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Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS COM CONTEÚDO DE SAÚDE NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO DE PACIENTES

Docente orientador: Gabriel Schnitman 

RESUMO
Introdução: Ferramentas digitais estão sendo utilizadas progressivamente como intervenções que auxiliam no processo de educação em saúde para 
pacientes, oferecendo evidências de efetividade em diversos parâmetros como a melhor compreensão de informações e melhor adesão a condutas 
médicas adotadas. Pacientes e familiares apresentam dificuldade em absorver informações importantes oferecidas por profissionais de saúde durante 
suas visitas clínicas. A utilização de ferramentas digitais multimídia na educação de pacientes é eficaz em todas as faixas etárias e em contextos 
variados. O uso de recursos audiovisuais pode aprimorar o aprendizado do paciente e promover melhor adesão ao tratamento. Para melhorar a 
compreensão e participação dos pacientes, o uso de materiais educacionais em um nível simples, preferencialmente com fotos e ilustrações, pode 
atingir um maior número de pacientes e promover melhores resultados na orientação médica. Justificativa: O presente estudo irá contribuir para 
avaliar a introdução de uma ferramenta digital capaz de contribuir com adesão terapêutica, melhora na qualidade de vida e aprimoramento na 
retenção de conhecimento do paciente sobre sua condição de saúde. Objetivo: Avaliar a implementação e o impacto de recursos digitais como 
ferramenta auxiliares no processo de educação de pacientes em variados contextos médicos. Metodologia: Este será um estudo prospectivo quali-
quantitativo para avaliar a viabilidade, aceitabilidade e impacto da introdução de recursos digitais na educação de pacientes, utilizando animações 
multimídia como manual orientativo para determinadas doenças em instituições públicas do município de Alagoinhas (BA). O tamanho da amostra 
para o estudo será detalhado por cada projeto individual, de acordo o tamanho amostral mínimo necessário para cada projeto, que incluirá pacientes 
de diferentes áreas, como neurologia, cirurgia geral, clínica médica e obstetrícia. Os conteúdos ofertados serão sobre tratamento e adesão 
terapêutica, orientações pós-cirúrgicas e orientações para melhorar a expectativa pré-parto. Estes serão conteúdos médicos, baseado em evidências, 
preservando uma linguagem engajadora, simples e clara de maneira que desenvolva a participação ativa do público no seu processo de saúde-doença.
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Aluno: Vitória Miranda Sacramento Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Gabryella Miranda Campos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Katharine Guerra Cunha Veiga Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Aderbal Dantas da Silva Junior Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título: VARIAÇÃO SAZONAL E ASPECTOS-CLINÍCOS E EPIDEMIOLÓGICOS DE ZOONOSES NA MACRORREGIÃO NORDESTE DA BAHIA

Docente orientador: Dayana da Silva Correia

RESUMO
Informações epidemiológica de zoonoses, análise temporal, considera a distribuição do número de casos notificados e confirmados (segundo critério 
laboratorial, vínculo epidemiológico e pela clínica). Considerando a importância da identificação de fatores como o preenchimento adequado da ficha 
de notificação das zoonoses, para o conhecimento do impacto do agravo à saúde de uma população, bem como a importância de conhecer as 
mudanças climáticas que poderão contribuir para a compreensão da expansão geográfica dos agentes transmissores, cujos fatores podem contribuir 
para prevenir epidemias e permitir tempo suficiente para que os sistemas de saúde se organizem. Com o intuito de construir novos saberes dentro da 
macrroregião nordeste da Bahia, a perspectiva multidisciplinar, que é imprescindível no desenvolvimento de ações de pesquisa.  Objetivo: Avaliar a 
influência da variação sazonal nos aspectos clínicos e epidemiológicos na incidência de zoonoses na Macrorregião nordeste da Bahia. Analisar os perfis 
epidemiológicos dos casos de dengue, leptospirose e leishmaniose viceral na Macrorregião Nordeste da Bahia, determinando sua distribuição espacial 
e temporal, no intuito de disponibilizar uma base de dados ampla e atualizada que possa complementar projetos de controle que visam a impedir a 
perpetuação das doenças. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e observacional. Os dados secundários serão obtidos, por 
meio de consulta à base de dados Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SUVISA), disponibilizados pelo Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS), no endereço eletrônico. A análise será realizada a partir do ano de 2012 a 2020, abrangendo as cidades 
localizadas na Macrorregião Nordeste da Bahia.  Com o intuito de construir novos saberes dentro da macrroregião nordeste da Bahia, a perspectiva 
multidisciplinar, que é imprescindível no desenvolvimento de ações de pesquisa.  Resultados esperados: Este projeto visa promover informações de 
variação sazonal, aspectos clínicos e epidemiológicos de zoonoses, preenchendo uma lacuma no entendimento dos padrões sazonais da Dengue, 
Leptospirose e Leishmaniose viseral. Além disso, este projeto propõe criar, informativos digitais e impressos, afim de garantir a transmissão do 
conhecimento para  estudantes de rede pública.
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Aluno: Diego dos Santos Simões Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Luna Brenda Carvalho Abade Moura Batista Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Gabriela Santos Nascimento Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Daiane da Silva Santos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A EFETIVIDADE DA CAMPANHA SINAL VERMELHO NA CIDADE DE MANAUS/AM: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DADOS COLETADOS JUNTO ÀS 
DELEGACIAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES CONTRA A MULHER

Docente orientador: Dayla Barbosa Pinto

RESUMO
É de conhecimento público e notório, a crise sanitária enfrentada mundialmente em decorrência da doença COVID-19, ocasionada pelo novo 
coronavírus. A pandemia apresenta proporções globais e, mesmo com os mais variados esforços de governantes ao redor do mundo, ainda não pôde 
ser contida, não havendo sequer cura cientificamente comprovada para tal doença. Como uma das primeiras e principais medidas de enfrentamento 
da pandemia, instalou-se ao redor do mundo a obrigatoriedade do distanciamento 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. A verdade é que 
o caos, instalado pela pandemia, revelou claramente as limitações em praticamente todas as áreas essenciais (saúde, saneamento básico, governança 
pública, segurança), inclusive, no que tange a segurança de milhares de mulheres no município de Manaus. A determinação de completo 
distanciamento social, bem como o alto risco de contaminações em locais com grande aglomeração de pessoas facilitou a ação dos agressores bem 
como permitiu que estes tivessem maior controle sobre as vítimas, dificultando e impedindo que estas pudessem acessar os órgãos responsáveis, por 
meios telefônicos, via internet e/ou presencialmente, com isto, muitas se viram encurraladas e amedrontadas, desamparadas. Diante desse contexto, 
tornou-se uma preocupação para o Conselho Nacional de Justiça a necessidade urgente de uma intervenção silenciosa e capaz de alcançar essas 
mulheres de uma maneira simples, inusitada e efetiva. Nesse ínterim, foi instituída a Campanha Sinal Vermelho, instituída pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), no sentido de combater a violência doméstica contra mulheres. Em Manaus, bem como no restante do Brasil, a violência doméstica 
contra mulheres não é nenhuma novidade e traz consigo uma deficiência do Estado em promover formas efetivas de combate e prevenção a esta 
forma de violência que pode ser física, psicológica, em todas as suas formas, durante o distanciamento social que vivenciamos até a presente data. 
Esse tipo de violência se mostra de uma maneira atroz, sempre covarde, mas principalmente encoberta pelo medo e desespero que acomete a 
população, e diante de tudo isto a dificuldade em denunciar os agressores fora crucial para que o CNJ viesse a organizar e implementar a campanha 
que tem como foco a ajudar mulheres em situação de violência a pedirem ajuda em farmácias. Sendo assim, sabendo que as Delegacias Especializadas 
em Crimes contra a Mulher serão as instituições competentes para o recebimento de denúncias decorrentes da Campanha "Sinal Vermelho" na cidade 
de Manaus/AM, importa avaliar e compreender a efetividade de tal campanha, buscando-se alcançar tal objetivo por meio dos dados a serem 
coletados junto às referidas Delegacias Especializadas mediante envio de e-mail e realização de reuniões,, os quais certamente irão evidenciar os 
resultados da implementação do projeto até a presente data.

E-mail: dayla.pinto@estacio.br

Aluno: Vitória Gadelha de Freitas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Dharla Yasmin Carvalho Gomes da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aline de Moraes Cavalcante Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adriane Ozorio de Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O CUMPRIMENTO E A EFETIVIDADE DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO 
AMAZONAS E DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

Docente orientador: Dayla Barbosa Pinto

RESUMO
Em maio de 2009 entrou em vigor a Lei nº 131/2009, conhecida como Lei da Transparência, alterando alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei nº 101/2000), exigindo que as informações orçamentárias e financeiras fossem disponibilizadas em tempo real. Em 2011 a legislação de 
transparência pública ganhou um importante reforço com a Lei nº 12.527/2011, popularmente conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), que 
definiu procedimentos com vistas a facilitar o acesso à informação pelos cidadãos. Os Portais da Transparência foram criados como importantes 
ferramentas para a prática da Accountability pelos gestores públicos e para a participação dos cidadãos, tanto no controle social como na fiscalização 
do uso do dinheiro público. Com base nessas determinantes esta pesquisa tem como problemática saber se as informações postadas nos portais da 
transparência do Estado do Amazonas e do Município de Manaus estão cumprindo as determinações constantes na legislação vigente e se estas 
informações são efetivamente de fácil acesso e compreensão por parte dos usuários. Portanto, dentro de critérios pré-estabelecidos pela 
Controladoria-Geral da União, com base nas normativas existentes, o objetivo deste trabalho é investigar o cumprimento da lei de acesso à 
informação nos portais da transparência do Estado e do Município, em busca da efetividade do direito à informação dos usuários. A metodologia 
deste estudo consiste em um levantamento bibliográfico, uma análise e uma avaliação das informações postadas nos Portais da Transparência do 
Estado do Amazonas e do Município de Manaus, com a complementação da pesquisa por meio de envio de e-mails e/ou realização de reuniões para 
fins de esclarecimento de eventuais dados inexistentes ou insuficientes nos respectivos portais transparência avaliados. Tal proposta trará benefícios 
relevantes para o desenvolvimento da sociedade, pois se terá conhecimento da estrutura e da qualidade das informações fornecidas nos portais da 
transparência dos entes Estadual e Municipal. Isso possibilitará possíveis melhorias nos respectivos portais, e ainda, tornará a participação popular 
efetiva, no tocante ao acompanhamento dos gastos com recursos públicos.
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Aluno: Ricardo Sales Launé Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Beatriz Aguiar Cavalcante da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: RASTREAMENTO E PERCEPÇÃO QUALITATIVA DE PARASITOSES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BOA VISTA

Docente orientador: Iara Leão Luna de Souza

RESUMO
Enteroparasitoses são uma das principais causas de morbidade e mortalidade humana (BASUALDO, 2007; FREI, 2008). As endoparasitoses são, com 
frequência, vistas em seres humanos e, nos países em desenvolvimento como o Brasil, representam um relevante entrave na saúde pública (BASSO et 
al., 2008). Enteroparasitas podem ser encontrados em áreas urbanas e rurais, tendo ampla difusão geográfica (FONSECA et al., 2010). Isso é devido à 
tríade epidemiológica de doenças parasitárias, ou seja, a relação entre as condições do hospedeiro, o parasito e o meio ambiente (SANTOS, 2010). Há 
cerca de 2 bilhões de pessoas que apresentam infecção por helmintos e desses, aproximadamente 300 milhões apresentam importante morbidade em 
aspectos médicos (WHO, 2008; OPS/WHO, 2014).A prevalência das endoparasitoses está relacionada com uma articulação de vários fatores, como 
água e alimentos contaminados, precárias instalações sanitárias, práticas de higiene desapropriadas, faixa etária e escolaridade do hospedeiro 
(MACHADO et al., 1999). O predomínio da contaminação por esses parasitos alcançou pequeno decaimento em todos os níveis sociais (FERREIRA; 
FERREIRA; MONTEIRO, 2000), porém, ainda se apresenta como bom indicador das condições econômicas, sociais e culturais de uma população 
(KOMAGOME et al., 2007).Parasitos se estabelecem, com afinidade, em hospedeiros expostos a condições de saneamento básico deficientes, com 
pequeno grau de instrução (escolaridade) e com hábitos de higiene inadequados (BASSO, 2008). Dessa maneira, parasitoses representam um 
problema de saúde grave, de modo que algumas estão relacionadas à morbidade oriundo da má nutrição que, por conseguinte, implica deficiências no 
aprendizado e no desenvolvimento físico (LUDWIG, 1999), além de, em casos mais graves, levar ao óbito (ROCHA, 2000).Em consequência da 
frequência de infecções parasitárias, da ação patogênica dos parasitos e, devido à fragilidade da populção em relação a agentes infecciosos, o 
presente projeto tem como objetivo avaliar a prevalência das infestações por enteroparasitos na população da capital de Roraima, Boa Vista, 
localizado no extremo norte do país. Adicionalmente, objetiva-se relacionar qualitativamente índices parasitários com o conhecimento, os hábitos de 
vida e as condições socioeconômicas que tais pessoas possuem, visto que isso viabiliza o conhecimento sobre o contexto das endoparasitoses nessa 
população e, como consequência, possibilita uma intervenção educacional sobre as formas de evitar as parasitoses intestinais. Para isso, a pesquisa 
será realizada no município de Boa Vista, Roraima. Notadamente, em unidades básicas de saúde (UBS) de Boa Vista. 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 UBS e que aceitem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados qualitativos será 
realizada por meio de uma entrevista aberta semiestruturada, contendo 10 (dez) 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). Devido ao atual cenário pandêmico, as entrevistas poderão ser realizadas de respeitando o distanciamento social, utilizando álcool em 
gel e máscaras durante todo o tempo. Adicionalmente, os dados qualitativos serão avaliados através do método de análise de conteúdo (BARDIN, 
2011).

E-mail: iara.leao@estacio.br

Aluno: Isabella Pedrita Ramos da silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Janice Pereira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Medicina Veterinária

Título: CARACTERIZAÇÃO E CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA AQUICULTURA EM RORAIMA

Docente orientador: Juliana Cristina Nogueira Colodo

RESUMO
Esta pesquisa apresentará um estudo da caracterização da aquicultura e da viabilidade econômico e financeira da atividade no Estado de Roraima. 
Através da aplicação de um questionário semiestruturado aos piscicultores será possível caracterizar a produção piscícola em Roraima. Será realizada 
uma pesquisa bibliográfica exploratória a fim de se obter dados em relação a todos os custos que de alguma forma envolvam a criação e manutenção 
de um estabelecimento de produção de peixes, assim como a receita prevista para o mesmo em um dado período.  Essa pesquisa demonstrará os 
inúmeros fatores que corroboram, para que os possíveis novos investidores, tenham uma diminuição dos riscos de se investir neste setor da economia 
e uma possível garantia de retorno do investimento. Neste trabalho será destacado a importância do estudo de viabilidade econômica, que se mostra 
essencial para se determinar a viabilidade ou inviabilidade do investimento na piscicultura, assim como a tomada de decisões durante o 
empreendimento. O Brasil ocupa a 8ª posição mundial na produção de peixes continental no mundo e a 13ª posição mundial na produção de pescado 
(FAO, 2020). Apesar destes fatos, o consumo de peixes no Brasil ainda é baixo. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR, 2018) o 
brasileiro consome aproximadamente 9 kg/hab/ano, sendo que em algumas regiões este consumo é superior devido ao hábito cultural de regiões 
ribeirinhas e preço mais acessível quando comparado às carnes bovina, suína e de frango. Segundo os dados do IBGE (2017) é possível inferir a 
existência de um amplo espaço para a ampliação e diversificação dessa atividade, em que a região norte apresentou uma estimativa de produção de 
pescado oriundo da atividade da piscicultura entorno de 149,75 mil toneladas, isso referenciando aos dados estatísticos do ano de 2016. Dentre os 
estados da região norte, Roraima ocupa a 2ª posição em produção de peixes, sendo que 98% de sua produção é de tambaqui (IBGE, 2017). Segundo os 
dados da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento de Roraima (SEPLAN-RR, 2020) há 1.131 piscicultores no Estado abrangendo uma 
área 2.333 ha de lâmina d´água, mas não há uma caracterização da piscicultura roraimense, como o tamanho da produção de cada piscicultor, preço 
pago ao produtor, sistema de cultivo, índices zootécnicos da produção, se recebem assistência técnica etc. Estes dados são escassos e conflitantes na 
literatura. Um exemplo é a produção da piscicultura em Roraima, onde os dados da SEPLAN-RR indicam uma produção de peixes da ordem de 10.500 
ton em 2019 e no anuário de 2021 da Peixe BR uma produção de 17.500 ton em 2019. A escassez de dados na literatura não nos permite concluir 
quais os anseios do produtor e a percepção que ele tem de sua produção. Embora nos últimos anos o número de pesquisas em relação a piscicultura 
do Estado de Roraima tenham aumentado, poucas pesquisas avaliam as informações de natureza econômica sobre essa atividade de uma maneira 
geral, especialmente àquelas envolvendo as comparações entre o desempenho ou resultados contabilizados pelos diferentes produtores nos distintos 
municípios, abrangendo questões extremamente relevantes, tais como: assistência técnica, aspectos produtivos, comercialização e consumo do 
pescado oriundo da própria atividade. A análise de risco nessa atividade, constitui-se como um aspecto importante para o crescimento e 
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sustentabilidade dessa produção, uma vez que possibilita aplicar características de sensibilidade econômica vinculada à ferramenta de análise de risco 
de investimento em atividades piscícola, cujo método desponta como um grande aliado na tomada de decisão para o investimento no setor (BARROS 
et al, 2016; SEBRAE 2012, SEBRAE 2002). O presente estudo vinculou-se a proposta de caracterizar a piscicultura roraimense através da aplicação de 
um questionário semiestruturado, contendo questões em relação à propriedade, ao cultivo e a comercialização dos peixes, além de avaliar a análise 
de investimentos da atividade, a partir dos questionários respondidos e pela pesquisa bibliográfica descritiva, sob uma abordagem metodológica 
dialética, de caráter exploratório, pois busca analisar as causas e efeitos dos fenômenos que contribuem para o desenvolvimento do segmento da 
piscicultura em Roraima.

Aluno: Leonardo Luiz Ferreira da Silva Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/IES

Título: COMPREENSÃO DOS TUTORES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE PETS, CARACTERIZAÇÃO DE RÓTULOS DE RAÇÃO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE 
DIETAS NATURAIS

Docente orientador: Juliana Cristina Nogueira Colodo

RESUMO
O crescimento do mercado pet e a importância no ambiente familiar exige o desenvolvimento de alimentos de alta qualidade. Com tantas opções de 
rações comerciais e informações sobre dietas naturais, o tutor tende a ficar confuso em qual dieta ofertar ao seu animal. Muitos tutores não 
conseguem decifrar as informações contidas nos rótulos e podem ser levados a comprar uma determinada ração com base na foto impressa no saco 
da ração, outros tutores escolhem a ração pelo preço em detrimento da qualidade e há ainda aqueles que alimentam seus cães com as sobras do 
alimento preparado para a família. Uma parcela dos tutores também busca a alimentação natural, em que este tipo de alimentação promete mais 
benefícios ao animal que as rações comerciais. É sabido que uma alimentação balanceada aos animais possui inúmeros benefícios à saúde, como 
prevenção de doenças e garantem uma longevidade maior ao animal. O objetivo do presente estudo é aplicar um questionário semiestruturado a 
tutores de cães e gatos e observar qual a percepção do tutor em relação à alimentação do seu animal. Com base nas respostas aos questionários, as 
dez rações comerciais mais mencionadas serão analisadas bioquimicamente e confrontado seus resultados com as informações contidas nos rótulos. 
Em relação às dietas naturais, as amostras, obtidas do projeto “DIETAS DE CARNES CRUAS PARA CÃES E GATOS COM DIFERENTES FONTES DE 
PROTEÍNA E GORDURA, COM OU SEM ADITIVOS ALIMENTARES NATURAIS” serão analisadas em relação à qualidade microbiológica desta dieta 
ofertada a felinos domésticos. As análises bioquímicas das dez rações mais mencionadas no questionário serão realizadas no Laboratório de 
Bioquímica e as amostras das dietas naturais serão analisadas no Laboratório de Ciências Biológicas, ambos localizados no Centro Universitário Estácio 
da Amazônia.

E-mail: juliana.colodo@estacio.br

Aluno: Emilly Cristina Cardoso Garcia Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/IES
Aluno: Thaís Mourão Pereira Cavalcante Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/IES

ESTÁCIO AMAZÔNIA



Relatório atualizado em 30/03/2022

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2021/2022 - ESTÁCIO ANANINDEUA

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO CONTEXTO DIGITAL – AS PREFERÊNCIAS INDIVIDUAIS NO USO DE APLICATIVOS E 
PLATAFORMAS DIGITAIS

Docente orientador: Iury Assis Barreto

RESUMO
Este projeto de pesquisa apresenta uma proposta que busca entender profundamente o comportamento do consumidor no ambiente online, levando 
em consideração as características e aspectos geracionais, como a geração de nativos digitais e imigrantes digitais. É fato que a sociedade atualmente 
está imersa no processo digital e grande parte da população desenvolve suas atividades quase integralmente com o suporte de tecnologias digitais, 
como computadores e smartphones. Um dos principais usos para estes aparelhos é o consumo, desde artigos tangíveis, como roupas, até produtos 
digitais, como aplicativos de streaming de vídeo e áudio. 
É importante destacar e analisar todo o impacto envolvido neste processo de digitalização, bem como as diferenças de cada geração, situando, assim, 
estratégias empresariais e trazendo contribuições para a literatura. Assim, optou-se por uma pesquisa qualitativa, exploratória, para buscar os 
seguintes objetivos: Identificar a preferência do consumidor nativo digital e imigrante digital por compras online, com o foco em uso de aplicativos 
digitais e e-commerce, e quais as características que mais influenciam o consumidor em plataformas multi-tasking. Objetivos específicos: Identificar 
quais as principais motivações que levam o consumidor a optar por compras online; Entender como as motivações emocionais e instrumentais 
interferem no uso de plataformas digitais para compras; Apresentar como as estratégias de varejo online estimulam o consumo por meio de 
plataformas digitais. Espera-se que os resultados sejam robustos e apontem achados importantes sobre o comportamento do consumidor no 
ambiente digital, apresentando particularidades que não são perceptíveis no dia a dia, sendo necessária uma pesquisa com maior profundidade e rigor 
científico. Neste projeto consta a justificativa da pesquisa, objetivos, principais teorias e conceitos da área, a metodologia escolhida e suas 
ferramentas, bem como as referências bibliográficas e o cronograma das atividades.
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Docente orientador: Henrique Silva de Oliveira

RESUMO
O objetivo da pesquisa é aferir a viabilidade jurídica das propostas aventadas e debatidas durante o Projeto PAF1, pesquisa anterior, a partir de 
desafios mapeados para a melhoria da efetividade do processo administrativo fiscal (PAF) no Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF). O Projeto PAF2 
centra-se em quatro desafios, correspondentes aos planos de trabalho individuais: melhorias na confecção das ementas dos acórdãos, como 
instrumentos de pesquisa jurisprudencial; superação dos delimitadores da competência, dando maior efetividade às decisões naquele órgão, dentro 
dos cânones da dogmática jurídica, ou sob uma perspectiva zetética; melhorias do procedimento de julgamento das Notificações Fiscais, dado o 
elevado estoque, o reduzido valor envolvido, e o custo semelhante ao do PAF para julgamento dos Autos de Infração; e a adoção de métodos não 
convencionais, como transação, mediação, negociação, conciliação ou outras, para dirimir ou prevenir conflitos em torno da classificação fiscal de 
bens e mercadorias. Sobre o primeiro, predica-se que o domínio das práticas tradicionais e da literatura técnica, a serem investigadas, contribuirão 
para elaboração de ementas e súmulas nos tribunais judiciais pode contribuir para a fixação de critérios mais precisos e eficazes. Sobre o segundo, no 
sentido de reduzir custos de transação entre contribuintes e entre estes e o Fisco, sem prejuízo à hierarquia e ao rigor no controle da legalidade, 
predica-se aprofundar a compreensão sobre o controle de constitucionalidade por órgãos de jurisdição administrativa; aprofundar a compreensão 
sobre o que é causa submetida ao Poder Judiciário, ou por ele já decidida; e superar a vinculação hierárquica do CONSEF à estrutura da Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia. Sobre o terceiro problema, predicam-se as seguintes hipóteses, no sentido de dar efetividade ao processo, evitar a 
supressão de instâncias, e reduzir o risco de reversão no âmbito judicial: o julgamento monocrático das defesas; o cabimento de recursos expeditos a 
um órgão revisor especializado; a admissão de julgamentos temáticos. Sobre o quarto problema, a hipótese é de ser viável a adoção de métodos não 
convencionais de dirimir ou prevenir conflitos em torno da classificação fiscal de bens e mercadorias, observando as práticas da União em torno da Lei 
nº 13.988, de 14/04/2020, e outras práticas de conselhos de contribuintes no Brasil e órgãos análogos no estrangeiro. A proposta metodológica, de 
caráter bibliográfico, exploratório de literatura já pesquisada e a pesquisar, e do estudo qualitativo dos achados de pesquisa no Projeto PAF1, e de 
pesquisa-ação técnica e crítica, de matriz dialética, desconstrutiva e pragmática. Difere do Projeto PAF1 pelo objeto e por recursos metodológicos, e 
por ser, dele, um desenvolvimento. Tem por linha mestra a pesquisa documental, aproveitando material coligido. À análise de conteúdo sobre base de 
dados de entrevistas já aplicadas no âmbito do Projeto PAF1, ou a partir de relatos de experiência obtidos com os Alunos Pesquisadores do Projeto 
PAF1, serão eventualmente acrescidas novas entrevistas, com respostas anônimas ou com bases anonimizadas. Dado que o objeto deste Projeto PAF2 
não envolve seres humanos ou animais não-humanos, as metodologias utilizadas não coletam ou reúnem dados de indivíduos. Visa-se a sugestões 
para evolução institucional, nas normas jurídicas, e organizacional, na estrutura governamental designada para dirimir conflitos jurídico-tributários, a 
partir de fontes primárias documentais. Não é previsto contato entre os Alunos Pesquisadores e servidores públicos, tampouco com dados sujeitos a 
sigilo; na eventual necessidade, todos os envolvidos se submeterão a um Termo de Confidencialidade a ser elaborado em parceria com a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e o CONSEF, observadas as normas de proteção de dados pessoais. O Projeto PAF2, para além a pesquisa bibliográfica e 
documental exploratória, justifica-se como uma possibilidade de vivência prática dos pesquisadores de ambos os Projetos (PAF1 e PAF2). Reitera-se 
que a literatura brasileira sobre modelos de administração do conflito tributário ainda é escassa e esparsa, por isso se justifica sua inserção em meio 
ao Projeto desenvolvido pelo Professor Orientador, em nível de doutorado, junto à Universidade Federal da Bahia. 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 conflitos, bem assim dessa aplicação direta a conflitos tributários, o justificar o ensaio, o recorte, sobre os conflitos no 
âmbito do CONSEF.
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Título: OS IMPACTOS DO USO DA TECNOLOGIA NAS RELAÇÕES PROCESSUAIS ENTRE FISCO E CONTRIBUINTE: UM RECORTE DA EXPERIÊNCIA 
BRASILEIRA NO ÂMBITO DA TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 

