a possibilidade de publicação se amplia com Casos Clínicos de todos os Sistemas
Orgânicos Humanos. O Projeto de Iniciação Científica é subdividido em quatro fases: 1. definição dos principais tópicos relacionados aos sistemas
orgânicos que terão a idealização de casos clínicos; 2. pesquisa e idealização dos casos clínicos (ilustrados, com perguntas / respostas e devidamente
referendados); 3. revisão, correção e formatação dos casos clínicos; e 4. registro e submissão do material produzido visando publicação. Foram
selecionados quatro acadêmicos de medicina para a execução deste projeto e cada aluno ficará responsável por um dos sistemas orgânicos: digestório,
urinário, cardiovascular e respiratório. Estes sistemas integram o conteúdo ministrado nas disciplinas Sistemas Orgânicos Integrados II e III. Os materiais
didáticos produzidos serão registrados no Registro de Obras do Escritório de Direitos Autorais (EAD) da Biblioteca Nacional.
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Título: COBERTURA VACINAL DO HPV EM ADOLESCENTES DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO:
PREVENÇÃO EFICAZ CONTRA O CÂNCER DO COLO UTERINO.
E-mail: homeomedes@uol.com.br
Docente orientador: Marcelo Moraes Jorge

RESUMO
O envelhecimento da população torna maior a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e, dentre elas, o câncer, um dos maiores problemas
de saúde pública mundial, sendo a quarta maior causa de morte. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), “O número de casos novos de câncer
do colo do útero esperados para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, será de 16.590, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil
mulheres". Na atualidade, os cânceres provocados por doenças infecciosas vêm perdendo espaço para aqueles relacionados aos hábitos de vida. O
Papilomavírus Humano (HPV) está associado a 90% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil, onde de uma a cada quatro adolescentes, com vida
sexual ativa, está contaminada por este vírus. Contudo, em diversas regiões observa-se resistência à vacinação e ao uso de métodos preventivos,
independentemente de ser por imunização ou uso de preservativos contra IST's, justificando os elevados números de cânceres provocados pelo HPV no
Brasil. A vacina surge em um contexto que mesmo com os eficazes programas de prevenção de câncer cervical para reduzir a incidência e prevalência
de doenças relacionadas a esse vírus, apenas quando o diagnóstico é feito no estágio inicial da doença, por meio da prevenção secundária, isto é,
através do rastreamento realizado nas mulheres de 25 a 64 anos. O objetivo principal deste estudo é analisar a cobertura vacinal contra o HPV em
adolescentes de ambos os sexos em uma unidade de saúde da família. Será realizado um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, através do
levantamento dos dados sobre a vacinação contra o Papilomavírus. Serão incluídos os dados da vacinação de adolescentes do sexo feminino com
idades de 9 a 14 anos e do sexo masculino com idades de 11 a 14 anos. Serão excluídos os adolescentes que tenham recebido a vacina na unidade, mas
que não residam na área adscrita. Diante dos dados descritos torna-se importante a realização de estudos sobre o tema. Através desse estudo
poderemos apresentar estratégias para a melhoria na adesão à vacinação e assim tornar a prevenção primária mais efetiva no território. Os resultados
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apresentados vão contribuir para uma importante etapa do diagnóstico local do Centro Saúde Escola Lapa, visto que aborda uma população
específica - os adolescentes. Dessa forma, existirá base para um direcionamento mais preciso para o uso de políticas públicas no controle da infecção
pelo HPV e consequentemente do câncer de colo uterino.
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Título: CONSTRUÇÃO TEÓRICA DA MEDICINA NARRATIVA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA EDUCAÇÃO MÉDICA: UMA ANÁLISE DO PERCURSO
DESENVOLVIDO POR RITA CHARON E SEUS COLABORADORES
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RESUMO
Essa pesquisa pretende aprofundar o conhecimento acerca do percurso teórico da Medicina Narrativa, buscando conhecer os fatores que contribuíram
para a sua criação, sua metodologia de trabalho e formas de atuação na Educação Médica. A Medicina Narrativa apresenta uma proposta inovadora ao
fazer uso da literatura e da produção escrita como um recurso de trabalho, cujo foco final é o cuidado – do profissional, do paciente, de seus familiares
e da equipe. Sua metodologia é prática e flexível, pois pode ser desenvolvida em diversos cenários – tanto na formação, em cursos de graduação, pósgraduação e programas de residência; como em hospitais, junto à equipe multidisciplinar e pacientes. Frente à necessidade de estimular a formação
humanística do acadêmico de medicina, especial destaque tem sido dado à sua aplicabilidade na educação médica (GROSSMAN; CARDOSO, 2014;
MAGALHÃES, 2018). Desenvolvida pela médica e literata Rita Charon, da Universidade de Columbia, a Medicina Narrativa conta com uma vasta e
robusta fundamentação teórica, tendo já impulsionado vários estudiosos a desenvolverem pesquisas sobre o tema. Atualmente a MN encontra-se em
franca expansão no Brasil, nos EUA, assim como em diversos países da Europa, como Itália e Portugal. No continente Europeu destaca-se o
desenvolvimento da MN em Portugal, através de programas desenvolvidos na Universidade de Lisboa e na Universidade Católica do Porto. No Brasil,
contamos com iniciativas em São Paulo, Bahia, Porto Alegre e no Rio de Janeiro (CHARON, 2004). Reconhecemos a importância da MN na educação
médica ao identificarmos os entraves que se apresentam na relação médico-paciente, bem como a dificuldade de se valorizar a pessoa doente, muito
mais do que o órgão adoecido, e a perda da empatia. Estudos, realizados com acadêmicos de medicina, sugerem que a apropriação da literatura e da
narrativa, pela medicina, podem contribuir para a aprendizagem e a consolidação de valores morais, afetivos e demais habilidades de comunicação,
capacitando o médico na escuta e compreensão necessárias à relação médico-paciente-família. A leitura e a produção de textos literários, dentro do
contexto da educação médica, estimulam uma atitude reflexiva frente às relações estabelecidas na prática clínica (CHARON, 2001, 2013; SCLIAR, 2011;
TAVARES, 2017). Tendo como objetivo geral nesse estudo analisar em profundidade a construção teórica da Medicina Narrativa, suas contribuições e
aplicabilidade na educação médica, pretende-se ainda alcançar os seguintes objetivos específicos: analisar o embasamento teórico da MN; identificar
os pressupostos teóricos, os fatores que contribuíram para sua criação, sua metodologia e as contribuições da MN na educação médica; conhecer as
obras literárias, ficcionais ou não, que são referenciadas na produção teórica da MN e utilizadas nas oficinas; difundir o conhecimento e a aplicação da
MN entre professores e alunos da graduação médica; além de realizar oficinas narrativas na graduação de medicina. Sendo uma pesquisa qualitativa,
pretende-se realizar uma revisão narrativa, metodologia que tem se mostrado apropriada para discutir o estado da arte de temas relevantes para a
comunidade acadêmica.
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Título: DECISÕES EM TEMPO DA PANDEMIA DE COVID-19 E GRUPOS DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL.
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RESUMO
Medidas extremas e bem diferentes foram tomadas em diferentes países, no cenário da pandemia da COVID-19, no que se refere a grupos de pessoas
em extrema vulnerabilidade social e aquelas privadas de liberdade. No Brasil, não houve discussão explícita nos meios de comunicação sobre o tema de
como oferecer medidas preventivas e cuidados em saúde para grupos mais vulneráveis. Entre os grupos de maior risco para adoecimento e morte,
encontram-se aqueles com privação de liberdade, incluindo a população carcerária. No sistema prisional brasileiro, a superlotação e outros problemas
fazem do ambiente prisional um local propício à proliferação e ao contágio de doenças Justificativa: A COVID-19 é uma doença causada pelo
coronavírus SARS-CoV-2, que se apresenta em pandemia na atualidade, existindo grupos populacionais de maior risco para complicações, sendo um
desafio assegurar o direito básico à saúde para toda a população. Essa investigação se justifica pela relevância e complexidade da questão, assim como
porque ainda há limitada disponibilidade de conhecimento sobre o tema. Objetivo geral : Analisar as medidas e cuidados em saúde voltadas para
grupos de extrema vulnerabilidade, incluindo a população privada de liberdade, no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil, em comparação com
outros países. Objetivos Específicos: 1.Levantar informações que permitam caracterizar a situação de saúde de grupos de extrema vulnerabilidade e as
decisões sanitárias especificamente tomadas frente às suas necessidades em saúde, no contexto da pandemia da COVID-19, no Brasil e em países
selecionados. 2. Analisar as medidas direcionadas às pessoas privadas de liberdade, no contexto da pandemia da COVID-19, no Brasil e em países
selecionados. 3. Discutir aspectos relacionados às questões sanitárias voltadas a grupos de pessoas de extrema vulnerabilidade, na pandemia da
COVID-19 no Brasil, à luz da fundamentação teórica da bioética aplicada às decisões sobre alocação de recursos públicos. Metodologia: A proposta de
pesquisa é a de realização de uma revisão integrativa de fontes diversas sobre medidas sanitárias e alocação de recursos voltadas à saúde de grupos
vulneráveis, em especial à população privada de liberdade, no Brasil e outros países, no contexto da pandemia de COVID-19. As fontes de dados
possíveis incluem documentos governamentais, publicações científicas e notícias veiculadas pela internet sobre o tema, sendo o período de
levantamento de dados janeiro a outubro de 2020.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS DINÂMICOS E INTERATIVOS COMO NOVA FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO MÉDICA
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RESUMO
Uma nova mudança educacional pode ser atingida através da relação professor-conhecimento-aluno, deslocando-se o foco da simples reprodução de
conhecimentos para o desenvolvimento de competências e habilidades. Neste sentido, as metodologias ativas e os recursos multimídias surgem como
ferramentas inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. Frequentemente, os estudantes de Medicina recorrem a vídeo-aulas, disponíveis em
plataformas na internet, como forma de reforçar o conteúdo teórico aprendido em sala de aula. Entretanto, o conteúdo destes vídeos é transmitido de
forma passiva, onde o estudante é um mero receptáculo da informação, preocupado apenas em memorizar conteúdos. Já a aprendizagem ativa é
definida como sendo construída pelo aluno a partir de interações dialógicas com o professor, com os colegas e com as diferentes temáticas. Seria,
portanto, de suma importância o desenvolvimento de novas ferramentas de multimídia, que permitissem de forma interativa e dinamizada, o
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aprendizado teórico. Objetivos O objetivo deste projeto é desenvolver e adaptar v deos de ‘aprendizagem passiva’ para material dinamizado, onde
seja permitido ao estudante interagir ativamente. Roteiros serão desenvolvidos para os vídeos de metodologia ativa, com a concepção das ferramentas
multimídia a serem utilizadas; Serão criados jogos e animações que possam ser inseridos no vídeo; Por último, para os vídeos interativos, serão
incluídos os vínculos necessários e a contextualização com a clínica. Metodologia: O projeto é embasado por um grande trabalho teórico e em menor
parte, de informática. Serão criados roteiros para os vídeos dinâmicos e interativos. A base serão vídeos obtidos em colaboração com a plataforma
Jaleko. Animações e jogos que possam ser incorporadas aos vídeos serão criadas utilizando softwares próprios para este fim - Office® (PowerPoint),
CorelDraw® e Photoshop® (Adobe). Por último, a edição fornecerá as ligações necessárias entre os conteúdos e a contextualização clínica.
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Título: DIFICULDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM CEFALEIA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
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RESUMO
A cefaleia é um dos sintomas mais prevalentes na medicina, sendo responsável por grande procura de atendimento nos serviços de emergência e
primários de saúde (TABATABAI e SWADRON, 2016). As primárias, por sua vez, são crônicas e necessitam de um acompanhamento periódico e
individualizado por um profissional de saúde. Nesse âmbito, a pandemia decretada pelo Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2020 devido à
disseminação do Coronavírus (COVID-19) e as consequentes medidas de controle e de isolamento social, com interrupção da prestação de diversos
serviços, incluindo médicos não essenciais, criaram um obstáculo para o manejo e acompanhamento clínico de diversas patologias, como as cefaleias.
Ademais, a própria ansiedade e o agravamento de problemas psicológicos e psiquiátricos, além de alterações de rotina geradas pelo isolamento social,
são fatores que podem servir de gatilhos para crises da mesma, com potencial de alterar tanto suas frequências quanto suas intensidades. Dessa
forma, o presente trabalho visa identificar o impacto da pandemia do COVID-19 na continuidade do tratamento das cefaleias, avaliando se houve
prejuízo ou não neste. Ademais, objetiva-se comparar a frequência e a intensidade das crises antes e após o início da pandemia, identificando a
influência desta na clínica. Além disso, visa-se realizar uma análise comparativa entre o acesso ao tratamento para cefaleia nas redes privada e pública
de saúde durante o período de paralisação de serviços. Para cumprir esse objetivo, realizar-se-á um estudo transversal quali-quantitativo por meio de
um questionário sociodemográfico original, adaptado para a pesquisa, que visa analisar as variáveis pertinentes ao estudo. Esse questionário será
enviado, junto ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), por e-mail e aplicativo de mensagem (WhatsApp) a pacientes diagnosticados com
cefaleia, por um médico neurologista, que estejam cadastrados e realizem acompanhamento neurológico periódico na Policlínica Ronaldo Gazolla
(UNESA).
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Título: DINÂMICA DA COLONIZAÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS NOS ALUNOS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
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RESUMO
A presença do Staph lococcus aureus no indiv duo pode ter dois desfechos, infecção, que pode levar a doenças de gravidade variável, ou apenas a
colonização, tornando-se o indivíduo um portador assintomático. Em 1940 quando foi descoberto o tratamento das infecções estafilococócicas,
surgiram as cepas produtoras de penicilinase (MRSA). Dois anos após surgiram as cepas resistentes a penicilina, tanto as cepas hospitalares H-MRSA,
quanto as da comunidade CA-MRSA. As manifestações por infecção de CA- MRSA são múltiplas e variam desde infecções leves de pele e partes moles
(> 90%) a doenças invasivas, como choque séptico. Diferentes estudos demonstraram um aumento na frequência de MRSA adquiridos na comunidade
e predominantemente em pessoas sem fatores de risco conhecidos para aquisição de MRSA. No Brasil, até o momento, não se sabe a prevalência do
CA-MRSA. Nesse contexto, cabe avaliar a prevalência da colonização por CA-MRSA nas narinas dos estudantes da Faculdade de Medicina Estácio de
Sá, entendendo a sua relevância para a compreensão dos fatores relacionados a infecção por esse microrganismo, sobretudo no que diz respeito aos
fatores de risco relacionados, como à exposição ao CA-MRSA no ambiente hospitalar.. O objetivo da pesquisa é avaliar a din mica da colonização por
Staph lococcus aureus nos alunos da aculdade de Medicina da niversidade Estácio de Sá em dois momentos distintos com um intervalo de
cinco meses e determinar a susceptibilidade aos antimicrobianos das amostras de S. aureus isoladas no estudo. Para confecção do trabalho, será
realizado um estudo de oorte da colonização por S. aureus, com avaliação de riscos associados a mesma através do questionário validado na
pesquisa. O público alvo da pesquisa são os estudantes de medicina do primeiro e nono período do curso, sendo esse o recorte do ingresso no curso e
o ingresso no internato, tendo como critério de exclusão os alunos que não estiverem presentes nos dias de coletas de material e alunos de outros
períodos. Será garantido o sigilo de dados, bem como a explicação clara para que o participante possa consentir através do TCLE. Uma vez assinado o
TCLE, coletaremos um swab estéril da narina de cada participante. O mesmo vai ser analisado no laboratório de bacteriologia do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (HUCFF), sendo identificado a presença de bactérias colonizadoras do gênero Staphylococuus spp., bem como sua
suscetibilidade a antimicrobianos. O mesmo procedimento será repetido após 5 meses com os participantes dando início a segunda fase de análises,
além da aplicação dos questionários. Para controle de qualidade na avaliação da susceptibilidade será utilizada a cepa padrão de S. aureus ATCC 25923,
realizado pelo método Kirby-Bauer (disco-difusão) para os seguintes antimicrobianos: cefoxitina, sulmateroxazol-tripepetroprim, tetraciclina,
clindamicina, eritromicina e mupirocina. Todos os testes serão realizados e avaliados de acordo com o Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI
2013). Os dados coletados serão compilados na base de dados SQL server e analisados pelo programa SPSS.
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Título: DISFUNÇÃO CEREBELO-COGNITIVA EM IDOSOS SEM DISTÚRBIOS MOTORES OU COGNITIVOS PRÉVIOS
E-mail: antonioluizsw@gmail.com
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RESUMO
Sempre atribuiu-se ao cerebelo funções exclusivamente motoras, todavia sabemos atualmente que além disto, o cerebelo está também relacionado
com funções cognitivas e emocionais. Devendo se ressaltar que há uma correlação importante entre o envelhecimento e a atrofia cerebelar. A
alteração leve da cognição que ocorre, muitas vezes, não é percebida pelo indivíduo, que se julga assintomático. O estudo entre a correlação do
cerebelo com a cognição é fundamental para permitir um diagnóstico precoce, de modo que terapias, como a fisioterapia precoce e possíveis
fármacos, possam prevenir uma degeneração maior. O nosso objetivo principal é, justamente, avaliar, em indivíduos idosos que não relatam disfunção
motora ou cerebelar, a correlação estatística entre essas duas funções (função cerebelar e cognitiva). Será realizado um estudo observacional
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descritivo de alterações da função cerebelar e/ou cognitiva em 30 idosos sem sintomas cognitivos ou motores, sendo divididos em dois grupos de
acordo com a idade (65 a 70 anos e 71 a 75 anos). Serão excluídos da amostra aqueles que são etilistas (> 20 gramas de álcool/dia para idosos) e/ou
tabagistas (carga tabágica > 10 maços/ano) e/ou apresentam diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, doença inflamatória
intestinal, gastrite autoimune, cardiopatias, pneumopatias crônicas, neuropatias periféricas, vestibulopatias, sequelas de AVE, perda de peso maior do
que 10% da massa corporal nos últimos seis meses, neoplasias do sistema nervoso e invasivas de outros sistemas, relato de doença infecciosa há
menos de seis meses, sintomas de psicose, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, insônia crônica (pelo menos três vezes por semana, por
pelo menos três meses), queixa de distúrbio da marcha, queixas cognitivas, história de cirurgia bariátrica e/ou vascular e/ou ortopédica axial e de
membros inferiores, além daqueles que fazem uso regular de amiodarona, bloqueadores de canais de cálcio, hipnóticos, miorrelaxantes, estatina,
quimioterápicos e drogas ilícitas. Realizaremos a avaliação dos pacientes por meio da coleta da história clínica e da aplicação dos testes dual-task
paradigm, MoCA, prova calcanhar-joelho, index-nariz, tônus, reflexos e head impulse. Esperamos, assim, estimular a prevenção secundária acerca da
deterioração cognitiva.
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RESUMO
A divulgação científica é de extrema importância pois ela democratiza o conhecimento científico aproxima a sociedade da ciência e informa sobre
assuntos da ciência de forma eficaz e simplificada, despertando o interesse da sociedade, interferindo com a melhoria da qualidade de vida das pessoas
atuando na promoção de saúde e prevencao de doenças . No Brasil muitos trabalhos relatam a importância da divulgação científica, porém atualmente
é muito discutido também a melhoria da qualidade da divulgação cientifica, sendo importante para isso o envolvimento coletivo dos seguimentos
institucionais públicos e privados. A simplificação das informações científicas de temas na área da ciência com o intuito de promover educação e
divulgação cientifica, ainda é falha na população e se torna importante à construção de materiais para divulgação cientifica de qualidade, com
informações confiáveis. Uma área que desperta curiosidade da populacao principalmente é a imunologia onde muitos temas ainda são discutidos de
forma errada ,trazendo dúvida e descrédito na sociedade, de muitos temas. Na educação formal, os vários trabalhos desenvolvidos, focam na
produção de materiais, incluindo revistas, jornais, histórias em quadrinhos, materiais paradidáticos e audiovisuais, informando o conteúdo científico
de forma simplificada, para o entendimento da sociedade. Por isso, se torna necessário a produção de material, como ferramenta para a divulgação e
educação cientifica de qualidade sobre temas na área da imunologia como vacinas, doenças alérgicas, doenças autoimunes e infecções virais. Para a
construção de material como vídeos, histórias e histórias em quadrinhos, utilizaremos programas de computador como o, adobe animate versão
20.0.3, adobe premiere pro versão 14.2, fotoshop versão 20.0 e o ilustrador versão 24.1.2. A utilização dos programas se torna necessário para a
construção de material de qualidade. Todo o conteúdo produzido passará por avaliação de especialistas da área.
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RESUMO
O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é um distúrbio metabólico complexo, resultante da combinação de resistência à insulina e deficiência relativa de
insulina. Esta doença está associada às complicações graves resultantes de flutuações agudas na glicemia e hiperglicemia crônica. As complicações
decorrentes da falta de controle glicêmico são representadas por doenças macrovasculares, como doença coronariana e microvasculares, como
nefropatia e infartos lacunares no cérebro, entre outras. Essas complicações, quando presentes, contribuem para o aumento da mortalidade, redução
da qualidade de vida e aumento dos custos no tratamento da doença. Diversas estratégias farmacológicas já foram sugeridas para o tratamento do
DM2, no entanto, nenhum medicamento demonstrou promover a normalização dos níveis glicêmicos associada à proteção efetiva da rede
microvascular cerebral. A liraglutida (incretinomimético) e a empagliflozina (inibidor do SGLT2) são fármacos antidiabéticos que pertencem as novas e
distintas classes farmacológicas, e vem sendo considerados promissores na melhora dos eventos cardiovasculares de pacientes com DM2. Com a
crescente prevalência de DM2, e doença cardiovascular associada e mortalidade, há necessidade de novos medicamentos para diabéticos que além do
controle da hiperglicemia e dos fatores de risco metabólicos, tenham também benefícios sobre a microcirculação de órgãos alvo como o cérebro. Para
tal, iremos avaliar neste projeto, em um modelo experimental de diabetes tipo 2, o tratamento crônico com as drogas liraglutida e empagliflozina, em
monoterapia ou em associação sobre os parâmetros metabólicos de ganho ponderal, ingesta, lipemia, tolerância à glicose e à insulina. Ainda, serão
avaliados os possíveis efeitos protetores dos tratamentos antidiabéticos sobre a microcirculação cerebral, avaliada pela inflamação e recrutamento e
interação de leucócitos com o endotélio de vênulas cerebrais e pela densidade capilar estrutural do córtex cerebral através de microscopia intravital e
imuno-histoquímica.
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RESUMO
Devido à pandemia por Sars-Cov-2, um vírus altamente contagioso, em 2019, tornou-se necessário o isolamento social como forma de diminuir a
circulação e o contato entre aglomerações. Tal medida, apesar de seu lado positivo no combate à doença, traz potenciais mudanças biopsicossociais
capazes de causar estresse, depressão e ansiedade na população, podendo, até mesmo, conduzir ao suicídio. A gravidade da situação ganha ainda mais
destaque quando se volta o olhar para regiões como o Município de Angra dos Reis, que já enfrentavam dificuldades nos serviços públicos de
assistência psicológica e psiquiátrica. Este estudo tem como objetivo principal investigar o impacto do afastamento social na saúde mental de uma
amostra da população usuária da rede pública de saúde de Angra dos Reis (n=200). Serão analisados nesta população sintomas de ansiedade,
transtorno do estresse pós traumático e depressão após a pandemia, além do levantamento de dados demográficos com o objetivo de também
caracterizar grupos de risco para o estabelecimento destes transtornos mentais. Além disso, em consonância com um possível aumento da incidência
de transtornos mentais na população, pretende-se identificar se os números de tentativas de suicídio cresceram desde 2019. Os dados referentes aos
transtornos mentais serão extraídos de dois questionários, sendo um deles o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), um instrumento de rastreamento
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psiquiátrico recomendado pela OMS, na versão adaptada para o Brasil, e outro relacionado a variáveis socioeconômicas e clínicas. Para a verificação do
número de tentativas de suicídio, será feita solicitação e busca ativa na Secretaria de Saúde Local, seguida de comparação temporal. Os resultados dos
questionários serão comparados através do cálculo de percentuais relativos a cada uma das variáveis analisadas. A identificação dos grupos de risco
para os transtornos mentais empregará análises de regressão logística. Através deste estudo, espera-se elucidar as consequências psíquicas e
psicológicas do afastamento social por COVID-19 e os fatores que corroboram para o seu surgimento/agravamento. Os dados provenientes deste
projeto poderão gerar embasamento para tomada de decisões governamentais futuras, visando a mitigação desse cenário.
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Título: ENSAIO CLINICO RANDOMIZADO SOBRE O EFEITO ANESTÉSICO DO CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA A 0,4%: COMPARAÇÃO ENTRE A DUPLA
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RESUMO
Vaporizador com o olho previamente fechado pode facilitar o tratamento em paciente adulto ou idoso com: blefarohematoma ou infecções cutâneas
na face(que dificultam a abertura palpebral e tornam sensíveis o toque dos dedos na pele das pálpebras); em pacientes adultos que apresentam
desconforto emocional a instilação; em crianças que evitam abrir os olhos após sentir ou lembrar que a gota provoca ardência a instilação . Após
extensa revisão bibliográfica em bases de dados como: Scielo, LILACS e MEDLINE, os autores não encontraram trabalho sobre a eficácia anestésica do
cloridrato de oxibuprocaina a 0,4% ou outro anestésico tópico por vaporização em olhos fechados. Objetivos: Comparar a eficácia anestésica corneana
do cloridrato de oxibuprocaina a 0,4% por vaporização ou dupla 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, a praticidade entre os métodos de administração e a
realização do exame de tonometria ocorreu sem intercorrências. Métodos: Ensaio clínico controlado, randomizado, pareado e mascarado realizado de
fevereiro de 2019 a janeiro de 2022, envolvendo duas séries de 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 cloridrato de oxibuprocaina a 0,4% em um olho aberto e aplicação
única ou dupla de vaporizador da mesma solução oftálmica 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 e a realização do exame de tonometria de aplanação. Após o processo será perguntado ao paciente, questões sobre o nível de facilidade e
dificuldades percebidas de ambos os métodos. O efeito anestésico entre uma ou dupla vaporizações será comparado.
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RESUMO
A pesquisa se apresenta como uma oportunidade para acompanhar marcadores epidemiológicos diante do novo cenário que se apresenta com a
pandemia da COVID-19, no Brasil e no mundo. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que
varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com
COVID-19 pode ser assintomática e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. As
informações epidemiológicas sobre a doença devem ser analisadas em diferentes contextos, a fim de contribuir para ampliar-se o conhecimento sobre
este grave problema de saúde pública. Justificativa: A evolução das taxas de mortalidade e letalidade por COVID-19 no Brasil e em diferentes países
tem demonstrado variações importantes que indicando diferenças importantes de risco, que podem estar relacionadas às desigualdades nas condições
de vida e de acesso no sistema de saúde. O estudo aqui apresentado poderá nos trazer elementos importantes para o melhor conhecimento da
situação, a partir de análise epidemiológica contextualizada nos diferentes grupos populacionais Objetivos: Analisar os indicadores de mortalidade e de
letalidade tendo como causa relacionada a COVID-19 na população brasileira, apresentando as tendências dos indicadores de mortalidade e de
letalidade tendo como durante a pandemia em 2020, nas diferentes Regiões e Estados do Brasil; analisar as diferenças entre grupos e os prováveis
fatores determinantes da mortalidade e letalidade da COVID-19 e discutir aspectos relacionados às decisões sanitárias no enfrentamento da pandemia
da COVID-19 no Brasil. Metodologia: Trata -se de um estudo descritivo e quantitativo sobre mortalidade e letalidade pela COVID-19, considerando os
óbitos ocorridos nos diferentes Estados e Regiões do Brasil, no ano de 2020, que utilizará dados secundários do Sistema de Informação de Mortalidade,
disponibilizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A proposta de desenho metodológico da pesquisa relaciona-se a um
estudo ecológico de tendo como unidades de observação os Estados e Regiões brasileiros.
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RESUMO
A utilização de tecnologias inovadoras no campo da análise genômica mostrou importantes contribuições para o avanço científico nos últimos vinte
anos. Através de métodos anlíticos de alto rendimento, é possível gerar resultados de alto conteúdo. 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 em um determinado sistema biológico. Dentre esses estudos, destacam-se os de análises genômicas dos perfis
de transcrição gênica, com medidas quantitativas e qualitativas. 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. Nesse sentido, as abordagens de análise genômica têm contribuído fortemente para avanços também na área de
imunologia. De fato, diversos exemplos de estudos de genômica funcional em questões imunológicas centrais têm sido relatados. De forma
preponderante, a análise do transcriptoma do sangue, que permite quantificar o nível de expressão gênica em leucócitos circulantes, tem sido
apontada como uma metodologia de grande alcance para uma real avaliação da complexidade do sistema imune em condições fisiológicas e
patológicas. Assim o presente projeto busca investigar dados de expressão gênica que contribuam para um melhor entendimento de disfunções
imunopatológicas. Nós propomos a exploração de dados de transcriptoma, disponibilizados em bancos primários públicos. Nossos estudos envolverão
a seleção e análise qualitativa de experimentos de microarranjo de DNA realizados com amostras sanguíneas de pacientes portadores de doenças de
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base imunopatológica. Essa seleção permitirá a identificação e a interpretação da expressão gênica diferencial, visando correlacionar os dados de
transcriptoma com potenciais padrões de alterações em funções celulares no sistema imune. Dessa forma, esses estudos podem fornecer uma melhor
compreensão de mecanismos de imunoproteção e de geração de disfunções imunológicas, associada a potenciais aplicações clínicas.
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RESUMO
Medicina integrativa é uma abordagem orientada para um sentido mais amplo de cura, que visa tratar a pessoa em seu todo: corpo, mente e espírito,
possibilitando o cuidado integral. Enfatiza as relações entre o paciente e o médico, e combina tratamentos convencionais e terapias complementares
cuja segurança e eficácia tenham sido cientificamente comprovadas. Diante das transformações do mundo contemporâneo, esse campo é ainda
recente e inexplorado, se comparado a outros campos das áreas da saúde. A proposta dessa revisão sistemática é apresentar evidências da Medicina
Integrativa nos cuidados paliativos aos pacientes oncológicos no Brasil e em outros países. Os objetivos: Conhecer as possibilidades oferecidas pela
Medicina Integrativa nos cuidados paliativos ao paciente oncológico. Identificar as práticas integrativas com evidências científicas ofertadas aos
pacientes em tratamento oncológicos no Brasil e outros países. Evidenciar que benefícios são adquiridos pelo uso da Medicina Integrativa nos cuidados
paliativos aos pacientes oncológicos? Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão sistemática acerca da utilização da medicina integrativa nos
cuidados paliativos atribuídos aos pacientes oncológicos. Para a pesquisa serão incluídos artigos científicos originais publicados em três diferentes
línguas combinando as palavras cuidados paliativos, medicina integrativa, oncologia, que usaram metodologia quantitativa, sem restrição quanto ao
tipo de desenho. As etapas serão revisadas de forma independente pelas pesquisadoras, contemplando três idiomas, português, espanhol e inglês, com
busca nas seguintes bases de dados eletrônicos SCIELO, PUBMED, MEDLINE LILACS. Serão incluídos artigos científicos originais, publicados de 2010 a
2020, baseados em evidências científicas, apresentados em português, espanhol e inglês. Serão excluídas as investigações com metodologia qualitativa,
revisões não sistemáticas, ensaios teóricos, protocolos de pesquisa, artigos metodológicos, teses e dissertações, bem como estudos sem evidências
científicas. Para nortear a revisão formulou-se a seguinte questão: quais são as práticas integrativas existentes na literatura nacional e fora dela que
vêm sendo utilizadas nos cuidados paliativos aos pacientes oncológicos? Na elaboração da pergunta e na busca de evidências será utilizada a estratégia
PICO, uma sigla que possui o seguinte significado: "P" de paciente ou população; "I" de intervenção ou indicador; "C" de comparação ou controle; e "O"
de outcome, que na língua inglesa significa desfecho clínico, resultado ou, ainda, a resposta que se espera encontrar nos estudos científicos. Os
resultados serão apresentados em um quadro com destaque para características principais dos artigos, como: autores, ano de publicação, desenho
metodológico, população alvo, número de sujeitos, grupos de comparação, protocolos de intervenção (tempo, intensidade e frequência das
intervenções). Apresentado e analisado de acordo com o referencial teórico pertinente.
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RESUMO
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2 e apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a
quadros grave. Esta doença tem exigido de governos no mundo todo a decisão sobre medidas de enorme impacto social, sanitário e econômico em
uma situação extremamente dinâmica. Diferentes momentos da epidemia, níveis de testagem da população, estruturas etárias e acesso a serviços de
saúde dificultam as comparações entre localidades, especialmente no que diz respeito a letalidade. Uma forma alternativa de estimar a severidade da
epidemia é o cálculo do “excesso” de mortes em cada momento do ano em relação ao que seria esperado, tendo como base a mortalidade em anos
anteriores. Este trabalho se justifica dada a importância de uma avaliação que ofereça possibilidade de comparação entre diferentes territórios,
contribuindo para a reflexão sobre a magnitude e a duração das intervenções não farmacológicas para controlar a doença. Neste sentido, este trabalho
tem como objetivo descrever a variação dos óbitos e internações de residentes do município do Rio de Janeiro entre 2010 e 2020 a fim de identificar
excessos possivelmente decorrentes da pandemia de COVID-19. Estudo descritivo utilizando dados secundários, onde serão analisadas as variações de
indicadores de mortalidade e internação de residentes do município do Rio de Janeiro entre 2010 e 2020. Os dados serão extraídos dos sistemas de
informação SIM e SIH-SUS disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro através do Tabnet Municipal. Será
realizada análise exploratória de dados com apresentação dos resultados por meio de taxas e proporções. Os indicadores serão estratificados segundo
sexo, faixa etária, raça/cor, região ou bairro de residência, causas de morte e/ou internação, quando estes dados estiverem disponíveis. Para a
tabulação e análise dos dados serão utilizados os programas Tabnet e Microsoft Office Excel. Os resultados obtidos serão apresentados na forma de
gráficos e tabelas. Todas as bases de dados para a construção desse projeto encontram-se publicamente disponíveis. Informações individuais ou de
identificação não serão utilizadas nesta proposta de estudo.
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RESUMO
Nas últimas décadas o Brasil vem passando por importantes transformações sociodemográficas que vem ocasionando mudanças relevantes no perfil de
morbimortalidade de nossa população, tornando o câncer um problema de Saúde Pública. Para 2019, são estimados 528.480 novos casos no Brasil, e
espera-se que 218,640 indivíduos morram com esta doença. De um modo geral, o câncer decorre da exposição a substâncias cancerígenas em pessoas
com características genéticas peculiares. É de natureza multifatorial pois sua ocorrência resulta da interação de vários fatores, que aumentam a
probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver essa doença (fatores de risco) ou ainda que reduzem a probabilidade de ocorrência do câncer (fatores
de proteção). Por isso ao conhecimento dos fatores associados ao câncer é fundamental pois impacta no estabelecimento de práticas de promoção à
saúde e prevenção. Parte dos fatores de risco podem ser modificados mediante intervenção no âmbito da atenção básica à saúde, e são relativamente
simples de serem medidos, tais como: consumo de tabaco e álcool, inatividade física, obesidade e consumo insuficiente de frutas e hortaliças.
Contrariando o conhecimento na área médica, o universo acadêmico muitas vezes traz influências negativas para o estilo de vida do estudante. Dentre
os desafios da formação em áreas da saúde, sobretudo na médica, temos a alta incidência de hábitos negativos e reconhecidos como fatores de
susceptibilidade a carcinogênese, como: hábitos alimentares irregulares e a não introdução da atividade física na sua rotina, etilismo e tabagismo,
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dentre outros. O presente estudo objetiva conhecer a prevalência de fatores associados ao câncer entre os alunos de graduação de medicina demais
áreas da saúde: fisioterapia, nutrição e biomedicina. Representa um estudo transversal e descritivo em alunos dos cursos de medicina e demais áreas
da saúde na UNESA de Angra dos Reis, RJ, onde se estima incluir 600 participantes. Serão coletados através de questionários individuais dados relativos
às variáveis sociodemográficas, exposição a fatores associados ao câncer e cuidados com a saúde. A coleta de dados será realizada entre setembro e
novembro de 2020 e para análise quantitativa dos dados, utilizaremos uma planilha de Excel, com o suporte do programa Epi Info. Acredita-se na
contribuição deste trabalho, em revelar a prevalência de alguns fatores que possam nortear futuramente a implementação de políticas de prevenção e
promoção à saúde com o objetivo de se reduzir a exposição dos acadêmicos da área da saúde aos fatores associados ao câncer.
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RESUMO
A Hipertensão portal (HP) é uma síndrome definida por um gradiente de pressão porto-caval superior a 5 mmHg, cuja causa mais comum é a cirrose
hepática. Em alguns pacientes a HP surge na ausência de cirrose, uma condição conhecida como HP não-cirrótica (HPNC). No Brasil a causa mais
comum de HPNC é a esquistossomose hepatoesplenica, seguida pela HPNC idiopática. Clinicamente a HP se manifesta pelo surgimento de
esplenomegalia, circulação colateral e trombocitopenia. Os pacientes com esquistossomose hepatoesplênica habitualmente não apresentam
comprometimento da função hepática. Entretanto, alguns pacientes evoluem para sinais de insuficiência hepatocelular e características de cirrose
hepática descompensada. A descompensação pode se relacionar a alguns fatores como sangramento digestivo com consequente isquemia hepática,
infecções virais, cirurgias, imunossupressão e alcoolismo. Entretanto, observa-se descompensação da doença em pacientes que nunca apresentaram
tais fatores citados. São desconhecidos os mecanismos relacionados a esta forma de hepatopatia descompensada. Especula-se se estas
descompensações ocorreriam como resultado da evolução da evolução da hepatopatia crônica pela esquistossomose para uma forma cirrótica,
possivelmente associada a valores elevados de pressão portal mantidos ao longo de anos ou décadas. Na última década, a medida da elasticidade
tissular emergiu como um complemento às imagens ultrassonográficas no estudo das doenças hepáticas. Atualmente, a medida de rigidez hepática e
esplênica por elastografia hepática transitória (EHT) e a elastografia bidimensional por shear wave podem fornecer informações sobre a presença de
cirrose e hipertensão portal de forma não-invasiva e vem sendo extensamente utilizados para estadiamento de fibrose hepática e detecção de cirrose e
hipertensão portal em pacientes com diversas doenças hepáticas crônicas. Em outras formas de hepatopatia crônica, como as hepatites virais, é sabido
que a EHT do fígado e baço se associam com presença de cirrose, hipertensão portal, gravidade da doença e com prognóstico. Entretanto, isso não foi
avaliado em pacientes com EHE, assim como naqueles com HPNC idiopática. A identificação de fatores associados a desenvolvimento de formas graves
de doença seria importante para identificar potenciais pacientes candidatos a terapêuticas mais agressivas para a hipertensão portal. O objetivo desse
estudo é avaliar a prevalência da forma cirrótica e a correlação entre os valores de rigidez hepática e esplênica medidos pela técnica 2-D SWE e a
frequência de doença hepática descompensada em pacientes com EHE e HPNC idiopática. Os objetivos deste estudo são, em uma população de
pacientes com esquistossomose hepatoesplenica e hipertensão porta não cirrótica idiopática: 1) descrever os valores de elastografia hepática e
esplênica; 2) avaliar a frequência de forma cirrótica e descompensação hepática; 3) avaliar a correlação entre os valores de elastografia hepática e
esplênica e a presença de descompensação hepática. Metodologia: trata-se de um estudo observacional e de corte transversal com inclusão
consecutiva de pacientes portadores de esquistossomose hepatoesplenica e hipertensão porta não cirrótica idiopática. Os pacientes serão submetidos
à realização de elastografia transitória do fígado e baço e dados de história clínica, resultados de exames laboratoriais, endoscópicos e de imagem
serão obtidos através de revisão de prontuário. A variável principal de estudo será a presença de cirrose hepática e a variável secundária a presença de
descompensações da hepatopatia (ascite, encefalopatia hepática, hemorragia digestiva alta varicosa).
Aluno: Luana Guimarães de Sousa
Aluno: Gabriela Freitas Milagres