Docente orientador: Henrique Silva de Oliveira

RESUMO
A tecnologia transformou radicalmente a vida do cidadão do século XXI, e, no âmbito fiscal, não é diferente. Desde 1991, quando a Receita Federal 
passou a recepcionar as declarações de Imposto de Renda da pessoa física em meio eletrônico através dos extintos disquetes, até 2008, quando foram 
emitidas as primeiras notas fiscais eletrônicas em formato XML, por meio de elaborado sistema webservice, elevou-se o nível de entrosamento entre 
as autoridades fiscais, com intercâmbio de dados mais confidenciais e sensíveis acerca da vida do contribuinte. Paralelamente, aquilo que antes era 
naturalmente sigiloso e privado passou a ser de domínio quase público, com a vida das pessoas escrutinada por algoritmos a que voluntariamente (ou 
nem tanto) todos acedem, via redes sociais. O presente projeto tem como objetivo primário investigar os impactos da implantação do Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED) sobre as decisões proferidas em processos administrativos ou judiciais relativos ao imposto estadual sobre circulação de 
mercadorias e serviços de comunicação e de transporte transmunicipal (ICMS). Visa a levantar informações sobre a experiência brasileira com a 
utilização das tecnologias da informação e comunicação para a atividade da administração tributária, tanto na edição e veiculação de normas, quanto 
nas atividades de constituição e fiscalização em torno do crédito tributário, e ainda nas atividades de controle de constituição do crédito tributário. O 
seu marco temporal é a efetiva implementação do SPED.O projeto tem, por sua vez, como objetivos secundários o levantamento de informações 
acerca da história brasileira da utilização da tecnologia para fins fiscais, o levantamento das decisões judiciais e administrativas sobre o tema para 
avaliar a maneira como esses impactos podem ser observados nas decisões em âmbito tributário produzidas nos últimos dez anos, bem como realizar 
inferências sobre o futuro das tecnologias para fins fiscais. Os candidatos a Alunos Pesquisadores serão levados a formular hipóteses que respondam 
aos seguintes questionamentos: A implementação do SPED tem o condão de promover modificações nas relações jurídicas entre sujeitos ativo e 
passivo do ICMS? Caso positivo, que impactos são esses? Podem-se observar reflexos dessas modificações nas decisões judiciais e administrativas nos 
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últimos 10 anos? É possível inferir novos impactos, a partir do estado de arte da legislação do ICMS e das TICs? A metodologia exploratória a ser 
empregada utilizará técnicas da pesquisa documental para o levantamento histórico e da pesquisa bibliográfica para o levantamento de 
jurisprudência, tendo por marco temporal mais remoto a edição do Decreto Federal nº 6.022, de 22/01/2007. Além disso, será utilizada a técnica do 
estudo de caso para entender a relação entre a tecnologia e as decisões produzidas, bem como para realizar inferências sobre o futuro. 
Eventualmente, relatos de experiência (anonimizados, e desvinculados da identidade dos seus emissores) poderão ser utilizados no sentido de 
confirmar as hipóteses aferidas, de acordo com o desenvolver da pesquisa. A hipótese inicial é a de que o uso da tecnologia para fins fiscais, da 
maneira como utilizada no Brasil, desequilibra substancialmente as relações entre os sujeitos ativo e passivo do ICMS, pelo aumento expressivo do 
poder de fiscalização, e que essa circunstância deixa de ser considerada nas decisões judiciais ou administrativas produzidas pelo nosso sistema 
jurisdicional. Como resultado, nosso sistema possivelmente está produzindo respostas que são menos úteis para solucionar demandas da sociedade 
na Era Digital, comprometendo, desta forma, a concretização do objetivo de justiça fiscal. A pesquisa inova ao discutir as relações jurídicas 
processuais, como uma forma de repensar os novos papéis de fisco e contribuinte em um Brasil no qual a escrituração fiscal é 100% digital desde o 
ano de 2010, sem que tenha havido importantes alterações na legislação tributária material, nem na doutrina a respeito dos conflitos justributários. 
Busca-se repensar se a implementação do SPED é apenas uma formalidade – a de transitar do papel para o modelo digital – ou se, ao promover essa 
mudança, a própria relação tributária fica intrinsecamente afetada. Paralelamente, desenvolve-se uma nova doutrina processual a partir da edição do 
Código de Processo Civil em 2015, e que preconiza maior colaboração entre os entes envolvidos e uma distribuição dinâmica do ônus da prova. A 
literatura brasileira sobre o tema específico, na seara tributária, ainda é incipiente.
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Título: IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS NEGÓCIOS: EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DO EMPREENDEDORISMO FEMININO NO ESTADO DA BAHIA

Docente orientador: Adriana Carneiro Da Silva

RESUMO
O empreendedorismo é um agente de transformação primordial à inovação dos negócios e ao fortalecimento da economia do país, e tem como 
princípios a criatividade, produtividade, a geração de modelos de negócios eficientes e eficazes. Para tanto, é oportuno salientar que o 
empreendedorismo não se refere meramente a criação de novos empreendimentos, micro e pequenas empresas, bem como, não se resume à criação 
de novos produtos e/ou serviços, mas, sim, das inovações em todas as áreas de negócio. As aplicações inovadoras podem ser aplicadas de diversas 
formas, desde a criação do negócio, como ao desenvolvimento, ampliação, reestruturação e ao aproveitamento das oportunidades que a sociedade 
apresenta em um dado tempo e espaço. No entanto, para as mulheres que historicamente perpassou por profusas dificuldades imposto por sistema 
excludente, marcado pelo patriarcado, o empreendedorismo se transforma em uma possibilidade de conquista de invisibilidade, autonomia e 
liberdade para ter iniciativa de desenvolver suas ideias, para, além disso, uma estratégia que garantem o sustento da família, e até mesmo obter uma 
renda extra. Além disso, é uma das táticas para superar a desigualdade de gênero, consumando sua autonomia, empoderamento, tanto financeiro e 
quanto social. Contudo, ainda os avanços ao empreendedorismo feminino as mulheres enfrentam vários entraves, desde o descrédito financeiro, o 
preconceito a sobrecarga de funções, a cultura patriarcal e a baixa remuneração, dentro outros, atualmente, elas também precisam encarar mais um 
impasse, a pandemia da COVID-19. Todo o processo de distanciamento social, fechamento de comércios não essenciais e bloqueios rentáveis levaram 
as empreendedoras a uma grande instabilidade pandêmica; algumas empresas fecharam, outras estagnaram e muitas tiveram que se adaptar e 
remodelar parte das decisões a serem tomadas dentro dessa conjuntura. Diante dessa realidade questiona-se: Quais repercussões a pandemia da 
COVID-19 causou nos empreendimentos das mulheres baianas no ano de 2020? A fim de elucidar sobre essa problemática, esse projeto buscará 
compreender o impacto da pandemia do novo coronavírus, no ano de 2020, nos negócios das mulheres empreendedoras no estado da Bahia; 
discutindo os conceitos de empreendedorismo feminino e suas interconexões com as discussões de gênero e relações de trabalho; a conjuntura do 
estado da Bahia em relação ao empreendedorismo feminino; e como a pandemia afetou os negócios liderados por mulheres no estado. O presente 
projeto se caracteriza como uma pesquisa exploratória descritiva, sob abordagem qualitativa e quantitativa; quanto aos meios ou procedimentos 
técnicos a investigação será realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. Assim, através de pesquisas em órgãos governamentais, ONG’s, 
entidades de apoio e centros de estudos e pesquisas em empreendedorismo buscará fazer um levantamento da conjuntura dos negócios no estado da 
Bahia, destacando como a pandemia da COVID-19 afetou as mulheres empreendedoras baianas. Espera-se ainda que esses resultados permitam a 
observação sobre a relevância teórica e prática desse estudo. Teórica por trazer ao debate um estudo tão atual sobre o papel da mulher na sociedade 
vigente e a contribuição prática pelas implicações econômicas e sociais dos achados que interessa aos governos locais com a intenção de promover o 
desenvolvimento dessa realidade. Cabe destacar que o estudo sobre o empreendedorismo feminino não se limita na inserção da mulher no mercado 
com a finalidade de aumentar a renda familiar, trata-se, de buscar melhores condições de progresso profissional para elas, e assim, contribui para a 
ampliação socioeconômica do país.
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Título: AVALIAÇÃO DE ISOLADOS DE ENTEROBACTER SPP RESISTENTES À POLIMIXINA EM INTERNADOS COM INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA 
EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE SALVADOR, BAHIA

Docente orientador: Adson Santos Martins

RESUMO
Bacteremias ocasionadas por Enterobacter spp resistentes a polimixinas e outras terapêuticas tornaram-se uma grande preocupação em termos  de 
saúde pública mundial, tanto por sua elevada letalidade, quanto pelas limitadas opções terapêuticas para tratamento das mesmas. O uso crescente de 
antibióticos de amplo espectro nos pacientes ambulatoriais e a automedicação contribuem para o aumento da prevalência de resistência 
antimicrobiana, e a falta de novas opções terapêuticas tem levado à comunidade clínica utilizar antigas drogas como as polimixinas que, atualmente, 
constituem uma das últimas opções terapêuticas em casos de infecções por bacilos Gram negativos multirresistentes. A emergência e a disseminação 
de cepas produtoras de betalactamases de espectro estendido entre enterobacterales como Enterobacter spp têm sido descritas mundialmente como 
ponto de urgência clínica devido à grande incidência desses isolados em infecções relacionadas com a assistência à saúde. Enterobacter aerogenes, 
uma das espécies prevalentes em bacteremia deste gênero microbiano hoje é classificado como Klebsiella aerogenes, e traz consigo um perfil de 
resistência a terapêutica para gram negativos frequente. OBJETIVO: Descrever letalidade, características sócio-demográficas e clínicas de pacientes 
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com Infecção de corrente sanguínea por Enterobacter spp em um hospital terciário de Salvador- BA, identificando perfil de sensibilidade 
antimicrobiana, taxa de infecção por isolados resistentes a polimixina, cefalosporinas, Tigeciclina e carbapenêmicos, fatores de risco para infecções e 
para óbito, além de descrever os principais regimes terapêuticos utilizados para tratamento destas infecções. JUSTIFICATIVA: Como as metodologias 
para detecção de resistência as polimixinas ainda são demoradas e de difícil realização, e existem poucos estudos relacionados a infecção do gênero 
de Enterobacter spp em Salvador, afim de possibilitar uma resposta rápida referente ao perfil de sensibilidade destes isolados, faz-se necessário 
verificar a gravidade das infecções ocasionadas por estas cepas multidrogas resistentes e facilitar o emprego de terapia adequada segundo 
necessidade dos internados nos dias de hoje.  MÉTODOS: Trata-se de estudo de coorte retrospectivo e prospectivo em que serão incluídos casos de 
bacteremia por Enterobacter spp em um hospital terciário de Salvador, Bahia, no período de 01/01/2018 a 31/12/2021. Dados epidemiológicos serão 
coletados por meio de revisão de prontuários e os isolados bacterianos serão identificados pelo VITEK-2®. O perfil de susceptibilidade aos 
antimicrobianos será realizado através de automação, e o teste da gota será utilizado para verificar resistência as polimixinas. RESULTADOS 
ESPERADOS: Divulgar informações epidemiológicas do internado com  infecção de corrente sanguínea por Enterobacter spp resistentes a polimixina 
eoutros fármacos, proporcionando conhecimento do doente e adoação de práticas clínicas que possam auxiliar na antibioticoterapia.
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INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
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RESUMO
A alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) é a alergia mais prevalente na população pediátrica na primeira infância. O leite materno é o principal 
alimento das crianças nos primeiros anos de vida, dado o seu excelente valor nutricional, componentes imunológicos e consistência líquida que 
favorece a aceitação pelos bebês. O aleitamento materno exclusivo (AME) é preconizado pelo Ministério da Saúde até os seis meses, quando devem 
ser introduzidos novos alimentos na alimentação da criança e o aleitamento materno deve ser continuado até os dois anos. Diversos fatores têm 
contribuído para a baixa prevalência do AME no Brasil, englobando aspectos socioeconômicos, psicológicos, ambientais e culturais. Diante da 
impossibilidade da amamentação, o leite de vaca torna-se alternativa para a alimentação dos lactentes. Este pode ser apresentado como fórmulas 
infantis (leite de vaca modificado e com teor de nutrientes semelhantes ao leite materno) ou leite de vaca em pó ou líquido. A caseína, proteína em 
abundância no leite de vaca, é uma das principais envolvidas nos processos de alergias. O tratamento de uma criança diagnosticada com APLV envolve 
os cuidados com alimentação da mãe, caso esteja em aleitamento materno, cuidados no processo de introdução da alimentação complementar a 
partir dos seis meses. A mãe necessita realizar uma dieta de exclusão de leite e derivados, pois o antígeno é transferido através do leite materno 
desencadeando sintomas na criança.  Essa dieta exclui diversos alimentos amplamente consumidos pela população e devido à falta de acesso a 
informações de qualidade sobre os alimentos e preparações permitidas muitas mães não aderem a dieta e desistem de amamentar seus filhos. O 
objetivo desse projeto é disseminar orientações sobre o cuidado nutricional em crianças com alergia alimentar, desde a dieta materna de exclusão até 
a introdução da alimentação complementar. Para isso, serão realizadas duas revisões de literatura em bases de dados indexadas e documentos oficiais 
sobre APLV, seus aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e tratamento; e sobre introdução da alimentação complementar em crianças 
diagnosticadas com APLV. Após a consulta aos materiais encontrados, serão elaborados dois livros digitais (Ebooks) para distribuição gratuita, sendo 
eles: 1. Convivendo com a APLV: como manter o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida; 2. Introdução da alimentação 
complementar em crianças com alergia às proteínas do leite de vaca. Os materiais elaborados serão disponibilizados gratuitamente para os 
interessados, através do download pelas redes sociais do Centro Universitário Estácio da Bahia. Espera-se que os livros digitais contribuam para 
melhorar a qualidade de vida e estado nutricional de mães e crianças diagnosticadas com APLV, proporcionando redução do risco de reações alérgicas 
devido a contaminação cruzada na introdução da alimentação complementar e prevenção de deficiências nutricionais por possível alimentação 
restritiva sem orientações nutricionais.
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Título: CONHECIMENTO NUTRICIONAL DE MULHERES OBESAS E SUA CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS, COMORBIDADES 
ASSOCIADAS E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA
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RESUMO
Introdução: Observa-se um aumento significativo quanto a demanda acerca do conhecimento de uma alimentação saudável, onde hábitos alimentares 
inadequados contribuem para o surgimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Conhecer sobre uma alimentação adequada e 
equilibrada é uma etapa importante para conscientizar-se que toda substância que ingerimos vai reagir de forma benéfica ou prejudicial ao nosso 
corpo. A nutrição, busca o equilíbrio entre a alimentação e a saúde do corpo, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. O desequilíbrio 
alimentar pode ser um dos fatores etiológicos da obesidade que é considerada um grande problema de saúde pública. Nota-se uma crescente busca 
pela prática de atividade física, onde aliada à intervenção nutricional e ao aumento do conhecimento em nutrição resulta em um melhor consumo 
alimentar e consequentemente mudanças positivas em parâmetros antropométricos, além de prevenir o desenvolvimento de DCNT. Nas últimas 
décadas ocorreu um aumento importante do interesse sobre a melhor forma de alimentar-se e consequentemente a busca pelo conhecimento do que 
seja uma alimentação mais saudável também aumentou. Pensando nos aspectos subjetivos, o Questionário de Conhecimento Nutricional (QCN) vem 
sendo postulado como uma ferramenta conceituada, criado por educadores nutricionais objetivando representar o processo cognitivo individual 
relacionado à informação sobre alimentação e nutrição. Objetivo: Descrever o nível de conhecimento nutricional de mulheres obesas e sua correlação 
com variáveis sociodemográficas, comorbidades associadas e nível de atividade física. Justificativa: De acordo com os dados na literatura, observa-se 
que nas últimas décadas a preocupação com o conhecimento nutricional e com a influência que o consumo alimentar exerce para a saúde tem 
aumentado. Com objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis e melhorar o autocuidado em relação as DCNT, se faz necessário para a 
população adquirir conhecimento sobre alimentação e nutrição, especialmente em relação as escolhas alimentares saudáveis e recomendações, 
relação entre conhecimento nutricional e estado nutricional. Apesar dos dados epidemiológicos evidenciarem o aumento da obesidade 
independentemente do sexo, nível socioeconômico, sua face mais acentuada se apresenta entre as mulheres, situação agravada entre aquelas de 
menor renda. Devido a tal fato esse estudo justifica-se por considerar que a identificação do nível de conhecimento nutricional de mulheres é 
fundamental para o direcionamento de intervenções adequadas sobre alimentação e nutrição e tratamento das DCNT. Metodologia: Tratar-se de um 
estudo transversal, descritivo, desenvolvido e já realizado no Centro Médico da Bahiana, sendo dados obtidos do banco de dados do docente/ 
pesquisador, fazendo parte do projeto intitulado: “Comparação do Nível de Conhecimento Nutricional entre Mulheres Obesas e Eutróficas”. Com 
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amostra não probabilística, composta por 64 pacientes de 19 a 59 anos, estado nutricional de obesidade. A coleta será realizada através de 
informações obtidas no banco de dados, cujos mesmos foram coletados; informações sociais, avaliação clínica e estado nutricional. Para avaliação do 
conhecimento nutricional foi utilizado o Questionário de Conhecimento Nutricional (QCN), mensurar o nível de atividade física foi empregado o 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) e avaliação dos parâmetros clínicos: questionário desenvolvido pelo próprio autor. A análise 
estatística consistirá em descrição das variáveis, utilizando a média, desvio padrão e frequência relativa. Para análise das variáveis categóricas, será 
utilizado o teste de qui-quadrado e para análise das variáveis contínuas, será realizado ANOVA para verificação da diferença de médias. À avalição da 
correlação entre as variáveis contínuas, será utilizada correlação de Pearson. Tendo em vista tais aspectos éticos, sendo este a coleta de dados obtida 
através de um banco de dados do estudo: “Comparação do Nível de Conhecimento Nutricional entre Mulheres Obesas e Eutróficas”, o mesmo foi 
previamente submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências FBDC da Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde Pública na cidade de Salvador/ Bahia em agosto de 2016 sob o parecer de número 1694789. Resultados Esperados: 
Através da análise do banco de dados, espera-se descrever e avaliar o nível de conhecimento nutricional da amostra para assim traçar pesquisas 
futuras com objetivo de sensibilizar ou melhorar este nível de conhecimento utilizando como estratégia de auxílio na redução da obesidade.

Aluno: Igor Evangelista Ribeiro Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas de Almeida silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wesley Rego de Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Laissa de Jesus Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: CLIMA ÉTICO E SAÚDE ORGANIZACIONAL: UMA ANÁLISE EMPÍRICA NO CONTEXTO LABORAL EM TEMPOS DE CRISE DO CORONAVÍRUS

Docente orientador: Marcia Figueredo D'Souza

RESUMO
Uma significativa mudança no ambiente laboral se instituiu com a pandemia do coronavírus. Aspectos relacionais e de estrutura foram adaptados para 
a continuidade das atividades laborais que têm sido impactadas pela crise sanitária, a qual também tem gerado sérias consequências na área 
econômica no contexto brasileiro e mundial.  Esse clima de tensão leva à instabilidade e insegurança entre líderes e colaboradores e podem afetar a 
saúde organizacional e o clima ético nas empresas.  Nessa perspectiva, o presente estudo pretende analisar o clima ético e a saúde organizacional no 
contexto laboral. A relevância teórica dessa investigação se dá pela interlocução de duas áreas de conhecimento: a Administração e a Psicologia, com 
a pretensão de analisar os estudos que discutem essas temáticas e o avanço dessa literatura em tempos de pandemia. Em adição, a abordagem 
empírica oportunizará a relevância prática da pesquisa por meio da aplicação de instrumentos de mensuração do clima ético e da saúde organizacional 
com colaboradores brasileiros. Para o alcance do objetivo da pesquisa, adotar-se-á a abordagem empírico-teórica. Inicialmente será desenvolvida uma 
pesquisa bibliográfica para a coleta de estudos anteriores nos principais sites de pesquisa científica: Portal Periódicos Capes e Google Scholar. 
Posteriormente, será aplicado um levantamento/survey como estratégia de coleta de dados, por meio de um questionário aplicado com 
colaboradores de empresas públicas e privadas, no contexto nacional, elaborado pelo google form e disponibilizado em redes sociais para o 
levantamento dos dados. O questionário será composto de quatroTermo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 2) Perfil sócio demográfico 
(questões de múltipla escolha), 3) Clima ético (14 assertivas elaboradas por meio da escala de concordância likert (1-7 pontos), com base no estudo de 
Shafer (2015), e 4) Saúde organizacional (27 assertivas elaboradas por meio da escala de concordância likert (1-7 pontos), com base no estudo de 
Gomide Jr., Moura, Cunha e Sousa (1999). Em seguida, serão aplicadas técnicas estatísticas que permitirão a avaliação quantitativa. Adicionalmente, 
adotar-se-á a avaliação qualitativa para a análise dos resultados, fundamentados por estudos anteriores que discutem as temáticas no ambiente 
laboral. Espera-se que os resultados permitam o alcance do objetivo proposto, na expectativa de que os resultados obtidos possam preencher as 
lacunas teóricas e práticas com fins de oportunizar o conhecimento do fenômeno em estudo. A interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento 
permitirá adicionalmente o avanço da literatura e a interpretação de achados empíricos em tempos de pandemia.
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Aluno: Daiely Moreira Silva Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciana Mathias da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Taise Nascimento Ribeiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Denara Dias Lima Ribeiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: GISVACCOVID: UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O MAPEAMENTO E O MONITORAMENTO DE VACINAS CONTRA COVID-19

Docente orientador: Helder Guimarães Aragão 

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 adequado de uma determinada pandemia: o desenvolvimento 
dos países acometidos, a ciência e a tecnologia disponíveis no momento em que ela ocorre. Em 2020, foram testadas as primeiras vacinas para 
combate ao Coronavírus. As vacinas tiveram os percentuais de eficácia variados e é a única forma de controle da pandemia. Apesar das vacinas 
estarem sendo utilizadas em larga escala, o controle efetivo de quem já foi vacinado é fundamental nesse processo. A gestão de quantas pessoas 
foram vacinadas, não vacinadas e apresentaram efeitos adversos é determinante para o efetivo enfrentamento da pandemia. Atualmente, inexistem 
ferramentas tecnológicas que possam registrar os dados de quantas pessoas foram vacinadas, quantas tiveram alguma reação à vacina e quantas 
faltam se vacinar. Estes controles estão sendo realizados de forma dispersa, onde cada ente governamental possui a sua forma de gestão. 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 sobre o processo vacinal contra a Covid-19 no Brasil. O Sistema será batizado de 
GISVacCovid e será constituído de mapas com quantidade de pessoas vacinadas, quais tipos de reações frequentes e quantas pessoas faltam se 
vacinar. Tais dados serão especializados por município dentro do mapa do Brasil. 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 e processo vacinal. Na segunda fase, serão 
estudadas formas de desenvolvimento de um SIG em ambientes Web (aplicativo). Finalizada a segunda fase, será desenvolvido um protótipo funcional 
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em ambiente Web com os dados disponíveis sobre a vacinação contra o Coronavírus no Brasil. Após este desenvolvimento, o protótipo será 
disponibilizado para uso e testes. Espera-se que GISVacCovid seja uma ferramenta importante de análise espacial para pesquisadores, cientistas e 
instituições de pesquisas promovendo uma maior adesão ao processo de vacinação contra Covid-19.

Aluno: Hamilton Spinola de Morais Neto Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES
Aluno: Matheus de Azevedo Porciúncula Santos Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES
Aluno: Vitor Yago Da Silva Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES
Aluno: Denes Camilo Alves Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: AUMENTO DO ESFORÇO VOCAL DE PROFESSORES E AS PERDAS DE COMUNICAÇÃO COM A ADOÇÃO DO USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 
CONTRA CORONAVÍRUS (SARS-COV-2).