Curso do aluno: MEDICINA
Curso do aluno: MEDICINA

Situação: PIBIC/UNESA
Situação: PIBIC/UNESA

Título: INCIDÊNCIA DE COLELITÍASE PÓS-GASTROPLASTIA: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS TÉCNICAS DE SLEEVE E BYPASS GÁSTRICO EM Y DE
ROUX
E-mail: barroscirurgia@gmail.com
Docente orientador: Fernando de Barros

RESUMO
Atualmente 2.1 bilhões de adultos são obesos. No Brasil, mais da metade da população adulta (56.9%) apresenta-se com excesso de peso e 25% são
portadores de obesidade. A cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz para obesidade e é atualmente uma das cirurgias mais realizadas no mundo.
A colelitíase pós gastroplastia pode acontecer em até 30% dos casos e por isso esses pacientes precisam ser acompanhados de perto com exames
seriados a fim de se fazer o diagnóstico e tratamento precoce da colelitíase. No entanto, as possíveis variáveis e fatores de risco envolvidos não estão
bem estabelecidas e carece de trabalhos na literatura, como por exemplo as comorbidades, idade, sexo e a técnica cirúrgica. Objetivos: Identificar
possíveis variáveis com maior incidência de colelitíase pós gastroplastia. Método: O estudo será realizado a partir de uma coorte retrospectiva por
análise de prontuários. O período de análise será de pacientes que foram submetidos a algum tipo de cirurgia bariátrica no período de janeiro de 2014
a dezembro de 2019 pela equipe da Clínica Obesidade e Cirurgia Dr. Fernando de Barros. O prontuário eletrônico de onde serão coletados os dados é o
software HiDoctor. Os critérios de inclusão serão: pacientes portadores de obesidade, com IMC > 35 kg/m2 associada a alguma comorbidade ou IM >
40 kg/m2 com ou sem comorbidades, que tiveram colelitíase após a cirurgia bariátrica. Os critérios de exclusão serão: pacientes com diagnóstico de
colelitíase prévio ou concomitante à cirurgia bariátrica. Coletaremos também os dados de todos pacientes operados no período sem colelitíase para
comparação e avaliar do ponto de vista estatístico a possibilidade de pareamento de acordo com os perfis. As variáveis que serão avaliadas além da
técnica operatória são: idade, sexo, cor, altura, peso inicial na primeira consulta, IMC da primeira consulta, peso ideal, perda de excesso de peso (PEP)
entre a cirurgia e o diagnóstico de colelitíase e as comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, esteatose hepática não
alcoólica, dislipidemia, resistência insulínica, apneia e/ou esofagite). As variáveis qualitativas serão analisadas através dos testes qui-quadrado ou exato
de Fisher (ou sua extensão), conforme o caso. Para a comparação dos grupos quanto às variáveis quantitativas, serão realizados testes de avaliação da
validade da suposição de normalidade para a distribuição dos seus valores e, dependendo dos resultados observados, será utilizada uma abordagem
paramétrica (através de ANOVA e testes de comparações múltiplas com correção de Bonferroni) ou uma não paramétrica (através da aplicação do
teste de Kruskal-Wallis e de realização de comparações múltiplas pelo teste de Mann-Whitney).
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RESUMO
A proteína WASP (Wiskott-Aldrich Syndrome Protein) está envolvida na polimerização de filamentos de actina. Sua deficiência leva ao aparecimento da
Síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) em pacientes. Primariamente, a WAS gera um quadro de imunodeficiência (ID) mas leva a diversos eventos de
desregulação imunológica, inclusive o desenvolvimento de autoimunidade. Assim, essa molécula é funcionalmente relevante em diversas atividades de
células do sistema imune, incluindo linfócitos B. Uma minúscula fração dos leucócitos do timo são linfócitos B. A partir de um modelo murino de
deficiência de WASP, foi observado um acúmulo de linfócitos B dentro do timo, o que é surpreendente já que este é um sítio primário para o
desenvolvimento de linfócitos T. Objetivos: Apesar dos avanços, o papel dos linfócitos B tímicos permanece não completamente elucidado. Baseado
nestes argumentos, objetivamos, utilizando bancos de dados disponíveis de sequenciamento gênico, comparar os transcritos de linfócitos B tímicos de
indivíduos saudáveis e portadores de WAS. A modelagem e compilação destes dados depende de poderosas ferramentas de bioinformática.
Metodologia: Serão comparados em banco de dados já existentes, e obtidos por sequenciamento de RNA (transcriptoma; RNA-Seq), a modulação
diferencial de genes nos linfócitos B do timo de indivíduos deficientes de WAS. Sequências humanas com mutações na proteína WASP serão analisadas
em diferentes idades. Os arquivos contendo os dados das corridas de interesse serão baixados a partir da base de dados do NCBI (National Center for
Biotechnology Information) e analisados em softwares destinados a este propósito (hisat2, stringitie). Verificaremos se estes linfócitos B possuem uma
assinatura gênica diferencial das subpopulações encontradas na periferia. Finalmente, os metadados contendo os índices de expressão gênica serão
analisados estatisticamente. Esses dados ajudarão na melhor definição funcional dos linfócitos B tímicos em situações patológicas de relevância
humana.
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RESUMO
Diante do aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população o manejo de fraturas proximais do fêmur em idosos derivados de
acidentes domésticos torna-se relevante, pois essas apresentam altas taxas de mortalidade e morbidades derivadas. É importante ressaltar que tais
fraturas impactam diretamente na qualidade de vida dos idosos e de seus cuidadores, além de gerar um gasto significativo com o tratamento não
apenas para família, como também para o Estado. Desta forma é necessário a atenção diante dessa situação. Vale ressaltar que existem os fatores
intrínsecos do idoso que favorecem as fraturas pelo declínio do organismo característico do processo de envelhecimento, tais como as alterações da
visão, audição, olfato, marcha, equilíbrio, coordenação motora e tempo de reação. Outro fator preponderante para a lesão dos idosos está associada a
lesão do fêmur, que tende a ocorrer na região proximal, onde está situada a cabeça do fêmur, na porção distal associada a articulação com a patela e a
tíbia e na diáfise femoral, onde compreende o corpo e o colo do fêmur. Sendo que a fratura proximal do fêmur (FPF) a mais comum e recorrente.
Dentre as fraturas do fêmur proximal, as transtrocantéricas representam um importante grupo, já que são comuns e incidem geralmente em pacientes
debilitados e com idade avançada sendo então frequente e recorrente. Outro determinante que está associado ao fato dessa lesão ser comum é a
osteoporose que se apresenta muito frequente em idosos, por conta de alterações fisiológicas e metabólicas provenientes da idade avançada, que
deixa aquele indivíduo mais frágil devido sua configuração óssea apresentar menos cálcio. No quesito manejo é necessária a estabilização cirúrgica, que
é considerada viável e necessária para fratura independentemente do tipo ou padrão do desvio. Vale ressaltar, que quando o idoso se submete ao
procedimento cirúrgico para corrigir a fratura fica hospitalizado por um período e, se não houver complicações, em alguns dias obtém alta hospitalar.
Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo analisar o manejo de fraturas proximais do fêmur em idosos, derivadas de acidentes domésticos, e as suas
consequências para o próprio e para seus cuidadores. Metodologia: O projeto a ser desenvolvido será em formato de revisão. A pesquisa do material
bibliográfico será realizada nas bases de dados Lilacs-Bireme, SciELO, PubMed e Medline. Para a seleção destes, serão utilizadas as palavras-chave:
fratura, fêmur e idosos. A busca será restringida a artigos e casos clínicos publicados em português e inglês no período de janeiro de 2015 a abril de
2020. A pesquisa será realizada em etapas conforme demonstrado no cronograma.
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RESUMO
Ao ingressar na faculdade de Medicina, o estudante dá início ao processo de construção da identidade médica, que envolve sobretudo elementos
subjetivos da vida universitária e vai além daquilo que o currículo formal compreende. Abrange, entre outras coisas, as relações estabelecidas entre
discentes e docentes ao longo da formação. Tais relações, que são fundamentais, visto que os professores servem de espelho que refletem atitudes e
valores associados à profissão, começaram a ser investigadas na pesquisa PIBIC com vigência 2019-2020, intitulada “O papel da relação professor-aluno
na formação em Medicina da NESA”. Esta pesquisa visou compreender mais sobre as relações entre professores e alunos do curso de Medicina da
UNESA, assim como identificar seus impactos na construção da identidade profissional do futuro médico formado por esta universidade. Neste
primeiro momento, o estudo teve seu foco nos discentes, cujo ponto de vista, sentimentos e percepções foram coletadas por meio de entrevistas. A
presente pesquisa é um desdobramento da anterior. Tem, portanto, os mesmos objetivos, porém terá seu foco nos docentes, e buscará entender
como estes percebem sua influência na constituição da identidade médica dos estudantes. Assim como a pesquisa anterior, esta também será guiada
pelo Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS). Seus dados serão coletados por meio de entrevistas individuais com docentes do curso de
Medicina da UNESA. A análise dos dados visará identificar conteúdos inconscientes nos discursos dos participantes. Seus resultados serão devidamente
comparados com os obtidos na pesquisa anterior, oferecendo um panorama completo sobre o tema. Este panorama contribuirá para que a UNESA
ofereça uma graduação médica consistente no campo das humanidades, formando profissionais com uma identidade médica saudável e com um perfil
de acordo com aquilo que é preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, o que justifica sua execução.
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RESUMO
O presente projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular de uma população adulta entre 20 e 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 Saúde da Família da
Universidade Estácio de Sá. Este projeto propõe um estudo transversal para avaliar a prevalência de obesidade e seus fenótipos e sua associação com o
risco cardiovascular, em especial a hipertensão arterial e a apneia obstrutiva do sono. A obesidade é uma doença crônica complexa, que representa um
problema de saúde pública mundial. Caracterizada pelo excesso de massa adiposa, é habitualmente definida pelo Índice de Massa Corporal ≥ 30
kg/m2. Está fortemente associada a um alto risco cardiovascular pelo quadro inflamatório geral causado pelo excesso de gordura, além de ser
responsável por um aumento da pressão arterial e por gerar um perfil metabólico adverso, agravando a dislipidemia e a intolerância à glicose ou
mesmo diabetes mellitus tipo 2. Além disso, a obesidade também é um fator causal da apneia obstrutiva do sono, condição essa que sabidamente
aumenta o risco cardiovascular. Desta forma a obesidade está implicada na evolução para os eventos cardiovasculares fatais e não fatais como infarto
agudo do miocárdio e doença cerebrovascular. Em um primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas características
sociodemográficas, presença de fatores de risco modificáveis relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo e tabagismo e identificadas a
presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia previamente diagnosticadas. Serão avaliadas as medidas antropométricas
(peso, altura, circunferência abdominal e cervical) para cálculo do Índice de Massa Corpórea e diagnóstico de obesidade. Além disso a composição
corporal segmentar será avaliada através da bioimpedância elétrica, permitindo uma melhor definição de massa de gordura, massa muscular, gordura
visceral, etc. Todos os participantes serão submetidos a exames laboratoriais (glicemia e lipidograma) e a partir dessas informações, os obesos serão
classificados em dois fenótipos: obesidade metabolicamente saudável (sem critério para síndrome metabólica) ou não saudável. Todos os pacientes
serão avaliados quanto à pressão arterial de consultório e de medidas domiciliares (Monitorização Residencial da Pressão Arterial) e, também será feito
um rastreio de Apneia Obstrutiva do Sono utilizando os questionários STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth. Aqueles que apresentarem alto
risco em pelo menos um dos dois questionários serão submetidos à polissonografia domiciliar para diagnóstico da Apneia do Sono. A partir dessa
avaliação será possível descrever o perfil de obesidade desta população e traçar estratégias para mudanças de estilo de vida com redução da
obesidade. Esses indivíduos serão acompanhados na coorte do estudo LapARC para avaliação a longo prazo de desfechos cardiovasculares fatais ou
não fatais.
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RESUMO
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurodegenerativa, desmielinizante, de etiologia não conhecida e que vem aumentando mundialmente.1
Possui quatro tipos, que definem diferentes manifestações neurológicas, de evolução gradual. O tratamento é preventivo, o que demanda contínuo
acompanhamento médico e regular administração medicamentosa para postergar ao máximo seu debilitante avanço. No início de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia de COVID-19 (corona virus disease-2019) que se originou em Wuhan, na China.2 Com o acelerado
número de infectados e óbitos, os países com casos confirmados - incluindo o Brasil - adotaram uma série de medidas para reduzir a transmissão do
vírus, sendo a principal delas, o isolamento social.3 Na atual conjuntura, a livre circulação e a acessibilidade ficam reduzidas, de maneira que, os
pacientes com comorbidades, tiveram seu acesso à postos de saúde, consultórios e farmácias, proporcionalmente diminuídos. Uma vez que o
seguimento e tratamento da EM acontecem, em sua maioria, em encontros presenciais, se viu necessária uma análise dos impactos dessa atípica
relação social instaurada pela pandemia atual, na doença em questão. Logo, o estudo pretende avaliar a interferência da epidemia global no agravo da
doença e dos sintomas desses pacientes, o prejuízo na oferta dos medicamentos que são distribuídos pelo SUS para o tratamento da EM e a dificuldade
de acesso às consultas médicas desses pacientes durante esse período. Assim, no período entre Agosto de 2020 à Julho de 2021, será realizado um
estudo transversal qualitativo com pacientes portadores de EM atingidos pelas associações de pacientes APEMERJ (Associação de pacientes de
Esclerose Múltipla do Rio de Janeiro) e AME (Amigos Múltiplos pela Esclerose). A partir de questionários online, com termo de consentimento
esclarecido associado, os pacientes irão responder às indagações referentes à doença e ao seu enfrentamento durante a pandemia. Os dados serão
processados e analisados em programas analíticos, sendo assegurado pelos participantes o sigilo das informações e a possibilidade de exposição dos
resultados aos pacientes se o for desejado.
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RESUMO
A sífilis é uma doença infecciosa de múltiplos estágios causada pela bactéria Treponema pallidum subespécie pallidum. Apesar de existir tratamento
adequado, as notificações de sífilis vêm crescendo anualmente em todo o mundo, inclusive no Brasil. Em Angra dos Reis/RJ, o número de casos da
doença aumenta a cada ano. O padrão ouro de diagnóstico da sífilis em nosso país recomendado pelo Ministério da Saúde é baseado na utilização de
dois testes, um teste não-treponêmico para a triagem e um teste treponêmico para confirmação da doença. O VDRL (Laboratório de Pesquisa de
Doenças Venéreas) é o teste não-treponemico, mas apresenta baixa sensibilidade e especificidade. O teste de confirmação, o FTA-ABS (Teste de
Absorção Anticorpos Treponêmicos Fluorescentes), apresenta baixa sensibilidade no estágio primário da sífilis. Em vista destas desvantagens, é
fundamental desenvolver um teste rápido, de baixo custo e específico para o diagnóstico da sífilis. Nos últimos anos, as proteínas de T. pallidum tem
sido amplamente utilizadas em estudos de avaliação de potencial antigênico e são alvos promissores para a padronização de novos testes diagnósticos
para a detecção do Treponema. O Laboratório de Bioquímica de Proteínas de Peptídeos da Fiocruz já mapeou e identificou através da técnica de
microarranjo de bibliotecas peptídicas potenciais epítopos antigênicos da sífilis. Portanto, nesse projeto pretendemos selecionar soro de pacientes com
sífilis atendidos nas unidades básicas de saúde de Angra dos Reis/RJ, criar uma soroteca e caracterizá-los quanto ao estágio da doença: primária,
secundária e terciária. Além disso, o estudo visa padronizar e desenvolver, a partir dessas amostras, ensaios imunológicos para a criação de um teste
sensível e específico, para dessa forma auxiliar no manejo clínico nas unidades de saúde de Angra dos Reis/RJ. O projeto será desenvolvido em duas
instituições: os experimentos que envolvem detecção, processamento, armazenamento e criação do banco de dados será na UNESA, os demais na
Fiocruz
UNESA
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RESUMO
A Atenção Primária à Saúde (APS) se fortalece a partir dos seus atributos e contribui para construção do paradigma biopsicossocial de formação em
saúde através de abordagem formativa interdisciplinar com metodologias ativas de aprendizagem, que desenvolvem competências, atitudes e
habilidades. Esta abordagem formativa potencializa o grau de autonomia, compromisso, organização do processo de trabalho, satisfação pessoal e o
senso crítico do aluno / profissional em saúde, gerando um olhar mais humanizado, integral e centrado na pessoa, a partir da imersão do aluno em seu
próprio campo de prática, numa imbricação ensino-serviço-comunidade. O Programa Mais Médicos (PMM), criado e implementado em 2013 no Brasil,
propõe estratégias que, além de visar a garantia da universalidade do cuidado em saúde, sugere mudanças no processo formativo do profissional
médico na APS. Objetivos: O objetivo geral deste estudo é analisar as percepções dos médicos do PMM sobre a capacitação nas estratégias de saúde da
família de Japeri e Paracambi no Rio de Janeiro, dentro da proposta do eixo formativo no projeto. Especificamente, anseia-se identificar e interpretar
tais percepções. Métodos: Para isto, propomos uma pesquisa qualitativa exploratória, cuja temática será a narrativa das percepções e significados
sobre a capacitação de todos os 10 médicos participantes do PMM de Japeri e Paracambi, de 2014 a 2019. Os dados estão sendo coletados por
entrevistas semiestruturadas por via remota e gravadas contendo algumas perguntas norteadoras cuja ênfase será a captação da percepção sobre a
capacitação recebida no âmbito do Programa Mais Médicos. Este projeto recebeu aprovação ética sob número CAAE 28479320.0.0000.5262. As
respostas serão transcritas e analisadas pela pesquisadora principal, por decodificação e categorização de significantes através da análise de conteúdo,
numa abordagem fenomenológica. Esta análise da capacitação médica do Programa Mais Médicos visa possíveis propostas de melhorias nesta
capacitação. Bem como, espera-se construir uma reflexão sobre a formação médica voltada para o Sistema Único de Saúde.
Aluno: Rafael Leituga de Carvalho Cavalcante

Curso do aluno: MEDICINA

Situação: PIBIC/UNESA

Título: PREVALÊNCIA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM UMA POPULAÇÃO ADULTA RESIDENTE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE UMA UNIDADE
DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
E-mail: actcfernandes@gmail.com
Docente orientador: Ana Cristina Tenorio da Costa Fernandes

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 Saúde da Família da
Universidade Estácio de Sá. Se propõe um estudo transversal para avaliação da prevalência de Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) nesta população. A
AOS está fortemente associada a doenças CV, sendo um fator de risco independente para desenvolvimento de hipertensão arterial, doenças
isquêmicas e arritmias cardíacas. A forte associação justifica sua busca para avaliação do risco CV de um indivíduo ou de uma população. Os sujeitos da
pesquisa serão avaliados quanto às suas características sociodemográficas e dados antropométricos registrando os fatores de risco relacionados aos
hábitos de vida :sedentarismo, tabagismo e obesidade e a presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia. Também será
aferida a pressão arterial de consultório e todos serão submetidos à Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Além disso serão realizados exames
laboratoriais para avaliação do perfil metabólico e função renal desses indivíduos além de eletrocardiograma de repouso.O rastreamento para o alto
risco de AOS será feito através da aplicação do questionário STOP-BANG e da Escala de Sonolência de Epworth. STOP-BANG é um questionário que
avalia através de 8 perguntas com resposta objetiva (sim/não) se o indivíduo tem roncos noturnos, sonolência diurna, apneia observada por outra
pessoa, hipertensão arterial e de parâmetros tais quais: o índice de massa corporal(IMC), idade, circunferência cervical e gênero sendo uma ferramenta
simples e rápida para avaliação de risco de AOS de moderada a severa, enquanto a Escala de Epworth é mais subjetivo composto por 8 itens e
pergunta sobre a probabilidade de uma pessoa adormecer em determinadas situações cotidianas com uma escala de 0 a 3. Sendo mais subjetiva, ter
um confundidor nesta população economicamente ativa, que frequentemente tem dupla jornada de trabalho pelas más condições socioeconômicas.
Os sujeitos que apresentem alto risco para AOS em pelo menos um dos dois instrumentos serão avaliados pela polissonografia domiciliar, e em caso de
Apneia moderada/severa encaminhados para avaliação em uma clínica de sono para possível uso de pressão contínua positiva de vias aéreas (CPAP).
Além de avaliar a prevalência de AOS, pretendemos identificar o melhor questionário de rastreio para AOS para esta população, para uma possível
utilização futura na unidade de atenção básica. 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 pré existentes e a
ocorrência de desfechos CV (mortalidade total e cardiovascular e eventos CV fatais e não fatais).
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RESUMO
Considerando as históricas desigualdades de poder entre homens e mulheres que implicam num forte impacto nas condições de saúde das mesmas, as
questões de gênero devem ser consideradas como um dos determinantes da saúde na formulação das políticas públicas. A Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher propõe formas mais simétricas de relacionamento entre os profissionais de saúde e as mulheres, apontando para a
apropriação, autonomia e maior controle sobre a saúde, o corpo e a vida O atendimento à saúde da mulher na Atenção Primária à Saúde, por meio da
Estratégia Saúde da Família, tem grande potencial gerador de atenção integral à saúde das mulheres, desde que considere os determinantes sociais e a
perspectiva de gênero. A consulta em saúde da mulher deve ser um momento de acolhida às necessidades das mulheres, envolvendo procedimentos
com vistas à promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, considerando a oferta de tecnologias de diferentes
naturezas e geridas por tecnologias leves. Este projeto busca analisar a qualidade da atenção à saúde da mulher ofertada nas unidades de Atenção
Primária à Saúde no Brasil, e identificar diferencias sociodemográficos e contextuais que impactam no cuidado integral. O estudo trata-se de uma
pesquisa descritiva, transversal, de abordagem quantitativa, a partir de dados secundários da avaliação externa do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que consistiu na pesquisa em Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família nos anos
de 2012 e 2013. Serão utilizadas as variáveis que compõem o Módulo III do instrumento de Avaliação Externa, referentes à entrevista com o usuário na
unidade de saúde, abordando questões sociodemográficas, de acesso e da saúde da mulher. Os dados coletados serão analisados por análise descritiva,
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com aplicação do teste do qui-quadrado para heterogeneidade (variáveis nominais) e teste de tendência linear (variáveis ordinais).
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RESUMO
Este projeto foi desenhado a partir da entrada dos alunos autores deste projeto, com a preocupação em relação a carga exaustiva de estudo no
primeiro semestre do M1. O maior conhecimento acerca da qualidade de vida do estudante de Medicina permite compreender as frustrações deste,
suas angústias e percepções do mundo. Tal bagagem será carregada pelo sujeito por toda a vida, refletindo-se em sua prática médica e,
consequentemente, nas ações de saúde experimentadas pela sociedade. A associação entre os transtornos mentais e a qualidade de vida dos
estudantes de Medicina tem sido foco de crescente preocupação mundial, uma vez que há maior vulnerabilidade desse grupo a transtornos como:
estresse, ansiedade e depressão. Inclusive, vários estudos sugerem que a saúde mental dos alunos piora durante a graduação em medicina. Este
projeto será a primeira etapa da pesquisa longitudinal que acompanhará os alunos até o quarto ano. O objeto de estudo se delineou sobre a vida do
estudante de Medicina e os determinantes sociais do processo saúde-doença. Com o ingresso no curso de medicina o estudante enfrenta uma carga
horária por vezes exaustiva, e que pode ocasionar um decréscimo de atividade física e de lazer, sendo estes os fatores, entre outros, predisponentes da
depressão. Para a coleta de dados serão aplicados dois questionários em 100 estudantes do segundo ano, um constará de uma AUTO-AVALIAÇÃO DE
QUALIDADE DE VIDA e, seguido da aplicação do questionário WHOQOL – ABREVIADO. Ambos já foram validados e referenciados nas bibliografias
consultadas. Os resultados serão interpretados no sentido positivo, fazendo-se a inversão dos valores da escala Likert para aquelas afirmações com
sentido negativo para uma boa qualidade de vida. Desta forma de cada item será analisado em porcentagem que poderá chegar ao total de 100% de
qualidade (positiva). A pesquisa iniciará após a aprovação na Comissão de Ética em Pesquisa da IES. Acredita-se que esta será uma oportunidade de
discutir na formação Médica numa nova perspectiva sobre a visão do aluno acerca da sua qualidade de vida, sendo ser imperativo e urgente a
promoção da saúde daquele que cuidará da saúde alheia.
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RESUMO
O objetivo de longo prazo deste projeto é definir os mecanismos moleculares de controle da expressão gênica relacionados com a ativação e
transformação de linfócitos. As proteínas da família NFAT são fatores de transcrição que compreende quatro proteínas que são reguladas pela via de
cálcio/calcineurina. Apesar de ser bem conhecido o papel na regulação da expressão de citocinas, foi demonstrado que a família NFAT também está
relacionada com a regulação de genes que controlam ciclo celular, diferenciação e apoptose, sugerindo um envolvimento destes fatores de transcrição
na manutenção da fisiologia celular e no processo de tumorigênese. Resultados do nosso laboratório demonstraram que as proteínas NFAT1 e NFAT2
apresentam um efeito oposto no controle da transformação celular, agindo como supressor tumoral ou oncogene, respectivamente. Recentemente
demonstramos que a proteína IRF2BP2/DIF-1 interage especificamente com o NFAT1, reprimindo a sua atividade de regulação da transcrição gênica.
Entretanto, os mecanismos moleculares que regulam o balanço entre as proteínas NFAT e seus parceiros transcricionais ainda são desconhecidos. Dado
a importância da desregulação da proliferação e apoptose no desenvolvimento de doenças linfoproliferativas, o objetivo deste estudo é avaliar os
mecanismos moleculares pelo qual as proteínas NFAT e IRF2BP2/DIF-1 regulam a proliferação, diferenciação e morte celular. Sendo assim, temos como
objetivos específicos: i) caracterizar os mecanismos de repressão transcricional mediado pela IRF2BP2/DIF-1; ii) avaliar o envolvimento do repressor
transcricional IRF-2BP2/DIF-1 na ativação e diferenciação de linfócitos T CD4; e iii) avaliar o fenótipo dos animais genéticamente modificados para
IRF2BP2/DIF-1. O melhor entendimento destes fenômenos moleculares regulados pelos fatores de transcrição da família NFAT e a sua interação com a
proteína IRF2BP2/DIF-1 pode trazer novos conhecimentos em relação a transformação celular, podendo contribuir para a definição de novos
biomarcadores e/ou para o desenvolvimento de novas imunoterapias.
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RESUMO
A Síndrome de Sjogren (SS) é uma síndrome autoimune relativamente comum, afetando mais mulheres em relação a homens e afetando em especial a
quinta década de vida. A SS é uma condição crônica, inflamatória, com evolução lenta e progressiva. Ela afeta mais expressivamente as glândulas
exócrinas, principalmente salivar e lacrimal, levando a uma a hipofunção das mesmas, no entanto, essa síndrome também apresenta sua forma
sistêmica, afetando múltiplos órgãos de diferentes sistemas. O interesse desta pesquisa nasceu de alunos envolvidos no projeto, quando uma
experiência pessoal o fez deparar com essa doença e seu diagnóstico. Na prática clínica ocorre com frequência uma grande dificuldade de confirmação
ou descarte da Síndrome de Sjogren como uma possibilidade diagnóstica, este fato gerou uma curiosidade sobre a razão por trás dessa dificuldade.
Pesquisas individuais sobre o tema revelaram que esse tema é pouco conhecido no meio médico, deixando a maioria dos diagnósticos para serem
feitos no ambiente odontológico. A síndrome de Sjogren ainda tem sua origem desconhecida e seus sinais e sintomas são de difícil correlação, fazendo
assim, com que indivíduos afetados sejam submetidos a uma série de especialistas até que o diagnóstico finalmente seja fechado. Essa doença é
frequentemente associada com outras patologias autoimunes, o que acaba levando a dúvidas dos médicos em relação ao seu diagnóstico levando a
uma piora na qualidade de vida do paciente. Serão utilizadas portais de base de dados como pubmed para pesquisa de informações sobre a SS, sendo
que somente as mais recentes, com menos de 5 anos de publicação, serão utilizadas para a composição do trabalho. Essa pesquisa tem como objetivo
a elaboração de uma revisão de literatura sobre a doença, apresentando como principal foco uma atualização das diretrizes diagnósticas para a
Síndrome de Sjogren, de modo a desmistificar a síndrome e tornar o seu diagnóstico menos complicado para a área médica. Além disso, torna-se
importante alertar a comunidade médica jovem sobre a gravidade e frequência desta doença e mostrar como um diagnóstico precoce pode mudar o
prognóstico do paciente.
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RESUMO
Uma das principais causas de mortalidade infantil são as malformações congênitas. Elas decorrem de alterações no desenvolvimento embrionário e/ou
fetal, resultando em anomalias morfológicas, funcionais ou estruturais, que podem estar aparentes ou não ao nascimento. As malformações
congênitas são causadas por alterações genéticas, ambientais ou de origens desconhecidas. A Organização Mundial da Saúde classifica as
malformações na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, porém nem sempre é possível a identificação
das malformações por não estarem visualmente aparentes. Fato que torna relevante aprofundar o conhecimento das malformações, suas possíveis
causas, técnicas de diagnóstico precoce e diferentes tipos de tratamento das malformações congênitas para correções, minimizando seus efeitos em
diferentes sistemas de órgãos. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo descrever as malformações congênitas encontradas na
literatura, técnicas de diagnóstico e tratamento pré e pós-natal de malformações congênitas dos sistemas cardiovascular, digestório, urinário e
reprodutor, por meio de revisões integrativas de relatos ou séries de caso relacionados ao tema. Para obter resultados para os objetivos propostos, a
construção da revisão integrativa será em seis etapas distintas, sendo elas: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa;
estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos
estudos selecionados/ categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do
conhecimento. Esse procedimento metodológico tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de
maneira sistemática, ordenada e abrangente. As bases de dados eletrônicas utilizadas para a escolha dos artigos serão: Scientific Eletronic Library
online (SCIELO) e US National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED). Serão utilizados como critérios de inclusão, artigos na língua
portuguesa, espanhola e inglesa, baseados em diagnósticos e tratamentos de malformações congênitas dos sistemas selecionados descritos em relatos
ou série de casos; e para os critérios de exclusão serão desconsiderados os artigos que não adequam ao tema no seu contexto na íntegra.
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RESUMO
O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, cuja prevalência vem aumentando de forma alarmante, apresentando-se como um problema de saúde
global. Frequentemente, o DM tipo 2 (DM2) é integrante da síndrome metabólica e sua fisiopatologia envolve a resistência à insulina, o que determina
um perfil de risco cardiovascular aumentado nestes indivíduos. Como fator complicador adicional, o diagnóstico do DM2 pode ocorrer tardiamente.
Isso ocorre porque grande parte dos pacientes permanece assintomática por muitos anos e por vezes já apresentam complicações ao diagnóstico. O
rastreamento dos indivíduos em risco para o desenvolvimento do DM2 a partir dos familiares de indivíduos com este diagnóstico pode auxiliar no
diagnóstico precoce e início do tratamento adequado, com benefícios individuais e coletivos ao se reduzir o impacto socioeconômico da doença. De
fato, o controle glicêmico está associado à redução de complicações microvasculares do DM. Entretanto, alcançar os alvos de controle metabólico é
um objetivo por vezes bastante difícil. Em alguns estudos, apenas cerca da metade dos pacientes diabéticos alcançaram uma HbA1c menor que 7%.
Além disso, o controle glicêmico é pior naqueles indivíduos com longo tempo de doença e naqueles que necessitam de uso de insulina como parte de
seu tratamento. Considerando esta dificuldade de controle uma vez que o DM2 já se estabeleceu, estratégias preventivas e de detecção e tratamento
precoces podem ser muito úteis para os indivíduos em risco e para o sistema de saúde como um todo. Isso porque podem ser minimizados os riscos de
desenvolvimento de complicações da doença e de doenças cardiovasculares associadas. O objetivo do presente estudo, portanto, é avaliar os pacientes
em acompanhamento por DM2 no CSE-Lapa quanto ao perfil socioeconômico e hábitos de vida, características do DM, características do tratamento
do DM bem como das comorbidades associadas (HAS, dislipidemia) e estimativa do risco cardiovascular destes indivíduos. Além disso, serão rastreados
os familiares dos pacientes com DM2 em acompanhamento quanto ao risco de desenvolver DM e também será estimado o seu risco cardiovascular.
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RESUMO
O isolamento domiciliar e o distanciamento social têm sido sugeridos como estratégias a serem adotadas em estágios mais avançados de pandemias.
Até recentemente tais medidas, geralmente, eram aplicadas somente para grupos de risco e/ou para contactantes de pessoas infectadas. A pandemia
atual é a primeira experiência de implementação deste tipo de medida em larga escala. É fundamental avaliarmos as diferentes consequências que
tanto a pandemia, como suas medidas de enfrentamento (isolamento domiciliar e distanciamento social), podem vir a ocasionar em territórios e
estratos sociais distintos. Os profissionais de saúde têm um impacto emocional e psicológico específico no contexto de isolamento e quarentena, que
pode incluir estar em quarentena e/ou cuidar de pacientes em isolamento, ou em enfermarias de isolamento. Ao mesmo tempo, em que estão numa
situação para ajudar e cuidar dos outros, estão expostos ao risco de adoecimento. Os profissionais de saúde nessas situações estão sujeitos a um
estresse adicional devido ao seu envolvimento no evento. Poucos estudos investigaram como estudantes e estagiários têm reagido. Em geral, o
sentimento mais comum é de ansiedade. Outras questões colocadas para os alunos é o reconhecimento de que suas decisões têm implicações para
seus familiares e outras pessoas fora do hospital, bem como sentimentos de vulnerabilidade exacerbados pelas rápidas mudanças nas condições e
recomendações. Ao mesmo tempo, tais vivências e preocupações competem internamente com o desejo e o compromisso de cuidar dos pacientes. É
importante acompanhar como os alunos são afetados em cenário de pandemia e isolamento social, pois a prática da medicina é um empreendimento
inerentemente moral, cujo sucesso depende muito da integridade dos profissionais individualmente, pois são eles que enfrentam os deveres que o
cuidar implica. O presente estudo visa observar os efeitos da quarentena na saúde mental dos estudantes de medicina, os fatores que influenciam, os
recursos utilizados para lidar com essas dificuldades e quais as especificidades de ser estudante de medicina na quarentena. Para tanto, serão aplicados
questionários semi-estruturados on-line. A interpretação das respostas apresentadas serão realizados seguindo o método de análise de conteúdo.
Espera-se que os resultados desse estudo permitam conhecer melhor a realidade vivida pelos acadêmicos na quarentena e possam informar as
medidas de orientação, acolhimento e suporte aos acadêmicos de medicina.
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RESUMO
A sepse Gestacional é uma disfunção orgânica causada pela resposta de um agente infeccioso durante o período gestacional. Essa infecções podem ser
adquiridas de forma obstétrica e não obstétrica, causando respostas inflamatórias no organismo. Nosso grupo já vem demonstrando que a sepse
gestacional induz alterações cognitivas (através de testes de aprendizado, memoria e depressão), modulação sináptica (pela avaliação da proteína
sinaptofisina) e padrões inflamatórios sistêmicos (pela analise de IL-1 beta, IL-6 e TNF-alfa no cérebro, fígado e pulmões) nas progênies em período
neonatal, jovem e adulto, sugerindo a presença de alterações em componentes maternos que podem estar afetando o desenvolvimento fetal e,
consequentemente, alterando o desenvolvimento de estruturas - dos filhotes das mães submetidas a sepse materna - principalmente em regiões
cerebrais (em processo de publicação). Desta forma, os principais objetivos desse estudo são avaliar a possível quebra da barreira hemato placentária e
infecção bacteriana que possa acometer os filhotes de camundongos das fêmeas submetidas a sepse gestacional e avaliados no período fetal tardio,
época de maior susceptibilidade e ocorrerem infecções fetais e alterações no desenvolvimento do sistema nervoso central. Para isso, serão realizados
experimentos em camundongos da linhagem Swiss Webster, no laboratório de Imunofarmacologia do instituto Oswaldo Cruz, vinculados a Fundação
Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, os quais serão induzidos a sepse através de instilação orotraqueal de Klebsiella pneumoniae. Após a indução da sepse, a
técnica da injeção de azul de Evans nas fêmeas gestantes em período critico de infecção (vinte e quatro horas após a instilação orotraqueal) será
utilizada para averiguar a integridade da barreira de hemato placentária (Aluno 1) e a cultura bacteriana de tecidos oriundos dos fetos será utilizada
para determinar as unidades formadoras de colônias nas amostras de placenta, fígado, cérebro e pulmão dos filhotes das fêmeas submetidas a sepse
materna (Aluno 2).
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RESUMO
As causas externas representam, desde a década de 1980, a terceira causa de mortalidade na população brasileira. Neste grupo de causas destaca- se a
contribuição da violência urbana para recrudescimento do quadro. A violência urbana configura-se como um dos principais problemas sociais da
atualidade. No Brasil, em especial nos grandes centros, a violência pode ser identificada como a maior preocupação apontada pela sociedade e vem
sendo alvo de inúmeros debates no âmbito público e privado. É um tema que abarca fenômenos das esferas social, política e econômica, repercutindo
diretamente na qualidade de vida da população. Entre adolescentes (faixa etária de 10 a 19 anos de idade) o grupo de causas externas ocupa a
primeira colocação como causa de mortalidade, mostrando-se o número de vítimas nessa faixa etária. A ocorrência de atos violentos tanto no âmbito
família como em contexto social mais amplo possui raízes que têm origem em diversos contextos. É um fenômeno multicausal, não existindo um fator
de risco que, isoladamente, possa determinar o seu aparecimento. Essa pluralidade acaba dificultando a abordagem da violência, sendo necessária uma
visão ampla do assunto. Fatores relacionados ao indivíduo, às relações que ele desenvolve, à comunidade onde vive e à sociedade em geral atuam de
forma conjunta no aparecimento de situações de violência. Neste contexto, o enfrentamento da mortalidade por acidentes e violências constituem
atualmente como o principal desafio de saúde pública para o grupo de adolescentes. Para adequada proposição de ações e políticas de enfrentamento
das violências é preciso conhecer as características e circunstâncias em que eles se desenvolvem e como é sua distribuição no espaço geográfico. O
objetivo deste estudo é mensurar o risco da ocorrência de óbitos por causas externas em adolescentes no ano de 2017 nos diferentes municípios do
Estado do Rio de Janeiro, verificar a distribuição espacial deste risco no estado do Rio de Janeiro e analisar a relação entre o risco de ocorrência de
morte por causas externas em adolescentes e o desenvolvimento sócio- econômico dos municípios. Para o cálculo do Coeficiente de Mortalidade por
Causa Externa em adolescente para cada um dos municípios serão obtidos dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e de estimativa
populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações de Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDH- M) dos
municípios serão obtidos a partir dos resultados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Com os dados será verificada a distribuição
espacial da mortalidade por causas externas da população adolescente nos diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, construídos os
Coeficientes de Mortalidade por causa externa na população adolescente nos diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro e analisada a relação
entre o risco de ocorrência de morte por causas externas em adolescentes e o desenvolvimento sócio- econômico dos municípios do estado do Rio de
Janeiro.
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RESUMO
O manejo alimentar inadequado pode acarretar em graves consequências para a longevidade e saúde dos animais. A principal etiologia dessas
consequências fundamenta-se no desequilíbrio entre a quantidade ingerida de calorias e o gasto energético do animal em decorrência de fatores
como: quantidades excessivas ou diminuídas de ração, utilização de rações sem a devida recomendação, fornecimento de alimentos além da ração e
até mesmo oriundo da alimentação humana ou até o baixo gasto de energia, devido à falta de exercícios físicos. As principais doenças decorrentes de
um manejo alimentar inadequado estão relacionadas a quadros de obesidade, perda de peso, alterações metabólicas, distúrbios hormonais,
reprodutivos, de crescimento e deformação no sistema nervoso central e periférico. Na policlínica da Universidade Estácio de Sá, localizada em Vargem
Pequena, RJ, vivem alguns cães que são utilizados para aulas práticas. Estes animais recebem ração comercial de forma coletiva e vivem em canis, sem
realização de atividades físicas. Esse trabalho, terá como objetivo, avaliar a condição corporal de cada animal alojado para posterior elaboração de um
plano de manejo alimentar individual onde dietas adequadas em quantidade e qualidade serão sugeridas de acordo com suas reais necessidades
nutricionais e estilo de vida. Serão realizadas observações para determinação do escore de condição corporal; medições do membro pélvico e
perímetro abdominal para realização do cálculo que determina o percentual de gordura corporal; e pesagens para posterior cálculo de sobrepeso. Após
coleta desses dados será elaborado um plano de manejo alimentar adequado para cada animal alojado, com o intuito de fornecer possíveis melhorias
na saúde, diminuindo assim os riscos do aparecimento de patologias secundárias aos distúrbios de obesidade ou de magreza do animal. Esse plano de
manejo alimentar, com base nas condições corporais dos animais, na observação das condições de alojamento e suas exigências nutricionais, irá sugerir
possíveis alterações no atual manejo alimentar e com isso garantir melhor nutrição e qualidade de vida aos animais utilizados em aulas práticas no
campus.
UNESA
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RESUMO
Atualmente, no Brasil e no mundo, é cada vez mais comum a presença de animais domésticos, principalmente cães e gatos, no interior dos lares. Esta
aproximação trouxe muitos benefícios psicológicos aos tutores, que ganharam qualidade de vida pela companhia ganha, sendo estes animais
considerados como integrantes da família. No entanto, esta convivência mais próxima acaba submetendo os animais à maior exposição à produtos,
alimentos e plantas que podem trazer prejuízos à sua saúde, como por exemplo, intoxicação. Os índices de acidentes com animais têm se mantido
elevados, observando-se, no caso das intoxicações, um aumento da sua incidência. O número de atendimentos, em clínicas e hospitais veterinários,
decorrentes de intoxicações, vem aumentando anualmente. Os eventos toxicológicos podem ser acidentais ou intencionais, ocorrem principalmente no
ambiente doméstico e envolvem diferentes agentes tóxicos, tais como agrotóxicos de uso agrícola, agrotóxicos de uso doméstico, raticidas,
medicamentos de uso humano e veterinário, alimentos e plantas. A falta de informação, quanto ao uso adequado dessas substâncias no ambiente
doméstico, é uma das principais causas de intoxicação. Substâncias, como medicamentos são muitas vezes administradas ou utilizadas sem orientação
ou acompanhamento de profissional qualificado. Estas intoxicações podem gerar como consequência distúrbios nos sistemas urinário, digestivo,
nervoso e até reprodutor, podendo ter como casos mais graves a morte do animal. O objetivo deste trabalho será realizar o levantamento de
informações obtidas nas fichas de atendimento clínico de animais atendidos na Policlínica Veterinária da UNESA- Vargem Pequena, no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Os casos de intoxicação serão confirmados pela identificação do agente tóxico e pela observação da
sintomatologia manifestada pelo animal no momento do atendimento clínico. Após análise, as fichas de atendimento serão classificadas por substância
ou agente tóxico, espécie, raça, sexo, idade, procedência do animal, sintomatologia e ano de ocorrência. Este trabalho se justifica por fornecer
informações e dados importantes aos médicos veterinários, professores e alunos que poderão alertar seus clientes sobre os riscos a que seus animais