Docente orientador: André Luís Silva Santana

RESUMO
Em dezembro de 2019, o mundo tomou ciência sobre a transmissão de um novo vírus que ataca o sistema respiratório com o potencial pandêmico o 
qual foi identificada em Wuhan, China, o coronavírus (SARS-CoV-2). Um dos principais meios de prevenir a proliferação do covid-19 é a adoção do uso 
de máscaras. Essa recomendação se estende principalmente para a realização de atividades que não possam ser desenvolvidas em home-office, como 
pré-requisito para a entrada e permanência em ambientes fechados. Apesar de ser uma medida de saúde pública recomendada, o uso de máscaras 
possui alguns pontos negativos em relação a comunicação, como apontado na revista Interface, a saber: a privação da visualização das expressões 
faciais quanto ao abafamento do som da voz. Para isso, acadêmicos da Universidade de Illinois publicaram um artigo sobre os efeitos do uso de 
máscaras médicas, de tecido e de máscaras transparentes nos sinais da fala. Dentre os resultados obtidos nessa pesquisa, apontam-se que as máscaras 
N95 podem atenuar alta frequência de sons entre 3 a 12 decibels (dB), sem indicar, no entanto, em quais frequências. O Departamento de 
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também concluiu em estudo preliminar 
sobre a autopercepção e contribuições da pandemia em relação a voz dos professores e sua comunicação durante esse período, destacando que 
existe um grande prejuízo na saúde vocal, dos usuários pesquisados. Nesse contexto, o presente trabalho pretende investigar os níveis de atenuação 
dos sinais sonoros originados da fala dos professores ao utilizar alguns modelos de máscaras cirúrgicas convencionais e N95 sem válvula. Para isso, 
será utilizado o uso de ferramentas de medição de parâmetros acústicos no ambiente de sala de aula, considerando todo o espectro audível assim 
como o condicionamento acústico das salas, quantificando o aumento do esforço vocal de acordo com a norma ISO9921-1:2003. Além disso, pretende-
se verificar as suas consequências para a compreensão da informação e da saúde dos emissores da fala, com o intuito de investigar qual a relação dos 
valores de atenuação e possíveis orientações e/ou protocolos para a minimização do problema acarretado pelo uso de máscara nesse ambiente.
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Aluno: Henrique Meireles de Araújo Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bianca Conceição da Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Júlia Baía Carrera Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CARACTERIZAÇÃO DO USO DE IMPRESSÃO 3D DO TIPO FFF NO ENSINO E NA PRÁTICA DA ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL

Docente orientador: Paulo André Dantas Silva

RESUMO
O uso de modelos físicos em escala reduzida tem feito parte da produção, do raciocínio, e do ensino da arquitetura, em diversos contextos, e 
registrado em documentos que datam do período antigo. O modelo físico possui aplicações distintas dentro de etapas que envolvem a atuação do 
profissional de arquitetura e urbanismo. O mesmo pode ser usado como forma de representar a solução para um problema espacial, mas, de forma 
mais cara ao ramo de conhecimento, pode vir a contribuir intensamente no processo de reflexão e tomada de decisão para que então se chegue a 
referida solução. Para alguns arquitetos a maquete física produzida dentro do processo de projeto consiste em um diálogo fundamental no qual o 
projetista “conversa” consigo mesmo e testa as hipóteses formais formuladas mentalmente sobre um determinado problema. O processo de tradução 
de algo imaginado para algo mais tangível (e tátil, no caso da maquete física) vem sendo encorajado e defendido como importante ferramenta na 
arquitetura (ROZESTRATEN, 2003; MENDES DA ROCHA, 2007; FUJIOKA, 2005) principalmente levando em consideração as limitações que o desenho, 
outra ferramenta imprescindível, apresenta ao tentar solucionar problemáticas complexas e específicas de um mundo tridimensional em uma 
plataforma bidimensional como o papel ou uma tela. Um dos entraves encontrados para uma maior aplicação dos modelos físicos dentro do processo 
de projeto, seja no ensino ou na prática profissional perpassa por aspectos que vão desde a habilidade manual até o custo e tempo para confecção 
desses modelos. A impressão 3D se apresenta dentro desse contexto como uma tecnologia com potencial de aplicabilidade para suprir a necessidade 
de interação com modelos físicos dentro da arquitetura, principalmente devido a alguns dos processos de impressão já estarem em domínio público, o 
que tem aumentado o acesso a esse tipo de recurso para os arquitetos e instituições de ensino. O campo de conforto ambiental na arquitetura foi 
escolhido como foco de aplicação da impressão 3D nesta pesquisa devido ao fato de englobar fenômenos passiveis de serem representados em escala 
como o efeito do sombreamento e demais interações com a luz. A presente pesquisa objetiva gerar um guia de práticas de discussão e avaliação de 
soluções arquitetônicas com ênfase em conforto ambiental que envolvam a impressão 3D como ferramenta de produção de modelos em escala. Para 
isso será necessário compreender o processo de produção de modelos com impressoras do tipo FFF (fabricação com filamento fundido), mapear como 
as impressoras 3D vem sendo inseridas nos cursos regulares de Arquitetura e Urbanismo e no mercado de trabalho de escritórios de arquitetura, em 
ambas as situações serão identificados potenciais e limitações encontrados. A pesquisa será desenvolvida com base em pesquisas bibliográficas, uso 
de formulários digitais para levantamento de informações e testes de impressão realizados em impressora do tipo FFF.
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Aluno: Verenna Cristina Costa da Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciana Cristina da Silva Santos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Felipe Luan Goncalves Piteira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título: HABITAÇÃO SOCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM: ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO0 DE INTERESSE SOCIAL (2000-2020)

Docente orientador: Monique Bentes Machado Sardo Leão

RESUMO
Segundo os dados preliminares de aglomerados subnormais de 2019 divulgados pelo IBGE, a região metropolitana de Belém – RMB seria a região 
metropolitana com maior percentual de domicílios em áreas de assentamento precário do país. Dentre os dez municípios brasileiros com maiores 
proporções de domicílios localizados dentro de aglomerados subnormais, quatro compõem a RMB, sendo: Belém com 55,5%, Ananindeua com 53,5%, 
Benevides com 42,7% e Marituba com 61,2% (IBGE, 2020). Resultado que demonstra a necessidade de infraestrutura e adequação habitacional e 
ressaltam a desigualdade socioespacial. Frente a esse cenário, considera-se relevante o estudo da habitação de interesse social na RMB, e que os 
dados de precariedade habitacional se tornam mais alarmantes diante o agravamento da pandemia do COVID-19, que além de reforçar a importância 
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das redes de infraestrutura de saneamento, reforçou o papel da moradia digna como garantidor de qualidade de vida.  Desta forma, o objetivo da 
pesquisa é analisar os programas de habitação de interesse social presentes na RMB no período de 2000 a 2020.  No recorte temporal escolhido 
destacam-se projetos de habitação de interesse social viabilizados por meio de recursos de grandes programas federais, destacando-se: o PAC – 
urbanização de assentamentos precários e o Programa Minha Casa Vida, espera-se com essa pesquisa a identificação e mapeamento dessa produção 
com intuito de analisar a inserção urbana desses residenciais. Considera-se ainda importante o levantamento das seguintes questões de pesquisas: 
Diante o cenário de deficiência de infraestrutura e serviços urbanos e inadequação habitacional, os programas de habitação estão sendo eficientes em 
garantir moradias dignas? Está sendo ofertada moradias inseridas na malha urbana, com acesso a infraestrutura e serviços urbanos? Neste sentido, é 
importante compreender a questão habitacional em Belém pelo seu processo de urbanização desigual, que está intrínseco a suas características 
morfológicas, com áreas mais altas recebendo maior infraestrutura, enquanto áreas de várzeas, ambientalmente sensíveis foram ocupadas 
informalmente por famílias de baixa renda em busca de alternativa de moradia na metrópole paraense, originando as baixadas, termo para 
caracterizar esse tipo de assentamento precário, caracterizado pela presença de áreas alagadiças com alta densidade e pobreza urbana. As baixadas 
originaram vários bairros que hoje compõem as áreas mais densas da cidade e ainda são consideradas, apesar da consolidação e proximidade da área 
central da cidade, áreas carentes de infraestrutura, principalmente de saneamento, e de inadequação habitacional. Historicamente a produção de 
habitação de interesse social em Belém tem forte relação com projetos de urbanização de baixadas, que se caracterizaram por intervenções que 
geram alto número de remoções e reassentamentos, muitas vezes, com produções nas áreas periféricas, distantes das áreas de intervenção. Apesar 
das críticas referentes a esse modelo de reassentamento periférico e a recomendação para implantação em áreas bem infra estruturadas, ainda se 
observa como desafio projetos de HIS bem integrados a malha urbana. Desta forma, espera-se que a pesquisa gere uma discussão sobre a 
problemática habitacional no contexto das cidades amazônicas, e de quais os rebatimentos da política habitacional brasileira na Região Norte. O 
intuito da pesquisa é que essa possa auxiliar no debate sobre a habitação social na RMB, e reforçar a importância do papel das políticas habitacionais 
enquanto realizadoras do direito à moradia.

Aluno: Hiviny Moraes Medeiros Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabele Fabiane Cunha Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabrielle Aboul Hosn Bessa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Pamplona Pinho Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: AVALIAÇÃO DAS FORÇAS DE IMPACTO DE BALSAS OU ASSEMELHADOS EM PONTES DE RIOS AMAZÔNICOS

Docente orientador: Daniel Alvino Mesquita

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de investigar as estruturas de proteção das pontes sobre Rios navegáveis da região Amazônica, com ênfase na 
reconstrução da ponte sobre o Rio Moju, denominada de Ponte União - Pará, com finalidade de ampliar o conhecimento e métodos de construção de 
estruturas de proteção que possam ser fabricadas com economicidade, rapidez e segurança, considerando o gabarito de navegação da região e 
aspectos da velocidade dos rios amazônicos. Pois, diante dos recentes acidentes urge a necessidade de ampliar as estruturas de proteção dos blocos 
de fundação e pilares das pontes diante do tráfego de comboios de barcaças, evitando com isso a ocorrência de impactos de barcaças ou 
assemelhados, reduzindo o risco de colapso da estrutura que geram perdas   econômicos, sociais diante da dificuldade de mobilização urbana ou 
intermunicipal, transtornos coletivos entre outros danos socioeconômicos. De acordo com as normalizações brasileiras, encontram-se critérios de 
projeto que especificam os vãos considerando a largura das embarcações “bocas”, o que é insuficiente para proteger as estruturas das pontes diante 
de rios com curso d’água de velocidade de 5 knots, por exemplo. Essa regulamentação tem levado aos empregos de sistema de defensa ineficientes 
para a proteção dessas estruturas, que tem levado a sucessivos impactos e colapso de partes das estruturas. No caso do Rio Moju, ocorreu um colapso 
parcial em 2014 e outro em 2019, levando a interdição completa do maior sistema viário do norte do Brasil denominada de “Alça Viária”. Portanto, 
diante dessa demanda, esta investigação, no âmbito de iniciação Científica, visa ampliar o conhecimento do tema e difundir as novas tecnologias que 
tem levado a bons resultados. Dentro dessa meta, serão estudados os aspectos relevantes da região amazônica, considerando as características mais 
importantes que são a determinação das forças de impacto e o projeto estrutural da defesa contra essas forças. É um projeto de iniciação científica 
que não leva a criar ou desenvolver produtos ou métodos, mas sim, ampliar o conhecimento do investigador, construir uma mente cientifica que 
possibilite iniciar estudos de maior complexidade no campo tecnológico.
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Título: SISTEMA ELÉTRICO E DE CONTROLE DO PROTÓTIPO DE UM REBOCADOR NÁUTICO USANDO ARDUÍNO COM MÓDULO BLUETOOTH

Docente orientador: Sergio Henrique Monte Santo Andrade

RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema elétrico e de controle para um protótipo de rebocador náutico, referente ao projeto da equipe 
MIRITEAM da Faculdade Estácio de Belém. Serão realizadas pesquisas referente ao tema e sobre os componentes eletrônicos que serão necessários 
para projetar o sistema elétrico da embarcação e para se trabalhar em seu controle. Consistindo na criação de circuitos elétricos e microcontroladores 
que irão fazer o controle do sistema operacional, para isso será utilizado um Arduíno, que é um microcontrolador. Para o circuito será necessário o 
desenvolvimento de uma programação para o Arduíno, está programação será feita através da linguagem C. Sendo esta responsável pela interligação 
de todo o sistema da embarcação, permitindo que haja a propulsão e o controle necessários para o projeto da embarcação. A comunicação entre o 
barco e o controle será utilizado um módulo Bluetooth para fazer a conexão sem fio entre os mesmos, desta forma será possível controlar a 
embarcação através de um aplicativo de celular, com o intuito de torná-lo mais prático em seu manuseio. Para este projeto será necessário o estudo 
para elaborar uma conexão entre todos os componentes do circuito, para que se consiga trabalhar no controle da embarcação. Pois, até chegar ao 
resultado final, será necessário vários testes. Tanto no sistema de controle, quanto na programação. Além disso, esperasse consegui finalizá-lo antes 
da data prevista, para conseguir realizar todos os testes necessários junto ao protótipo final do rebocador náutico.
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Docente orientador: Roger Barros da Cruz

RESUMO
A importância dos túneis de vento adentra a história da dinâmica dos fluidos, Tal método visa a investigação dos esforços fluidodinâmicos sobre o 
modelo, as forças, os perfis de velocidade a variação das pressões, de uma forma bem mais veloz e econômica em comparação aos modelos em escala 
real, pois, este método permite a autenticação do designer e dos cálculos primários. Devido ao reconhecimento que o domínio do escoamento exerce 
sobre o modelo em sua fase primaria, e isso é essencial para a redução dos custos e afirmação de que o modelo possuí os requisitos necessários. No 
ensino de graduação espera-se que o túnel dê suporte a disciplinas, como, mecânica dos fluidos, principalmente nos tópicos de visualizações de 
escoamento e medidas de pressão em superfícies, e dar suporte a equipe de aerodesign Aeroaçaí, da faculdade Estácio de Belém, no desenvolvimento 
de aeromodelos para participar na competição SAE. Atualmente a Faculdade Estácio Belém conta com um túnel de vento subsônico do tipo aberto, 
com uma pequena seção transversal de 0,6 X 0,6 m2, e com seção de contração igual a 9, pois, a velocidade desejada no projeto inicial é de 30 m/s, 
devido ser uma velocidade comum em túneis que operam com baixas velocidades. No entanto, o túnel não apresenta condições que favoreçam aos 
requisitos mínimos de operação, pois, sua estrutura/dimensões se tornam inadequadas/inviáveis. O presente trabalho visa estudar os parâmetros de 
funcionamento de um túnel de vento instalado no laboratório de mecânica dos fluidos da faculdade Estácio de Belém, que atualmente está 
desativado. Estudos preliminares mostraram que uma mudança no layout de instalação do túnel, já apresentaria condições boas para sua usabilidade, 
análises posteriores seriam de suma importância para encontrar quais demais melhorias podem ser feitas na sua configuração. Para isto estudos com 
CFD serão utilizados, paralelamente com análises empíricas para que seja encontrada melhores condições para o funcionamento do túnel. Será 
necessário também medições de perfis de velocidade e pressão de trabalho, para caracterizar o regime de trabalho, bem como podermos determinar 
melhorias futuras no design do equipamento.
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Título: ANÁLISE DE ESTRUTURA DE MODELO DE REBOCADOR FEITA COM COMPÓSITO DE FIBRA DE TURURI SELADO COM DE FIBRA DE VIDRO

Docente orientador: Arielly Assunção Pereira

RESUMO
Para a busca de maior pesquisa em compósitos naturais da nossa área, foi pensado em criar um rebocador revestido em folha de tururi selado com 
fibra de vidro, é importante frisar que o maior objetivo é poder conhecer novos materiais, e verificar a possibilidade de criação e construção naval 
dentro da Amazônia. O norte sendo o maior centro desta tão rica floresta deve ser o principal pesquisador dos benefícios que a mesma pode trazer no 
desenvolvimento das áreas da engenharia. A fibra de tururi (MANICARIA SACCIFERA GAERTN) é uma fibra vegetal com grande potencial, extraída dos 
cachos da palmeira de Ubuçu. A fibra tem resistência, durabilidade e impermeabilidade, o que faz com que esta fibra seja uma opção para a 
construção naval. E relembrando que a mesma contribui para o desenvolvimento sustentável. Os óleos e resinas amazônicos têm origem 
exclusivamente de sistemas extrativistas, ao contrário de outros óleos vegetais mundialmente comercializados, que são domesticados e na sua grande 
maioria tratados como culturas agrícolas em sistemas de monoculturas e uso intensivo de adubos minerais e agrotóxicos (MORAIS, 2012). Será 
iniciada a pesquisa nos dois compósitos, após isso será verificada o comportamento de ambos em água e quais as avarias o material irá sofrer, e assim 
por diante averiguar sua utilização no âmbito naval durante a construção do modelo náutico. O uso de fibras naturais apresenta um conjunto 
específico de desafios. Em primeiro lugar, suas propriedades variam de forma drástica e dependem de fatores difíceis de serem controlados. Esses 
desafios não impedem o uso das fibras naturais, é necessário apenas encontrar soluções para elas. A apuração do modelo náutico após a realização 
dos passos com compósitos será feita de modo prático onde será possível verificar se o modelo é viável e foi feito de modo aplicável e prático, ou seja, 
em funcionamento. é importante frisar que o desenvolvimento do projeto é feito exclusivamente para a pesquisa de novos compósitos capazes de 
serem utilizados dentro do âmbito naval e podendo assim serem explorados os materiais naturais que a própria Região norte é rica, os materiais são 
de fácil acesso e biodegradáveis.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO FÍSICA PARA CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE

Docente orientador: Ramon Costa de Lima

RESUMO
Um ramo novo surgiu na atuação profissional recente integrando os cursos de Engenheira e os cursos da área ada saúde, a Bioengenharia. Nesse 
sentido a interação das áreas do conhecimento é mais do que necessária, sendo urgente a busca por fundamentação teórica e aplicação prática de 
fomentos que marquem essa crescente. O desenvolvimento de equipamentos que funcionem como método avaliativo de fornecimento de 
parâmetros que auxiliem o andamento de tratamentos. Dois exemplos de modelos de equipamentos empregado na área da saúde são a plataforma de 
força para verificação de equilíbrio e o dinamômetro de preensão manual para verificação de força.  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, Engenharia, Física, Medicina, Psicologia, entre outras. O 
dinamômetro de preensão manual, por sua vez, tem sido utilizado com muita frequência por ser barato, fácil de manusear, e seus resultados são bem 
aceitos em pesquisa e em avaliações clínicas, pois a força de preensão manual não é utilizada somente para medir a força da mão, mas é aplicada para 
avaliar a força total do corpo, o estado nutricional de pacientes pré e pós-cirúrgico, a diminuição da força corporal com o aumento da idade. 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, assim como os 
modelos de dinamômetro de preensão manual. Os discentes do curso de Fisioterapia, auxiliados pelos orientadores, farão levantamentos 
bibliográficos sobre a avaliação postural, preensão manual e ministrarão palestras para a equipe englobando o aspecto fisiológico do controle postural 
e força de preensão além de padronizar as coletas, 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, bem como conceder aos discentes dos cursos de engenharia a prática para execução de projetos para a prática da engenharia – a 
engenharia voltada para a saúde.
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RESUMO
O Alumínio, por apresentar uma excelente relação de densidade com resistência estrutural e boa resistência a corrosão, quando utilizado em ligas 
específicas, se mostra um material bem interessante para aplicações industriais frente a utilização do aço, principalmente em situações específicas, 
como por exemplo em estruturas que devam ter uma baixa relação de peso ou em regiões de atmosferas agressivas, entretanto é um material pouco 
utilizado na aplicação estrutural, principalmente no Brasil. As poucas estruturas realizadas em alumínio no país tiveram como um dos desafios de sua 
implementação, o desenvolvimento de perfis especificamente para aquela estrutura, pois comercialmente não existe disponibilidade de perfis com 
ligas de alumínio para aplicação estrutural, o que é justificado pela sua rara utilização para este fim. As estruturas metálicas feitas em alumínio, além 
de possibilitarem uma redução do peso global, que pode diminuir sensivelmente os custos da construção, também tem vantagens relacionadas a 
manutenção ao longo de sua utilização, comparado a outros materiais. A existência de uma planta industrial que tenha flexibilidade para adaptar uma 
linha de produção de perfis para disponibilizar um catálogo de perfis em alumínio pode ser o primeiro passo para baratear o custo destes perfis e 
ajudar a impulsionar o projeto de estruturas metálicas utilizando este material. Neste projeto será desenvolvido um estudo de perfis que possam 
utilizar o alumínio como material para aplicação estrutural de forma diversificada e eficiente, de forma a atender o previsto em normas existentes 
para a aplicação estrutural deste tipo de material. Em paralelo serão estudados processos produtivos viáveis que aponte potenciais produtos para 
fabricação em série a fim de baratear os custos de utilização deste material nestas aplicações. Serão desenvolvidos dois planos de trabalho, o primeiro 
buscará obter perfis eficientes, no que diz respeito a aplicação estrutural, estudando o design da seção transversal em relação a eficiência estrutural 
para flexão e flambagem, considerando área necessária para se utilizar uma liga de alumínio como material. O outro plano focará no processo 
produtivo para obtenção comercial dos perfis, estudando possibilidades de adaptações de processos existentes para baratear os custos de uma 
possível implantação dessa cadeia produtiva. Ao final do projeto, é esperado obter uma linha de perfis potenciais para aplicação estrutural com as 
especificações da liga de alumínio a ser utilizada, além de conceitual do processo produtivo para obtenção destes perfis, o que vai permitir um futuro 
estudo de viabilidade de produção.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: A(S) HISTÓRIA(S) DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DO PARÁ

Docente orientador: Gabriel Pereira Paes Neto

RESUMO
Pretende-se criar possibilidades e metodologias para o estudo sistemático das histórias da Educação Física no Estado do Pará. O projeto será 
desenvolvido a partir do estudo sistemático de documentos sobre a história da Educação Física no Estado do Pará, coletados em periódicos como a 
Biblioteca Arthur Vianna e Hemeroteca Nacional. Nesse sentido, se propôs a pesquisa documental, sobre histórias a educação do corpo, a relação 
ginástica, esporte e educação física em escolas de Belém do Pará. Começamos a coletar dados para analisar a história efetiva da educação física 
escolar. Quanto à natureza dos documentos, optou-se por diversos documentos, observando a multiplicidade de fatos que neles podem estar 
presentes nos discursos. Considerando não como uma história linear, mas como discursos, diversos e dispersos, constituído como disputas. Na 
segunda etapa será desenvolvidas oficinas, cursos e palestras socializando o material pesquisado. Não priorizando apenas um recorte temporal da 
história, mas sim um conjunto de problemas sobre a educação do corpo, as relações, fatos e discursos que foram registrados entre o século XIX e o 
século XX. Se espera instrumentalizar caminhos de pesquisa sobre história da Educação Física junto aos estudantes do curso. Garantindo bases de 
iniciação científica aos estudantes. Ao mesmo tempo que possibilitar estudos sobre o objeto em pauta. Assim como, em consequência, qualificar a 
formação sobre o mesmo objeto e as práticas corporais em geral. Tão importante quanto, se garantirá a socialização do material coletado, expandido 
as possibilidades de conhecimentos para a comunidade composta pelos demais alunos do curso. Entre tantas possibilidades, buscamos uma 
genealogia histórica, nos termos de Foucault (1978), que envolva os acontecimentos e as relações de forças que marcam os as relações corpo, 
educação e saúde. Por isso mesmo se busca a dispersão dos discursos que podem contar ou esconder os fatos, contar ou não histórias. Todavia, se 
vislumbra relações entre práticas corporais/movimentos, arte, estética e linguagem (trataremos das mesmas na última seção). Portanto, ao tratar o 
corpo e o movimento em suas possibilidades acima mencionadas, pensar novas referências e potencialidades para se-movimentar e interagir. Tais 
escolhas se justificam pela necessidade de cartografar histórias do corpo e da educação física, suas relações, suas matrizes culturais, os interesses, as 
disputas, os sujeitos. É preciso considerar que a educação do corpo na modernidade é um fenômeno complexo e diverso que tem pouco mais de três 
séculos de existência. Enquanto, educação do corpo, a educação física se trata de uma disciplina. No que se refere a educação do corpo enquanto 
ginástica, esporte e educação física escolar na Europa, como um produto da modernidade, que foi se relacionando com demandas oriundas dos novos 
modos de vida. Todavia, a educação do corpo na modernidade foi se relacionando com diversos discursos e funções de saúde pública e educação. Por 
fim, as relações entre esses discursos formaram acontecimentos, tendo como possíveis consequências o fortalecimento de padrões de corpo para a 
realidade belenense, tendo a escola como lócus e a educação física como disciplina, as práticas esportivas, relações entre diversos discursos e práticas 
corporais, como estes podem ter criado realidades. Contudo, a educação moderna de corpo é um fenômeno relativamente recente, seja do ponto de 
vista da história de práticas corporais sistematizadas, seja como campo de aplicabilidade das ciências médicas, seja como campo de intervenção 
pedagógica em escolas e outros espaços de formação, mais ainda como campo acadêmico. Considerando estas quatro perspectivas (apontadas no 
parágrafo anterior) que se relacionam intrinsecamente, nosso interesse é cartografar os caminhos, relações, começos, rupturas, discursos sobre o 
corpo em Belém do Pará entre o século XIX e início do século XX.
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Título: CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICO DO ÓLEO DA SEMENTE DE THEOBROMA GRANDIFLORUM “CUPUAÇU” E SUA 
ADIÇÃO EM SABONETES GLICERINADOS

Docente orientador: Sheila Silva dos Santos

RESUMO
O cupuaçu possui uma cadeia produtiva muito importante, principalmente para pequenos produtores rurais. É popular no país todo, sendo mais 
produzido em sua região de origem, na região Amazônica, e no nordeste brasileiro. É uma fruta com diversas aptidões. As mais populares são o uso 
das cascas e das sementes para compostagem e a polpa vendida principalmente como polpa congelada para sucos, cremes e sorvetes. A manteiga, 
feita a partir do óleo das sementes de cupuaçu, tem se tornado cada vez mais popular, sendo utilizado em pequenas e grandes indústrias de 
cosméticos devido a presença de ácidos graxos e benefícios interessantes para saúde da pele e cabelo, ótimo emoliente e alto índice de saponificação. 
Porém a extração do óleo ou manteiga não é popular ou incentivada entre os produtores da fruta ou da polpa, que geralmente descartam as 
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sementes, em grande quantidade, desperdiçando oportunidades de renda. Estudos apontam a necessidade do uso de novas técnicas de elaboração de 
produtos, principalmente voltados para a área da cosmética, a qual aponta um crescimento no seu faturamento líquido de mais de 400% nos últimos 
quatorze anos, segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Em relação aos sabonetes esse 
desenvolvimento foi fundamental, uma vez que os sabonetes tradicionais, por serem feitos à base de sabão, possuem alta detergência que, associada 
à alcalinidade, os tornam mais irritantes a pele. Formulações com menor concentração de sabão menos agressivas podem ser elaboradas, através de 
técnicas com alta eficiência associada a uma tecnologia limpa, como por exemplo o método de extração supercrítica do óleo da semente do cupuaçu. 
O objetivo desse projeto é fazer a caracterização do método de extração supercrítico do óleo da semente de Theobroma grandiflorum “Cupuaçu” e 
adicioná-lo a sabonetes de glicerina.
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Título: PRODUÇÃO E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIA CUIDATIVO-EDUCACIONAL SOBRE A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS ENTRE 
RIBEIRINHOS EM BELÉM, PA

Docente orientador: Horácio Pires Medeiros

RESUMO
A proposta desse estudo tem como objetivo produzir e validar uma tecnologia cuidativo-educacional voltada para a utilização racional de plantas 
medicinais junto à população ribeirinha em Belém, PA. Trata-se de um estudo de construção e validação de tecnologia do tipo exploratória, com 
abordagem quanti-qualitativa. A pesquisa será realizada em uma comunidade ribeirinha do município de Belém-PA e profissionais juízes especialistas 
que atuam e tenham expertise na temática. A coleta de dados será feita mediante contato oral e assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido TCLE. Em um segundo momento será utilizada a técnica Delphi para última etapa da análise, onde os participantes serão os juízes-
especialistas que realizarão sugestões através da análise da escala da LIKERT. O resultado deverá alcançar valor de concordância entre o público-alvo e 
os juízes para ser considerada válida. A partir do resultado poderá ser constatada a importância da tecnologia educacional, para a sensibilização da 
população acerca do tema e a utilização na área da saúde a fim de sensibilizar a comunidade/sociedade da importância da promoção da saúde.
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Título: SEXUALIDADE, ESTIGMAS E DOGMAS ACERCA DOS ANTICONCEPCIONAIS E SEUS EFEITOS NA VIDA DA MULHER

Docente orientador: Dione Natureza de Moraes

RESUMO
Atualmente a utilização de métodos contraceptivos é bem comum, contudo podemos observar um aumento de problemas associados à esses 
medicamentos, nesse contexto o papel das mídias sociais na conscientização é de extrema importância, contudo, a propagação de fake News é um 
sério problema que atinge o nosso dia a dia, as informações incorretas sobre, por exemplo, um determinado medicamento pode causar sérios riscos a 
saúde de uma pessoa, sendo a internet um dos principais meios mais procurados quando o assunto é orientação sexual, o projeto tem o objetivo de 
esclarecer algumas dúvidas frequentes sobre a utilização dos métodos contraceptivos, quebrando barreiras e tabus que se alimentam em volta deste 
tema e, conscientizar a população feminina ajudando no entendimento de como esses medicamentos contraceptivos podem reagir no seu organismo, 
usando as mídias sociais ao nosso favor. Este projeto tem por objetivos: avaliar o nível de informações que as usuárias de métodos contraceptivos 
possuem sobre o método a qual utilizam; Verificar os possíveis sintomas que as mulheres sentem ao utilizar anticoncepcionais; Analisar a frequência 
com que é utilizada os métodos contraceptivos de emergência. Onde iremos realizar uma pesquisa para entender o nível de conhecimento das 
usuárias de contraceptivos, e com isso começar a trabalhar com orientação sobre esses métodos focando na quebra de tabu que ainda existem sobre 
os mesmos, com isso pretendemos gerar um movimento de mulheres que realmente entendam a necessidade e metodologias corretas para utilizar os 
métodos contraceptivos, e também passar informações sobre os riscos associados a esses medicamentos.
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Aluno: Leiliane Nascimento Alves Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paloma Verusk Pereira da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O USO CONSCIENTE DE MIP’S

Docente orientador: Dione Natureza de Moraes

RESUMO
Cada vez mais podemos observar o crescente aumento no mercado de medicamentos isentos de prescrição conhecidos como MIP’S, em contrapartida 
a isso observamos um aumento consideração nas taxas de automedicação, o que pode ocasionar sérios problemas de saúde quando utilizados sem 
qualquer tipo de orientação. Este projeto visa analisar os motivos que levam a utilização do MIP’S associando aos processos de automedicação, e com 
isso verificar quais os benefícios a utilização dos MIPs podem trazer aos pacientes, além de examinar os fatores que induzem a automedicação não 
orientada e irresponsável no âmbito dos MIPs. Essa pesquisa será realizada através de formulários que são disponibilizados aos acadêmicos, de forma 
cega, ou seja, os participantes não serão identificados, pois o intuito da pesquisa é analisar o perfil dos pacientes que utilizam MIP’S e com isso 
conseguir elaborar medidas educativas, para prevenir problemas associados ao uso inadequado de medicamentos e reduzir com isso a taxa de 
automedicação.
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Aluno: Alexandre Barata Colares Carneiro Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Beatriz Silva Farias Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo Cardoso Peixoto Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kleiton Leandro Santos de Souza Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO E ANÁLISE NUTRICIONAL DA Passiflora edulis ¨MARACUJÁ”

Docente orientador: Sheila Silva dos Santos

RESUMO
Maracujá, nome popular dado a várias espécies do gênero Passiflora (o maior da família Passifloraceae), vem de maraú-ya, que para os indígenas 
significa "fruto de sorver" ou "polpa que se toma de sorvo". Cerca de 90% das 400 espécies deste gênero são originárias das regiões tropicais e 
subtropicais do globo, sendo o maior foco de distribuição geográfica o Centro-Norte do Brasil, onde encontram-se pelo menos 79 espécies (Ruggiero, 
1987). O maracujá-azedo ou amarelo (P. edulis fo. flavicarpa) é o mais cultivado e comercializado no país devido à qualidade de seus frutos. O Brasil é 
o maior produtor mundial de maracujá. A produção nacional, no ano de 2018, de acordo com o IBGE, foi de 602.651 toneladas em uma área de 43.248 
ha. A região nordeste destacou-se como a principal produtora, com 375.541 toneladas em uma área de 29.953 hectares, o que representou um 

E-mail: sheila.silva@estacio.br

ESTÁCIO BELÉM



aumento de 11% em relação a 2017 (Cavichioli, 2020). O trabalho tem como objetivos fazer análise físico-química e nutricional do fruto, uma vez que 
vários estudos indicam a presença de substâncias polifenólicas (Zeraik & Yariwake, 2010), ácidos graxos poliinsaturados (Kobori & Jorge, 2005) e fibras 
(Córdova et al., 2005), entre outras classes de substâncias, e a existência destas substâncias no fruto podem indicar o potencial do maracujá como um 
alimento funcional.