são comumente submetidos.
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RESUMO
Os animais de laboratório são de grande importância para a pesquisa básica. A experimentação animal é fundamental para a pesquisa humana e para a
pesquisa veterinária. Estes animais servem como biomodelos em diversos campos, como: fisiologia, farmacologia, medicina regenerativa, cirurgia
experimental, estudo de novas abordagens ventilatórias, genética e evolução. Podem ainda, serem utilizados para fornecimento de células para
estudos in vitro, fornecimento de tecidos para estudos ex vivo e fornecimento de sangue para alimentação de animais e de soro para uso de
complemento. Independente do objetivo da utilização, é ideal que, uma vez escolhida a espécie e a linhagem, os animais não apresentem grande
variação nas respostas esperadas entre si. Uma das formas de diminuir estas variações é minimizar fatores que podem ocasionar estresse ao animal e
para isto é necessário garantir um ambiente adequado à espécie escolhida. O animal mantido em biotério deve ser capaz de reproduzir o
comportamento observado na natureza, garantindo assim seu bem-estar. As leis internacionais e nacionais estão em constante evolução afim de
assegurar o bem-estar das espécies utilizadas em biotério. As pesquisas na área de ciências em animais de laboratório buscam o aprimoramento de
técnicas, manejo e equipamentos visando um melhor conforto dos animais e indiretamente contribuindo para menor viés na pesquisa experimental.
Ainda assim, a área de ciências em animais de laboratório é pouco explorada e há uma necessidade de maior engajamento não só de médicos
veterinários, zootecnistas e biólogos, mas de todos os pesquisadores das áreas de saúde e biomédica que utilizam estes animais. Quanto maior o
esforço na garantia de um ambiente ideal, menor o impacto na pesquisa e assim, menor o número de animais utilizados, tendo como consequência
redução nos custos e no tempo de realização do estudo. Uma das formas de controle ambiental é através de barreiras sanitárias, impedindo
contaminação e/ou disseminação de patógenos. Com a implementação de medidas que podem ser desde melhorias no manejo até alterações
estruturais, pode-se fazer o controle de doenças na colônia. Os animais convencionais possuem microbiota indefinida e por este motivo pode haver
interferência nos resultados da pesquisa. O ideal, é que os animais de laboratório sejam ao menos livres de microrganismos que podem interferir na
pesquisa, porém as barreiras sanitárias devem ser aplicadas e os bioteristas necessitam de maior capacitação e comprometimento. Um status sanitário
atende grande parte da pesquisa básica é ter animais livres de patógenos específicos (specific-germ free- SPF). Porém para isto é necessário que além
da manutenção das barreiras sanitárias, haja monitoramento constante dos animais, pois um descuido pode comprometer toda a colônia. As análises
microbiológicas e de sorologia específicas para cada patógeno são caras e a frequência pode ser espaçada. Como a maioria dos patógenos são parasitas
do trato gastrointestinal, o monitoramento constante através de análise parasitológica de fezes pode ser útil, por ser rápido e fácil de ser realizado. A
inspeção visual dos órgãos dos animais também é simples e útil para detectar lesões macroscópicas. O uso de maravalha de madeira de pinus é o
substrato mais utilizado dentro das caixas onde os roedores ficam alocados, porém recentemente as empresas têm oferecido flocos de pinus, alegando
ser mais higiênico e de maior preferência dos animais. Ao contrário da maravalha, o flocos de pinus não libera partículas de poeira, que pode ser a
causa das afecções respiratórias, porém nenhum estudo comprovando as diferenças entre estes substratos foi realizada. É necessário então, avaliar se
o uso de flocos de pinus garante a umidade ideal e mantem os níveis de amônia dentro do limite ideal, pois são dois fatores que comprometem as vias
respiratórias e os flocos parecem ter menor capacidade absortiva de urina. Também é necessário avaliar se há comprometimento da função
respiratória e do tecido pulmonar dos animais submetidos aos ambientes com estes dois tipos de cama. Por fim, não se deve deixar de lado a
preferência do animal a estes ambientes, pois o conforto é fundamental, caso não haja comprometimento respiratório com o uso destes substratos.
Coelhos, apesar de menos utilizados, são animais de laboratório. Seu uso pode ser na experimentação ou no fornecimento de sangue para artrópodes.
Em relação à alimentação de artrópodes, não há na literatura dados referentes ao número de vezes que um animal pode ser utilizado, o tempo que
pode ser mantido dentro do biotério para este fim e nem o intervalo entre as coletas de sangue. É necessário se atentar ao estresse que estas coletas
sucessivas podem gerar, ocasionando imunossupressão e surgimento de doenças. Também se faz necessário definir o intervalo entre coletas
necessário para que o animal recupere seus níveis hematimétricos. Os objetivos deste projeto em relação ao status sanitário de roedores é: fazer a
análise parasitológica de roedores de forma periódica e estipular formas de prevenção e controle de patógenos a fim de garantir o status SPF. Os
objetivos em relação ao bem-estar são: 1 ) Analisar a preferência ambiental de ratos e camundongos mantidos em ambiente com maravalha ou flocos
de pinus, assim como analisar a se há alteração na função pulmonar, inflamação e remodelamento no tecido pulmonar dos animais; 2) Definir o
intervalo e o número de coletas de sangue de coelhos disponíveis para a alimentação de barbeiro de acordo com a recuperação do hematócrito destes
animais.
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RESUMO
O estado do Rio de Janeiro está inserido no bioma Mata Atlântica, o qual preserva somente 8% de sua cobertura original. Este bioma abriga várias
espécies de flora e fauna endêmicas que com a constante pressão antrópica, os animais vêm cada vez mais se aproximando de áreas urbanas, e ao
serem encontrados nessas áreas são capturados e entregues a um centro de triagem de animais silvestre (CETAS) ou a um centro de reabilitação
(CRAS). Nesses locais, várias espécies convivem muito próximas e é comum a ocorrência de diversas desordens de saúde, devido isso existe uma grande
necessidade de se ter um controle sanitário desses animais tanto na entrada do centro quanto na saída, principalmente se o destino for o retorno a
natureza. Dentre os vários problemas sanitários que afetam os animais silvestres, as enfermidades parasitárias estão entre as mais frequentes,
podendo causar desde infecções subclínicas até a morte, sendo as hemoparasitoses muito comuns principalmente em casos de alta-densidade
populacional. Estas doenças podem interferir no comportamento e no desenvolvimento das diferentes espécies animais, principalmente daquelas
capturadas ilegalmente que, em decorrência do estresse e do manejo inadequado podem ser acometidos também por infecções secundárias,
prejudicando a perpetuação da espécie. Este trabalho tem como objetivo diagnosticar e identificar os hemoparasitos que ocorrem em animais que são
recebidos pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Universidade Estácio de Sá (UNESA) por meio de técnicas moleculares. Para isso
será utilizado um banco de amostras de sangue de animais que foram coletadas no período de agosto de 2019 a março de 2020, e estão sendo
mantidas congeladas. As amostras pertencem a mamíferos, repteis e aves de diferentes espécies, que serão submetidas a protocolos de extração de
DNA específicos para amostras de sangue utilizando kits comerciais, o DNA obtido será submetido a Reação em cadeia pela polimerase – PCR
utilizando-se iniciadores específicos para hemoparasitos que ocorrem nos grupos animais estudados. Espera-se que os resultados obtidos auxiliem nos
planos de manejo sanitário do CRAS-UNESA e contribuam para preencher parte da lacuna que existe sobre este assunto na literatura científica.
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RESUMO
Pertencendo à classe Mammalia, ordem Xenarthra e família Bradypodydae, a preguiça (Bradypus variegatus) é encontrada tanto nas florestas secas
como nas verdejantes, de hábitos arbóreos, herbívoro, com alto grau de especificidade alimentar, recorre a folhas jovens e maduras de diferentes
famílias botânicas. Os Bradipodídeos são, atualmente, animais que se encontram na lista dos mamíferos brasileiros ameaçados de extinção. Estes
animais são capturados diversas vezes nas proximidades de estradas, vítimas de acidentes e necessitam de cuidados veterinários especiais. Embora o
curso de Medicina Veterinária tenha evoluído muito nos últimos anos, e a área de atendimento clínico e cirúrgico em animais silvestres tenha sido
largamente ampliada, existem poucos artigos sobre morfologia dos sistemas orgânicos, até porque, como esses animais possuem habitats variados e
isolados, muitas vezes vão a óbito sem cuidados médicos curativos. Tendo em vista o pequeno número de trabalhos com descrições morfológicas dos
sistemas orgânicos de animais silvestres, torna-se importante o aprimoramento do conhecimento nesta área. Assim, o presente trabalho tem como
objetivo descrever a topografia de vísceras do sistema digestório bem como a histologia dos mesmos, de um exemplar macho de Bradypus variegatus,
apontando os seguintes órgãos: língua, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, proveniente do Centro de Reabilitação de Animais
Silvestres (CRAS) do Campus Vargem Pequena da Universidade Estácio de Sá. O animal trazido para o CRAS por um membro da sociedade civil,
encontrava-se em rodovia, e apresentava extensas lesões pelo corpo, causadas possivelmente por choque elétrico. O animal veio a óbito naturalmente
e foi doado ao presente estudo. Assim, realizou-se a perfusão via intramuscular com solução aquosa de formol a 10% para fixação e conservação. Serão
realizadas imagens macroscópicas dos órgãos detalhando suas características morfológicas macroscópicas, e após a análise externa, serão retirados
fragmentos dos órgãos para análise microscópica. Para tal, cortes de 5 micrometros de espessura serão corados com hematoxilina e eosina para
descrição detalhada de cada área distinta. O projeto foi submetido ao comitê de ética do uso em animais – CEUA, e encontra-se protocolado sob o
número 018/2020.
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RESUMO
A equinocultura nacional movimenta algo em torno de 7,8 bilhões de reais anualmente, sendo necessário o aprimoramento constante de técnicas que
permitam a expansão da produção e o ganho genético do plantel. Entretanto, os progressos nas bioténicas da reprodução nesta espécie são lentos
comparados a outras espécies. Diversos produtos já foram utilizados com o objetivo de aumentar o número de folículos destinados à ovulação em
éguas. Entretanto, os resultados obtidos são inconsistentes. Diante disto, o presente trabalho visa avaliar os níveis séricos de Gonadotrofinas (FSH e LH)
de éguas responsivas e arresponsivas ao tratamento utilizando baixa dose de Acetato de Deslorelina. Para tanto, serão utilizadas 20 éguas ciclando
regularmente, com idade entre 4 e 10 anos, da raça Mangalarga Marchador e escore corporal entre 3,00 e 3,75. A atividade ovariana das éguas será
monitorada diariamente durante o estro por meio de palpação retal e ultrassonografia do trato reprodutivo. Oito dias após a ovulação, será
administrado 5,0mg de Dinoprost trometamina por via intramuscular visando realizar a luteólise. Quando pelo menos dois folículos atingirem o
diâmetro de 20 a 25mm, será iniciado o tratamento utilizando 150 microgramas (µg) de Acetato de Deslorelina a cada 12 horas até o momento da
indução da ovulação. A indução da ovulação ocorrerá utilizando 1500 UI de hCG (Gonadotrofina Coriônica humana) por via intravenosa quando o
segundo maior folículo atingir o diâmetro de 33mm ou o maior folículo ≥ 38mm e edema uterino grau 2. As éguas que apresentarem dupla ovulação
farão parte do grupo 1 (responsivas) e as que não apresentarem desenvolvimento folicular após três dias de tratamento farão parte do grupo 2
(arresponsivas). Em todas as éguas as amostras serão obtidas por meio de punção da veia jugular em tubos tipo Vacutainer a partir do início do
tratamento com Acetato de Deslorelina até que ocorram as ovulações. Para avaliação estatística, dados não paramétricos serão comparados pelo teste
do Qui-quadrado (X2) e os dados paramétricos serão submetidos a análise variância, cujas médias serão testadas pelo teste SNK, disponíveis no pacote
computacional SAEG (RIBEIRO-JUNIOR, 2001). O nível de significância utilizado será de 5%.
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RESUMO
As neoplasias cutâneas caninas apresentam alta casuística na clínica veterinária devido a maior sobrevida destes animais, a maior exposição da pele a
agentes carcinogênicos e a mais rápida percepção dos nódulos por parte dos tutores. Estudos retrospectivos de neoplasias cutâneas em cães têm sido
reportados em alguns estados do Brasil, dentre eles: RS, SP, SC, MG, CE e MT. Estudos retrospectivos de neoplasias são necessários para conhecer os
dados epidemiológicos e anatomopatológicos, po¬dendo assim fornecer informações importantes referentes ao prognóstico, tratamento e prevenção.
No estado do Rio de Janeiro não há estudos retrospectivos sobre neoplasias cutâneas na espécie canina, o que justifica a realização deste projeto de
pesquisa. Portanto, objetiva-se, com este projeto de pesquisa, estudar as neoplasias cutâneas em 100 pacientes caninos que apresentaram durante a
consulta clínica, nodulação cutânea (única ou múltipla), excetuando-se os nódulos com origem na glândula mamária. Através das fichas de requisição
anatomopatológica arquivadas, as variáveis epidemiológicas: sexo, idade, raça, localização anatômica cutânea, assim como, as variáveis
anatomopatológicas: tamanho do nódulo, presença de nódulos múltiplos, presença de ulceração, consistência do nódulo, superfície e tonalidade ao
corte serão compiladas em tabelas. As lâminas contendo os fragmentos histológicos dos nódulos cutâneos serão separadas e uma releitura será
realizada através de um microscópio óptico Nikon E-400 em objetivas de 4x a 400x. As lâminas que estiverem desbotadas serão novamente coradas
pela técnica de Hematoxilina-Eosina (HE). As neoplasias cutâneas serão divididas em tabelas quanto à origem do tecido neoplásico (epitelial,
mesenquimal, células redondas ou células melanocíticas), quanto ao comportamento biológico (benigna ou maligna) e quanto ao diagnóstico
histopatológico. Posteriormente, as variáveis epidemiológicas e anatomopatológicas serão estudadas quanto à frequência e correlacionadas entre si
com o auxílio do software SPSS PASW Statistics 18. O teste estatístico aplicado será o qui-quadrado de Pearson. A partir dos resultados estatísticos,
tabelas e gráficos serão compilados e fotomicrografias serão obtidas para compor os futuros relatórios, resumos, pôsteres de apresentação e artigo
final do projeto de pesquisa.
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RESUMO
As grandes modificações impostas na vida atual humana onde a tradição de morar em casas para morar em apartamentos tem se tornado cada vez
mais frequente, vem impulsionando os gatos (Felis catus) como sendo os animais mais solicitados como animais de estimação, visto que não precisam
de grandes ambientes para viver, são higiênicos e independentes. Com isso, a população de felinos domésticos vem crescendo rapidamente nos
grandes centros urbanos com a necessidade de atendimentos médicos cada vez mais especializados para essa espécie tão intrigante. Juntamente com
esse atendimento especializado há também uma grande demanda por novos conhecimentos sobre a espécie, em especial, sobre os parâmetros
hematológicos, ferramentas importantes na avaliação e acompanhamento do estado de saúde e da adaptação ao estilo de vida a eles imposto. O
hemograma é dos exames mais frequentemente solicitados na prática clínica. Está indicado sempre que se suspeite de doença, para ajudar no
diagnóstico, monitorizar a sua evolução e resposta à terapêutica. Os valores hematológicos devem ser, idealmente, comparados com intervalos de
referência específicos para determinada população, no entanto, estes estão caracterizados ainda de forma escassa para a população felina. Assim, os
objetivos do presente trabalho serão, além de rever a bibliografia relativa ao hemograma nos gatos domésticos, contribuir para a caracterização dos
valores referenciais de gatos em atendimentos clínicos de rotina propondo a elaboração de intervalos de referência frente a diversas condições
relacionadas a fatores individuais e condições ambientais a serem devidamente levantadas e apresentadas no desenvolvimento desse trabalho. A
literatura é unânime em afirmar que, para a interpretação adequada dos resultados hematológicos, é de suma importância que cada laboratório
desenvolva seus próprios intervalos de referência regionais, avaliando além da influência de fatores raciais e sexuais, a influência de condições
ambientais sobre os resultados hematológicos. Serão utilizados os resultados provenientes do hemograma completo e exames complementares ao
hemograma, como determinação das Proteínas Plasmáticas Totais e contagem de reticulócitos, dos gatos encaminhados ao atendimento clínico na
Policlínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade Estácio de Sá, campus Vargem Pequena, no período de agosto de 2020 a julho de 2021. Os
parâmetros considerados para o presente trabalho serão: contagem total de hemácias (RBC), hematócrito (Ht), hemoglobina (Hb), índices
hematimétricos (VCM, HCM e CHCM), contagem absoluta de leucócitos e contagem de plaquetas (PLT), provenientes de automação e os valores
relativos à leucometria específica e a análise da hematoscopia serão realizados através da análise dos esfregaços sanguíneos, corados pelo Panótico
Rápido, e observados em microscópio ótico com objetiva de aumento de 100X. Os resultados serão tabulados e encaminhados para o tratamento
estatístico a fim de serem alcançados os objetivos. Só serão utilizados os resultados provenientes dos animais cujos tutores estiverem dispostos a
auxiliar com a referida pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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RESUMO
A leishmaniose visceral é uma enfermidade enzoótica que está entre as doenças consideradas negligenciadas pela Organização Mundial de Saúde.
Atualmente a doença é endêmica no Brasil e já foi descrita em todos os Estados do país. No Estado do Rio de Janeiro, novos casos de leishmaniose
visceral têm sido relatados em diferentes localidades. Acredita-se que as mudanças ambientais associadas ao movimento migratório e ao processo de
urbanização são possíveis explicações para a urbanização dessa enfermidade, por se tratar de uma doença originalmente limitada às áreas rurais e que
tem se tornado endêmica nas grandes cidades brasileiras. Várias espécies de mamíferos, incluindo animais selvagens, como roedores, carnívoros,
primatas e marsupiais, são importantes reservatórios de Leishmania spp. No Brasil, há relatos de infecção natural por Leishmania spp. em gambás
(Didelphis spp.) em áreas urbanas, mas seu papel na epidemiologia da leishmaniose não é totalmente compreendido. Algumas características desses
animais, como a proximidade ao ambiente doméstico na busca de alimentos e alta reprodução, permitem uma constante circulação entre de gambás
entre o ambiente silvestre e urbano, estabelecendo um elo entre o ciclo silvestre e peridomiciliar da leishmaniose. A espécie Didelphis albiventris foi o
primeiro mamífero selvagem não-canídeo a ser descrito como naturalmente infectado com Leishmania infantum no Brasil. Nos últimos anos, o
interesse da comunidade científica em animais de hábitos sinantrópicos aumentou, principalmente porque a leishmaniose está sendo cada vez mais
observada em áreas urbanizadas. Dessa forma, essa pesquisa propõe investigar a ocorrência de Leishmania em amostras sanguíneas e de medula óssea
de gambás atendidos no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), oriundos de diferentes bairros do município do Rio de Janeiro e
provenientes de outros municípios do Estado, permitindo o conhecimento acerca da importância desses animais como possíveis reservatórios de
Leishmania. Para isso, serão realizadas coletas de amostras sanguíneas, medula óssea e quando possível de linfonodos e imprints de lesões de pele de
40 gambás, as quais serão analisadas por meio de exames parasitológicos diretos (avaliação citológica para pesquisa de formas amastigotas de
Leishmania, utilizando corantes do tipo Romanowsky) e exames moleculares por meio da reação em cadeia pela polimerase (nested PCR) de amostras
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de sangue e de medula óssea com amplificação da pequena subunidade ribossomal do RNA (nested SSU rRNA-PCR). Este tipo de estudo epidemiológico
é muito importante para verificar o envolvimento desses animais na cadeia de transmissão da leishmaniose, além dos cães.
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RESUMO
A Medicina Veterinária negligenciou por muitos anos a área da ciência em animais de laboratório ou antigamente chamada de bioterismo. Mais
recentemente esta área passou a chamar atenção pela obrigatoriedade da presença de um médico veterinário nos biotérios brasileiros. A pesquisa
biomédica não é uma área de muito interesse do médico veterinário pois o objetivo em sua boa parte voltada a geração do conhecimento para
medicina humana. Porém, uma das principais estratégias para a obtenção desse conhecimento é o uso do modelo animal para simular situações que
não podem ser reproduzidas em seres humanos. Portanto, o médico veterinário tem um papel fundamental na pesquisa biomédica e sua participação
deve ser incentivada nas escolas de veterinária. A reprodução assistida é uma área fundamental na pesquisa biomédica que utiliza o camundongo como
modelo animal. Existe hoje um número próximo a 20 mil linhagens diferentes de camundongos para pesquisa. A criopreservação de embriões e
espermatozoides é fundamental para o gerenciamento dessas linhagens. Estas técnicas são fundamentais para permitir a manutenção de diversas
linhagens em uma mesma instituição, para garantir a recuperação delas em caso de acidentes e para o intercâmbio de linhagens pelas instituições de
pesquisa internacionais. Há algumas décadas foi desenvolvida técnicas de modificação genética de animais e o camundongo tem sido o principal
modelo a receber estas alterações. A partir de 2012 uma nova técnica chamada CRISPR revolucionou a edição gênica e tornou este processo
extremamente mais simples. Essa edição gênica ocorre em um embrião no estágio pronuclear e para sua realização é necessário um laboratório com
um manejo de machos, fêmeas e machos vasectomizados juntamente com uma rotina de estimulação ovariana, lavagem de tubas uterinas e coleta e
avaliação de embriões. Portanto, os bolsistas deste projeto estarão diretamente envolvidos no manejo zootécnico de uma colônia de uma grande
colônia de camundongos em todas as etapas de reprodução assistida para a produção de embriões, coleta de espermatozoides, criopreservação de
gametas e embriões, cultivo embrionário, fertilização in vitro, transferência cirúrgica de embriões e produção de modelos animais geneticamente
modificados. A experiência adquirida neste projeto será extremamente valiosa caso o aluno decida seguir a carreira científica voltada tanto para
medicina veterinária como humana. Mas também será proveitosa para uma carreira clínica seja com grandes animais onde a reprodução assistida
também é uma área de alta demanda como na clínica voltada a reprodução de pequenos animais.
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RESUMO
O ato de se alimentar é complexo, sofrendo influência de diversos fatores, incluindo aspectos sociais, culturais, ambientais, afetivos e econômicos. Ao
consumir um alimento, entende-se que um indivíduo ou coletividade incorpora significados e significâncias ao realizar esta ação, podendo, não raro,
ser as funções simbólicas da comida tão ou até mais importantes do que as funções nutricionais na percepção dos mesmos. Por compreender que os
hábitos e comportamentos alimentares são formados e mantidos por diversas razões, é pertinente assumir a responsabilidade e a necessidade dos
profissionais da área de Nutrição de reconhecer e identificar tais aspectos, principalmente, ao realizarem orientações nutricionais e estratégias de
mudança de comportamento. A capacidade de influenciar outras pessoas a alterarem seus hábitos alimentares demanda atenção do profissional e
muita pesquisa, já que os comportamentos humanos são resultados da interação de múltiplas variáveis. Considerando a relevância da alimentação para
a saúde e bem-estar de um indivíduo ou de uma coletividade, compreender os hábitos alimentares e propor ações de educação alimentar e nutricional
que gerem mudanças, caso seja necessário, faz-se importante, inclusive, para a elaboração de Políticas Públicas. OBJETIVOS: Identificar as percepções
dos alunos da Universidade Estácio de Sá da unidade de Duque de Caxias quanto ao conceito de alimentação saudável bem como desenvolver e realizar
ações de educação alimentar e nutricional com os discentes. METODOLOGIA: Para a realização do projeto em questão, será proposta a separação em
três etapas, sendo estas: aplicação de um questionário com questões objetivas para verificar os hábitos alimentares dos entrevistados, tendo como
base o Guia Alimentar da População Brasileira, elaboração e desenvolvimento de ações na área de educação alimentar e nutricional coerentes com os
achados obtidos por meio do questionário aplicado e, por último, a aplicação de um segundo questionário visando obter informações sobre a eficiência
e efetividade das ações propostas e realizadas. Todos os participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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RESUMO
A obesidade tornou-se um problema de saúde pública global. Dentre as causas que podem levar à condição de obesidade ou sobrepeso, pode-se citar
genericamente um desequilíbrio no balanço energético em que o gasto é menor que o consumo. Porém, sabe-se que por trás desse fator geral existem
muitos fatores associados, como fatores genéticos, dieta, estilo de vida sedentário, doenças de ordem psicológica e até alterações na microbiota
gastrointestinal. De acordo com a literatura existem diversas moléculas potencialmente capazes de auxiliarem no tratamento para obesidade, isso
inclui moléculas sintéticas ou de origem natural. No entanto, além da atividade antiobesidade é necessário que tais moléculas apresentem parâmetros
toxicológicos e farmacocinéticos seguros para que sigam o curso da pesquisa e possam, futuramente, participarem de ensaios clínicos. Uma das etapas
do processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos é a avaliação de parâmetros conhecidos como ADMET (Administração, Distribuição,
Metabolismos e Excreção e Toxicidade), que são fundamentais para que sejam definidos as próximas ações dentro do desenho experimental proposto
para essas moléculas. Dentro dessa perspectiva, as metodologias in silico, ou seja, em ambiente computacional, tem sido cada vez mais utilizadas como
ferramentas que auxiliam nos processos de planejamento racional e triagem de moléculas bioativas. Assim, o objetivo do projeto é avaliar o perfil
toxicológico e farmacocinético in silico, de moléculas de origem natural e sintética, descritas na literatura científica como potencialmente capazes de
serem utilizadas em terapias antiobesidade. A triagem das moléculas será realizada a partir de levantamento realizado nas bases de dados Scielo e
Pubmed. Após seleção das moléculas, a avaliação dos parâmetros físico-químicos e farmacocinéticos serão realizados através do software SwissADME
UNESA