Aluno: Patrícia Marques Almeida Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mayane de Paula Miranda Fernandes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Meguy de Jesus Sousa de Oliveira Bentes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Eluana De Oliveira Lobato dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: DROGADIÇÃO E MAL ESTAR: A VIOLÊNCIA NA ADICÇÃO.

Docente orientador: Jéssica Samantha Lira da Costa

RESUMO
Quando se aborda a questão do mal-estar na cultura, um dos assuntos que estão sempre em voga é o problema das drogas e suas consequências para 
a sociedade. Dentre as costumeiras polêmicas, uma se apresenta como principal: legalizar ou não o consumo de entorpecentes? O que, porém, pouco 
parece vir sendo apresentado são discussões que enfatizem o papel do sujeito nesta cena. Foi a partir da constatação dessa deficiência em se olhar o 
sujeito adicto como protagonista que determinadas questões começaram a surgir, mobilizando a presente pesquisa. Por exemplo: o que faz com que 
um sujeito se torne adicto e outro não? Nestes termos, nosso objetivo aqui aparece como o de compreender, a partir do referencial psicanalítico – 
particularmente o freudiano - aspectos do uso de determinadas substâncias psicoativas como um recurso para lidar com o mal estar na civilização, 
assim como compreender um pouco melhor o mal-estar que a própria temática das drogas gera na sociedade em geral, fazendo com que não seja 
privilegiada ou debatida como deveria (isto é, para além de medidas redutoras/simplistas, como a internação ou afastamento do usuário de drogas do 
convívio social). Diante de tal quadro, realizamos um trabalho em um CAPS-AD com pacientes dependentes em álcool e outras drogas e assim 
percebemos uma espécie de relação intrínseca entre adicção e violência subjetiva, de modo que há um autoflagelamento do sujeito nesta relação. 
Examinamos que as substâncias tóxicas atuam como forma de afastar o sofrimento que o mal estar cultural provoca ao homem, de maneira que a 
satisfação libidinal que a droga provoca, afasta o sujeito e o coloca refugiado numa realidade própria. Para o entendimento de todas as presentes 
questões iremos recorrer ao arcabouço psicanalítico, sobretudo o freudiano, pois no interior do campo da psicanálise freudiana, o recurso às drogas é 
entendido como uma resposta possível do sujeito ao mal-estar que é inerente tanto ao processo de formação das sociedades e culturas como também 
à própria constituição psíquica do ser humano.
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Aluno: Éder Freitas Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Janaina da Conceição Nascimento Alves Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ayda Fabiana Teles Pimentel Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ENTRE A FORMAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS PRÁTICAS EM PSICOLOGIA: UMA ANÁLISE ACERCA DOS PROCESSOS DE JUDICIALIZAÇÃO DAS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.

Docente orientador: Valber Luiz Farias Sampaio

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo problematizar as práticas da Psicologia diante do processo de judicialização da vida diante das práticas do Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, tendo como analisadores documentos que 
norteiem a formação em Psicologia, assim como cadernos de propostas do controle social de Belém/PA (Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS). Assim, visa-se analisar como se dão as práticas do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em 
meio aberto no CREAS; interrogar a produção dos discursos e os efeitos de verdades em torno desses sujeitos; e identificar que atravessamentos da 
formação em Psicologia podem produzir efeitos diante dessas práticas. Logo, tem-se como foco um fenômeno contemporâneo: o processo de 
judicialização da vida, que aqui é compreendido como um movimento pelo qual o Poder Judiciário se torna a instituição mediadora do viver. E, 
quando pensamos em adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sabemos que estes/as, por si só, já são efeitos desse processo de 
judicialização, são corpos judicializados. Nesse interim, são agregados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, um 
equipamento da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, que tem como objetivo a atuação diante do que denominamos como risco social. Neste 
equipamento executa-se o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, tanto para a 
Liberdade Assistida (LA), quanto para a Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). Para tal, temos como documentos norteadores de análises matrizes 
curriculares de cursos de Psicologia, que apresentarão como está organizada nossa arquitetura acadêmica em Psicologia, apresentando um recorte 
nacional, assim como cadernos do controle social municipal, que nos trará um recorte de como os/as profissionais vem pensando propostas para a 
infância e juventude na assistência social e especificamente no que concerne ás práticas em MSE em meio aberto. Nesse sentido, almeja-se, com a 
presente pesquisa, obter resultados que produzam reflexões acerca do impacto de nossa formação em práticas de MSE em meio aberto, assim como 
nas implicações que são executadas no aspecto ético e social no cotidiano da Psicologia no CREAS.
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Aluno: Eliane Guilherme de Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Érika Pimentel da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM: A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO E ROTINA DE ESTUDOS DURANTE O PERÍODO COM AULAS REMOTAS

Docente orientador: Ana Paula Simões Castro

RESUMO
O projeto tem como objetivo de compreender, sob a ótica neurocientífica, a importância do planejamento e rotina de estudos de alunos do ensino 
superior para o processo de aprendizagem durante as aulas remotas no período da pandemia, para alcançar tal será utilizado a pesquisa de campo 
com o instrumento dos questionários, esse será realizado em uma plataforma de formulário. A amostra é composta por estudantes de ensino superior 
das esferas publicas e privadas, que realizaram seu período letivo durante o cenário pandêmico. Haja vista que a pandemia causada pelo vírus da 
Covid-19 trouxe grandes mudanças para o cenário mundial. Entre tantos setores, a educação foi um dos que mais precisou se adaptar às novas 
condições causadas pelas medidas de isolamento social. Dentro deste contexto, o ensino remoto emergencial foi adotado por diversas instituições, 
como forma de dar prosseguimento ao ano letivo na tentativa de minimizar os impactos sobre os estudos em vários níveis, desde o fundamental até o 
superior. O cérebro é a estrutura responsável pelo processamento das informações e o armazenamento do conhecimento, e através dele é 
selecionado o comportamento. Entretanto, é importante compreender o seu funcionamento e as estratégias que favorecem o seu desenvolvimento, 
pois assim será facilitada a compreensão dos educadores, e de todos os envolvidos no processo educacional (VIEIRA, 2011). O estudo tem como 
hipótese que uma rotina de estudos bem elaborada possibilita uma assimilação de conteúdo mais qualitativa. A partir do momento em que se 
estabelece uma constância específica para os estudos, dentro de um plano bem ordenado, e em um horário previamente estabelecido, a sua 
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produtividade e o seu foco são positivamente influenciados, ampliando assim suas perspectivas no que diz respeito à apreensão do conteúdo.  Através 
da organização e da concentração oriundas do planejamento, a compreensão das matérias se torna menos complexa, o que potencializa seu processo 
de aprendizagem, evitando, também, o acúmulo dos conteúdos.

Aluno: Vanessa Thais Rodrigues Rebelo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Roberto Eduardo Carvalho do Nascimento Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Dalvino Trindade Neto Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: FEMINISMO E DIREITO

Docente orientador: Alan de Matos Jorge

RESUMO
Os debates profundos e complexos que se desenvolvem tanto no campo teórico quanto prático nos levam a questionar quais são os limites do 
feminismo. O Direito comporta e absorve bem teorias feministas? Existe relação entre o feminismo e o Direito? Como o feminismo pode influenciar o 
Direito e o ensino jurídico nas universidades? Quem pode falar, estudar e ensinar sobre feminismo? Enfim, a mãe de todas as perguntas é: o 
feminismo é para todo mundo? No intuito de enfrentar esta pergunta-síntese e tentar traçar um panorama lúcido sobre teorias feministas, a 
pensadora negra estadunidense bell hooks apresenta diversos estudos que envolvem teoria e prática feministas. Partindo de suas abordagens críticas, 
compreendemos que o Direito não deve estar à margem do feminismo. Muito pelo contrário, o Direito precisa estar no centro deste debate que diz 
respeito não só a direitos humanos, indo além e interseccionando raça, gênero, classe e direito. Este atravessamento é de fundamental importância 
para uma verdadeira compreensão do sistema de justiça e suas intervenções em temáticas de gênero e raça, que embora estejam fortemente 
conduzidas por estes marcadores sociais parecem se desenvolver sem observá-los. Faz-se premente a compreensão de como as teorias feministas se 
infiltram pelo Direito de modo a torná-lo relevante elemento de transformação social. Mas não basta somente constatar a presença dessas teorias no 
âmbito jurídico, é necessário que se compreenda como o Direito dialoga com tais teorias e quais são os limites pré-estabelecidos, estabelecidos ou 
inventados para o alcance deste debate na seara jurídica. O Direito, como um elemento fundamental para a transformação social, não pode se furtar 
ao diálogo com o feminismo. Mas como estabelecer essa conexão? Como trazer o feminismo para dentro da academia? Como trazer para o Direito 
um debate que confronta este mesmo Direito a todo instante?  E quem pode promover este debate tão necessário? Quem pode tratar de feminismo 
no sistema de justiça? Essas questões, dentre muitas outras que conformam este cenário disruptivo, precisam ser pesquisadas e trazidas para o 
âmbito da graduação em Direito, como contribuição necessária para uma educação transformadora e emancipatória. Dentro desta perspectiva, 
apresenta-se como necessário aliar teoria e prática e analisar casos concretos em que demandas feministas são expostas ao Direito e como o sistema 
de justiça tem lidado com temas que ultrapassam as zonas de conforto de uma magistratura marcada pelo tradicionalismo. Para além disso, o Direito, 
dentro do recorte específico que vai desde o ensino na academia até o sistema de justiça que se materializa nos tribunais, apresenta-se mergulhado 
em uma ideologia machista, sexista, homofóbica, racista e elitista, sintoma de uma lógica forjada nos tempos coloniais e que estabelece relações 
hegemônicas. Desta forma, a presente pesquisa possui como um de seus objetivos promover o necessário estabelecimento de reflexões contra-
hegemônicas e que permitam outras compreensões do mundo e das relações que se desenvolvem sob o controle do patriarcado. Com base nos 
estudos propostos, objetiva-se responder às seguintes perguntas: Como será que o Direito se comporta quando submetido a outras epistemologias, 
para além daquelas atreladas a uma colonialidade do saber? Como será que o sistema de justiça se comportará diante do pensamento feminista 
quando este deixar de ser um mistério para a maioria dos acadêmicos e operadores do Direito? Para o cumprimento dos objetivos traçados, a 
pesquisa será desenvolvida primordialmente através de pesquisa bibliográfica de autores que já abordaram, até o momento, o tema. Juntamente com 
o estudo zetético da bibliografia, realizar-se-ão estudos de casos presentes na literatura jurídica envolvendo a influência do movimento feminista na 
construção/desconstrução do Direito.
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Aluno: Júlio César Corrêa Loureiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vitória Ferreira Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Melony Cristine e Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MINORIAS, INCLUSÃO SOCIAL E PODER PÚBLICO

Docente orientador: Carolline Leal Ribas

RESUMO
O presente trabalho tem como escopo analisar uma possível correspondência do debate público com os julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário 
brasileiro, com base na teoria dos direito das minorias abarcada pelos estudos culturais contemporâneos. Para tanto, parte-se da seguinte questão: é 
possível correlacionar a opinião pública, oriunda de debates públicos, com a jurisprudência amparada no direito das minorias a fim de se obter 
decisões legítimas em um contexto democrático? Hodiernamente, a conjectura dos estudos culturais pauta-se sob os grupos que, historicamente 
marginalizados, reivindicam no ambiente público o reconhecimento de suas especificidades, bem como a proteção de seus direitos. Tais grupos 
exigem serem inseridos na sociedade de maneira que possam exercer plenamente o seu direito à cidadania, concretizando um verdadeiro Estado 
Democrático de Direito. Nesse contexto, os grupos minoritários têm se aproveitado do ambiente democrático trazido com o advento da Constituição 
de 1988 para se associarem e, assim, influírem e pressionarem os órgãos políticos e jurisdicionais. Logo, ganha destaque o debate público, o qual 
propicia que haja uma discussão de cunho sócio-político cujo escopo dá-se com relação à diversidade cultural e aos princípios da igualdade e justiça 
social. Partindo do pressuposto que a democracia comporta espaço para as diversas visões da comunidade política, não se limitando, assim, a um 
espectro tradicional de governo da maioria, nota-se uma proeminência do direito das minorias como modo de se concretizar o direito à cidadania, à 
diversidade e à igualdade, todos estes previstos expressamente na Constituição Federal. O direito das minorias constitui na necessidade de se garantir 
os direitos fundamentais de grupos de minorias formados a partir de parâmetros de marginalização histórica. O processo de marginalização de 
segmentos sociais deu-se em decorrência de discriminação social, representação política deficiente ou inexistente, subvalorização cultural, omissão – 
ou mesmo violência – das instituições estatais, gerando um desprestígio em relação às minorias. Cabe lembrar que o termo não está associado a uma 
minoria quantitativa necessariamente, de modo que os grupos minoritários podem ser compostos de parcelas consideráveis da sociedade (MARTINS e 
MITUZANI, 2011, p. 335). Tendo em vista o contexto de redemocratização, grande preocupação insurge com relação à proteção jurídica dos grupos 
minoritários, principalmente no que se refere ao direito à igualdade e não discriminação, uma vez que muitos deles são excluídos de comunidades por 
não se moldarem aos parâmetros sociais.
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Aluno: Antonio Octavio França Fabrini Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Márcia Silva Guimarães Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE TIC E EXPERIMENTOS REMOTOS NO PROJETO DE EXTENSÃO PROJETO ACADEMICAMENTE

Docente orientador: Danusa Campos Teixeira dos Santos

RESUMO
Introdução: O interesse por cursos na área de ciências, conforme apontado por Viana (2014), diminuiu entre os jovens, acarretando numa evasão das 
faculdades brasileiras. Tal fator pode ser atribuído ao desconhecimento da área para a qual o estudante se candidata a cursar, bem como ao ensino 
transmissivo e descontextualizado das disciplinas, o qual é carregado de estratégias de memorização, inviabilizando uma discussão que forneça 
sentido e favoreça o aprendizado do aluno. A frequente infraestrutura precária no tocante a ambientes para práticas de ciências nas escolas públicas 
leva ao ensino quase que em sua totalidade com aspectos teóricos. Espaços e contextos de interesse são necessários para que a comunidade do 
alunado, seja de ensino médio ou de graduação, estabeleça relações sociais e conexão com os saberes. Isso requer novas formas de ensino que 
extrapolam o tradicional. O Projeto AcademicaMente almeja proporcionar um espaço dinâmico e colaborativo com o despertar do interesse pela 
ciência dos alunos do ensino médio e fundamental, estimulando a busca por um curso superior. Ademais, contribuindo para a formação de cidadãos 
esclarecidos, incentiva-se os jovens a realizarem uma escolha mais assertiva da profissão que deseja seguir. Por fim, neste contexto, o aluno da 
graduação terá a oportunidade de vivenciar e amadurecer sua atuação nos pilares de extensão universitária e pesquisa científica avaliando o emprego 
de experimentos de baixo custo e também de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) no Projeto de Extensão Academicamente, 
desenvolvendo habilidades e competências extracurriculares. Justificativa: Encontrar metodologias que sejam eficientes e que consigam passar 
conhecimento para os alunos de modo virtual é um desafio que tem sido enfrentado por todos os educadores de disciplinas práticas como física e 
química. Diante disso, a pesquisa de métodos que promovam o maior engajamento dos alunos em oficinas remotas de ciências durante o afastamento 
pessoal. Objetivo: Investigar experimentos, aplicativos e simuladores que possam ser facilmente acessados e utilizados para a compreensão de 
conceitos de ciências em utilizados para oficinas e práticas remotas no âmbito do projeto de extensão AcademicaMente. Metodologia: Os alunos 
serão responsáveis por fazer uma revisão da literatura, que auxiliará na escolha de aplicativos e simuladores interessantes e gratuitos, para que todos 
os alunos participantes do AcademicaMente tenham como acessar e usar. Um aluno ficará responsável por esse estudo, fazendo a revisão da 
literatura e testes desses aplicativos. Já o outro aluno será responsável por buscar e testar experimentos que possam ser desenvolvidos a distância. 
Fazendo uma revisão da literatura em busca de experimentos seguros e que usem materiais baratos e acessíveis a todos.
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Aluno: Mateus Inácio Cristofolini Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leonardo Fernandes Assereui Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: História - Licenciatura

Título: PRESENTE EM CRISE: BREVE HISTÓRIA SOCIAL DA PANDEMIA DO COVID-19 (BELO HORIZONTE – 2020/2021)

Docente orientador: Beatriz de Miranda Brusantin

RESUMO
Esse projeto objetiva realizar análise histórica social do tempo presente a respeito dos acontecimentos, medidas públicas, estatísticas e ações 
cotidianas ocorridas entre março de 2020 e março de 2021 durante a Pandemia do Covid-19 na cidade de Belo Horizonte (MG). Os temas em foco de 
investigação serão: as políticas públicas, as condições do trabalho e dos trabalhadores, as condições de vulnerabilidade das minorias e as formas de 
lazer e sociabilidade durante a pandemia. A importância científica se faz devido à urgência da reflexão histórica como caminho de compreensão da 
crise pandêmica e ao registro e organização das informações a respeito dos aspectos sócio-econômicos, políticos e culturais da capital mineira diante 
da pandemia. Ressalta-se a relevância dessa pesquisa uma vez que parte desses registros históricos, não oficiais, que estão arquivados virtualmente 
podem ser deletados ou perder-se diante da grande quantidade de informações veiculadas na internet. Com base na fundamentação teórica sobre o 
Tempo Presente e a Micro-história, ao dialogar com autores como François Dosse, Michel de Certeau, Giovanni Levi, Philipes Ariès, entre outros; esse 
projeto metodologicamente caminhará por meio das fontes históricas advindas da imprensa local, estadual e nacional, os decretos públicos, e as redes 
sociais (sites, facebook, instagram). Ao apostar na micro-história como estratégia de pesquisa, esse projeto se qualificará ao diminuir o ângulo de 
análise e permitir o alcance de complexidades locais e de uma rigorosa investigação em detalhes sem perder de vista a conjuntura estadual e nacional. 
Tratar-se-á de uma grande contribuição histórica atual para a cidade de Belo Horizonte (MG). Ademais realizará uma reflexão analítica com produção 
de textos e resumos a serem publicados e veiculados em eventos científicos, locais e nacionais, e contará com a coordenação e publicação de um 
Dossiê temático na Revista Igualitária do curso de História da Estácio/Prado/BH enriquecendo a pesquisa do Centro Universitário. Em suma, esse 
projeto de História Social do Tempo Presente pretende alcançar uma visão analítica da crise mundial da Pandemia do Covid-19, com o olhar da micro-
história ao focar na cidade de Belo Horizonte (MG), auxiliando na compreensão das respostas para parte das questões da atualidade, e como produto 
de pesquisa na área das ciências humanas qualificando as reflexões no meio acadêmico a respeito desse momento histórico que certamente marcará 
a primeira metade do século XXI.

E-mail: beatriz.brusantin@estacio.br

Aluno: Poliana Guimarães Jorge Curso do aluno: História - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Reinaldo Franco Maia Damasceno Curso do aluno: História - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Hágata Adriládila Santos Silva Curso do aluno: História - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Michele Evelin de Oliveira Costa Curso do aluno: História - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: O DESAFIO PROFISSIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS ATUANTES EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
OFERTADOS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Docente orientador: Camila Gabriel Meireles Amorim

RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar quais os desafios enfrentados pelos assistentes sociais atuantes em serviços de acolhimento para crianças e 
adolescentes ofertados por organizações da sociedade civil. O trabalho desenvolvido pelo serviço social, entre outras questões nestas instituições 
sofrem com a falta de autonomia para a execução do trabalho; escassez de recursos para o pleno funcionamento das atividades propostas pelo 
serviço social instituições, que se utilizará apenas de auxílio financeiro comunitário para garantir a efetividade das ações propostas como as crianças e 
suas famílias. Outro fator que incide sobre o trabalho do assistente social, é precarização das relações de trabalho, evidenciadas nos baixos salários 
dos profissionais, que são contratados para executar o trabalho, que no caso, especialmente, das instituições para acolhimento infanto-juvenil, a 
complexidade inicia-se com as histórias de vida trazidas pelas crianças acolhidas institucionalmente. Em termos metodológicos, será utilizada a 
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abordagem qualitativa por meio da entrevista na modalidade questionário semiestruturado (google forms) encaminhados via e-mail institucional a 
assistentes sociais, atuantes nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no munícipio de Belo Horizonte – MG, que aceitem participar 
da pesquisa, respondendo ao questionário. Cabe enfatizar que se trata de uma pesquisa que envolve profissionais, que em hipótese nenhuma serão 
identificados e as informações coletadas são de domínio público, na modalidade percepção social. Desse modo, não requer aprovação do Comitê de 
Ética da Estácio, conforme prevê a Resolução nº 510/2016 – CNS. A pesquisa ocorrerá em cinco etapas, sendo elas: Inicialmente a pesquisa ocorrerá 
por meio de atualização bibliográfica sobre o tema do trabalho do assistente social, a partir do estudo e compreensão de normativas que tratem da 
prática profissional do assistente social, dentre elas, destaca-se a lei 8.662/93 que trata da regulamentação da profissão e o Projeto Ético Político do 
Serviço Social. Ato seguinte, serão analisadas as normativas que tratam do acolhimento de crianças e adolescentes, dentre elas destaca-se o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA; o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária e a Política Nacional de Assistência Social e as proteções afiançadas e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Logo em 
seguida, serão analisadas a parceria público-privada, estabelecida historicamente entre o Estado e as instituições que ofertam os serviços de 
acolhimento no Brasil- a evolução do contrato para o termo de parceria e como isso impacta no trabalho do assistente social. Além de os serviços de 
acolhimento para crianças e adolescentes de Belo Horizonte – MG e enviar solicitação de autorização para profissionais participarem da pesquisa. 
Após aceite serão enviados por e-mail institucional, formulário eletrônico, “google forms”, no formato questionário semiestruturado, com questões a 
serem respondidas pelos profissionais. Por fim, serão sistematizados e analisados os dados coletados nos formulários. De posse dessa análise será 
construído artigo científico que deverá ser apresentado no Fórum Permanente de Acolhimento Institucional de Belo Horizonte e em eventos 
acadêmicos, como o Seminário de Pesquisa do Centro Universitário de Belo Horizonte A partir das informações coletadas, pretende-se entender quais 
as principais dificuldades enfrentadas por esses profissionais, na execução do trabalho, especialmente com relação a autonomia profissional e 
condições de trabalho. Os dados produzidos a partir dessa pesquisa poderão auxiliar a reflexão das práticas profissionais nestes espaços sócio-
ocupacionais e contribuir para novas reflexões acadêmicas e práticas no âmbito do Serviço Social.