e os padrões toxicológicos como mutagenicidade, carcinogenicidade e hepatotoxicidade serão realizados através do software ProToxII. Este projeto
visa contribuir para a formação e engajamento de recursos humanos na área de pesquisa e desenvolvimento de fármacos, além de gerar conhecimento
dentro desse cenário, de modo a nortear os próximos passos em relação a estudos futuros com essas moléculas.
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RESUMO
A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais difundida atualmente, sendo cultivada em quase todos os países. Seu cultivo é feito de maneira
intensiva e geralmente também é praticado pela agricultura familiar. Entre as hortaliças que são produzidas no Brasil, a alface é uma das mais
consumidas. Possui baixo valor calórico e é avaliada como uma excelente fonte de vitaminas A, B1, B2, B5 e C, além dos minerais Ca, Fe, Mg, P, K e Na,
em quantidades variáveis. É importante ressaltar que a higienização correta dos alimentos antes de consumi-los é essencial, a fim de minimizar os
riscos de transmissão de doenças. A prática de sanitização deve ser usada como complementação das Boas Práticas de Produção (BPP) para reduzir a
níveis seguros a presença de micro-organismos patogênicos nos alimentos, sendo que em hortaliças este processo é considerado uma etapa crítica na
segurança do consumo A Escherichia coli existe principalmente no ser humano e trato gastrointestinal animal. Também ocorre no ambiente natural,
principalmente no solo, na água e nas plantas. Portanto, não é de surpreender que alguns dos E. coli no ambiente reinfecta os seres humanos através
de alimentos derivados de vegetais ou animais. A Escherichia coli é uma espécie virulenta altamente diversificada, amplamente distribuídos em
sistemas abertos, é fácil de espalhar no ambiente, e pode ser prejudicial à saúde humana. Os genes de resistência a medicamentos transportados por E.
coli podem ser transferido para outras bactérias patogênicas e, devido ao uso excessivo de antibióticos, a pressão de seleção é muito alta, resultando
em cepas bacterianas resistentes a uma variedade de drogas. Os antimicrobianos são substâncias de origem natural ou sintética que agem sobre os
microrganismos inibindo seu crescimento ou causando sua destruição, sendo utilizados de modo profilático e/ou terapêutico, constituindo um avanço
farmacológico de suma importância e larga utilização. A resistência bacteriana surge quando os micro-organismos multiplicam-se na presença de
concentrações de antimicrobianos que seriam necessários para tratar uma infecção em humanos. Existem dois tipos principais de resistência, a natural,
que se caracteriza quando os genes são capazes de codificar o mecanismo ou estruturas que impedem a ação do antimicrobiano e já fazem parte do
genoma. O segundo tipo de resistência entende-se como adquirida e ocorre em uma bactéria que antes era sensível ao mesmo antimicrobiano,
contudo, sendo sua origem na base genética, que sofre alterações na estrutura e funcionamento da célula bacteriana, acaba bloqueando a ação dos
antimicrobianos. É esse tipo de resistência que tem causado grande preocupação mundial. Nos últimos anos, em decorrência do aumento da
resistência bacteriana, principalmente por patógenos potencialmente nocivos para a saúde, as doenças transmitidas por alimentos também estão
relacionadas, entre elas podemos ressaltar as de origem bacteriana, com destaque para as causadas por Escherichia coli, microrganismo pertencente
ao grupo dos coliforme. O uso indiscriminado de antimicrobianos contribui para o desenvolvimento de resistência bacteriana. Além disso, o uso
abusivo desses fármacos pode originar bactérias multirresistentes, definidas como aquelas não suscetíveis a, pelo menos, um agente em três ou mais
categorias de antimicrobianos. Com base neste desafio, este estudo visa propor uma avalição microbiológica da Alface (lactuca sativa) comprada no
município de Nova Iguaçu e avaliar a sensibilidade aos antimicrobianos comerciais.
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RESUMO
No mundo, os alimentos produzidos anualmente em torno de um terço são desperdiçados, isso equivale a cerca de 1,3 bilhões de toneladas de
alimentos, o que inclui 50 das hortaliças, esse desperd cio acontece em todas as etapas desde o plan o até o consumidor nal. No Brasil o
desperd cio de alimentos é elevado a ngindo 2 milhões de toneladas por ano, 0 do lixo urbano é produzido de origem alimentar, assim a redução
do desperd cio pode ser uma forte aliada no combate a insegurança alimentar, sendo assim, uma forma de reduzir o desperd cio seria o uso de todas as
partes dos alimentos, a u lização integral dos alimentos possibilita a criação de novas receitas como bolos, e além de tudo enriquece nutricionalmente
a alimentação, agregando mais bras, vitaminas e sais minerais. Essas partes não aproveitadas do alimento, como talos, folhas e cascas são muitas das
vezes mais nutri vas que a parte nobre do vegetal, sendo boas fontes de bras, porém existem poucos estudos abordando o tema, principalmente em
relação ao valor nutricional, preparações e receitas que u lizem folhas de hortaliças. ale destacar que o Brasil ocupa a sexta colocação global no
ran ing de vendas de bolos industrializados, porém pobres em bras, desta forma a incorporação de bras na alimentação da população aumenta a
saciedade e colabora com a manutenção do peso e a oferta de alimento com melhor qualidade nutricional es mulando a prá ca de hábitos saudáveis.
Todavia, se faz necessário o conhecimento da composição centesimal desses alimentos. Desta forma, o obje vo deste estudo é avaliar a composição
centesimal e o total de bras totais presentes nos cupca es ob dos da farinha da folha de couve or e brócolis. As folhas de brócolis e couve or serão
lavadas em água corrente, e deixadas de molho em solução de água sanitária na proporção de um litro de água para uma colher de sopa de água
sanitária, durante 15 minutos, e novamente lavadas em água corrente. Após, serão levadas estufa com circulação forçada de ar a 55º até a completa
secagem. Serão então mo das, peneiradas e armazenadas em potes plás cos com tampa até o momento das análises, os cupca es serão ob dos através
de receita padrão. A determinação da composição centesimal das folhas e cupca es será realizada através dos teores de umidade (estufa 105
24horas e cinzas (mu a 550
4 horas que serão determinados através do método gravimétrico. A determinação de lip deos será realizada pelo
método de Soxhet e o teor de prote nas será determinado pelo método jedahl (método 928.08 , o qual é baseado na determinação de nitrog nio,
usando se o fator ,25 para a conversão do nitrog nio total em prote na total. Os carboidratos serão calculados de acordo com as análises de açúcar
redutor, não redutores e totais u lizando o método de ehling. A bra bruta será determinada por método gravimétrico no qual as amostras serão
subme das digestão ácida, com solução de ácido sulfúrico 1,25 , seguida por digestão alcalina com hidróxido de sódio. Após as digestões, o res duo
será subme do a aquecimento a 105 110 e pesado até massa constante. Posteriormente, será calcinado a 550 até massa constante. O valor
energé co total ( ET será calculado de acordo com o valor energé co dos macronutrientes considerando os fatores de conversão de Ata er de 4
cal g de prote na e carboidrato e 9 cal g de lip dio. As médias ob das de cada análise será subme da a análise de vari ncia e quando signi ca vas
comparadas pelo teste de Tu e a 5 .
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RESUMO
A economia do Brasil é majoritariamente voltada para o setor agrícola, sendo o país um dos maiores exportadores de insumos naturais com frutas.
Nesse cenário podem ser destacadas a cultura da uva e da juçara. Mais de 60% da produção da uva é destinada para a elaboração de suco e vinho.
Durante o processo produtivo da vitivinicultara, há o esmagamento da uva que resulta em um coproduto denominada bagaço de uva. A juçara é uma
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fruta nativa na Mata Atlântica e pertence à mesma família do açaí, porém seu consumo é menos disseminado na população. A maneira mais
comumente comercializada da juçara é na forma de polpa, que assim como na vitivinicultura resulta um coproduto. Ambos coprodutos podem ser
destinados à utilização em compostagem ou para ração animal. Porém uva e juçara são frutas com uma alta concentração de compostos fenólicos,
principalmente antocianinas. Esses compostos possuem alto poder antioxidante promovendo efeitos benéficos no organismo humano. Estima-se que
aproximadamente após a elaboração de vinho e polpa de juçara, 80% dos compostos fenólicos permanecem no bagaço já que a maior concentração
destes é na casca das frutas. Desse modo, um destino mais adequado pode ser dado á esses coprodutos. O objetivo desse trabalho é utilizado o bagaço
de uva e de juçara, proveniente da indústria de suco, polpa e vinho para elaborar preparações que apresentem um potencial antioxidante. Para isso
será realizada a obtenção, caracterização e padronização dos bagaços obtidos. Determinação da segurança para utilização desses coprodutos e
elaboração de produtos do tipo biscoito e bolo com substituição parcial ou integral de farinha de trigo por farinha de uva ou juçara. As amostras de
bagaço e farinha das frutas em questão serão testadas de acordo com o teor de compostos fenólicos, atividade antioxidante pelos métodos de TEAC,
ORAC e DPPH. Esse projeto objetiva agregar conhecimentos de áreas diferentes como composição de alimentos, tecnologia de alimentos e química de
alimentos, para o melhoramento da formação do aluno.
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RESUMO
A cerveja é definida como uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da
levedura, com adição de lúpulo. Incluída na dieta humana, desde pelo menos 5000 A.C., como um produto da fermentação de cereais que contêm
açúcares e uma variedade de nutrientes e substâncias bioativas importantes que exibem propriedades funcionais. As cervejas especiais – também
conhecidas como artesanais, premium, superpremium, gourmet – são dotadas de tributos de diferenciação se comparadas àquelas produzidas em
larga escala. A qualidade do produto final é influenciada por diversas variáveis, como a qualidade da matéria-prima, tipo de malteação, o método de
preparação do mosto, tipo de lúpulo, tipo e qualidade das leveduras, tempo de fermentação, maturação, utilização ou não de pasteurização e filtração.
A cerveja artesanal se diferencia da industrializada devido aos cuidados com processo de fabricação, por exemplo, enquanto nas cervejas industriais
utiliza-se cerca de 60% de malte e 40% de outros cereais na sua fabricação visando o menor custo, numa cerveja artesanal usa-se 100% de malte,
resultando numa cerveja de melhor qualidade. As propriedades funcionais da cerveja se devem a presença de compostos fenólicos, compostos
antioxidantes provenientes do lúpulo e do malte, vitaminas do complexo B e minerais. Os compostos fenólicos apresentou importantes fatores na
prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia, hipertensão arterial sistêmica,
câncer, doenças inflamatórias, dentre outras. Entretanto, as cervejas artesanais possuem um nível elevado desses compostos, quando comparadas a
cervejas industriais. O objetivo desse estudo será produzir e determinar o teor de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante em uma
cerveja estilo Pilsen. A cerveja será produzida e analisada quanto ao teor de compostos fenólicos totais por Folin-Ciocalteu (expresso em mg de ácido
gálico/mL) com extração de solução de metanol a 50%. A capacidade antioxidante será medida por dois ensaios: FRAP (Ferric Reducing Antioxidant
Power) e TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). No método de FRAP o reagente de FRAP será preparado misturando-se 2 mL de solução TPTZ
10 mM em HCl 6 M, 2 mL de solução de FeCl3 20 mM e 20 mL de tampão de acetato 300 mM (pH 3,6), e era mantido em banho a 37 °C antes da
análise. O ensaio TEAC a solução estoque do radical ABTS será gerada pela reação de K2S2O8 e ABTS durante 12 h antes da utilização. A solução do
radical ABTS será obtida a partir da diluição da solução estoque em água (1:50) e ajuste da absorbância.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são um problema de saúde pública grave em todo mundo, sendo responsável por 17,7 milhões óbitos no ano de 2015,
segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A dislipidemia, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes e obesidade são conhecidos como
fatores de risco modificáveis relacionados ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Acredita-se que, além dos citados fatores de risco, o
estresse é potencialmente nocivo à saúde. Evidências mostram que o estresse psicossocial crônico pode ser um fator gerador de exacerbação de
doenças cardiovasculares. Desde março de 2020, o isolamento social tem sido uma estratégia para o enfrentamento controle da transmissão viral pelo
Corona Vírus (COVID -19), fato que tem proporcionado estresse e ansiedade na população. O controle dos fatores de risco modificáveis, deve ser uma
preocupação, não somente na prevenção de doenças cardiovasculares, mas, também ao tratamento, evitando, assim, a manutenção das comorbidades
associadas. Diante disso, este estudo tem como objetivo avaliar o comportamento alimentar de indivíduos submetidos ao isolamento social e a relação
com fatores associados para doenças cardiovasculares. Serão selecionados voluntários adultos, de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, que tiverem
acesso a rede social. O trabalho se dará em duas etapas: na primeira, será realizada pesquisa sobre fatores de riscos modificáveis, via formulário
Microsoft Forms®, onde os participantes irão responder a um questionário contendo informações clínicas, laboratoriais e nutricionais, através das
mídias sociais. A segunda etapa, serão selecionados participantes que apresentarem um ou mais fatores de risco, além de disponibilidade para estarem
presencialmente no laboratório de Avaliação Nutricional, na unidade Estácio de Sá, campus Santa Cruz, para avaliação antropométrica e alimentar. Os
dados irão ser analisados qualitativamente e quantitativamente por meio do sistema de Software Avanutri®, tabulados em planilha do Microsoft Excel
e relacionados com os fatores de risco para Doenças Cardiovasculares.
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RESUMO
Azeite de oliva é o produto obtido de frutos da oliveira (Olea europae) obtido por processos mecânicos ou por meios físicos, sem utilização de solvente
e posterior refino químico, podendo ser consumido na forma virgem, diferente de outros óleos vegetais alimentares. Sob o ponto de vista químico e
organoléptico, são os óleos de melhor qualidade e melhor estabilidade, pois possuem maior quantidade de ácidos graxos monoinsaturados e uma
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variedade de compostos antioxidantes, que não são perdidos, pois não passarem pelo refino químico. Diante disso, o interesse pela população em
consumir este tipo de óleo é alto e, adicionalmente devido as suas propriedades nutricionais, este alimento acaba sendo alvo de adulterações. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar características químicas que definem a classificação, a caracterização química e possíveis presença de
fraudes de azeites de oliva de classificações e marcas diferentes, de acordo com o padrão de identidade e qualidade de azeite de oliva conforme
legislação nacional. Estudos cada vez mais estão investigando sobre este alimento, tornando este trabalho de grande importância para o meio
científico, sendo altamente visado como benefício no âmbito nutricional, atuando na melhoria da saúde humana, como por exemplo prevenindo
fortemente a ocorrência de doenças cardiovasculares. O trabalho será dividido em duas etapas, em que a primeira consiste na realização de análises
bromatológicas de pesquisa de qualidade relacionadas a classificação e estado oxidativo dos azeites de oliva, preconizadas pela legislação, que irá
fornecer dados necessários para caracterizar quimicamente e classificar as amostras, realizando análises de acidez e índice de peróxido. Ainda na
primeira etapa, ocorrerá as análises bromatológicas de qualidade relacionadas a adulteração e susceptibilidade das amostras a oxidação, realizando
análises de iodo e índice de saponificação, também preconizadas pela legislação. Por fim, a segunda etapa deste trabalho conta com a realização de
análise instrumental de elevada precisão, que é a cromatografia gasosa, gerando dados precisos sobre a identificação e quantificação dos ácidos graxos
presentes na amostra, complementando e finalizando o objetivo deste trabalho, complementando de forma precisa na classificação e caracterização
química desses azeites, além na comprovação detalhada de ocorrência de adulterações.
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RESUMO
É fundamental compreender que a Ciência dos alimentos é um ramo multidisciplinar da ciência que tem como foco de estudo o alimento em todos os
aspectos, físico-químicos, microbiológicos, bioquímicos e tecnológicos, incluindo a nutrição. A procura por alimentos funcionais vem aumentando nos
últimos anos, visto que as pessoas têm se tornado cada vez mais conscientes e preocupadas com a saúde. Além disso, a crescente busca por alimentos
com restrições em alguns nutrientes desafia a indústria alimentícia a alterar a composição natural dos alimentos, através da Tecnologia de alimentos e
Gastronomia. Mas para aumentar a oferta de uma variedade de produtos é necessário estudar os principais fatores relacionados à estabilidade dos
alimentos. Pois esse conceito está relacionado com a melhor escolha do método de tecnologia, de acordo com a característica do alimento. O
investigador na área de alimentos precisa conhecer a matriz alimentar dos diferentes ingredientes para entender as suas diferentes propriedades
funcionais nos produtos, ou seja, a sua real funcionalidade. Além disso, é notável que um grande número de pessoas apresenta alguma dificuldade em
compreender as informações contidas nos diferentes rótulos dos alimentos, principalmente identificar alguns componentes que estão contidos na lista
de ingredientes. No presente projeto, também iremos analisar a adequação da rotulagem de alimentos industrializados. Pois mesmo com as normas
regulamentadoras nacionais é possível observar rótulos com informações irregulares no seu cumprimento. Visto que essa fiscalização tem que
acontecer de forma conjunto, principalmente com a participação da sociedade. Através do conhecimento da área de alimentos o presente projeto tem
como objetivo elaborar alimentos funcionais e com restrições de certos nutrientes que podem ser potentes alergênicos, com o intuito de atender
intolerantes e alergênicos alimentares. Visto que esse público ainda enfrenta inúmeras dificuldades para encontrar alimentos atendendo as suas
necessidades. Para a elaboração desses novos produtos, o estudo irá analisar o comportamento dos ingredientes e o método aplicado para a
elaboração, através da caracterização físico-química do produto acabado, como textura e cor utilizando métodos instrumentais.
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RESUMO
A qualidade biofuncional das plantas alimentícias não convencionais (PANCs) pode ser utilizada no desenvolvimento de novos produtos, agregando
valor e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, agrícola e para preservação das espécies da região Amazônica. As hortaliças têm
fundamental importância no balanço nutricional de cada pessoa, principalmente fornecendo vitaminas, sais minerais, fibras e algumas delas proteínas,
o que as tornam indispensáveis na alimentação diária para uma boa saúde e qualidade de vida, evitando possíveis doenças. A ora-pro-nobis (Pereskia
aculeata Mill.), que possui alto potencial de utilização, porém é cultivada de forma marginal pelos produtores rurais. Uma das características marcantes
desta planta é o teor de proteína presente em suas folhas, podendo chegar a cerca de 25%, em matéria seca, da qual 85% encontra-se em forma
digestível, fator de destaque para o consumo na alimentação. Com isso, este trabalho tem por finalidade fornecer dados para a comunidade científica,
com vistas a auxiliar no desenvolvimento de novos produtos a partir de Plantas alimentícias não convencionais (PANCs), em especial nesse trabalho a
ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.), como uma forma de melhor difundir seu consumo. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é de determinar
as características físico-químicas de farinha de ora-pro-nobis e avaliar a sua capacidade antioxidante. Para atingir tal objetivo as espécies de ora-pronobis (Pereskia aculeata Mill.), serão obtidas de produtores da Zona da Mata Mineira, e colhidas nos meses de Agosto e Setembro de 2020. As
hortaliças serão previamente higienizadas e lavadas em água corrente e mantidas em estufa a 105°C por 48 horas. O material seco será triturado em
graal, homogeneizado e em seguida armazenado em frascos de vidro, sendo protegidos da luz direta e mantido em temperatura ambiente. As análises
químicas serão realizadas no Laboratório Multidisciplinar da Faculdade de Nutrição, da Universidade Estácio de Sá (UNESA), em Cabo Frio. Dentre as
análises de composição centesimal na farinha de ora-pro-nobis serão realizadas as análises de composição química, segundo as normas descritas por
Carvalho et al.(2002), por meio dos seguintes procedimentos em triplicata: umidade em estufa, a 105°C até peso constante; cinzas por incineração em
mufla (550°C); lipídios por extração direta em Soxhlet; nitrogênio total pelo método de Kjeldahl, e convertido em proteína bruta pelo fator 5,75
(Resolução RDC n. 360 de 23 de dezembro de 2003, da Anvisa); os carboidratos foram determinado por diferença, segundo a equação: Carboidratos
totais (%) = [100 - (umidade + lipídeos + proteína + cinzas)]. As análises físico-químicas ora-pro-nobis serão realizadas segundo metodologia oficial
ADOLF LUTZ, 2005, em que serão analizados: acidez total titulável, açúcares redutores, sólidos solúveis totais (ºBrix), pH e Vitamina C. Para a
determinação da capacidade antioxidante serão realizadas extração utilizando solução extratora de metanol, posteriormente embrulhado em papel
alumínio. A mistura será então colocada em um banho de ultra-som por 30 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, a mistura será colocada em
centrífuga e centrifugado a 10.000rpm por 10 minutos a 10°C para obter uma solução clara. A exposição à luz será impedida durante todo o processo
de extração (Vizzotto & Pereira, 2011; Ribeiro et al., 2015). O extrato obtido será usado para análise de atividade antioxidante por decaimento de 2,2difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH).
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RESUMO
A kombucha é uma bebida ancestral, refrescante, naturalmente gaseificada que, com a fermentação controlada de ingredientes naturais, oferece
qualidades probióticas que controlam e previnem doenças. Essa bebida milenar é feita de chá fermentado em um lento e delicado processo artesanal.
Trata-se de uma bebida elaborada a partir ação conjunta de leveduras e bactérias do ácido acético, chá preto (ou verde) e açúcar. No Brasil, não existe
uma regulamentação específica para a produção de Kombucha, sendo necessários estudos que determinem sua composição, garantindo a produção e
comercialização de forma segura. Em 2019, a instrução normativa 41 foi publicada a fim de criar padrões de identidade e qualidade da kombucha,
incluindo os parâmetros analíticos que devem ser observados pelos produtores e importadores do produto. Isso muda a rotina das microempresas que
produzem essa bebida fermentada em escala artesanal. Assim, esse trabalho tem por objetivo estudar as ferramentas de qualidade e aplicá-las na
escala artesanal, a fim manter a eficácia no sistema fermentativo sem deixar de atender a nova legislação e ainda mantendo as propriedades da escala
artesanal que fabrica a bebida em processos fermentativos sem a realização de pasteurização e agrada aos consumidores justamente por apresentar
essas características. Para tanto, o processo fermentativo será estudado e as análises físico-químicas serão realizadas para averiguar se o processo
fermentativo já desenvolvido na rotina dessa escala produz uma bebida que se adéqua aos novos padrões normativos. Caso haja resultados fora do
padrão, será averiguada a possibilidade de adequações da metodologia já estabelecida, buscando o atendimento da normativa sem a perda original do
sabor já associado a essa bebida, tentando manter as propriedades que atrai o seu consumo. Durante todo o processo fermentativo, serão estudadas
ferramentas de gestão da qualidade a fim manter a eficácia no sistema produtivo sem deixar de atender a nova legislação e ainda mantendo as
propriedades da escala artesanal que fabrica a bebida em processos fermentativos sem a realização de pasteurização e agrada aos consumidores
justamente por apresentar essas características.
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RESUMO
Os hormônios da tireoide são mediadores químicos que exercem diferentes funções no metabolismo ósseo. O hipotireoidismo é uma disfunção que se
caracteriza por uma diminuição da atividade da glândula. Apresenta múltiplas etiologias e manifestações, e o tratamento adequado requer um
diagnóstico preciso que pode ser influenciado por situações médicas coexistentes. Nesta condição, os níveis reduzidos de T3 e T4 podem resultar em
variações no comportamento de células formadoras e reabsortivas do tecido ósseo alveolar o que provavelmente alteraria a quantidade e densidade
óssea mandibular, interferindo inclusive na fisiopatologia de lesões perirradiculares. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos do
hipotireoidismo no metabolismo ósseo mandibular em modelos animais, dando ênfase à doença perirradicular. Serão utilizados ratos Wistar (n=40),
isogênicos, com 3 meses de idade. Metade dos animais (grupo de estudo) será submetida à indução do hipotireoidismo. Os animais do grupo de estudo
terão livre acesso à água de beber contendo Metimazol (0,03%, Sigma-Aldrich), inibidor da enzima TPO (Tireoide peroxidase). A diluição do fármaco
será preparada três vezes por semana, em dias intercalados, paralelamente à medição do consumo hídrico para o controle do processo de tratamento.
Após o período de 4 semanas, todos os animais serão anestesiados com Tiopenthal (Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda) (0,1ml /100g PC), e o esmalte e a
dentina dos primeiros molares inferiores esquerdos serão desgastados com broca carbide esférica de ½ (KG Sorensen, São Paulo, SP) com motor de
baixa rotação (Dentec, CS 421, Araraquara/SP). A abertura será realizada na fóssula mesial da superfície oclusal até exposição pulpar por um único
operador. A massa corporal e o consumo alimentar serão verificados semanalmente. Ao final dos períodos experimentais (21 e 40 dias) os animais
serão eutanasiados. Sangue, tireoide, coração e mandíbula serão coletados para a realização da análise bioquímica (T3 e T4 totais), avaliação da massa
(tireoide, coração) e análises de imagem (avaliação radiográfica através do software Image J do tamanho das lesões perirradiculares, da espessura da
mandíbula, do diâmetro do côndilo e do espessamento do ligamento periodontal), histológica (avaliar estruturas periodontais e perirradiculares e
identificar células ósseas em cortes corados em H.E.) e imunoistoquímica (expressão de proteínas ativadoras/inibidoras da atividade osteoclástica
RANK, RANKL, OPG). A análise comparativa dos dados obtidos será realizada considerando a significância estatística de 5% (p
Aluno: Victoria Braga Barbosa
Aluno: Ruan de Jesus Marques