Aluno: Naiara Atanazio dos Santos Souza Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nádia Marilene de Jesus Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Helena Alves Moreira Almeida Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PRIORIZAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE DEFEITOS COM TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA – UMA AVALIAÇÃO DOS MODELOS DE 
APRENDIZADO DE MÁQUINA

Docente orientador: Bruno Rafael de Oliveira Rodrigues

RESUMO
A triagem de defeitos de software é o processo pelo qual, o gerente ou um desenvolvedor experiente decide sobre o andamento e tratamento dos 
defeitos relatados a um determinado software. Em geral, um usuário ou um membro da equipe de desenvolvimento, ao descobri um defeito no 
software, ele o relata por meio de uma ferramenta de gerenciamento de defeitos, conhecidas como Issue tracking system ou Bug tracking system. 
Essas ferramentas são usadas para que os defeitos ou solicitações de mudanças no software possam ser registrados e posteriormente efetuados. Na 
comunidade de software livre, as ferramentas como Jira e Bugzilla são frequentemente usadas como Issue Tracking System. Essas ferramentas 
permitem que, além dos registros dos defeitos, tenha se um repositório com as solicitações de todos os defeitos e mudanças no software.  Após 
relatados, os defeitos são analisados e posteriormente atribuídos aos desenvolvedores, que por sua vez, irão trata-los e se resolvidos poderá ser 
incluída sua correção em uma versão futura do software. Essa fase de tratativa do defeito é nomeada como triagem. O processo de triagem, envolve, 
verificar se o defeito realmente existe, se ele já foi reportado anteriormente, bem como decidir quem irá corrigi-lo. Ao receber um defeito, o 
desenvolvedor o avalia e estima o tempo necessário para corrigi-lo. Essa estimativa é então usada para planejar o cronograma e a alocação dos 
recursos no projeto de pelos gerentes. Dependendo do tempo necessário para consertar o defeito, o gerente pode realocar o desenvolvedor, alterar o 
cronograma ou o custo do software. Em outras palavras, eles decidem se a correção de um determinado defeito será priorizada ou adiada. Quando 
um defeito consome tempo demasiado do desenvolvedor ele pode atrasar o projeto bem como aumentar o seu custo. Na literatura, técnicas de 
aprendizado de máquina têm sido utilizadas para identificar relatos de defeitos que podem ser priorizados a partir da predição de tempo. Quanto 
menor for o tempo para o corrigir o defeito, maiores são as chances dele ser resolvido primeiro, ganhando prioridade em sua resolução. Contudo, as 
técnicas apresentadas nem sempre são comparadas na mesma base e usando os mesmos critérios. Assim, este trabalho tem o intuito de responder a 
seguinte questão de pesquisa: “Qual o modelo de aprendizado de máquina possui melhor performance na priorização de resolução de defeitos? ” O 
presente trabalho pretende avaliar por meio de um experimento as técnicas de aprendizado de máquina relatadas na literatura que apresentaram 
melhores performances em seus trabalhos e compará-los em um ambiente controlado. Para isso, será realizado uma revisão da literatura para 
conhecer os modelos apresentados, bem como a performance de cada modelo. Serão selecionados os modelos que com as melhores performances e 
em um ambiente controlado, será realizado um experimento utilizando dados de softwares livres. Com este estudo espera-se mostrar os pontos 
positivos e negativos dos modelos propostos na literatura que apresentam melhores performances na literatura. Dessa forma é possível que se tenha 
melhor entendimento em relação aos modelos apresentados e que podem ser incorporados nas ferramentas de gerenciamento de defeitos, 
permitindo a melhor escolha das técnicas de aprendizado de máquina para predição de tempo para consertar um defeito. Essas técnicas podem ser 
incorporadas em pelas ferramentas de gerenciamento de defeitos e fornecer uma visão aos gerentes que possibilitem embasar as suas decisões sobre 
qual defeito deve ser consertado primeiro.
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Aluno: Miguel Gustavo Silvério Silva Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: IMPACTO DA COVID-19 NO ESTADO NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS NÃO HOSPITALIZADOS

Docente orientador: Aline Stangherlin Martins

RESUMO
Justificativa: O vírus SAR Cov 2 foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China e rapidamente se espalhou por todos os continentes, 
provocando a pandemia vivida atualmente. Os sintomas mais comuns da Covid-19 incluem problemas respiratórios, perda de olfato, paladar, dor de 
cabeça, dor de garganta cansaço, fraqueza e dispneia. Estes sintomas, podem influenciar na ingestão de alimentos, levando a perda de peso e 
desnutrição. Embora, não se tenha encontrado estudos avaliando a associação entre desnutrição e a Covid-19, já é bem estabelecido o impacto de 
outras doenças e da hospitalização no estado nutricional. Pacientes hospitalizados podem desenvolver desnutrição por vários fatores, como aumento 
da demanda metabólica devido à doença, mudança na rotina alimentar, restrições alimentares, isolados ou combinados. Entretanto, pacientes com 
Covid-19, que não necessitam de hospitalização também podem ter impacto negativo em seu estado nutricional devido aos sintomas da doença. 
Alteração do olfato, paladar e dispneia, podem contribuir para diminuição da ingestão alimentar, o que pode levar perda de peso e desnutrição. Esses 
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pacientes, podem necessitar de hospitalização e já chegarem ao hospital com risco nutricional ou até mesmo desnutridos. A desnutrição pode agravar 
ainda mais o quadro desses pacientes pois contribuí para maiores taxas de complicações, como diminuição da cicatrização de feridas, aumento do 
tempo de internação, aumentos do risco de infecções e aumento na mortalidade. Dessa forma, investigar o impacto dos sintomas da covid 19 no 
estado nutricional dos indivíduos fora do ambiente hospitalar é importante para se propor estratégias para prevenir a desnutrição nesse grupo de 
pacientes. Objetivo: o objetivo deste estudo é avaliar o impacto dos sintomas da Covid-19 no estado nutricional de indivíduos não hospitalizados. 
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal e retrospectivo que será realizado com a comunidade de alunos, professores e 
funcionários de um Centro Universitário de Belo Horizonte. Serão incluídos indivíduos com 18 anos ou mais que tiveram diagnóstico confirmado de 
Covid 19 por exame de PCR e serão excluídos indivíduos assintomáticos. Será enviado por e-mail institucional ou telefone o link de um questionário do 
google forms contendo perguntas sobre os sintomas, mudanças no apetite e peso durante a infecção. Posteriormente os dados serão analisados no 
programa SPSS versão 13.0. Os resultados serão apresentados no Seminário de Pesquisa da Estácio, congressos e artigo científico.

Aluno: Walisson José Lopes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Soraya Brescia Nagem Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jessica de Carvalho Roque Prado Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: RELAÇÃO ENTRE FOSFOLIPASE A2 ASSOCIADA À LIPOPROTEÍNAS, OBESIDADE E RISCO CARDIOVASCULAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Docente orientador: Isis Tande da Silva

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) são uma importante causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Em sua gênese está a aterosclerose que está 
relacionada a inflamação, dislipidemia e anormalidade glicídicas e pressóricas. Assim, a compreensão de todos os mecanismos lipídicos envolvidos 
neste processo tem auxiliado na investigação de biomarcadores e no aprimoramento da predição de eventos cardiovasculares. Os fatores de risco 
clássicos ou tradicionais vêm sendo utilizados desde o estudo de Framingham e são capazes de predizer os eventos cardiovasculares. Dentre eles 
destaca-se a obesidade, uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo. Porém, uma 
considerável proporção dos indivíduos que sofrem eventos cardiovasculares apresenta pouco ou nenhum fator de risco tradicional. Neste contexto, a 
compreensão de novos marcadores poderá auxiliar na compreensão destes casos. A compreensão de todos os mecanismos lipídicos envolvidos neste 
processo tem auxiliado na investigação de biomarcadores e no aprimoramento da predição de eventos cardiovasculares. Dentre os biomarcadores 
recentemente estudados relacionados ao metabolismo lipídico estão as LDL modificadas, apolipoproteína AI (apo A-I), apolipoproteína B, lipoproteína 
(a) [Lp (a)], proteína de transferência de éster de colesterol (CETP), subtipos LDL e de HDL e a atividade e concentração da enzima fosfolipase A2 
associada à lipoproteínas (Lp-PLA2). Sobre a Lp-PLA2 reside a expectativa de que sua atividade e concentração se relacionem com excesso de 
adiposidade e com a ocorrência do evento cardiovascular. Deste modo são pertinentes estudos e revisões sobre este novo biomarcador. Assim, esta 
revisão se propõe avaliar a literatura produzida entre 2011 e 2021 a respeito da Lp-PLA2 e sua relação com adiposidade corporal e risco 
cardiovascular. Serão recuperados estudos sobre Lp-PLA2 e sua relação com obesidade e doença cardiovascular nas bases de dados indexadas: 
Biblioteca virtual em saúde, Lilacs e PubMed/Medline. Para cada uma das plataformas será desenvolvida uma estratégia de busca adaptada para as 
ferramentas disponibilizadas. Para os termos - Lp-PLA2, Obesidade, Dislipidemia, Doença cardiovascular, Doença aterosclerótica, Marcador de risco 
cardiovascular - serão construídas estratégias de busca para cada uma das bases de dados. As estratégias de busca serão refinadas em torno do 
intervalo de tempo de 2011 a 2021.
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: DESENVOLVIMENTO, ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA “ESCALA DE PERCEPÇÃO DOS PONTOS DE VISTA” (EPPV)

Docente orientador: Thales Vianna Coutinho

RESUMO
A noção de que a nossa percepção da realidade é construída, com base em nossa própria história de vida e de vieses cognitivos não é nova. Desde a 
década de 1950, a psicologia já demonstrou que “vemos o que esperamos ver” o que demonstra um papel da expectativa na maneira como 
percebemos as informações do ambiente. Entretanto, ainda não foram encontradas iniciativas que se propuseram a desenvolver uma escala para 
mensurar o grau de percepção individual acerca das diferenças de pontos de vista, bem como a correlação desse fenômeno com outros construtos 
psicológicos. Objetivo: este projeto será desenvolvido em 3 etapas, cada uma delas com um objetivo específico. Na primeira etapa, realizaremos uma 
pesquisa teórica, demarcando os limites do conceito “ponto de vista” e elaborando os itens para compor a Escala de Percepção dos Pontos de Vista 
(EPPV). Na segunda etapa, um grupo de participantes será convocado para responder à EPPV, tendo em vista realizar as análises psicométricas da 
nova medida, a saber a análise de consistência interna e a análise fatorial exploratória. Na terceira etapa, a versão adaptada da EPPV será aplicada em 
conjunto com outros instrumentos, visando demonstrar a correlação entre diferentes construtos psicológicos e a percepção do ponto de vista alheio. 
De maneira geral, o objetivo dessa pesquisa será desenvolver uma escala psicológica de autorrelato, que avalie as diferenças individuais na consciência 
de que a percepção sofre influência de diferenças individuais. Levantamos a hipótese de que indivíduos mais conscientes de que a percepção é 
individual apresentarão maior nível de empatia, humildade-honestidade e menor nível de narcisismo. Método: os participantes (N = 630, ao todo) 
serão convocados através da internet e responderão às escalas utilizando a plataforma do Google Forms. A ideia, portanto, será conceitualizar um 
novo construto psicológico, desenvolver um instrumento de medida capaz de mensurá-lo e verificar a correlação dele com outros construtos já 
demarcados.
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Aluno: Julia Maria Moraes Vidal Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: DIFERENÇAS INDIVIDUAIS NA PERCEPÇÃO DO RESULTADO POSITIVO DO TESTE PARA A COVID-19

Docente orientador: Thales Vianna Coutinho

RESUMO
Para além dos déficits em termos de número de mortos e elevação dos índices de pobreza, a pandemia da COVID-19 elevou consideravelmente o nível 
de preocupação da população, prejudicando de maneira acentuada a saúde mental da população. Ainda, em função das características da doença 
(p.ex.: agravamento repentino dos sintomas) e o fato de levar a óbito tanto os indivíduos com comorbidades, quanto aqueles saudáveis, é de se 
esperar que o resultado positivo do teste para a COVID-19 seja percebido diferente, a depender de características psicológicas paciente. Portanto, 
conhecer os preditores do impacto emocional do diagnóstico da COVID-19 pode auxiliar na melhor orientação clínica de pacientes psicologicamente 
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mais vulneráveis, promovendo uma melhor qualidade de vida. Objetivo: identificar o papel de duas características psicológicas estáveis: 1) intolerância 
à incerteza e 2) estratégias de regulação emocional, para o nível de alerta e valência emocional resultado positivo da COVID-19, bem como o papel do 
diagnóstico psiquiátrico prévio, aliado à ausência de tratamento atual. A hipótese é de que participantes que costumem adotar estratégias de 
regulação emocional desadaptativas, bem como aqueles com maior intolerância à incerteza, ou diagnóstico psiquiátrico prévio sem tratamento atual, 
avaliarão o momento em que receberam o resultado positivo da COVID-19 como apresentando um nível significativamente maior de alerta, bem 
como uma valência significativamente mais negativa. Em contrapartida, aqueles que apresentarem tendência a adotar estratégias de regulação 
emocional adaptativas, apesar de não diferirem em termos da avaliação do nível de alerta do diagnóstico, apresentarão uma valência 
significativamente menos negativa. Método: os participantes (n = 250) serão recrutados através da internet e preencherão, de forma anônima, a 
quatro instrumentos psicológicos de domínio-público (a saber: "Escala de Intolerância à Incerteza – versão reduzida"; "Questionário Cognitivo de 
Regulação Emocional - versão reduzida"; "Self-Assessment Manikin"; "Positive and Negative Affect Scales"), hospedados na plataforma do Google 
Forms.

Aluno: Leonardo Navarro Bessa de Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Humberto Henrique Tadeu de Paula Batista Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O SOFRIMENTO PSÍQUICO DOS PROFESSORES NA ERA COVID-19. 

Docente orientador: Miria Ângela Coelho Reis

RESUMO
Analisar até que ponto uma mudança abrupta na rotina de um profissional pode afetar o seu estado físico e psíquico se faz importante a fim de 
verificar a capacidade do ser humano de ressignificar a sua realidade e se adaptar aos novos contextos. A rotina de um docente se mostra como 
exaustiva e desgastante física e mentalmente, porém a maioria desses profissionais escolheu essa profissão por identificação e afinidade com o papel 
do educador. Nesse sentido, o trabalho é fonte de prazer, salienta-se o reconhecimento e a autorrealização. Com isso, se consegue desenvolver 
mecanismos que preservam a sua integridade emocional e psíquica. Mas, e quando ocorre um fenômeno externo altamente impactante, ameaçador e 
a dinâmica profissional é alterada de forma radical não permitindo ao sujeito esse processo de ressignificação do seu papel? Estamos convivendo com 
a pandemia COVID-19, um vírus misterioso, que apesar de já ser conhecido pelos especialistas há anos, sofreu uma mutação e se tornou altamente 
letal. Diversas estratégias de prevenção foram adotadas, dentre elas, o trabalho remoto pelos educadores a fim de manter o calendário acadêmico e o 
compromisso firmado com os alunos. A carga de trabalho aumentou assustadoramente, o estresse físico e emocional acompanhou. Ao longo desse 
período a pesquisadora responsável por esse projeto tem ouvido os mais diversos desabafos de docentes, tanto do nível superior quanto do ensino 
médio relativos às dificuldades e desafios enfrentados nesse momento. E, daí, adveio o interesse em tentar compreender tais impactos. Este contexto 
sugere a relevância desta pesquisa cujo objetivo é avaliar o impacto do trabalho remoto sobre a estrutura psíquica e emocional dos educadores, de 
BH, durante a pandemia COVID19. Trata-se de uma pesquisa de campo, quanti-qualitativa e descritiva, com docentes do ensino médio e superior, de 
redes de ensino públicas e privadas, de BH, MG. Os questionários serão aplicados por via google forms e analisados estatisticamente.

E-mail: miriaangelareis@gmail.com

Aluno: Karina Campos Pereira da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Renan Brito Soprani Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Augusto Cesar Fortes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título: ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.935/19 QUE PREVÊ A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS E 
PSICÓLOGOS(AS) NAS REDES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Docente orientador: Simone Gomes da Silva de Castro

RESUMO
O presente projeto de pesquisa objetiva identificar as estratégias construídas pelo Conselho Federal de Serviço Social-CFESS e Conselho Regional de 
Minas Gerais-CRESS nos anos de 2020 e 2021, em defesa da regulamentação da Lei 13.935/2019, que prevê a presença da Psicologia e do Serviço 
Social nas redes públicas de educação básica e os avanços, a partir das articulações e mobilizações propostas. A promulgação da referida Lei é uma 
importante conquista para a política de educação básica, podendo contar com profissionais com formação específica, para atuar no enfrentamento 
das múltiplas expressões da questão social que se manifestam cotidianamente no ambiente escolar. A escolha do tema justifica-se pela necessidade 
de identificar, sistematizar e analisar a eficácia das mobilizações que vêm sendo construída pela categoria de assistentes sociais, considerando que os 
municípios que tiver interesse em regulamentar a lei 13.935/2019, terão que especificar no planejamento governamental. Ressalta-se que esta 
proposta de estudo foi instigada no decorrer da pesquisa “A contribuição do Serviço Social no espaço escolar: uma necessária atuação 
interdisciplinar”, que está em andamento, a ser finalizada no mês de agosto, deste ano. Durante a atual pesquisa foi identificada a importância de 
sistematizar e analisar as ações que estão sendo construídas pela categoria de assistentes sociais, em defesa da regulamentação da recente lei 
aprovada em 2019, que trata da contratação de assistentes sociais e psicologia nas escolas de educação básica da rede publica. Faz-se urgente a 
contratação 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, 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 artigos, sites, 
lives, 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 e também através de pesquisa quantitativa, através entrevistas realizadas 
com assistentes sociais e demais  profissionais da área da educação escolar, para identificação de suas percepções sociais. As entrevistas objetivam 
compreender a opinião pública das categorias profissionais citadas, com participantes não identificados(as). Este estudo se faz relevante, pois os 
dados construídos poderão contribuir com as instituições representativas do Serviço Social, para que avaliem se as estratégias de luta em defesa da 
regulamentação da lei que trata da contratação de assistentes sociais e psicólogos estão sendo eficazes.

E-mail: castro.simone@estacio.br

Aluno: Valquiria Fausta Souza Borba Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bárbara Luiza Jesus Alves da Silva Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bárbara Aparecida Marques de Melo Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ivânia Pereira Pardim Lúcio Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A FILOSOFIA DE MICHEL FOUCAULT COMO POSSÍVEL ANÁLISE DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL

Docente orientador: Abraão Lincoln Ferreira Costa

RESUMO
Tendo em vista as inúmeras tragédias desencadeadas no âmbito das instituições prisionais do Brasil, a proposta encaminhada ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) pensa a necessidade de promover um profícuo debate acerca da crise penitenciária existente nos 
diferentes Estados da federação brasileira e assim identificar certas causas, visando formular a melhor estratégia para entendê-la. Dessa maneira, o 
objetivo central da proposta será, inicialmente, analisar o fenômeno social da “falência da pena de prisão”, sob a luz das teorias do filósofo Michel 
Foucault, localizadas principalmente na sua obra Vigiar e Punir, publicada originalmente no ano de 1975. Após esse movimento, deve-se recorrer ao 
método próximo daquele várias vezes utilizado pelo autor francês, a fim de realizar algumas comparações de medidas punitivas anteriores à reforma 
penal com a conjuntura do atual ordenamento jurídico brasileiro. Considerando a estrutura argumentativa dos tipos histórico-filosófica e sociológica 
dos escritos foucaultianos, será exposto o conceito da gestão dos “ilegalismos penais”. Com isso, a pretensão é a de garantir a coerência dos esforços 
desse projeto acadêmico para, em seguida, explicar o fator responsável pelo interesse em debater a crise do nosso sistema penitenciário: o desprezo 
político e social ao termo “ressocialização” em face aos eventuais suplícios e castigos físicos vistos em diversas unidades carcerárias, o que revela o 
exacerbado desejo de vingança. Por meio dessa hipótese, se almeja verificar o nível de insatisfação da sociedade com as instituições judiciárias, bem 
como avaliar o quanto certa parcela da população remete à ideia de justiça algo próximo do exemplo retrógrado de violação dos direitos do homem e 
do cidadão. Ao final da pesquisa, tendo sido cumprida todas as etapas desse percurso, haverá condições suficientes para conjugar a ciência jurídica 
com outras áreas essenciais do conhecimento, permitindo, assim, a aproximação das reflexões de Foucault quanto à impressão de ineficiência do 
sistema penal do país. A escolha do tema é justificada devido à inquestionável relevância para o debate filosófico, jurídico e social, quer seja dentro do 
âmbito acadêmico, quer seja como assunto de repercussão das mídias e das pautas populares. Isso porque, devido à suspeita do crescimento da 
criminalidade no Brasil e do elevado grau de reincidência, torna-se salutar toda a discussão acerca da função da pena e seu método de aplicação no 
que tange à pena de prisão e à sua aparente falência. Logo, a abordagem foucaultiana acabou sendo escolhida especialmente em razão do seu rico 
arcabouço teórico, que se mostra indiscutivelmente atual, além de fácil deslocamento para a nossa realidade prisional, muito embora a obra Vigiar e 
Punir tenha sido publicada originalmente há mais de quatro décadas (1975). Isto posto, será realizada a abordagem graças às contribuições das teorias 
do filósofo francês, aproximando-as da falência do sistema penal brasileiro, dando ênfase à pena de prisão. Veremos ainda como tal fenômeno em 
vários momentos se apresenta em forma de contradição e, em determinados ângulos, como resultante do retrocesso de fases que se acreditava terem 
sido superadas pela própria história e na consolidação dos direitos humanos. Com a ajuda de Vigiar e Punir, notamos a articulação do instante 
histórico suplicial e suas peculiaridades referentes ao sofrimento com o atual sistema de punição brasileiro, comprovando-se as condições de 
precariedade e desrespeito às normas e garantias dos aprisionados.

E-mail: abraaofilosofia@gmail.com

Aluno: Aízio Pinheiro Pombo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Vera Lúcia Elioteria da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Larissa Melo Falcão Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Márcio Alfredo da Cunha Amaral Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título: TEXTO VISUAL - A COMUNICAÇÃO DIGITAL NA PANDEMIA E O EFEITO PUBLICITÁRIO. CONSUMO, EXPERIÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Docente orientador: Vitor Bedeti Gomes

RESUMO
O presente projeto pretende estudar as dimensões do texto visual da comunicação digital na pandemia, conferindo uma atenção específica à 
publicidade. O cenário da publicidade vem se transformando durante a pandemia. Isso provoca a importância da pesquisa científica e uma 
necessidade iminente de investigação sobre os rumos que a publicidade está tomando no contexto pandêmico, atual, da COVID-19. O caminho 
apontado pelas mudanças que ocorrem diretamente na publicidade é multifacetado, híbrido e complexo. Para direcionar a pesquisa e delimitar o 
campo de análise, tendo em vista a amplitude do objeto de estudo, foram selecionados três eixos de investigação: consumo, experiência e 
responsabilidade social. O presente projeto se relaciona com a linha de pesquisa “Novas Tecnologias de Comunicação, Cultura e Publicidade e 
Propaganda”, que tem como objetivo estudar os meios tecnológicos de comunicação e informação, nas repercussões que produzem no ambiente 
cultural e no horizonte das práticas de Publicidade e Propaganda e estruturação da mensagem publicitária. Esta linha se dedica ao estudo das novas 
tecnologias de comunicação e informação que, de acordo com determinadas perspectivas teóricas, já não poderiam ser pensadas nos moldes da 
tradicional relação entre meios e público massificado. As questões da imagem, das redes de comunicação, da internet, da interatividade e da 
segmentação dos públicos constituem alguns dos principais eixos teóricos da linha. Além de estudar as repercussões dessas novas tecnologias nos 
ambientes culturais da contemporaneidade, a linha investiga as transformações da atividade publicitária diante da inclusão dessas novas tecnologias 
em seu horizonte. O assunto proposto neste projeto tem um terreno fecundo para pesquisa e investigação em Comunicação e sobretudo em 
Publicidade. Após análise nos principais periódicos de pesquisa de Publicidade e Propaganda foi possível perceber que, além de um material 
importante na compreensão científica e no exercício da pesquisa, o tema do projeto tem originalidade na dimensão do recorte apresentado, isso diz 
da necessidade da pesquisa e da factível possibilidade de contribuição para área acadêmica. Este projeto de iniciação científica prentende pesquisar o 
texto visual, a comunicação digital na pandemia e o efeito publicitário, no eixo do consumo, da experiência e da responsabilidade social; investigar os 
impactos provocados pela COVID-19 na publicidade e estudar os possíveis caminhos que serão percorridos; e refletir sobre a compreensão de texto 
visual na comunicação digital e sobretudo na publicidade.

E-mail: vitor.bedeti@estacio.br

Aluno: Michelle Florenço Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/IES
Aluno: Daniel Campos Fagundes Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriel Gonçalves Rocha Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Giovanna Lázaro Molinari Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Direito

Título: AS VÁRIAS FACES DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO: UM RECORTE AOS NOVOS DIREITOS

Docente orientador: Debora Queiroz Oliveira Feres Ribeiro

RESUMO
A presente pesquisa traz como ênfase o diálogo dentre as várias faces do Direito Ambiental descrito na Constituição Federal a cuidar, do meio 
ambiente artificial. Como ponto de partida, descreve o artigo 225 desta Carta que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”. Há que se fazer um recorte dentro dessa definição, sobre o alcance do aspecto “bem comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida”, uma vez que, o exame deste refere-se aos bens que não são suscetíveis de apropriação, seja pela pessoa física, 
seja pela pessoa jurídica e bem difuso: insuscetível de apropriação, mas com a possibilidade de “gerenciamento”. Porém, ao mesmo tempo, um dos 
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é o da dignidade da pessoa humana, de modo que, como parte do desenvolvimento e 
entendimento das necessidades humana é que se deve considerar o meio ambiente artificial como abrangido pelo espaço urbano edificado, emanado 
no conjunto de construções, também denominado como, espaço urbano fechado, e por espaços urbanos abertos ou equipamentos públicos. A 
urbanização das grandes e importantes cidades brasileiras tem adquirido um elevado alcance na consideração de modernidade. Edificações cada vez 
mais arrojadas e ajustadas às necessidades das comunidades sociais modernas, a saber, aos citadinos que habitam, trabalham, estudam e atendem 
seu lazer nesta cidade e desejam cada vez mais a adequação ao meio ambiente saudável para o convívio. Não obstante, nota-se ainda um afronte 
social no Brasil: por um sentido como visto a modernidade; por outro fluxo, a carência de infraestrutura para abrigar todos os cidadãos. Ao se tocar no 
assunto de meio ambiente saudável, logo se vem à mente o aspecto das florestas, animais ou águas cristalinas. Essa pesquisa se debruçará nos 
aspectos do meio ambiente artificial, como parte integrante do conceito de “novos” Direitos ou Direito Constitucional Contemporâneo, o Direito 
Ambiental como meio ambiente artificial, de igual estima ao do meio ambiente natural. Sendo este o meio ambiente construído pela ação do homem 
ao transformar a natureza, ou seja, parte da construção das cidades e seu patrimônio cultural exigindo, posteriormente, sua conservação até que, o 
próprio tempo se incumba em estimá-la. Fundamental será fazer menção a Antônio Carlos Wolkmer anotando que, o estudo atento desses “novos” 
direitos humanos relacionados às esferas individuais, sociais, metaindividuais, bioética e realidade virtual exigem pensar e propor instrumentos 
jurídicos adequados para viabilizar sua materialização e para garantir sua tutela jurisdicional, seja através de um novo Direito, seja através de uma 
Teoria Geral das Ações Constitucionais. Em particular ao estudo, será analisada a cidade de São Paulo como referência, vez que, além de uma capital 
financeira do Brasil, mas, como um padrão de um meio ambiente artificial, e já que, representa a cultura universal dos povos - por ser, nascente de 
uma conjugação de imigração, e assim, possuindo dentro de si, bairros representando por diversas parte do território nacional e até mesmo por cada 
continente, concebido por etnias, tradições divulgadas em sua arquitetura, costumes e comportamentos. Ao mesmo tempo essa pesquisa cuidará em 
capítulo próprio quanto aos tombamentos históricos, os quais, também exigem adequações dos órgãos públicos a fim de atender cabais necessidades 
envolvidas. A metodologia a ser utilizada neste trabalho será de uma abordagem hipotético-dedutivo cujo procedimento é histórico e monográfico. 
Sendo uma pesquisa científica, em que o estudo é de caráter social, a abordagem para demonstrar o trabalho é qualitativa com técnicas de 
argumentação dedutiva, utilizando-se de pesquisa bibliográfica para analisarmos a interpretação doutrinaria no que diz respeito ao tema em tela.

E-mail: deboraferes@uol.com.br

Aluno: Bruno Kaiser Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caroline Freitas De Melo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fabiana Guaiume Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Márcio Da Silva Cunha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS AMIGAS DA JUSTIÇA E SEUS 
CLIENTES COM A FINALIDADE DE PROMOVER A CULTURA DA PACIFICAÇÃO SOCIAL

Docente orientador: Ricardo Feres Ribeiro	

RESUMO
A presente pesquisa justifica-se pela importância do uso dos métodos adequados de soluções de conflitos no sistema de justiça brasileiro. Ao longo 
dos últimos 30 anos o judiciário vem se sobrecarregando em função do amplo reconhecimento do direito fundamental de acesso à justiça, artigo 5º, 
inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 e a litigância acentuada da sociedade. A ponderação da garantia fundamental de acesso à justiça ocorreu 
pela recepção do neoconstitucionalismo no Brasil, por meio da Carta de 1988, destacando-se o movimento de redemocratização e maturidade 
institucional do país, bem como, a afirmação e concretização dos direitos fundamentais, individuais, sociais e difusos. Nesta conjuntura, o Poder 
Judiciário passou a exercer um papel central na estrutura do Estado, além de influenciar diretamente o ordenamento jurídico com ênfase na 
efetividade, como pode se observar na consagração do princípio da inafastabilidade da tutela da jurisdição. Esta garantia vem sofrendo ponderações 
diversas ao longo das três últimas décadas. Em um primeiro momento, o acesso à justiça como inafastabilidade da jurisdição, literalmente abriu as 
portas do judiciário à população, por força dos dispositivos constitucionais, inciso XXXV, do artigo 5º e a orientação do artigo 98, no sentido de que “a 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para 
a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 
procedimentos oral e sumaríssimo  ambos dispositivos constitucionais”. A próxima etapa a ser destacada, por meio do comando constitucional, artigo 
98, é o acesso à justiça como garantia fundamental de direitos, com a criação dos Juizados Especiais Cível e Criminal (JEC/JECrim), Lei 9.099 de 1995, 
dos Juizados Especiais Federais, Lei 10.259/2001, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFP), Lei 12.153/2009 e destacar a edição da Lei do 
Processo Eletrônico, número 11.419 de 2006. A última fase é o acesso à justiça como o próprio acesso ao direito pelo cidadão, com o advento da 
Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015 e a Lei 3.140 de 2015, métodos adequados de 
solução de conflitos entre particulares e administração pública. Nesta linha, as formas adequadas de tratamento dos conflitos constituem uma via 
apropriada em resposta ao único mecanismo utilizado pelo judiciário brasileiro que se dá por meio da sentença do Juiz ou a chamada “cultura da 
sentença”. Todos estes instrumentos legislativos consensuais da última década produziram inúmeras formas de tratamento adequado de conflitos de 
interesses no Brasil. A presente investigação tem como objetivo estudar algumas empresas que são parceiras institucionais do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por meio do programa “Empresa Amiga da Justiça” que incentiva a utilização de métodos autocompositivos de solução de 
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conflitos, como a conciliação e a mediação entre as empresas e seus clientes com a finalidade de promover a cultura da pacificação social. A 
metodologia utilizada é quantitativa, uma vez que, o estudo é de caráter social, a abordagem para demonstrar o trabalho é qualitativa com técnicas de 
pesquisa de campo e argumentação dedutiva, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, interpretação doutrinaria, análise estatística e jurisprudencial.

Aluno: Jaqueline Silva Campos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Milena Nacif Chaluppe Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gloria Cristina Gomes De Jesus Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniela Silveira Americo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: CARACTERIZAÇÃO, RECICLAGEM E ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE 
CARAPICUÍBA – SP

Docente orientador: Daisy Catharina Rodrigues

RESUMO
A necessidade e a preocupação em relação à reciclagem de resíduos sólidos da construção civil vêm aumentando nos últimos anos pois, desde os 
primórdios da civilização o homem transforma o espaço a sua volta visando o próprio conforto, sem se preocupar com o impacto ambiental. A 
construção civil é considerada uma das atividades que mais geram resíduos e alteram o meio ambiente. A problemática dos Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD) é relativamente recente no Brasil, sendo que, somente em 2002 foram definidas diretrizes acerca do gerenciamento destes, pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, Resolução nº 307/2002. Os RCD são provenientes de construções, reformas, reparos e demolições 
de obras de construção civil, e geralmente são vistos como não passíveis de reciclagem. A reciclagem destes materiais reduz os impactos ambientais, 
bem como as emissões de gases de efeito estufa, e diminui os custos da obra. O presente projeto tem como objetivo analisar a cadeia produtiva dos 
resíduos sólidos de construção e demolição, propondo um plano de reciclagem e gestão destes resíduos, a fim de reintegrá-los no ciclo de produção e 
consumo. Esta análise iniciará nos Ecopontos espalhados na cidade de Carapicuíba – SP, onde serão realizadas visitas periódicas, com o levantamento 
dos dados quantitativos e qualitativos dos RCD. Estes dados serão analisados quanto à geração de resíduos, sistema de coleta, sistema de transporte, 
tratamento e destinação final. Ao final desta análise, serão propostos planos de gestão e da cadeia produtiva destes resíduos, com base em dados 
financeiros, técnicos e de sustentabilidade. Como projeto paralelo, amostras de diferentes tipos RCD serão coletadas, processadas, conformadas e 
testadas, a fim de criar um novo produto a ser inserido no ciclo de produção e consumo. Toda a etapa de processamento, conformação e testes será 
realizada na faculdade Estácio de Carapicuíba – SP, que dispõe dos materiais, equipamentos e laboratórios específicos para a realização desta etapa. 
Ao final, será proposto um plano de captação e reciclagem destes RCD, minimizando os impactos ambientais gerados.

E-mail: daisy.rodrigues@estacio.br

Aluno: Ingrid Freitas Borges Dos Santos Paz Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniela Cristina Dos Santos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: John Cleiton Ribeiro Dos Santos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniela Ribeiro Da Silva Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Título: MAPEAMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA INVESTIMENTOS EM CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DOS 
MANANCIAIS DA SUB-REGIÃO SUDOESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Docente orientador: Alvaro Sérgio Barbosa Júnior 

RESUMO
A cobertura vegetal possui papel importante na manutenção da quantidade, qualidade e na regulação do regime hidrológico de uma bacia 
hidrográfica. Porém, a qualidade das águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, também é amplamente influenciada pelo uso e ocupação do solo, 
tendendo a apresentar melhores parâmetros em áreas ocupadas por vegetação e com baixas densidades populacionais. A Sub-região sudoeste da 
RMSP, estabelecida pela Lei Estadual complementar nº 1.139, de 16 de junho de 2011, é formada pelos municípios de Cotia, Embu das Artes, Embu-
Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. A abundância de recursos hídricos que 
caracteriza essa Sub-região representa um bem de grande valor social, econômico e ambiental tanto local quanto regional, porém, a acelerada 
dinâmica de ocupação desse território representa uma ameaça a esse importante patrimônio hídrico e ambiental. Assim, com o objetivo de atender às 
diretrizes estabelecidas no PBH-AT2018 (CBH-AT, 2018) e em consonância com as ações prioritárias da Deliberação CBH-AT n° 101, de 28 de julho de 
2020, o presente pretende, junto a um projeto maior de mapeamento de áreas prioritárias para investimentos em conservação e recuperação da 
qualidade ambiental nessa importante Sub-região da RMSP e Bacia do Alto Tietê, (1) Indicar áreas onde a floresta pode efetivamente desempenhar 
uma função ou um serviço hidrológico relevante; (2) Fornecer subsídios para estudos de ampliação de Unidades de Conservação e para a indicação de 
benefícios econômicos aos municípios com território em áreas protegidas; (3) Orientar compensações ambientais que envolvam ações de conservação 
e recomposição florestal na área de estudos; e (4) Gerar informações úteis aos programas de proteção de mananciais regionais e locais, bem como aos 
diversos instrumentos de planejamento territorial incidentes na região. Desse modo, a metodologia adotará uma abordagem multicritério associadas 
aos modelos clássicos de sobreposição de mapas e modelagem em ambiente SIG, aliada à trabalhos de campo, reuniões técnicas e amplo 
levantamento de dados do meio físico, biótico e antrópico. A partir da seleção de critérios, uma análise integrada em SIG (overlay) será feita e, a partir 
disto, se obtém um mapa para a toda a Sub-região onde são apontadas as áreas com grande demanda para recomposição florestal.
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Título: MÉTODOS DE PREVISÃO E GESTÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: REGRESSÃO LINEAR E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Docente orientador: Carlos Eduardo Da Silva Fontoura

RESUMO
Um dos principais desafios da sociedade contemporânea é a busca de métodos baseados em modelos de previsão que auxiliem na tomada de decisão. 
Processos de tomada de decisão são, em geral, caracterizados por cenários complexos que podem envolver dados com níveis de precisão variáveis ou 
fragmentados; a existência de muitos critérios a serem considerados e ainda, a ocorrência de múltiplos objetivos que podem ser propostos para 
entender e solucionar um problema. Devido a sua importância e complexidade, esse assunto passou a despertar o interesse, tanto de gestores quanto 
de pesquisadores nas mais diversas áreas, tais como economia, logística, administração e engenharia. Um dos exemplos mais emblemáticos desta 
complexidade está relacionada ao desenvolvimento e a execução de projetos de eficiência energética, nos quais, a incerteza gerada pela insegurança 
na modificação de processos e equipamentos podem interferir de modo significativo no retorno dos investimentos feitos, necessitando de suporte 
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técnico e científico para a tomada decisão. O presente projeto se insere exatamente neste contexto, mais precisamente na análise de dados de 
consumo de energia elétrica utilizando métodos de regressão linear e redes neurais artificiais com o objetivo de encontrar padrões e possíveis 
anomalias que possam ajudar na previsão e na gestão do consumo de energia elétrica. Especificamente, nosso objetivo será avaliar se os modelos 
baseados em redes neurais artificiais podem ser mais eficientes que métodos de regressão linear quando aplicados a previsão da demanda de 
consumo de energia elétrica residencial e industrial. Além disso, será avaliado se esses modelos podem auxiliar na coleta de informações relevantes 
para serem usadas no desenvolvimento de propostas de intervenção educacional no tratamento da temática “Eficiência Energética” no setor 
residencial e podem representar, principalmente, para as micro e pequenas empresas alguma vantagem competitiva. A modelagem do consumo de 
energia será esquematizada em três etapas que consistem em: (1) escolher um método estatístico adequado para tratar o problema, ( 2 ) coletar uma 
amostra de dados aleatória do consumo de energia elétrica e das principais características desse consumo e ( 3 ) implementar as etapas ( 1 ) e ( 2 ).
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Título: POSTURA DE CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS FRENTE A INOVAÇÃO
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RESUMO
As necessidades sociais e as demandas do mercado em companhia de meios científicos e tecnológicos para a solução têm como resultado a inovação. 
Essa é a transformação dos conhecimentos em processos, serviços e produtos que possam vir a serem comercializados no mercado e ser traduzidos 
como inovação tecnológica. Os empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes de inovação, as mudanças e seus sintomas que 
indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito. A utilização do termo inovação no setor da construção civil no Brasil e em qualquer outro 
lugar nos revela a possibilidade de uma fonte inesgotável de benefícios significantes. Haja vista que uma empresa ao conceber aplicar essa definição 
em seus processos antes obsoletos e ainda praticados pela falta de conhecimento ou devido a inércia perante as mudanças, alcançará a redução de 
mão de obra em seus processos. Portanto, converte um produto final a uma qualidade superior e ao mesmo tempo, atenuando os custos com 
retrabalho e derivando no aumento de produtividade e lucros. Não obstante a realidade, com a retração do mercado, existe uma tendência do setor 
da Construção Civil em buscar a racionalização da produção, a fim de obter ganhos de produtividade e minimização de custos e prazos, com o uso de 
novos materiais e novas tecnologias construtivas. Tendo em vista esse rumo, será indispensável a ruptura dos modelos atuais e os desafios em 
situações como os sistemas pré-fabricados, gesso acartonado, ambientes prontos que apenas devem ser encaixados no local, como os banheiros 
finalizados, entre outros. Assim, o objetivo geral deste estudo será analisar financeiramente a aplicação de processos inovadores, como o Porta 
Pronta, na construção de empreendimentos de médio padrão. De modo mais específico, o projeto visará: • descrever a aplicação do material; • 
destacar a importância de inovações tecnológicas; • analisar comparativamente entre o Porta não e só Porta e o método tradicional. Para isso será 
utilizado o levantamento bibliográfico em bases de dados e literatura específica da área.
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Título: ANÁLISE ELEMENTAR POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS E 
DISTRIBUÍDAS NA GRANDE SÃO PAULO

Docente orientador: Dalton Giovanni Nogueira da Silva

RESUMO
Desde o início da civilização, a humanidade utiliza a natureza para fins terapêuticos, especialmente as plantas. Com sua origem no conhecimento 
popular, o uso de ervas medicinais teve importância como produtos fitoterápicos e, também, na descoberta de novos fármacos. Porém, atualmente, 
existe uma preocupação com a toxicidade dos medicamentos convencionais e o uso de fitoterápicos que, em geral, apresentam baixa toxicidade em 
relação às doses terapêuticas. Este trabalho tem como objetivo quantificar os micronutrientes inorgânicos presentes em amostras de ervas medicinais 
comercializadas na cidade de São Paulo, através da técnica de Fluorescência de Raios X. Sendo assim, este visa: avaliar todos os microelementos 
inorgânicos que a técnica de FRX tiver resolução para medir; avaliar uma possível contaminação por outros metais presentes nessas ervas; produzir 
conteúdo para divulgação científica em redes sociais, blogs e portais parceiros sobre as características e o correto uso dessas ervas medicinais. Para o 
desenvolvimento da pesquisa serão utilizadas diversas marcas de ervas medicinais obtidas nas farmácias do comércio da grande São Paulo. Essas 
amostras serão levadas para o laboratório de fitoterapia da Faculdade Estácio de Carapicuíba, onde serão separadas, catalogadas, secas se necessário 
e pulverizadas a pó em almofariz. O pó proveniente do Almofariz será levado para o Laboratório da Dra Cibele Bugno Zamboni do Centro do Reator 
nuclear no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) pertencente ao Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN). No laboratório as 
amostras serão catalogadas e uma pequena amostra será retirada para a análise por Fluorescência de raios-x por dispersão de energia. O trabalho vai 
gerar diversas postagens em texto e/ou vídeo sobre cada uma das ervas medicinais abordadas. Serão produzidos vídeos mais longos para Youtube e 
IGTV, que serão repostados no Facebook. Serão produzidos também vídeos curtos com informações breves em uma linguagem acessível para as redes 
sociais de informação mais com Feed do Instagram, Reels e TikTok. Parcerias com as redes sociais da própria Estácio e o portal jovemcientista.com.br 
também serão estabelecidas para divulgação desse material.
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Projeto(s) do curso: Radiologia

Título: DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR DE MÃO FEITO EM IMPRESSORA 3D PARA SIMULAÇÃO DE TESTES UTILIZANDO RADIAÇÃO 
IONIZANTE

Docente orientador: Vivaldo Medeiros Dos Santos

RESUMO
A área da radiologia está sempre em atualização e desta forma a medicina diagnóstica tem um progresso ascendente em equipamentos e soluções 
para agilizar e manter a qualidade fidedigna de visualização de imagens. Dentre as modalidades mais utilizadas e que possuem radiação ionizante 
estão os raios X convencional e digital e a tomografia computadorizada. Nesse aspecto, o principal objetivo deste trabalho é desenvolver um 
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simulador de mão impresso em impressora 3D capaz de ser utilizado para controle de qualidade e uso em aulas práticas de posicionamento de dedo, 
mão e punho para análise de imagem. A justificativa da produção deste simulador se dá pelas constantes atualizações de equipamentos emissores de 
radiação ionizante, e desta forma, uma questão muito importante é o aumento das doses, principalmente em equipamentos de raios X digitais e 
Tomografia  Computadorizada. O uso de equipamentos como tomógrafo e impressora 3D, sinaliza a excelência deste trabalho, respeitando a questão 
ética em relação ao uso de imagem da instituição, que será parceira, em relação a anatomia e fisiologia da mão, permitindo a analise de imagem com 
perfeição por motivo do uso de materiais substitutos de tecidos humanos, permitindo a análise comparativa como se fosse a mão de um ser humano. 
O objetivo do trabalho permite a verificação das estruturas anatômica com características fidedignas a mão humana, compostas de todos os tecidos e 
estruturas, contribuindo para que o profissional consiga realizar o posicionamento desejado, visando o controle de qualidade  e a visualização de todas 
as densidades compreendidas na mão. A metodologia aplicada exigirá a utilização do tomógrafo, sendo de extrema importância para aquisição da 
imagem da mão. Não há necessidade da exposição de um individuo para realizar este processo, podendo ser utilizada uma mão já estudada 
anteriormente e armazenada no sistema PACS da insituição parceira, sendo de primordial atenção o estudo em campo. Após este processo as imagens 
tridimensionais adquiridas pelo tomógrafo em padrão DICOM, serão armazenadas em um notebook que possui o software da impressora 3D, para que 
seja feita as alterações de padrões de imagens aceitas para que a impressora possa realizar a impressão de todas as peças individualmente.
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RESUMO
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das doenças mais letais no Brasil, sendo a primeira causa de morte e invalidez no país. Trata-se de uma 
doença provocada por uma alteração da irrigação sanguínea, podendo trazer complicações temporárias ou permanentes, que irão depender da 
intensidade do acidente e de quanto tempo o cérebro ficou sem receber oxigênio apropriadamente. Esta patologia é um grande problema de saúde 
pública devido aos altos custos associados ao seu tratamento e do seu impacto em morbimortalidade. O exame mais comum para auxiliar especialistas 
e médicos em seu diagnóstico é a Tomografia Computadorizada (TC). No entanto, esse exame depende diretamente da identificação e delineação da 
região afetada, feita visualmente pelos profissionais responsáveis, o que resulta em muitos casos num diagnóstico impreciso. Neste sentido, o uso de 
sistemas computadorizados, desenvolvidos com o objetivo de dar suporte a identificação dos casos de AVC, tem contribuído de maneira decisiva para 
a eficiência da identificação dessa patologia. 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 sobre uso 
de algoritmos baseados em redes neurais artificiais capazes de identificar automaticamente a ocorrência do acidente vascular cerebral usando 
imagens por tomografia computadorizada. A metodologia empregada a revisão bibliográfica de materiais já produzidos e publicados em bases 
nacionais indexadas, como o Scielo, CBR, LiLACS, assim como do Ministério da Saúde, entre os anos de 2005 e 2020. Como resultado, espera-se obter 
um trabalho que dissemine a importância dos algoritmos baseados em redes neurais artificiais e das novas tecnologias computacionais usadas na 
radiologia de maneira que estimule os futuros profissionais da área a se familiarizarem com os conceitos de abordagem multidisciplinares.
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Projeto(s) do curso: Direito

Título: PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NA AMAZÔNIA: RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL E FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

Docente orientador: João Gabriel Conceição Soare

RESUMO
Em continuidade ao projeto já iniciado, a presente pesquisa pretende avançar no estudo da Amazônia paraense e seu contexto histórico 
desenvolvimentista, rediscutindo dados de violação de direitos humanos na região e, principalmente, identificando em que medida a sociedade 
internacional vem desenvolvendo esforços de responsabilização civil em caso de descumprimento de parâmetros de direitos humanos. A pesquisa se 
justifica pelos dados apresentados pela Anistia Internacional (2014) ao mencionar o Estado do Pará como um dos mais ameaçadores à defesa dos 
direitos humanos, o que envolve um estudo histórico sobre a formação amazônica e seus conflitos agrários. Assim, inserido dentro da Amazônia 
brasileira, a proteção integral paraense encara alguns desafios, tais como a extensão territorial do Estado, a criminalização policial à atuação dos 
defensores, a falta de recursos para formação em direitos humanos e capacitação para efetivação desta política e, principalmente, a demonstração de 
um registro situacional de violências que se perpetua.Com isso, objetiva-se responder à seguinte pergunta-problema: em que medida é o tratado 
internacional sobre responsabilização de transnacionais se aplica à realidade amazônica de violação de direitos humanos de seus defensores? Assim, a 
pesquisa se organizará inicialmente através de um estudo das reuniões internacionais sobre a elaboração de um tratado de responsabilização de 
pessoas jurídicas transnacionais por violações de direitos humanos, em uma visão crítica, afinal indica-se a pouca efetividade da responsabilização por 
normas voluntárias emanadas pela ONU, sendo, na verdade, mais relevante o desenvolvimento de uma nova estratégia no âmbito interno e 
internacional para punir tais violações, tal como a adoção de um acordo internacional vinculante. Em segundo momento, a pesquisa avançará e 
analisará o descumprimento de estândares de direitos humanos dentro do contexto de conflitos socioambientais amazônicos, buscando, assim, 
concretizar um estudo científico capaz de contribuir com a evolução dos direitos humano-fundamentais com a garantia de proteção integral no Estado 
do Pará. A metodologia adotada é eminentemente teórico-doutrinária para a formação dos conceitos básicos sobre o objeto de pesquisa e, em 
seguida, será utilizada metodologia indutiva e exploratória para análise dos dados regionais na segunda fase.

E-mail: joaosoares@estacio.br

Aluno: Victória da Costa Heidemann Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Zylmarya Luna Maia Alencar Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
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CASTANHAL
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RESUMO
O cenário das inovações tecnológicas, conquista uma posição de destaque em temáticas relacionadas à Inteligência Artificial e à Robótica. Nesta 
circunstância, presencia-se a ‘Era da Tecnologia’, que está transformando tanto a competitividade nos setores de trabalho como nas atividades no que 
se refere ao ramo da manufatura. No campo da construção civil a impressora 3D, fruto da Indústria 4.0, toma posição de destaque, no que se refere a 
inovação no erguimento de prédios destinados à produção em série. O equipamento imprimi um objeto físico tridimensional, sendo materializado 
através de camadas, sobrepostas uma a uma, formando, assim, o produto desejado. No que diz respeito a concepção da edificação, a impressora 
esculpe a geometria do edifício, como, a construção de paredes, pisos, vigas e colunas. Mediante a essa tendência, a indústria da construção civil 
precisa acompanhar as inovações, no que concerne a evolução tecnológica computacional. Com isso, é de primordial importância divulgar essa 
temática no vigente cenário educacional, para que os discentes possam perceber a dimensão dessa nova forma de construir advinda da tecnologia. 
Considerando o panorama descrito acima, o objetivo deste trabalho é analisar o uso da tecnologia de impressão 3D na construção de edificações, 
conscientizando sua aplicabilidade aos acadêmicos da disciplina de Computação Gráfica do Curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio de 
Castanhal. O intuito é elucidar os saberes dessa tecnologia, enfatizando sua conceituação, seu funcionamento e o cenário atual da manufatura em 
pauta. Especificamente, trataremos deste assunto através do desenvolvimento de pesquisas sobre o tema em pauta, com os três alunos envolvidos na 
iniciação cientifica, para isso, será necessário produzir uma investigação minuciosa, que apurem informações sobre: que materiais; equipamentos e 
metodologias vêm apresentando bons resultados para o emprego da impressão tridimensional. Justifica-se o emprego desta temática, com a intenção 
de ampliar a visão dos discentes do Curso de Engenharia Civil para essa nova maneira de construir edificações, conscientizando esse acadêmico na 
compreensão de como essa nova tecnologia pode ser incorporada na indústria da construção civil. Diante disso, compreende-se que o futuro 
engenheiro, estando ainda no cenário educacional, precisa conhecer as inovações tecnologias que contribuem para um melhor desempenho das 
atividades profissionais. Em termos metodológicos, a otimização do tema farar-se-á através de pesquisas bibliográficas, com o propósito de 
aprofundar os conhecimentos acerca da tecnologia da impressão tridimensional e todo o seu potencial na indústria da construção. Para tanto, será 
feio levantamento de informações a partir de livros, artigos e outros materiais bibliográficos, proporcionando assim, um estudo minucioso do 
conceito, funcionalidade e visão do mercado atual. Além disso, enfatiza-se também a apresentação da tecnologia, nas aulas de Computação Gráfica, 
que se dará através de vídeos demonstrando o desempenho da impressão tridimensional no erguimento de edificações, de modo que será apreendido 
os depoimentos dos alunos, sobre sua percepção perante a tecnologia computacional. Quanto ao método, o projeto propõe o uso de avaliação 
qualitativa, 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 impressão tridimensional na engenharia, 
buscando analisar sua aplicação no canteiro de obra, não só agilizando o processo construtivo, mas também oferecendo qualidade e sustentabilidade.
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Docente orientador: Filipe Oliveira Rocco

RESUMO
Dentre diversos métodos existentes para a análise das solicitações mecânicas em estruturas, destaca-se o Método dos Elementos Finitos (MEF) 
aplicado com o auxílio de ferramentas computacionais. O MEF permite que estruturas sejam projetas e otimizadas sem que se haja custo adicional 
com a concepção e construção de protótipos ou metodologias baseadas em tentativa e erro. A evolução de ferramentas computacionais vem 
progressivamente difundindo o uso deste método em análises de diversas áreas da engenharia, inclusive análises estruturais. Neste contexto, o MEF 
auxiliado por software vem ganhando destaque e consiste em um método numérico para obtenção de soluções aproximadas de problemas 
envolvendo equações diferenciais e valores de contorno. O método baseia-se na divisão do domínio de um problema complexo em partes menores, 
chamadas de elementos finitos. O objetivo principal deste trabalho será a análise numérica de uma estrutura realizada com o auxílio de simulação 
computacional via método dos elementos finitos. Como objetivos secundários, destacam-se: análise da flecha e linha elástica do componente 
estrutural; análise das tensões e deformações na seção transversal do componente estrutural; análise da interação entre estrutura e vínculos externos; 
e análise dos esforços solicitantes internos do componente. Para isso, serão realizadas análises por três abordagens diferentes: (i) solução analítica da 
análise estrutural, (ii) análise numérica em duas dimensões auxiliada por software e (iii) análise numérica em três dimensões, contando com variação 
de solicitação mecânica externa e geometria de seção transversal do elemento estrutural em estudo - neste trabalho, todas as seções transversais 
estudadas serão modeladas com mesma área de seção transversal, possibilitando posterior análise financeira a partir da quantidade de material 
utilizado em cada uma das situações estudadas. Por fim, os resultados obtidos passarão por processo de pós-tratamento com o auxílio de planilhas 
eletrônicas e algoritmos programados em Python com o objetivo de esclarecer a influência de parâmetros físicos (materiais) e geométricos (seção 
transversal e deslocamentos) no comportamento mecânico global de estruturas comumente utilizadas na construção civil – auxiliando no projeto e 
análise de futuros empreendimentos na área de engenharia civil.