Curso do aluno: ODONTOLOGIA
Curso do aluno: ODONTOLOGIA

Situação: PIBIC/Voluntário
Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MOTIVO DA PRIMEIRA CONSULTA NA CLINICA INTEGRADA INFANTIL DA UNESA-RJ NOS ÚLTIMOS 10 ANOS.
E-mail: lumontealto@gmail.com
Docente orientador: Luciane Monte Alto de Seabra

RESUMO
Apesar do grande esforço da classe odontológica na inclusão de saúde bucal preventiva para que esta seja cada vez mais incorporada na prática clínica
odontológica, infelizmente ainda nos deparamos com dados alarmantes de incidência de cárie em crianças e adolescentes. De acordo com SB-Brasil
(2010), quase 56% dos adolescentes brasileiros de 12 anos de idade apresentam, pelo menos um dente permanente atingido por carie dental. A alta
procura por atendimento odontológico relacionada a cárie e dor de dente encontrada em alguns estudos, revela a falta de uma política de incentivo e
apoio às medidas de atenção odontológica precoce. Por esse motivo é fundamental a implementação de políticas públicas que possam incentivar e
conscientizar à procura por atendimento odontológico em idades precoces. Ao falar sobre a primeira visita ao dentista, ainda encontra-se mitos sobre
esse profissional em relação ao sofrimento e dor. Na impossibilidade da falta de orientação e do controle da saúde por um profissional, as doenças
relacionadas ao meio bucal evoluem para um estágio de dor e desconforto, que poderiam ser evitados ou controlados. Nesse sentido, a prevenção é a
melhor forma de evitar que a primeira consulta seja momento de desconforto e tensão. Em pesquisa prévia, na qual foi realizado um estudo do
histórico de pacientes pediátricos da Universidade Estácio de Sá (UNESA), em relação ao motivo da procura por tratamento, foi constatado que a
maioria dos casos apresentava a doença cárie presente em estágios avançados, sendo na maioria das vezes situações irreversíveis, necessitando de
intervenção endodôntica. Alguns fatores podem justificar essa situação e, dentre eles, o motivo financeiro pode ser apontado como uma alternativa
provável. Durante essa análise também foi identificado um grande percentual de faltas às consultas por motivos financeiros. Neste sentido, é
importante transmitir a informação de que quem começa a frequentar o consultório do dentista de forma preventiva, dificilmente continua
frequentando por motivo de dor ou doença. Existe a necessidade de intervir precocemente auxiliando os responsáveis a procurar a clínica odontológica
antes que a doença esteja em estágios avançados ou até mesmo irreversíveis. O presente projeto tem o objetivo de avaliar qual é o principal motivo
de procura dos pacientes que frequentam a clínica integrada infantil da faculdade de odontologia/UNESA, nos últimos 10 anos. Para isso, serão
levantados os dados dos prontuários dos pacientes que frequentam esta clínica no período de 2010 a 2013 e em 2019, dando continuidade ao trabalho
preliminar supracitado, o qual avaliou estas informações no período de 2014-2018 e que já está finalizado. A intenção com este estudo é continuar
abastecendo o banco, estendendo a quantidade de informações alcançando maior respaldo e robustez científicos aos resultados. Trata-se de um
estudo retrospectivo, onde serão utilizados os prontuários dos pacientes atendidos na Clínica Integrada Infantil da Faculdade de Odontologia Estácio de
Sá (UNESA), que é um documento preenchido pelos estudantes da graduação de odontologia assim que o paciente chega para o primeiro atendimento.
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A coleta de dados se fará por meio da análise de informações pré-existentes nos prontuários odontológicos, como idade, sexo, queixa principal,
diagnóstico da doença atual e plano de tratamento (ano de 2019 e de 2010-2013). As informações serão inseridas em um banco de dados e submetidas
posteriormente a uma análise estatística descritiva, possibilitando posteriormente uma visão quantitativa e qualitativa do motivo da consulta neste
período. As informações serão coletadas por 1 estudante da universidade UNESA, através do desarquivamento dos prontuários citados e
abastecimento do banco de dados.
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RESUMO
O Curso de graduação em Psicologia da Universidade Estácio de Sá começou suas atividades no então campus Rebouças (hoje João Uchôa) em 1988, a
partir do decreto nº 95.741 de 19 de fevereiro de 1988 (D.O.U. 22/02/1988). Seu Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) está em funcionamento desde
1991, proporcionando aos alunos a vivência em estágio supervisionado interno (atendimento clínico psicoterápico de acordo com diversas abordagens
teóricas da Psicologia) e estágio supervisionado externo (em instituições conveniadas com a Universidade). Com relação ao estágio interno, o serviço,
além de propiciar um espaço de reflexão crítica da realidade ao aluno estagiário que interliga os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo da
graduação, viabiliza à Universidade desempenhar um importante papel social: oferecer um serviço gratuito à comunidade. Assim, o SPA, compreendido
como clínica-escola realiza um atendimento aberto à comunidade em geral, sobretudo a de baixo poder aquisitivo. Acredita-se que conhecer as
demandas e características clínicas, históricas e sociodemográficas do público atendido em uma clínica-escola é imprescindível para oferecer um
cuidado ético, eficaz e qualificado. É a partir do conhecimento e reconhecimento das peculiaridades e necessidades de uma comunidade que se pode
determinar quando, onde e como cuidar dos que procuram ajuda. Este estudo objetiva, portanto, traçar o perfil e as necessidades das pessoas que
buscam atendimento psicoterápico no referido SPA e conhecer o caminho dos atendimentos realizados para estabelecer reflexões acerca da
adequação das práticas psicoterápicas elaboradas neste espaço. Pretende-se utilizar como tratamento metodológico a análise documental descritivarestritiva por intermédio dos prontuários dos pacientes atendidos nos anos de 2018 e 2019. Ressalta-se que todos os pacientes assinam um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido permitindo o uso de seus dados em pesquisas científicas. Os dados serão tabulados em uma planilha eletrônica e
analisados através do programa estatístico SPSS versão 22.0, utilizando-se de procedimentos de estatística descritiva (frequência, médias e
porcentagem) e inferencial (qui-quadrado e teste t de student). A pesquisa pretende recuperar também a história do serviço a partir da organização e
análise de seus documentos como relatórios de reuniões, dados de funcionamento, atas, desde o início do seu funcionamento.
Aluno: Janaina Cavalcanti
Aluno: Gabriela Pontes Benvindo da Silva
Aluno: Anne Narcizo Volotão

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

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

Título: A VIOLÊNCIA AUTO INFLIGIDA (SUICÍDIO) E SUAS CONSEQUÊNCIAS NOS FAMILIARES. A CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO
PARA A REALIZAÇÃO DA AUTOPSIA A PSICOLÓGICA
E-mail: rosane.albuquerque1960@gmail.com
Docente orientador: Rosane de Albuquerque Costa