E-mail: rocco.filipe@estacio.br

Aluno: Matheus Negrão Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciann Bernardo Corrêa Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Aldo José Neto de Oliveira Júnior Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: ESTUDO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE COINFECÇÃO TUBERCULOSE/HIV E FATORES ASSOCIADOS NO ESTADO DO PARÁ, 2010 – 
2020

Docente orientador: Karytta Sousa Naka

RESUMO
A Tuberculose (TB), doença infecciosa provocada pelo Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, é um dos mais graves 
problemas de saúde pública do mundo tanto pela alta incidência como pela alta taxa de mortalidade. A TB e o Vírus da Imunodeficiência Adquirida 
(HIV) representam as principais cargas de doenças infecciosas em países com baixos recursos. A coinfecção tuberculose e Vírus da imunodeficiência 
adquirida (TB/HIV) tem sido um grande desafio para a área da saúde. Foi verificado, em 2017, que de 10 milhões de pessoas com TB no mundo, 9% 
apresentaram coinfecção TB/HIV. Diversos fatores estão associados ao desenvolvimento desta coinfecção, como as condições de vida, difusão da 
epidemia do HIV, acesso ao tratamento, uso inadequado dos medicamentos, falta de adesão ao tratamento para TB e baixa qualidade do diagnóstico 
e acompanhamento dos casos, resultando no aumento dos casos de TB e, consequentemente, susceptibilidade do paciente à outras infecções. Diante 
deste contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar a incidência da coinfecção TB/HIV no estado do Pará, no período de 2010 a 2020. Trata-se 
de um estudo ecológico do tipo série temporal, retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado com dados secundários de casos novos de 
coinfecção TB/HIV confirmados, notificados e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no estado do Pará. Os dados 
serão organizados em banco de dados, com auxílio do programa Microsoft Excel e analisados por meio do programa estatístico Epi Info™ 7.2.4.1. Este 
estudo trará contribuições importantes para o avanço do conhecimento relacionado à coinfecção TB/HIV no estado do Pará ao analisar e reunir os 
registros de investigações realizadas nos últimos 10 anos.

E-mail: karytta.naka@estacio.br

Aluno: Taynara da Costa Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thayana de Almeida Vieira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Matheus de Oliveira Queiroz Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cássia Vitória Passos dos Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ANÁLISE DOS ÍNDICES OFICIAIS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES NO MUNICÍPIO 
DE FORTALEZA NOS ANOS DE 2019 A 2020 VISANDO A PROPOSTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Docente orientador: Lidiane Moura Lopes

RESUMO
A violência contra a mulher perpetrada no âmbito das suas relações domésticas e familiares constitui-se desde a mais longínqua data um grande 
problema a ser enfrentado. Enquanto questão fático-social, tais situações que colocam a mulher em vulnerabilidade nas suas relações mais intimas 
acabaram por reverbera na adoção de mecanismos que buscaram coibi-la. Com o maior engajamento da mulher no mercado de trabalho formal e sua 
ascensão cada vez maior a altos cargos, entendia-se que o respeito a sua pessoa seria uma consequência necessária, porém não foi o que ocorreu.  
Partindo-se do pressuposto de que o Direito é sociológico, em 2006 foi aprovada a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, “batizada” como “Lei Maria da 
Penha”, que trouxe importante avanços na proteção da mulher vítima da violência doméstica, especificando as formas de violência e prevendo a 
aplicação das medidas protetivas. Dentre as espécies de violência que podem ser cometidas, encontra-se a psicológica, que por apresentar-se muitas 
vezes de forma sutil, acaba por passar despercebida quanto aos grandes malefícios que causa na saúde mental da vítima que acaba por acostumar-se 
com insultos, humilhações, menosprezos, entre outras formas de degradação da sua imagem e pessoa.  Diante dessa situação preocupante que 
envolvem os casos de violência psicológica e constatado através de dados sobre o assunto que muitas mulheres sequer têm consciência da situação de 
vítima, propomos na presente pesquisa analisar através da leitura dos números de casos que envolvem a violência psicológica e que dão ensejo à 
propositura de uma ação penal que lhe seja correspondente, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Fortaleza, cotejando tal 
fluxo com as demandas que são apresentadas na Delegacia da Mulher de Fortaleza (a Lei 11.340/2006 prevê no artigo 8º, inciso IV, a implementação 
de “de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher”) e atendidos pela Defensoria 
Pública através do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Para alcançar tal desiderato 
utilizamos como metodologia que analisa quantitativamente o fluxo dos trâmites nos órgãos acima indicadas, aliada a uma ampla revisão bibliográfica 
acerca do assunto que possibilite sua atualização à luz de decisões que vão se construindo acerca do assunto, cujas conclusões serão prescritivas para 
o enfretamento do tema através da proposta para a adoção de políticas públicas, demostrando o caráter social do estudo. O objetivo maior da 
pesquisa é, portanto, apontar caminhos que possam minimizar os malefícios causados pela violência psicológica quando medidas de conscientização 
acerca da sua existência são tomadas pelo Poder Público, o que só será possível através da constatação da disparidade entre os fluxos que são gerados 
perante os órgãos nos quais os dados serão coletados e analisados. Uma análise inicial da demanda que chega à Delegacia da Mulher, em regra, o 
primeiro lugar a ser procurado pelas vítimas de violência, faz-se importante para fornecer os dados de quantos casos relatam apenas a violência 
psicológica, somando-se aos que versam sobre a física, psicológica, e as demais formas.

E-mail: lidimlopes@hotmail.com

Aluno: Maria Vitória De Sousa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: LIGA DE CRIMINOLOGIA CRÍTICA - LICCA

Docente orientador: Isabelle Lucena Lavor

RESUMO
O presente projeto de Iniciação Científica é definido pela área do conhecimento do Direito Público, dentro da linha de pesquisa: Criminologia e 
Desigualdade social, e tem por escopo a questão criminal, com enfoque nos processos de criminalização que na prática são marcados pela seletividade 
e estigmatização dos segregados, tendo como proposta expandir a compreensão dos participantes estabelecendo um diálogo interdisciplinar com as 
demais áreas do conhecimento, tais como: filosofia, sociologia, economia e afins. A justificativa da temática se insere na necessidade de se discutir os 
modelos de controle social do crime em sociedades de classes sociais antagônicas, devendo ser orientada por uma estratégia política de libertação da 
população oprimida, mediante conceitos capazes de mostrar a vinculação ideológica do sistema de justiça criminal com as necessidades e exigências 
de expansão do capital, sendo assim, a discussão abarcará as relações de poder político e econômico inerentes aos programas de controle social do 
Estado capitalista contemporâneo, em especial no período de dominação imperialista do capital financeiro internacional sobre os povos dependentes 
das áreas subdesenvolvidas do sistema econômico globalizado, capturados numa relação de desenvolvimento do subdesenvolvimento, com exclusão 
social, violência e morte. O presente trabalho tem como princípio o estudo dos problemas ligados a Criminologia e a Desigualdade social e de sua 
inserção na dinâmica social e das diferentes configurações que se apresentam em seu funcionamento, abordando os fenômenos jurídicos neste 
contexto e a incessante busca de soluções através de uma ação contributiva pela realização da pesquisa e da produção cientifica. Portanto a base 
desta pesquisa é o enfrentamento das questões com possíveis soluções para o fenômeno criminal, numa perspectiva destinada a crítica construtiva, 
para que os participantes adquiram uma visão do problema de forma global. Ainda e forma mas especificas os seguintes aspectos e objetivos desta 
pesquisa: Propiciar o conhecimento teórico da criminologia; Promover a reflexão sobre o papel contemporâneo dos mecanismo existentes para 
resolução dos problemas;	Aprofundar a compreensão e a capacidade de análise da totalidade dos problemas jurídicos da vertente crime-sociedade; 
Propiciar o conhecimento de questões interdisciplinares, cujos reflexos atinjam a compreensão dos fenômenos da criminologia contemporânea.

E-mail: isabellelucenadv@gmail.com

Aluno: Daniele Gonçalves Bernardes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título: CLIENTE OCULTO: APLICAÇÃO EM UMA REDE DE VAREJO DE MODA

Docente orientador: Vitória Carvalho Fortes

RESUMO
Em um ambiente cada vez mais competitivo e o grau de informação e exigência do consumidor aprimorado, compreender o cliente, percebendo suas 
reais necessidades e desejos para buscar satisfazê-los adequadamente são fatores essenciais para o varejo de moda. Gradativamente torna-se 
indispensável não apenas a realização de uma venda eficaz de um produto ou serviço, mas igualmente que se estabeleça uma boa relação entre as 
partes, proporcionando sintonia e envolvimento na relação comercial. Nesse contexto, a técnica do Cliente Oculto surge como um mecanismo para 
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auxiliar a implementação de uma cultura positiva do processo de compra. O projeto de pesquisa se propõe a aplicar essa técnica do ‘consumidor 
avaliador’ por meio de um estudo de caso em uma cadeia de varejo de moda do estado do Ceará, com o objetivo de elaborar diagnósticos referente à 
qualidade do atendimento dispensado aos clientes nos estabelecimentos da respectiva rede varejista, observando os colaboradores, o visual 
merchandising dos PDVs – pontos de venda e estratégias correlacionadas. Para sua realização, parte-se de uma abordagem qualitativa aplicada e de 
caráter exploratório e descritivo, com suporte na literatura aderente e a ida a campo por meio das visitas não anunciadas às lojas. Nesta experiência 
de cliente fictício, há que se trabalhar previamente um roteiro de aspectos a serem objeto de análise para a elaboração da diagnose da empresa, 
compondo um relatório que deverá elencar os pontos positivos e identificar as problemáticas a serem solucionadas em cada ponto de venda e as 
consequentes considerações gerais para a rede varejista de moda. Ao final do processo de investigação os achados contribuirão em duas frentes: para 
a empresa, um importante feedback que poderá auxiliar na composição de um plano de ação, visando a cultura da melhoria contínua em sua gestão; e 
no âmbito acadêmico, o desenvolvimento da produção científica interdisciplinar, fomentando assim a construção do conhecimento entre múltiplas 
áreas.

Aluno: Rebecca Moreira Siqueira Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: INIBIDORES DE CORROSÃO - UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE FÁRMACOS VENCIDOS NA INIBIÇÃO EM MATERIAIS METÁLICOS

Docente orientador: Antonia Debora Sales

RESUMO
A utilização de fármacos vencidos contra a corrosão surge como uma alternativa limpa e econômica para tratar esse processo que resulta em grandes 
problemas para estruturas metálicas na construção civil em geral. Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência das combinações dos 
fármacos: cloridrato de tipoclidina, dipirona monoidratada, nistatina, quando vencidos, nas melhores combinações observadas no estudo anterior, 
para verificar a eficiência deles como inibidores de corrosão em material metálico. Para isso, porcas de aço carbono serão preparadas para serem 
utilizadas como corpos de prova. E os fármacos serão diluídos em ácido clorídrico nas diferentes concentrações e combinações. Será utilizado como 
controle estudos anteriores realizados para verificar a eficiência de cada combinação. No ramo da construção civil, a questão de buscar soluções para 
resolver os problemas advindos da corrosão tem sido e ainda é debatido constantemente. Porém, ainda se tem altos custos de manutenção para 
estruturas, principalmente causadas pelo envelhecimento das mesmas que foram construídas por volta da década de 1960 e 1970. Alguns métodos 
são utilizados para prevenir a corrosão, como o uso de revestimentos protetores, substituição do material susceptível à corrosão por outros mais 
resistentes, proteção catódica, uso de inibidores e, ainda, outros mais recentes, como a aplicação de métodos elétricos para avaliar revestimentos 
orgânicos em aço (KENDIG; SCULLY, 1990). A utilização de fármacos vencidos contra a corrosão surge como uma alternativa limpa e econômica para 
tratar esse processo que resulta em grandes problemas para estruturas metálicas na construção civil em geral. Metodologia a ser utilizada: A eficiência 
do fármaco como inibidor de corrosão será calculada através da TPC Eq.(1) do material exposto ao ambiente corrosivo, com e sem inibidor 
(CALLISTER, 2008): TPC= K x w/ A x p x  t; W: a variação de massa ou a perda de massa (mg); A: a área da superfície de contato do corpo de prova com 
o ambiente corrosivo (cm²); ρ: a massa específica do material metálico (g/cm³); t: tempo do ensaio (horas); K: constante que depende da unidade de 
medida desejada para a TPC. Para uma TPC fornecida em mm/ano, o valor de K deve ser igual a 87,6. Serão utilizadas combinações entre os 3 
medicamentos. Referências: CORROSÃO EM ARMADURAS DE CONCRETO. Arthur Pimentel Falcão Soares1 Lívia Tenório Vasconcelos2 Felipe Bomfim 
Cavalcante do Nascimento. Cadernos de graduação, ISSN IMPRESSO 1980-1777 ISSN ELETRÔNICO 2357-9919. Ciências exatas e tecnológicas | Maceió 
| v. 3 | n.1 | p. 177-188 | Novembro 2015 | periodicos.set.edu.br. Utilização de fármacos vencidos no estado sólido e líquido como inibidores de 
corrosão em materiais metálicos. Rev. Tecnol. Fortaleza, v. 40, n. 2, p. 1-14, dez. 2019. Matheus da Silva Lages, Carlos Alexandre Teixeira de Matos, 
Cristiano Batista Rodrigues, Ellen Pires Saigg ABRACO. Inibidores de Corrosão: confiabilidade e redução de custos. Revista Corrosão e Proteção, Rio de 
Janeiro, n. 14. p. 9-12, 2007. Disponível em:  ttp://www.abraco.org.br/src/uploads/2016/01/Revistacorrosao-e-protecao-14.pdf. Acesso em: 12 set. 
2019.CALLISTER, W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.CERQUEIRA, S. P. et al. Análise de fármacos 
como inibidores de corrosão em materiais metálicos.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia 
UFVJM, Teófilo Otoni, 2018. CLORIDRATO DE TIPOCLIDINA: comprimidos. Responsável técnico RonoelCaza de Dio. Hortolândia:EMS, 2013. 1 bula de 
remédio. DIGOXINA: comprimidos. Responsável técnico Giovana Bettoni. Anápolis: Vitamedic, 2016. 1 bula de remédio.
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Aluno: Maria Cecília Farias Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Andhrey Mattheus Vila Nova Gonçalves Barbosa Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SISTEMA DE MONITORAMENTO EM PATOLOGIAS DE VIAS URBANAS AUTOMATIZADO POR IMAGENS

Docente orientador: Danilo Da Silva Borges

RESUMO
A detecção automatizada de falhas em pavimentos usando imagens de vias urbanas continua sendo um tópico desafiador na comunidade de pesquisa 
de visão computacional. Há uma intensa atividade de pesquisa no desenvolvimento de técnicas em aprendizagem profunda (deep learning), buscando 
uma melhoria da eficácia da identificação e classificação automatizada de irregularidades em pavimentos. Os modelos de aprendizado profundo 
exigem um grande conjunto de dados de referência (ground-truth), que muitas vezes não está disponível publicamente ou simplesmente não existe, 
como no caso das vias em Fortaleza. Além disso, não existi uma abordagem universal para a localização e classificação dessas falhas por imagem, pois, 
os algoritmos são sensíveis aos tipos de dados que são utilizados. Esse projeto pretende preencher essas três lacunas, automatização do 
monitoramento de vias e a criação de dois datasets de imagens das falhas; uma contendo as imagens das falhas e outro de referência ground-truth. A 
degradação na malha viária de Fortaleza é um problema enfrentado pelos cidadãos há várias gestões públicas. Um dos principais motivos pelo o qual 
as falhas nas vias são tão frequentes na cidade, independente do período de chuvas ou não, é a falta de um monitoramento contínuo das principais 
ruas e avenidas. Essas degradações podem impedir parcialmente ou totalmente, por exemplo, a drenagem das vias. Além disso, elas danificam os 
veículos e atrapalham o fluxo de trânsito.  Acreditamos que o cerne do problema seja a falta de um sistema de gestão de pavimento. Um 
levantamento contínuo de aquisição de imagens poderia facilmente possibilitar a criação de um banco de dados que contenha degradações como de 
trincas, de deformações, de buracos e de remendos nas vias urbanas de Fortaleza. Com esse banco de dados é possível não só localizar tais 
degradações, como também prevê quando uma ocorrerá.  A nossa abordagem pode ser facilmente adaptada para que outras degradações possam ser 
colhidas por imagens, colecionadas em um banco de dados e eventualmente localizadas, como por exemplo, descarte ilegal de lixo e postes de luz em 
más condições. O presente projeto tem como objetivo criar um sistema de monitoramento contínuo com uso de imagens, que serão colhidas por 
câmeras acopladas em veículos terrestres e analisadas com algoritmos de localização e reconhecimento de padrões. Através desse sistema, criaremos 
um banco de dados de imagens contendo padrões como trincas, deformações, buracos e remendos. Dessa maneira, podemos fornecer ao gestor da 
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cidade de Fortaleza informações que tornará possível um sistema de gestão de pavimento. Um sistema assim, permite um levantamento sistemático 
das vias e um monitorando contínuo da malha viária.

Aluno: André Luiz Mendes Liberato Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Pedro Ferreira De Castro Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SUBSTITUIÇÃO DE RECURSOS NATURAIS COMO, BGS PELA ESCÓRIA DE ACIARIA – DESTACANDO SUA QUALIDADE

Docente orientador: David Correia Dos Anjos

RESUMO
A indústria da construção civil é de grande 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. Um dos principais 
problemas enfrentados pela engenharia atualmente, consiste na escassez de materiais e recursos naturais em condições adequadas para utilização nas 
obras de pavimentação. Entretanto, as siderúrgicas geram diversos resíduos, dentre eles a escória de aciaria. Material que passa de um resíduo 
indesejável, a um valioso coproduto, por ser utilizado na construção civil. Nesse sentido, para estimular o desenvolvimento de obras de pavimentação 
sustentáveis com o uso da Escória de Aciara 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. Portanto, esse projeto tem como objeto avaliar a capacidade do uso e a viabilidade econômica dos Escoria de Aciara 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 da Escoria 
de Acaiara e dos materiais convencionais usados em obras de pavimentação, e de visitas em campo às usinas de produção de Escoria de Acaiara e 
construtoras que trabalham no ramo da pavimentação urbana, com a finalidade de coletar amostras de Escoria de Acaiara para realização de ensaios e 
levantamento de informações para analisar viabilidade econômica do uso Escoria de Acaiara. 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 Escoria de Acaiara. 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 Escoria de Acaiara de maneira correta na construção de pavimentos urbanos. O 
projeto também poderá com seus resultados incentivar o uso das Escoria 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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Título: INDUSTRIA 4.0: VISÃO COMPUTACIONAL E INTERNET DAS COISAS, EM ROBÔS INDUSTRIAIS, NA DETECÇÃO DE OBJETOS E TOMADA DE 
DECISÃO
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RESUMO
A indústria cresce a cada ano proporcionando mudanças extraordinárias em termos de novas tecnologias e sistemas. Uma das tecnologias mais 
importantes no mercado é a visão computacional, é com ela que grandes centros de produção conseguem executar processos em larga escala e com 
muita eficiência, apenas com a presença de máquinas que também possuem particularidades tecnológicas, como por exemplo, a transmissão de 
dados por rede Wi-Fi, de forma autônoma. Com a inserção da indústria 4.0 a internet passou a ser o ápice para a troca de dados no gerenciamento de 
grandes empresas, proporcionando informações em tempo real, sem a utilização de fios e interações humanas, de forma direta. Não bastando ser 
apenas uma ferramenta para a troca de informações na gestão empresarial, a internet passou a ser utilizada como mecanismo de interação entre o 
mundo físico, das máquinas de produção em larga escala, e um ambiente virtual programado, que pode funcionar de forma independente, sendo 
atualizado quando necessário. Outro benefício da indústria 4.0 é incorporar a utilização da visão computacional, já que fornece aos robôs industriais a 
capacidade de “enxergar” e encontrar objetos livremente. A grande preocupação das empresas, que buscam utilizar robôs autônomos, é saber o que a 
utilização dessas máquinas pode influenciar no futuro, ou seja, entender a necessidade de trocar os processos manuais, ou já robotizados, por um 
processo ainda mais moderno e mais complexo, de trabalho. Quando uma nova tecnologia é desenvolvida, é comum estudar o porquê de se utilizar 
essa tecnologia. No caso da visão computacional e da internet das coisas, os estudos são necessários para saber se os dois elementos, juntos, podem 
se posicionar de forma positiva para o mercado industrial. Portanto, esse projeto tem como objetivo conceituar e explicar o porquê de utilizar as 
ferramentas de visão computacional e internet das coisas em robôs industriais, na detecção de objetos e tomada de decisão. A condução desse 
projeto será dividida em duas fases. A primeira fase será constituída de levantamento bibliográfico sobre as características da integração da visão 
computacional e internet das coisas em robôs da indústria 4.0, e de visitas em campo às industrias 4.0, com a finalidade de coletar informações, 
conhecer as necessidades e dificuldades dessas empresas no Ceará. Já a segunda fase será formada pela realização de ensaios em laboratório para 
construção de um protótipo para mostrar a utilização, na prática, de como funciona o sistema de um robô industrial com visão computacional para 
detectar objetos e tomar decisões, com a possibilidade de comunicação Wi-Fi em um servidor próprio, da empresa na qual trabalharia, visando 
aumentar a produtividade. A condução do presente projeto trará como consequência impacto econômico, ecológico e social, pois, a sua 
implementação no setor industrial permite que a visão computacional e a internet das coisas atuem na redução de erros, aumento da qualidade no 
trabalho, gerando mais lucratividade por demandar menos tempo de análise e mais serviços. Além disso, ajudará a impulsionar as inovações 
tecnológicas, gera praticidade na conexão de todo o sistema empresarial, na troca de dados, e aumenta a rentabilidade por trabalhar com 
informações precisas e simultâneas. 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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Docente orientador: Fernando Weslley Silva De Oliveira

RESUMO
Uma preocupação do mundo atual é a necessidade de se obter energia de forma limpa e renovável. Os sistemas fotovoltaicos surgem como 
alternativa para possibilitar a redução dos custos e da diversificação energética para o futuro das sedes da Estácio localizadas em Fortaleza. Por se 
localizar no nordeste brasileiro, a capital cearense apresenta uma oportunidade única para utilização da energia fotovoltaica, devido a sua localização 
e ainda impulsionada para formação de novos alunos especialistas. Para isto, serão feitas pesquisas exploratórias, levantamento e análise de dados 
solarimétricos, além de análises de viabilidade econômico-financeira do sistema fotovoltaica e viabilidade ambiental serão utilizados como 
comparativos. O futuro depende de atitudes ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas, assim como da utilização 
eficiente dos recursos naturais integrando novas soluções energéticas. No Brasil, já existe a manifestação de construções sustentáveis, porém os 
custos econômicos ainda são um dos maiores empecilhos. Em períodos de crise econômica, toda economia é bem-vinda, e isso inclui, entre outras 
despesas, a redução do consumo de energia, e com esse cenário é imprescindível o incentivo político ao uso de energias renováveis, em que a 
sociedade deve ter um maior acesso de informações relacionadas a este tipo de energia e ainda traz vantagens sociais devido à melhoria na imagem 
da Universidade e incentivo à comunidade. Este projeto objetiva-se por realizar um dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico para suprir, 
parcialmente, as necessidades das dependências das 3 sedes da Estácio em Fortaleza, assim como também proporcionar aos estudantes envolvidos 
uma pesquisa envolvendo dimensionamentos dos sistemas, levantamento bibliográfico e analítico de outros projetos correlatos, levantamento de 
custos, análises comparativas entre as sedes devido aos espaços disponíveis para efetuação da instalação do sistema fotovoltaico, realização de 
quadros comparativos dos esforços de implantação para cada sede, fazendo com o que os alunos se deparem com as dificuldades e peculiaridades dos 
ambientes, estimativa de economia, e verificando, enfim, a viabilidade econômica e ambiental de implantação do sistema.
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RESUMO
Os recursos tecnológicos voltados para os sistemas de energia elétrica vêm evoluindo significativamente nas últimas décadas, propondo soluções 
inteligentes para o atual modelo, tanto no campo da automação, gerenciamento do consumo de energia e dos sistemas de comunicação, 
principalmente para as distribuidoras de energia elétrica e seus clientes. Nos últimos anos, em todo o mundo, houve um crescente interesse pela 
utilização da energia elétrica de forma mais eficiente e sustentável, visto que sua demanda tem crescido significativamente durante este período e 
continuará a crescer. Segundo o estudo de projeção, feito em 2015 pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, o consumo de eletricidade na rede, 
para os próximos 10 anos, aumentará cerca de 46,5% no Brasil. É importante ressaltar também que o país possui um dos mais complexos sistemas de 
transmissão de energia elétrica do mundo, com um sistema interligado que leva energia para 98,3% de todo o território nacional, através de 125.639 
km de linhas de transmissão da rede básica (instalações com tensão maior ou igual a 230kV), segundo dados do Operador. Nacional do Sistema – ONS. 
Desde então, ações foram tomadas com o objetivo de reduzir o desperdício de energia, seja por mal-uso ou perdas por baixa eficiência dos diversos 
equipamentos ligados à rede. Com o avanço tecnológico, houve uma melhora significativa da eficiência dos equipamentos de uso final, como também 
dos métodos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, mas visto que ainda é impossível, economicamente, armazenar o excedente 
gerado, se faz necessário o equilíbrio, em tempo real, da geração com a demanda de energia solicitada pelas cargas conectadas ao sistema. A maior 
parte dos consumidores residenciais, por exemplo, não têm noção do peso que exercem sobre a curva demanda por energia, durante o horário de 
ponta, quando acionam suas cargas ao chegarem em suas casas. A pouca capacidade de comunicação em tempo real com as concessionárias dificulta 
o processo de gerenciamento inteligente do consumo, que poderia ser realizado por estes usuários, principalmente durante o período em que a 
demanda por energia elétrica na rede é alta. Assim, uma vez que o sistema elétrico é dimensionado para suprir os intervalos de maior consumo 
(ponta), onde o custo da energia é mais elevado, a utilização da capacidade de geração não é feita de forma eficiente, resultando em maiores custos 
de produção, repassados às distribuidoras. Deste modo, o presente projeto tem como objetivo fazer uma análise geral, frisando a importância da 
aplicação da tecnologia Smart Grid, ou rede inteligente, para os consumidores e as concessionárias de energia elétrica do Brasil, bem como os 
impactos promovidos, quando implantado no sistema de distribuição. Será feita uma introdução detalhada do seu conceito, aplicabilidade e dos novos 
dispositivos e tecnologias utilizadas e ao final serão expostos os benefícios técnicos, socioeconômicos e os desafios à sua implantação.
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RESUMO
Com o aumento contínuo da demanda de energia elétrica e a preocupação com os problemas ambientais causados pela utilização dos combustíveis 
fósseis, tem-se procurado formas de aumentar a utilização das energias renováveis, buscando também uma diversificação da matriz energética e 
segurança no abastecimento. A energia das ondas, um dos tipos de aproveitamento de energia oceânica, consiste em uma forma de obtenção de 
energia limpa, confiável e gratuita, ainda com pequena exploração devido a poucas tecnologias disponíveis e a problemas ambientais, técnicos e 
econômicos associados. Esse projeto tem o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico e produzir um projeto conceitual de um protótipo 
conversor de energia das ondas de pequena escala e baixo custo que permita a microgeração de energia elétrica e o atendimento de sistemas 
isolados, conciliando com a atividade pesqueira no Ceará. Para isso, inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico das tecnologias 
disponíveis de aproveitamento da energia das ondas. Em seguida, será realizada uma análise das possibilidades de locais de aplicação desse dispositivo 
dentro da atividade pesqueira (barcos, plataformas de pesca, pequenos portos). Com base nas informações do local selecionado de análise, um 
projeto conceitual do dispositivo de conversão de energia das ondas em energia mecânica e elétrica será desenvolvido. Além disso, um sistema de 
armazenamento será estudado para possibilitar a maior disponibilidade da energia gerada. Por fim, o impacto da utilização e o custo serão avaliados. 
Espera-se, ao fim do projeto, disseminar e promover o conhecimento da utilização da energia das ondas e desenvolver uma tecnologia de 
aproveitamento economicamente viável e acessível, e que possibilite a obtenção de energia para locais isolados. Assim, esse projeto tem o intuito de 
conciliar a atividade pesqueira com o aproveitamento da energia das ondas, de forma a: estimular o aumento do uso de energias renováveis; 
incentivar o desenvolvimento tecnológico dentro da energia das ondas; promover a disponibilidade de energia elétrica em locais remotos através de 
sistemas isolados de eletricidade; diminuir o custo com energia elétrica nos locais que tenham acesso; diminuir os impactos ambientais causados pelo 
consumo dos combustíveis fósseis.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: FATORES EXPLICATIVOS DO DISCLOSURE DE GERENCIAMENTO DE RISCO: UM ESTUDO À LUZ DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA CVM Nº 586/17