RESUMO
Alberto Camus afirma, em o mito de Sísifo: "Só existe um problema filosófico realmente sério: é o suicídio" Concluir se a vida vale, de fato, ser vivida, é
responder à questão fundamental da filosofia. Em 1600 Shakespeare apresenta na peça teatral Hamlet a seguinte formulação: "Ser ou não ser? Eis a
questão" Essa pergunta é que nos servirá de guia para compreendermos as motivações afetivas, sociais, filosóficas ou relacionadas a transtornos
psíquicos, que levam a pessoa a atentar contra a própria vida. O suicídio é uma violência auto infligida caracterizada pelo comportamento intencional
de colocar fim a própria vida. Na história da humanidade já foi considerado como um ato de verdadeira liberdade. No entanto, atualmente passou a ser
considerado como o resultado de diversos fatores subjetivos nos quais o indivíduo comete esse ato buscando alívio do que o atormenta. Tal prática
está entre as dez causas de morte mais frequentes em muitos países no mundo, todavia, muitos profissionais da saúde ainda têm dúvida na hora de
definir a real causa da morte de muitas pessoas, gerando uma subnotificação, que afeta a propriedade dos registros de estatísticas. Além disso, esses
profissionais muitas vezes não são qualificados adequadamente para lidar com tal assunto, pois não tiveram oportunidade de se aprofundarem de
forma prática e teórica. Todo esse despreparo pode gerar bastante angústia e infelicidade para os familiares, amigos e colegas. Em vista disso, esta
pesquisa tem o objetivo de ajudar os familiares a compreender os motivos que levaram a pessoa ao suicídio, através da construção e validação de um
instrumento para a realização da autópsia psicológica e posteriormente utilizá-lo para avaliar mortes por suicídio. Este projeto usará uma entrevista
semiestruturada com os familiares desses indivíduos para conseguir entender e assim identificar a causa da morte. Esta entrevista deverá fazer uma
análise das respostas dos entrevistados que possuem ascendência ou descendência direta com a pessoa que cometeu suicídio, e o ato deve ter
ocorrido nos últimos três anos.
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RESUMO
Sendo vista como uma epidemia que assola o mundo, a obesidade, talvez agravada por uma cultura mundial e principalmente ocidental, que promove
o consumismo em excesso, mesmo sendo frequente em adultos, ela acaba refletindo em crianças e adolescentes, dado que essa doença acarreta em
diversas patologias fisiológicas e psiquiátricas, trazendo uma menor qualidade de vida para os mesmos. Além disso a sociedade acaba inserindo um
padrão de que o “bonito” é uma magreza exacerbada, gerando insatisfação corporal em indiv duos com sobrepeso e obesos. omo opção, enxergada
como mais fácil e eficaz, a Cirurgia Bariátrica, somente podendo ser feita após dois anos consecutivos falhos de tentativa de tratamento clínico
acompanhado de dietas e exercícios físicos, se torna a mais popular escolha de uma significativa parte da população, chamando atenção também de
adolescentes, visto que já é possível pessoas de 16 a 18 anos entrem nesse processo cirúrgico, com critérios além dos já previstos para a entrada no
processo como, o consenso dos responsáveis, a análise profunda dos riscos e benefícios cirúrgicos, e desde que a maturação física tenha ocorrido. Se
torna necessário o engajamento em mais estudos sobre essa temática, já que não se sabe as repercussões psicológicas que a cirurgia causa no
adolescente, sendo que este está no meio de formações físicas e psicológicas, envolto de construções e desconstruções. Acrescentado a isso, a
realidade da perda de peso imediata poder causar sofrimentos subjetivos no sujeito por não colaborar com a expectativa criada pelo paciente, sendo
necessária a produção de discussão sobre a relevância da Avaliação Psicológica dentro de todo esse processo, avaliando e analisando todos os âmbitos
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psicológicos da pessoa. Esse estudo tem como propósito de identificar e analisar por meio de uma revisão sistemática os impactos que podem ser
gerados na saúde do adolescente a partir da obesidade e suas repercussões e do processo cirúrgico que provoca a perda de peso imediata e após isso
uma revisão bibliográfica para averiguar fatores que originem a obesidade e suas consequências na saúde do adolescente, identificar possíveis riscos da
cirurgia bariátrica no desenvolvimento da população referida e além disso verificar os principais constructos essenciais na avaliação psicológica em
adolescentes candidatos para cirurgia bariátrica.
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RESUMO
O trabalho ocupa a maior parcela de tempo das nossas vidas e, por conseguinte, do nosso convívio social. Porém, nem sempre o trabalho traz em seu
bojo fatores que nos levem à realização profissional. Ao contrário, há situações em que o trabalho causa, ou mesmo é a própria causa de insatisfações
das mais diversas e dos mais variados níveis de insatisfações. (DEJOURS, 1992). No entanto é válido ressaltar que o trabalho é fundamental na
existência humana e pode ser entendido como uma ocupação produtiva adequadamente remunerada, exercida em condições de liberdade, equidade e
segurança, capaz de garantir uma vida digna a quem executa. (OIT, 2006-2015). Cabe ressaltar que a reação aos estímulos estressores varia de
indivíduo para indivíduo. Trata-se de uma experiência individual, pois cada qual tem sua estrutura física, psíquica e bioquímica, bem como varia dentro
do ambiente que este indivíduo está inserido (LADEIRA, 1996 apud SILVA, 2010). O presente estudo tem como objetivo apresentar técnicas de
prevenção documentadas na literatura científica, resultando em uma melhora na qualidade de vida do professor universitário, focando no seu bemestar e saúde mental. Será feita na UNESA- R9, pesquisa qualitativa, utilizando revisão sistemática da literatura. A Síndrome de Burnout em docentes
interfere nas Instituições Educacionais-IES e nos objetivos pedagógicos, levando os docentes a um processo de exaustão emocional e física,
ocasionando problemas de saúde, absenteísmo e intenção de abandono da profissão. Sua validade social inclina-se em identificar e contribuir para a
prevenção e o equilíbrio da saúde mental e bem-estar do professor no ambiente de trabalho, contribuindo também para a diminuição do estresse,
gerando benefícios futuros para a sociedade. Serão realizadas buscas nos seguintes bancos de dados: MEDLINE, Cochrane, Google Acadêmico, Scielo,
LILACS, PubMed, Bireme e PePSIC. Esperamos ampliar o conhecimento dos discentes sobre Burnout, contribuindo para aprimorar práticas na qualidade
de vida dos docentes na Universidade Estácio de Sá, Campus R9 durante o período de Agosto de 2020 à Julho de 2021.
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RESUMO
A presente pesquisa pretende identificar através de levantamento bibliográfico inicial que trabalhos que enfocam a violência contra a mulher (SANTOS,
2011; MENEGHEL, et al., 2013; MONTEIRO, SOUZA, 2007) apresentam ainda uma visão empírica em excesso por contraste a uma reflexão teórica do
problema, enquanto mantêm uma imagem estereotipada da mulher como vítima e do homem como agressor, em parte pela ausência ou pela
subutilização do referencial bourdiesiano que permitiria nesses trabalhos um aprofundamento das questões sociais e implicações em rede trazidas pelo
conceito de poder simbólico, bem como da investigação das trocas simbólicas ali contidas. Tal constatação é preocupante, pois alguns estudos com a
temática (DANTAS e MELO, 2008; NASCIMENTO, 2001; SOUZA, 2005) apontam razões para discordar dessa apreensão apressada da realidade,
enfocando essa violência não como contra a mulher, mas que se volta para ela ao final de um ciclo, do qual o homem é portador, mas não seu dono, é
seu agente, mas não seu produtor, e cuja olhada mais detida nos levaria à adoção da teoria comunicacional como a mais adequada para entender o
problema, pois faria com que se chegasse à forçosa conclusão de que é preciso fechar as pontas do ciclo e entende-lo não como fases em ordem, mas
como elos nos quais os agentes não atuam em causa tanto quanto são eles próprios efeitos da violência que praticam; o elo causal se tornaria
compreensível como uma circularidade pura e não na linearidade desatualizada de um homem agressor que injuria uma vítima mulher. A questão não
pode ser simplesmente encarada com uma condenação prévia do homem, pelo crivo de um olhar que o acolhe, mas na condição do agente da
dominação, o que aparentemente constrói uma oposição entre vítimas e agressores, desconsiderando assim toda uma sorte de fenômenos arrolados
no ínterim da mobilização dos papeis: cumplicidades, dependências, projeções identificatórias e casamentos de patologias. A violência contra a mulher
demanda um olhar psicológico além do olhar jurídico, que enfrente a violência também social, mas começando pelo emprego correto de termos que
favoreçam uma compreensão relacional do problema, não sua reificação na forma de agressores e vítimas, o que abre margem para a personalização
do agressor na figura de um homem e, ainda que não intencionalmente, a possibilidade para sua posterior estigmatização – ou, no menor dos cenários,
não ajuda a quebrar o ciclo da violência.
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RESUMO
O seguinte projeto de pesquisa visa colocar em análise os efeitos do trabalho com a literatura em espaços de privação de liberdade, a partir de uma
oficina literária coordenada por uma psicóloga em uma unidade socioeducativa de internação feminina do Rio de Janeiro. Parte-se da hipótese de que
a literatura é um instrumento de produção de saúde mental, e, consequentemente, de emancipação. Tendo em vista que não é comum que
psicólogos/as realizem atividades coletivas que envolvam a arte e a literatura, pois o sistema socioeducativo cobra da psicologia a prioridade aos
relatórios de reavaliação de medida demandados pelo Poder Judiciário, criar desvios ao lugar instituído para a psicologia em uma unidade de
internação mostra-se um caminho potente de produção de diferença e de saúde mental para as jovens e toda a comunidade socioeducativa. O objetivo
geral é investigar os efeitos da oficina no cotidiano da medida e para produção de saúde mental das jovens em privação de liberdade. Como objetivos
específicos, estão elencados: identificar como as oficinas impactaram a percepção de si e do mundo; mapear como a oficina contribuiu para o
desenvolvimento afetivo, social e cognitivo das jovens; evidenciar as forças instituídas e instituintes em relação ao trabalho com a literatura durante a
internação; e demonstrar a importância de incluir a literatura como integrante do processo socioeducativo. A pesquisa se desenvolverá tomando por
base os diários de campo produzidos nos três anos de oficina literária, bem como os textos produzidos pelas jovens. Através do olhar qualitativo para
os dados colhidos, serão realizadas análises de conteúdo e do discurso, à luz dos referenciais teóricos da Análise Institucional, de René Lourau, e da
Esquizoanálise, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Espera-se que a sistematização dessa prática traga insumos teóricos para o redesenho e continuidade
das oficinas, que produza reflexões sobre a prática da psicologia nas medidas socioeducativas de internação, e que possa impactar novas experiências
com literatura no sistema socioeducativo brasileiro.
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RESUMO
O projeto tem como objetivo promover uma pesquisa direcionada para o envelhecimento saudável, ajustado e com autonomia, analisar aspéctos
fundamentais para a qualidade de vida dos idosos. Espera-se que este estudo proporcione uma melhor produção de conhecimento e preparação na
formação de discentes na área da Psicologia, para que possam aplicar saberes e ivestigacões acerca de técnicas e dispositivos de dinamicas
psicoterápicas, e praticas voltada para este público alvo. Esta é uma pesquisa qualitativa, utilizando revisão sistemática da literatura, e tem por
objetivo, identificar as caracteristicas típicas do envelhecimento humano, compreender os fatores psicossociais relacionados a esse processo e refletir
sobre estratégias de declíneo cognitivo, promoção da saúde e longividade, investigação sobre "o segredo da longevidade" segundo percepções dos
próprios longevos, pois estudos apontam fatores que podem aumentar o tempo de vida. A percepção do próprio longevo, a respeito dos fatores
contribuintes para vida longa, são importantes, permitindo levantamento de cada fator e suas interações com as demais variáveis que promovem a
longevidade, e que dependem do embate, entre fatores prejudiciais que aniquilam a vida,e fatores saudáveis, que geram e preservam a vida, sobre o
qual a falta de controle social e do Estado torna pessimista a visão do futuro. É neste cenário que juntamente com os estagiários de psicologia será feita
uma inserção de técnicas terapeuticas em grupo com os idosos. Frente a essa diversidade de pesquisas e fatores apresentados, verifica-se que a
longevidade humana é um tema bastante complexo e que muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Feito o progresso para entender a função
e evolução dos fatores genéticos na longevidade humana, são necessários mais detalhes de estudos teóricos sobre como ocorrem as variações dentro
das populações, e como fatores socioeconômicos influenciam a seleção de forças que modelam a história de vida e proporcionem aos idosos mais
confiança e segurança no meio social e familiar, fazendo valer seus direitos assim como consta no estatuto do idoso. Serão realizadas buscas nos
seguintes bancos de dados: MEDLINE, Cochrane, oogle Acadêmico, Scielo, LILACS, PubMed, Bireme e PePSIC. Esperamos ampliar o conhecimento dos
discentes sobre a Longevidade Ativa , contribuindo para aprimorar práticas na qualidade de vida dos idosos na Universidade Estácio de Sá, campus
Niterói durante o período de Agosto de 2020 à Julho de 2021.
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RESUMO
Diante do cenário da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 é possível identificar uma profunda ruptura cultural, como nos demonstram as
recomendações da Organização Mundial da Saúde ao longo de todo o primeiro semestre de 2020, período durante o qual a enfermidade se espalhou
por todo o planeta. Novas formas de relações, mais distantes e reservadas, serão necessárias até que a pandemia seja controlada. Grandes
aglomerações, como eventos esportivos e culturais, devem ser evitadas, já que representariam um imenso potencial infeccioso; entretanto, até mesmo
as pequenas reuniões familiares são desaconselhadas pela OMS. O contato humano nunca foi tão ameaçador – e, ao mesmo tempo, tão desejado. O
isolamento social, ferramenta mais eficaz de combate à pandemia até que uma vacina eficaz seja elaborada e distribuída, produz por si só uma série de
sofrimentos, novos, gerados por esse contexto peculiar, ou antigos, encobertos anteriormente pela intensa rotina do século XXI. Acrescenta-se a isso
uma grande questão: a incerteza a respeito do mundo que emergirá da pandemia. Será possível retomar o antigo cotidiano, com os valores vigentes
até o fim de 2019? Ou surgirá uma nova maneira para o indivíduo relacionar-se com o mundo? Independente da resposta a essas questões, revela-se
axiomático de que o sujeito da pandemia se diferenciará daquele que habitava o mundo até 2019. O alastramento de uma doença infecciosa que
causou a paralização de boa parte da atividade econômica global pôs em xeque a compreensão que temos a respeito de nosso controle sobre a
natureza, uma das premissas mais fundamentais da organização do sujeito em comunidade. Embora experimentemos uma angústia relativa à incerteza
do futuro, vivenciamos paralelamente o luto de um futuro. Dessa maneira, com o objetivo de explorar as novas formas subjetivas intrínsecas ao
contexto da pandemia, o presente trabalho propõe-se a analisar algumas das múltiplas dimensões do sujeito da quarentena, ao considerar o fenômeno
da violência familiar gerada pela interdição dos corpos em situação de distanciamento social, a adaptatividade esquizoide diante da exigência do
retraimento, as novas configurações relacionais que se formaram derivadas de uma imperativa condição de virtualidade e a ferida narcísica gerada pela
substituição de um futuro esperado por uma grande incerteza. Através de uma abordagem psicanalítica, a pesquisa se debruçará sobre uma
fundamentação teórica, a partir de autores clássicos e atuais que se dedicaram ao estudo da sociedade, da cultura e do papel desempenhado pelas
relações objetais nas produções subjetivas, e em uma análise do discurso contemporâneo a partir das experiências relatadas publicamente por pessoas
em situação de isolamento. Destarte, acreditamos que será possível encontrar importantes pistas que indiquem as novas formas de subjetividade que
serão geradas por tão importante evento no decurso da humanidade.
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RESUMO
Este projeto de pesquisa visa incentivar o uso de literatura infanto-juvenil como instrumento para o atendimento terapêutico de crianças e
adolescentes acompanhados no Serviços de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Estácio de Sá unidade Sulacap. Tem como hipótese que o uso
dessa literatura favorece o diálogo e o estabelecimento do vínculo terapêutico e serve como veículo para expressão de emoções, alívio de tensões,
elaboração de conflitos, auxiliando tanto na identificação quanto no manejo de mecanismos psicológicos. Além disso, a dimensão lúdica presente nas
histórias infanto-juvenis potencializa a criatividade, a imaginação, a simbolização, estimulando o desenvolvimento emocional, cognitivo e social da
criança e do adolescente. Tendo em conta esses importantes aspectos da literatura infanto-juvenil, este projeto de pesquisa pretende, do ponto de
vista metodológico, fazer uma breve revisão bibliográfica sobre o uso desta literatura na clínica psicológica, tomando por referência as bases públicas
de pesquisa on line. Será, contudo, na análise das histórias que mais se destacam no universo infanto-juvenil que este projeto encontrará sua maior
contribuição. Esta análise terá por objetivo cernir quais delas têm maior potencial para trabalhar temas e problemas habitualmente presentes na
psicoterapia com crianças e adolescentes. Com base nesse levantamento, a pesquisa elaborará um banco de dados e um catálogo a serem acessados
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pelos professores e alunos do curso de Psicologia da UNESA, especialmente aqueles do SPA da unidade Sulacap; oferecerá oficinas de contação de
estórias e do uso de livros no processo psicoterápico; apresentará os dados iniciais e os resultados na Semana da Psicologia e no Seminário de Iniciação
Científica, e, por fim, gerará artigos para publicação. Importante notar que, especificamente no que diz respeito ao banco de dados e ao catálogo, a
pesquisa espera que eles sejam adotados por equipes das mais diferentes orientações teórico-clínicas, que poderão trabalhar as histórias, seu
conteúdo, sua função nos casos e o manejo da queixa ou do problema das crianças e adolescentes segundo seus próprios referenciais. Trata-se,
portanto, de um projeto cujos produtos servirão ao curso e ao SPA de modo amplo e cooperativo, encontrando aí uma das fontes de sustentação e
relevância.
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RESUMO
O objetivo do projeto em questão é analisar os impactos do período de quarentena e isolamento social decorrentes da pandemia pelo
coronavírus/COVID-19 na formação acadêmica e atuação profissional do(a)s estudantes universitário(a)s do curso de graduação em Psicologia da
Universidade Estácio de Sá (Petrópolis). Em paralelo, pretende-se: 1) Mapear os impactos da pandemia na formação acadêmica do(a)s estudantes; 2)
Identificar os efeitos da quarentena para a saúde mental desta população; 3) Analisar como as condições sociais do(a)s estudantes influenciam na
forma como vivenciam o período de isolamento/quarentena; 4) Projetar os impactos da pandemia na futura atuação profissional do(a)s estudantes; e
5) Elaborar ações de acolhimento e apoio aos discentes durante e após este período. Os referenciais teórico-metodológicos escolhidos partem da
psicologia da saúde, psicologia do trabalho e do campo da saúde mental. A metodologia adotada será de cunho qualitativo e exploratório, com revisão
bibliográfica e investigação teórica, baseada em reuniões coletivas do orientador com o(a)s orientando(a)s para realização de atividades de orientação,
supervisão, leitura e discussão coletivas de materiais científicos (artigos publicados, livros, relatórios etc), sistematização de dados e achados de
pesquisas já publicadas, organização de eventos acadêmicos e elaboração de produtos científicos (como artigos, palestras, grupos de estudo etc).
Pretende-se, portanto, reunir e sistematizar dados bibliográficos acerca da temática “pandemia pelo ovid19” e posteriormente analisar seus efeitos
para a vida acadêmica e atuação profissional do(a)s estudantes assim como seus impactos para a saúde mental desta população. Desta forma, o
presente projeto de pesquisa possui relevante função na produção de dados e informações que possam servir de base para o planejamento e
elaboração de estratégias de ação por parte do curso de graduação em Psicologia da Universidade Estácio de Sá (Petrópolis) visando o suporte e
acolhimento aos estudantes durante e após o período de quarenta e de isolamento social decorrentes da pandemia pelo coronavírus/COVID-19. Por
fim, destaca-se que o projeto em questão não gerará custos diretos para sua realização e continuidade.
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RESUMO
O conceito de estigma é central nos estudos em psicologia social e microssociologia, mantendo seu vigor após meio século da publicação do livro de
Erving Goffman em 1963 (Tyler & Slater, 2018). A primeira noção de estigma referenciada por Goffman (1988), já na introdução da obra, se refere à
utilizada na Grécia Antiga como sinal marcado no corpo cujo objetivo seria identificar publicamente o seu portador como indivíduo a ser evitado.
Pessoas marcadas com sinais corporais eram tipicamente os traidores, escravos e criminosos em geral. Na Idade Média, a referência ao estigma como
sinal se modifica pela relação com as chagas produzidas por doenças, o que aproxima a ideia do estigma de uma leitura natural da diferença (Goffman,
1988). Goffman delimitou os tópicos a serem estudados sobre o estigma e os pesquisadores que o sucederam mantiveram-se no estudo dos tópicos
que ele já tinha previsto (Parker, 2013): Na literatura, os estigmas são comumente divididos em tipos da mesma forma que Goffman fez, definindo-se o
tipo a ser estudado com base no atributo depreciado (Tyler & Slater, 2018). Segundo Ferreira (2010), a porta de entrada para os estudos em psicologia
social se deu a partir da obrigatoriedade do seu ensino determinada pelo parecer 403/62 do Conselho Federal de Psicologia. Na década seguinte,
conforme relembra erreira (2010 , a formação do alunado teve como livro guia a publicação “Psicologia Social” de Aroldo Rodrigues e colaboradores,
cujo foco era dado à psicologia social norte-americana, de ênfase na pesquisa experimental (Rodrigues,Assmar & Jablonski, 2000). A psicologia social
norte-americana se dedicou ao estudo das condições do preconceito e da discriminação, principalmente através do exame de atitudes (Ferreira, 2010).
A partir do final da década de 1970 aumentaram as cr ticas a este foco restrito da psicologia social mais “psicológica”, encontrando formulação em
1984 com a publicação do livro de Silvia Lane e anderle odo, “Psicologia Social o omem em Movimento”, abrindo caminho para a perspectiva da
Psicologia Social Crítica nos currículos universitários (Ferreira, 2010). No Brasil, a inserção do conceito de estigma se deu principalmente a partir da
publicação do livro de Goffman que teve sua primeira edição brasileira em 1988. Os estudos do preconceito seguiram um desenvolvimento em certa
medida independente dos estudos sobre estigma, sendo mais relacionados à psicologia social norte-americana, principalmente a partir do livro de
Gordon Allport em 1953, “Sobre a Natureza do Preconceito”. Se o processo de ensino sobre estigma não considera além da teoria de Goffman, e se
esta leitura enfatiza apenas uma definição atributiva, pode-se prever um prejuízo à real compreensão deste conceito central à psicologia social, na
medida em que pode ser tomado como sinônimo de marca ou rótulo, ou ainda não ser satisfatoriamente distinto da definição de preconceito. Segundo
Link e Phelan (2001), o estigma só ocorre porque conta com a participação de processos interiores aos indivíduos estigmatizados. Nesse sentido, o
estigma também se diferencia do conceito de rótulo (label) com que as teorias sociais definem processos específicos de atribuição de qualidades
pejorativas aos outros (Scambler, 2011).
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RESUMO
A violência Infantil pode ser classificada como um problema de saúde pública no Brasil apresentada de diferentes maneiras na sociedade, sendo:
sexual, física, psicológica, urbana e negligência. O fenômeno geralmente ocorre nos lares das vítimas, sendo seus próprios cuidadores e/ou familiares
os perpetradores. A literatura, portanto, aponta a violência intrafamiliar como de maior ocorrência em crianças e adolescentes, afetando diretamente
o seu desenvolvimento enquanto sujeito e produzindo consequências psicológicas de curta, média e longa duração, podendo perdurar-se por toda a
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vida (GOMES, DESLADES, VEIGA et. al., 2002). As crianças vítimas de violência encontram-se em situação de vulnerabilidade por serem submetidas a
viver em um ambiente agressor, tonando-se uma violência normalizada, como se fizesse parte do processo de educação negligenciando a gravidade do
fenômeno e perpetuando os casos violência e consequentemente, seus efeitos psicológicos prejudicando o desenvolvimento saudável das vítimas. O
intuito dessa pesquisa consiste em apresentar os indicadores dessa violência apontados na literatura através de uma revisão bibliográfica, o que, no
futuro, poderá nortear os profissionais a identificação desses fenômenos e na elaboração de proposta de intervenção, interrompendo ciclos e
ressignificando vidas. Considerando a relevância do tema e as poucas produções científicas com esse enfoque, identificar e analisar as consequências
psicológicas apresentadas por essas crianças será imprescindível, a fim de sinalizar uma possível violência sofrida. O projeto propõe uma revisão
sistemática utilizando os descritores : "child abuse", "child abuse and Brazil", "violence against child", "psychological effects of child abuse in Brazil" e
"consequences of child abuse in Brazil", nas bases de dados PubMed e SciELO e uma revisão documental nos relatórios VIVA/SINAN e do IBGE sobre as
notificações de violência infantil no Brasil, analisando os dados fazendo uma correlação entre a natureza dos casos notificados com as consequências
biopsicossociais encontradas na literatura.
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RESUMO
Os jogos digitais e analógicos não se limitam ao entretenimento apenas e já têm sido usados há quase quatro décadas para comunicar temas de saúde,
visando algo mais além de promover diversão. Se a princípio estas eram iniciativas esporádicas, hoje os health games representam uma indústria
relevante e influente em todo o mundo. Seu poder de engajar e levar conteúdo ao público, especialmente os mais jovens, é um modo promissor para
educar sobre saúde. Este uso é ainda mais relevante no momento atual, em que a pandemia do novo coronavirus torna a questão de saúde mais
proeminente e deixa a todos mais dependentes das novas mídias. Aprofundando esta necessidade de informações acessíveis e confiáveis as sucessivas
ondas de fake News sobre o COVID19 que têm sido propagadas na Internet podem efetivamente custar muitas vidas ao país. Dentro deste contexto,
merecem especial atenção as favelas de nosso estado, cujas peculiaridades sociais e geográficas tornam seus habitantes mais vulneráveis à
disseminação do vírus, agravando ainda mais as desigualdades que afligem tais grupos. Todos estes fatos tornam relevantes e necessárias ações de
comunicação em saúde em formatos mais impactantes e inovadores para tais públicos em especial. Face a esta situação, o objetivo deste projeto é
pesquisar e desenvolver formas de comunicação em saúde para estes grupos mais vulneráveis através de artefatos lúdicos (pequenos jogos digitais,
jogos analógicos e outros formatos interativos). Para este fim, iremos empreender uma pesquisa bibliográfica sobre conceitos e técnicas de game
design como a retórica procedimental, jogos epistêmicos e participação em jogos, bem como outras diferentes técnicas e abordagens que possam ser
incorporadas ao processo de criação de jogos, como Design Thinking e design participativo. Também serão buscadas informações relevantes sobre as
favelas para garantir a eficácia da comunicação, tendo como ponto de partida o jornal “ oz das omunidades”, a organização “Redes da Maré”, o
“Observatório de avelas” e o “Dicionário de avelas Marielle ranco”. Serão então idealizados diferentes formatos de propostas para intervenções
lúdicas tendo em consideração as metodologias de game design estudadas e as peculiaridades do público-alvo. As propostas mais promissoras serão
então realizadas em formato de protótipo e testadas pela equipe, para então sofrerem eventuais correções e ajustes para então serem disponibilizadas
ao público. Esta pesquisa também incorporará conceitos da Ecologia das Mídias, no sentido de considerar que os jogos e atividades lúdicas não são
introduzidos na sociedade em um ambiente estéril, mas interagem com as diversas formas midiáticas previamente existentes (programas de TV,
jornalismo impresso, vídeos do Youtube, interações nas redes sociais, memes, etc.). Dessa forma, será dada especial atenção a modos de potencializar
estas relações a fim de tornar as mensagens dos jogos mais impactantes e significativas para o público.
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RESUMO
É percebido que o número de alunos que evadem dos cursos de Ensino Superior por conta das diversas dificuldades de aprendizagem tem sido
crescente a cada semestre. Alunos se desestimulam e por não saber o motivo do seu insucesso evadem dos cursos. Na atualidade, observa-se que as
atividades trabalhadas por meio de Metodologias Ativas estão cada vez mais presentes, a fim de desenvolver um diferencial pedagógico e despertar o
interesse dos “aprendentes.” om isto, o uso de atividades gamificadas torna as atividades mais interessantes por conta do uso de elementos
encontrados nos jogos. O objetivo do trabalho é aplicar a gamificação como estratégia para atividades de raciocínio lógico em “aprendentes” que
apresentam dificuldades no aprendizado. Entre os Objetivos Específicos estão: apresentar, teoricamente, a aplicabilidade e a abrangência da
gamificação em atividades de raciocínio lógico para alunos de Ensino Superior; identificar as atividades utilizadas para o desenvolvimento do raciocínio
lógico; identificar qual a sequência de oferta de atividades que irão ser aplicadas para avaliação do desenvolvimento do raciocínio lógico; e, aplicar uma
sequência lógica como contribuição à melhoria do desempenho acadêmico destes alunos através de atividades gamificadas diversas e do jogo de
raciocínio lógico. Esta proposta versa com a finalidade inclusive de evitar a evasão uma vez que, a dificuldade de aprendizagem é o principal fator de
evasão. Bem como, melhorar a qualidade de vida do aluno uma vez que, este passará a ter redução de suas dificuldades de aprendizagem por conta
das atividades que serão propostas através do jogo de raciocínio lógico. Assim, o presente estudo se propõe utilizar as Metodologias Ativas no âmbito
da gamificação, através da ferramenta de jogos para aprendizagem, como indicação na oferta das atividades de raciocínio lógico. Uma vez que a
proposta traz o aluno como parte importante e principal no processo de aprendizagem, enxerga-se que os resultados esperados, possivelmente,
poderão ser alcançados.
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RESUMO
As inúmeras atividades econômicas têm utilizado modelos de inteligência artificial para alavancar seus resultados. O uso da inteligência artificial tem
propiciado maior rastreabilidade e monitoramento de produtos, serviços e pessoas, resultando na criação de novos valores. Com a inteligência
artificial, organizações públicas e privadas estão alcançando novos patamares de produtividade, flexibilidade, qualidade, adaptabilidade,
gerenciamento e personalização. No entanto, o uso massivo da inteligência artificial ainda não foi capaz de prover soluções totalmente aplicáveis para
os diversos níveis de um processo organizacional. Além disso, a literatura de computação ainda aponta lacunas a serem preenchidas por estudos e
experimentos adicionais, especialmente aqueles que utilizam casos reais. Uma das maneiras de suprir essas carências é por meio do aprofundamento
do estudo e aplicação de modelos de inteligência artificial baseados em sistemas sensíveis ao contexto.
Por meio da obtenção de dados
contextualizados no espaço, no tempo e nas experiências do usuário, os fatos acerca do contexto de utilização indicam possíveis predições para as
organizações que resolvem aplicar os modelos de inteligência artificial em suas atividades e planejamentos. Nesse sentido, o contexto de utilização
pode ser descrito por meio de lógicas formais ou regras. O principal conceito atrelado ao uso de regras na representação do contexto é o de que é
possível realizar o mapeamento completo dos problemas do domínio por meio de um número adequado de regras e lógicas que representem o
raciocínio de um especialista. Sob esse arcabouço conceitual, este projeto de iniciação científica tem por objetivo explorar a criação de uma ferramenta
para análise preditiva, tendo como base técnica a literatura de computação relacionada a sistemas sensíveis ao contexto e sistemas baseados em
regras. Por meio desse projeto, procura-se introduzir ao aluno assuntos da área de inteligência artificial, notadamente sob um aspecto científico, mas
que contenham um viés prático e aplicável às demandas de mercado, às necessidades governamentais ou aos pleitos sociais.
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