Docente orientador: Antonio Rafael Holanda Da Silva

RESUMO
Nos últimos anos, é notório o aumento da preocupação com a gestão de riscos no ambiente organizacional, pois quando bem desempenhada, pode 
levar a um melhor desempenho da empresa, redução da ocorrência de fraudes, gerenciamento de ameaças iminentes e uso eficiente dos recursos. O 
auxílio na compreensão da gestão de risco, parte da propriedade da governança corporativa em intensificar o disclosure de informações financeiras. A 
divulgação de gerenciamento de risco é elemento crucial para manter transparência junto à investidores, de modo que pode impactar no custo de 
capital, seja próprio ou de terceiros. No Brasil, como forma de aperfeiçoamento da política de gerenciamento de riscos e controles internos, a 
Instrução CVM nº 586/17, institui a obrigatoriedade da divulgação de informações acerca dos mecanismos e procedimentos adotados para prevenir, 
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e aos ilícitos praticados contra a administração pública. O estudo tem por objetivo geral identificar 
fatores determinantes do nível de disclosure de gerenciamento de risco nas companhias brasileiras listadas na B3. Adicionalmente, comparar os níveis 
de disclosure de gerenciamento de riscos entre empresas que possuem ou não uma política formalizada de gerenciamento de riscos corporativos ou 
de mercado. A pesquisa de caráter descritivo e documental, reunirá as empresas de capital aberto no período de 2018 à 2020, de modo que serão 
utilizados os formulários de referência, e as bases de dados Economática® e CSRHub para coleta de dados. O estudo apresenta abordagem 
quantitativa, visto que serão aplicados métodos como, estatística descritiva, teste de diferença entre médias e regressão com dados em painel. 
Portanto, o estudo justifica-se por ampliar a discussão sobre a referida temática, além de que mostra-se relevante estudar os efeitos da evidenciação 
de gerenciamento de risco, ao qual pode proporcionar uma boa sustentabilidade corporativa e performance financeira, haja vista que as partes 
interessadas passam a conhecer os esforços para monitorar e mitigar riscos (ABDALLAH et al., 2015; HASHIM; KOON, 2017). No campo da pesquisa 
nacional observam-se estudos que analisaram a divulgação de informações acerca do gerenciamento de risco associada às características econômicas, 
como endividamento, rentabilidade, lucro e tamanho (MAPURUNGA et al., 2011), e também relacionada à governança corporativa e desempenho 
(LOPES, BEUREN, VICENTE, 2021). Contudo, nos referidos estudos o nível de dsiclosure é mensurado com base nos Relatórios da Administração e 
dispositivos constantes no CPC 14 – Instrumentos Financeiros. Desse modo, a presente pesquisa inova ao propor uma análise da postura das 
companhias brasileiras quanto à evidenciação de informações exigidas pela Instrução CMV nº 586/17. Além disso, o estudo busca ampliar a discussão 
sobre a relação entre o diclosure de gestão de risco e a governança corporativa, a qual será mensurada com base nos dados da CSRHub e nos Níveis 
Diferenciados de Governança Corporativa, tornando possível identificar qual das métricas pode ser tida como determinante do nível de disclosure de 
gerenciamento de risco.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AS FRUTAS TROPICAIS E AS BASES FÍSICAS EMPREGADAS NA TÉCNICA DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

Docente orientador: Regina Paula Soares Diego

RESUMO
A Ressonância Magnética (RM) é um exame de diagnóstico por imagem que retrata órgãos e estruturas através de imagens de alta definição, 
utilizando um campo magnético. O método não utiliza radiação ionizante pois trata-se do uso de energia eletromagnética e radiofrequência para 
aquisição de imagens médicas. Justificativa. O entendimento acerca das bases físicas referentes a técnica de ressonância magnética normalmente 
representa um desafio aos estudantes e profissionais da área do diagnóstico por imagem, uma vez que envolve uma tecnologia bastante avançada e 
complexa, do ponto de vista da física e engenharia. O intuito deste trabalho é elucidar dúvidas e discutir os principais parâmetros de aquisição de 
imagens, demonstrando vantagens e desvantagens no emprego de diferentes valores para cada variável abordada e o impacto destes na qualidade e 
resolução das imagens obtidas. Objetivo. Verificar as principais características das imagens adquiridas a partir de frutas tropicais submetidas a 
escaneamento por ressonância magnética correlacionando os resultados obtidos e as bases físicas inerentes ao método proporcionando, desta forma, 
melhor compreensão da aplicabilidade da técnica de diagnóstico por imagem. Metodologia. O presente estudo se caracteriza como um levantamento 
descritivo com abordagem quantitativa, uma vez que reúne dados sobre os resultados verificados durante análise de imagens de ressonância 
magnética de frutas tropicais submetidas ao escaneamento por ressonância magnética. A referida pesquisa será realizada dentro do serviço 
ressonância magnética da Clínica Omnimagem, situada na cidade de Fortaleza - Ceará, serviço este localizado no centro da capital do estado. As 
imagens serão adquiridas em equipamento de Ressonância Magnética Philips, modelo Achieva, 1.5 tesla. A amostragem desta pesquisa será composta 
por imagens de frutas tropicais escaneadas através do método de ressonância magnética no período de agosto de 2021 à junho de 2022, no serviço de 
ressonância magnética da Clínica Omnimagem, localizada em Fortaleza, Ceará. O instrumento utilizado para coleta de dados será o banco de dados 
Sistema PACS da referida clínica situada na região central da capital cearense, através do qual recuperaremos todas as imagens realizadas durante o 
período de aquisição de dados para realização desta pesquisa. A análise dos resultados dos escaneamentos realizados consistirá na investigação das 
vantagens e desvantagens do emprego de diferentes valores de protocolo para campo de visão, matriz de imagem, número de excitações, espessura 
de corte, tempo de repetição, tempo de eco, modalidades de saturação de gordura e utilização de diferentes ponderações para escaneamento, 
mensurando sempre a resolução e qualidade das imagens obtidas, além do sinal de resposta promovido pelo protocolo e amostra aplicados durante 
as respectivas aquisições.
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DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO EXPERIMENTAL
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RESUMO
Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é prevalente na população mundial (20%). O conteúdo gástrico refluído do estômago para os 
órgãos adjacentes causa distúrbios esofágicos e extraesofágicos. Nesse sentido, destaca-se as desordens pulmonares, condição em que o conteúdo 
gástrico apresenta fluxo para a região laringofaríngea, causando microaspirações, levando ao paciente quadros de fibrose pulmonar, asma e 
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bronquite. O tratamento com inibidores da bomba de prótons (IBPs) éo tratamento padrão outro utilizado no começo desta afecção, porém a maioria 
dos pacientes não respondem a esta terapia. Objetivo: Assim, o presente estudo busca avaliar a ação dos agentes inibitórios do conteúdo gástrico no 
tratamento pulmonar em camundongos com doença do refluxo gastroesofágico experimental. Metodologia: Será utilizado um modelo de refluxo 
gastroesofágico não erosivo em camundongos swiss machos (30-35g), no qual o animal será anestesiado e posteriormente realizado uma laparotomia, 
onde o fundo do estômago será amarrado, para que evite a complacência gástrica e depois será realizada uma subestenose no piloro gástrico, com 
intuito de diminuir o esvaziamento gástrico. Então os animais serão divididos nos seguintes grupos experimentais: I – Sham (Falso operados), II – DRGE 
28 dias, III DRGE 28 dias + Pepstatina (0.3 mg/kg), IV - DRGE 28 dias + Omeprazol (40 mg/kg) e V – DRGE + Colestiramina (15 mg/kg). Após estes dias 
do procedimento cirúrgico, os animais serão eutanasiados e avaliadas a lesão pulmonar microscópica através da histologia, atividade inflamatória será 
avaliada através da enzima de de mieloperoxidase (MPO), peso úmido e dosagem de citocinas (IL-1 β, IL-6 e IL-10 e TGF-β). A capacidade pulmonar 
será realizada através da espirometria pulmonar e análise de contratilidade traqueal dos animais submetidos ao procedimento cirúrgico. Assim, espera-
se que os tratamentos realizados diminuam ou previnam as alterações inflamatórias e funcionais do pulmão encontradas no modelo de DRGE 
experimental. E assim, possam subsidiar estudos relacionados a terapêutica relacionada a manifestações pulmonares na DRGE.
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Título: AVALIAÇÃO DA DOR NA PANCREATITE AGUDA E SUA ASSOCIAÇÃO COM COMPORTAMENTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM 
CAMUNDONGOS

Docente orientador: Kaira Emanuella Sales Da Silva Leite

RESUMO
A dor dentro do contexto da PA se apresenta como um desafio clínico, visto que é o principal sintoma dessa doença, sendo responsável em mais de 
90% dos casos, em motivar o paciente a buscar atendimento de saúde. Além disso, causa importante impactos na qualidade de vida dos indivíduos 
com PA. Um segundo ponto que justifica nosso estudo, está apoiado no fato de que a dor pancreática ainda é um fenômeno não totalmente elucidado 
no modelo experimental alcóolico, que por usar um agente etiológico da clínica é muito relevante. Um outro ponto relevante que deve ser discutido 
quanto ao contexto da dor na pancreatite, trata-se da investigação acerca das alterações de humor associadas à dor visceral na PA. De modo geral a 
prevalência de ansiedade e depressão e o aumento dos distúrbios entre pessoas com doenças do trato gastrointestinal é estimada em pelo menos 
duas a três vezes superior à taxa na população (ZVOLENSKY et al., 2018). Em estudos com PA, Jurik et al. (2015), encontrou alteração de padrões-
afetivos emocionais em camundongos com hiperalgesia  A dor na pancreatite aguda (PA) é um sintoma presente em cerca de 90% dos pacientes, e 
seus mecanismos neurobiológicos não estão bem elucidados, influenciando na baixa especificidade terapêutica. Estudos descrevem transtornos de 
humor associados à dor visceral. Objetivou-se caracterizar a hiperalgesia e transtornos de humor na PA. A pancreatite aguda será induzida por via 
intraperitoneal (i.p) em camundongos Swiss machos por etanol e ácido palmitoleico (POA) associado ao etanol. Para caracterizar o modelo de PA, 
serão inicialmente avaliados os parâmetros inflamatórios por meio de dosagem de mieloperoxidase (MPO) e por histopatologia do tecido pancreático. 
A PA será confirmada ainda por dosagem de amilase e lipase e por parâmetros de estresse oxidativo (glutationa reduzida-GSH e malonildialdeído-
MDA). Para investigar a dor em camundongos, avaliaremos a hiperalgesia visceral (tempo zero e 24 h) pelo teste de von Frey. Para descartar o efeito 
do etanol sobre a locomoção será realizado o teste de rota-rod (1, 2 e 3 h). Com vistas à investigar associação entre hiperalgesia na PA e 
comportamentos de depressão e ansiedade realizaremos os testes de campo aberto, labirinto em cruz elevado, de suspensão da cauda e de nado 
forçado. Para Análise estatística serão utilizados o teste de Bonferroni, Student e teste de Kruskal-Wallis (histopatologia). Serão considerados 
significativos os os dados com p<0.05.
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RESUMO
A sepse é considerada um processo inflamatório grave que abrange as situações nas quais se estabelece a síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
(SIRS, do inglês systemic inflammatory response syndrome), resultante da invasão de agentes infecciosos (principalmente bactérias) e causando 
prejuízo ao hospedeiro. A sepse é uma síndrome devastadora e complexa com alta taxa de mortalidade e opções terapêuticas limitadas. Apesar dos 
recentes avanços nas técnicas cirúrgicas e na medicina intensiva, a mortalidade decorrente de casos sépticos ainda é alta, chegando a 60% no Brasil 
(SIRIO LIBÂNES, 2015) e aproximadamente 200.000 mortes/ano nos Estados Unidos, o que torna a sepse uma das principais causas de morte em 
hospitais do século XXI (HALL et al., 2011). A fisiopatologia da sepse caracteriza-se por produção excessiva de mediadores inflamatórios e ativação de 
células inflamatórias, disfunção endotelial, desregulação da hemostasia e disfunção ou falência de órgãos. Durante o desenvolvimento da sepse, 
componentes bacterianos, como lipopolissacarídeo (LPS), podem ativar uma cascata inflamatória, que resulta na liberação de mediadores 
inflamatórios, incluindo TNF-α, IL-1 β, IL-6, etc. Além disso, a superprodução de mediadores inflamatórios induz lesão endotelial e epitelial, vazamento 
vascular, edema e vasodilatação, por consequentemente, causando o desenvolvimento da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas (DMOS). O 
estresse oxidativo acentuado como resultado das respostas inflamatórias inerentes à sepse também inicia mudanças na função mitocondrial, que 
podem gerar mais danos aos órgãos e DMOS (GALLEY et al., 2011). Assim, o desenvolvimento de novos fármacos com propriedades anti-inflamatória e 
antioxidante eficazes em reverter os efeitos deletérios e a mortalidade associada à sepse seria de grande relevância. A inflamação pode ser modulada 
por diversos compostos bioativos presentes em óleos essenciais, dentre eles o anetol, que é um terpenóide encontrado em vários óleos essenciais de 
plantas, como o de Croton zehntineri (canela de cunhã), Pimpinella anisum (anis) e Foeniculum vulgare (erva-doce). O trans-anetol apresenta atividade 
anti-inflamatória e antiedematogênica em modelo de inflamação aguda com participação do óxido nítrico, antimicrobiana (CHANG, CHO, LI, 2009), 
analgésica (MARCUS, LICHTENSTEIN, 1979), vasorrelaxante em anéis de aorta em ratos (SOARES et al., 2007), antitrombótica (TOGNOLINI et al., 2007), 
antioxidante (FREIRE et al., 2005), além de não apresentar toxicidade sistêmica. - Avaliar a reversão do quadro inflamatório sistêmico e lesão tecidual 
em ratos sépticos após tratamento com o trans-anetol. Objetivos:  Avaliar o efeito anti-inflamatório e antioxidante do trans-anetol sobre os 
parâmetros: migração leucócitária, expressão e níveis de mediadores inflamatórios/estresse oxidativo no sangue e fluido peritoneal de ratos 
sépticos; - Avaliar o efeito anti-inflamatório do trans-anetol nas fases de migração celular (microscopia intravital) e na hipernocicepção mecânica 
peritoneal de ratos sépticos.
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RESUMO
Os alimentos processados e ultraprocessados vem cada vez mais fazendo parte da vida de estudantes universitários, visto a facilidade para encontrá-
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los já prontos para consumo, relação que tem forte influência no sobrepeso e obesidade, além de favorecer o desenvolvimento de doenças com o 
diabetes e hipertensão.  O seguinte estudo se propõe a coletar e analisar dados econômicos e antropométricos e bioquímicos de alunos do Centro 
Universitário Estácio do Ceará dos Campi Centro e Via Corpvs em Fortaleza-CE.   Além disso propõe-se também analisar o acesso que esses alunos têm 
a serviços de saúde e a profissionais que orientem e ofereçam diagnósticos nutricional, tendo ainda como objetivo avaliar o estado nutricional dos 
alunos de cada curso da saúde. A pesquisa levará em consideração os fatores socioeconômicos e coleta de dados antropométricos e indicadores 
bioquímicos.  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. As perguntas serão elaboradas de acordo com as necessidades da pesquisa, contendo clareza e fluidez 
e obedecendo uma sequência lógica para fácil entendimento do entrevistado. A ferramenta utilizada para a aplicação do questionário será àquela que 
melhor atender as necessidades da pesquisa, desde a aplicação até a coleta e análise dos resultados. Fase 2 - Aplicação do questionário nos Campi Via 
Corpvs e Centro. Para uma maior captura de entrevistados, serão utilizados os meios virtuais mais comuns (E-mail e WhatsApp). Fase 3 - Análise dos 
dados: 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. O presente estudo mostra-se de extrema importância visto a oportunidade de estudar a relação de instrução com o acesso a 
serviços de saúde especializados e incidência de doenças crônicas não transmissíveis e também com a qualidade nutricional dos alunos, podendo 
comparar o estado nutricional de estudantes de nível superior em diferentes áreas da saúde e encontrar padrões que possam vir a ser utilizados em 
pesquisas futuras. A investigação do estado nutricional e dos indicadores bioquímicos de grupos diferentes de uma mesma instituição acadêmica além 
de contribuir para desenvolvimento do crescimento científico ainda pode ser considerada medida primária para promoção de saúde e facilitar ações 
de prevenção de doenças.
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RESUMO
Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é prevalente na população mundial (20%), tem como principal sintomática pirose e 
regurgitação. O conteúdo gástrico refluído do estômago para os órgãos adjacentes causa distúrbios esofágicos e extraesofágicos. Nesse sentido, 
destaca-se as desordens pulmonares, condição em que o conteúdo gástrico apresenta fluxo para a região laringofaríngea, causando microaspirações, 
levando ao paciente quadros de fibrose pulmonar, asma, bronquite. Nesse sentindo a fisiopatologia desta doença ainda não é totalmente elucidada e 
existem poucos modelos em animais para auxiliar a compreender esta doença. Objetivo: O presente projeto busca avaliar a presença de alterações 
morfofuncionais no pulmão de camundongos swiss induzidos com a doença do refluxo gastroesofágico experimental. Metodologia: Será utilizado um 
modelo de refluxo gastroesofágico não erosivo em camundongos swiss machos (30-35g), no qual o animal será anestesiado e posteriormente 
realizado uma laparotomia, onde o fundo do estômago será amarrado, para que evite a complacência gástrica e depois será realizada uma 
subestenose no piloro gástrico, com intuito de diminuir o esvaziamento gástrico. Então os animais serão divididos nos seguintes grupos experimentais: 
I – Sham (Falso operados), II - Indução do refluxo dia 3, III - Indução do refluxo dia 7, IV - Indução do refluxo dia 14, V – indução do refluxo dia 21, VI – 
indução do refluxo dia 28. Após estes dias do procedimento cirúrgico, os animais serão eutanasiados e avaliadas a lesão pulmonar microscópica 
através da histologia, atividade inflamatória será avaliada através da enzima de mieloperoxidase (MPO), peso úmido e dosagem de citocinas (IL-1 β, IL-
6 e IL-10 e TGF-β). A capacidade pulmonar será realizada através da espirometria pulmonar e analise de contratilidade traqueal dos animais 
submetidos ao procedimento cirúrgico. Assim, espera-se que as alterações morfofuncionais pulmonares encontradas possam subsidiar estudos 
relacionados a fisiopatologia desta doença como também padronizar um modelo de estudo para doença pulmonar relacionada a DRGE.
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RESUMO
O envelhecimento é um fenômeno mundial que resulta no crescimento da população idosa, sendo reflexa a longevidade. O processo de 
envelhecimento provoca uma série de alterações biológicas, psicológicas e sociais que aumentam a susceptibilidade às doenças e provocam 
incapacidades. Estudos demonstram que com frequência os idosos são portadores de múltiplas doenças, principalmente as crônico-degenerativas, 
que podem provocar limitações e dependência. Contudo, os idosos, mesmo acometidos por doenças, podem ter boa qualidade de vida, que 
geralmente é expressa pela funcionalidade positiva no desempenho de tarefas e/ou papéis sociais e na capacidade de executar atividades do 
cotidiano, sem a necessidade de auxílio de outras pessoas. Uma boa nutrição em todos os ciclos de vida é um fator determinante de qualidade de 
vida, com repercussões na velhice. O envelhecimento populacional vem tomando proporções significativas nos últimos trinta anos em nosso país. 
Entre 2017 e 2030, o mundo poderá vivenciar um aumento de 46% em sua população com mais de 60 anos de idade, números esses determinado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2019, que consequentemente a procura do profissional de educação física para a prevenção, reabilitação e 
promoção da saúde serão maiores, devido à importância que os serviços prestados do mesmo impactam na vida do idoso, seja por meio de treino 
resistido ou aeróbio (OMS,2019). Esse crescimento da população idosa está relacionado às melhores condições materiais de sobrevivência, aos 
avanços das práticas de saúde, dos métodos de diagnóstico e tratamento e ao acesso à informação e meios de comunicação (MALTA et al.2013). O 
envelhecimento, na maioria das vezes, está associado a conviver com uma ou mais doenças crônicas e disfunções adquiridas nos últimos anos de vida, 
que levam ao declínio da capacidade funcional e da autonomia, devido às perdas significativas das capacidades físicas e a presença de distúrbios 
patológicos (TOLDRÁ et al. 2014). Entretanto, estudos epidemiológicos têm mostrado que doenças e limitações podem ser evitáveis no processo de 
envelhecimento, eliminação de fatores de risco e adoção de hábitos de vida saudáveis como a alimentação são importantes determinantes do 
envelhecimento saudável e com maior qualidade de vida.  Assim, o objetivo deste estudo é analisar a atividade física, nutrição e estilo de vida de 
idosos praticantes de atividade física do Instituto Sênior do Centro Universitário Estácio do Ceará. O projeto foi submetido e aceito pelo  comitê de 
ética de CAEE: 39618619.4.0000.8074. O estudo caracteriza-se por um delineamento do tipo qualitativo / quantitativo, descritivo, de corte transverso, 
com uma amostra de 50 indivíduos com idade superior a 60 anos praticantes de atividade física do Instituto Sênior do Centro Universitário Estácio do 
Ceará. Serão coletados dados antropométricos, como peso, altura, circunferência da cintura, braço e panturrilha e dados de consumo alimentar 
mediante a um recordatório alimentar de um dia usual. Será realizado um inquérito clínico para verificar as doenças e as medicações utilizadas pelas 
participantes.
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RESUMO
O envelhecimento é um processo biológico cujas alterações determinam mudanças tanto estruturais quanto morfológica ao corpo, e por conseguinte, 
modificam suas funções. No âmbito da atividade física, há evidências de que o treinamento resistido induz melhorias na função de estrutura muscular 
e óssea, deste modo, é importante incluir programas de treinamento da força muscular para a conservação da capacidade de trabalho e autonomia do 
idoso. Assim, o conceito de qualidade de vida pode ser compreendido não só à forma como as pessoas percebem seu estado geral de saúde, mas 
também o quão física, psicológica e socialmente estão na realização de suas atividades. O objetivo deste projeto é analisar a autonomia e 
independência de idosos praticantes de musculação do programa de atividade física do Instituto Sênior do Centro Universitário Estácio do Ceará. Esse 
projeto foi aceito pelo comitê de Ética e Pesquisa: parecer consubstanciado CAEE: 39618619.4.0000.8074 /Envelhecimento e Capacidade funcional. A 
amostra será composta por 50 indivíduos de ambos os sexos, praticantes de musculação, entre 60 e 70 anos, cadastradas no Programa de atividade 
física do Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal do Ceará. Será realizada uma anamnese básica. 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-15 que se trata de uma versão curta e confiável da Escala Geriátrica de Depressão - Geriatric Depression Scale (GDS). 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. 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 questionário que mostra sobre a 
preocupação do idoso a queda. Ainda, será aferido pressão arterial e glicemia. Após os processos supracitados, será realizada a avaliação 
antropométrica e testes de aptidão física. Este projeto servirá de campo de estágio para o bacharelado em educação física, os alunos irão participar 
desde a fase do treinamento de força, com a musculação, até a coleta dos dados, com a prática de medidas e avaliação física. A partir dos dados 
obtidos espera-se gerar maiores informações científicas sobre o perfil dos idosos praticantes de atividade física do Instituto de Educação Física e 
Esportes, identificando o nível da capacidade funcional do idoso e os principais aspectos correlacionados com uma melhor saúde e qualidade de vida 
desses idosos, além de proporcionar aos estudantes do curso de educação física uma vivência prática.
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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 (PAINE, UPTGRAFT, WYLIE, 2010). O atleta e instrutor, Joel Fridman, trouxe no ano de 2009 o esporte para o Brasil (MANSKE, ROMANIO, 
2015). A legitimação da modalidade CrossFit® como esporte aconteceu em 2011, durante a transmissão da competição até hoje existente, Crossfit 
Games (BELLAR et al., 2015).
O Crossfit® realiza exercícios abrangendo dez competências físicas, que são elas: força, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, potência, 
resistência muscular, velocidade, coordenação, equilíbrio, precisão e agilidade (GLASSMAN, 2002). Durante o treinamento destas aptidões serão 
recrutadas as três vias metabólicas, ou seja, aquelas que fornecem energia (ATP) para o corpo. Esforços de grande/média potência e curta/média 
duração utilizam-se, prioritariamente, das vias anaeróbias, já os que demandam longa duração e baixa potência recrutam a via aeróbica (GLASSMAN, 
2003). Acredita-se que, durante o exercício cíclico de alta intensidade, o metabolismo aeróbio exerce a sua predominância a partir do trigésimo 
segundo. Por outro lado, nos instantes iniciais dos exercícios físicos de alta intensidade e com curta duração (< 30s), a sustentação dos processos que 
requerem energia durante a contração muscular ocorre, preferencialmente, por vias que não necessitam de oxigênio (O2), denominadas de 
metabolismo anaeróbio. Esse metabolismo, por sua vez, é subdividido em metabolismo anaeróbio alático (MAA) e metabolismo anaeróbio lático 
(MAL). O MAA se refere à hidrólise dos estoques de adenosina trifosfato (ATP) e de fosfocreatina (CP), ao passo que o MAL se refere à degradação 
parcial da glicose, resultando na formação de ácido lático. O ácido láctico é um subproduto orgânico do metabolismo anaeróbio (ou glicolítico), 
derivado do piruvato, que, por sua vez, deriva em primeira instância da degradação da molécula de glicose, através da glicólise (lise=separação), que 
decorre no citoplasma de todas as células. Ou seja, em termos simples: a glicose divide-se em piruvato e o piruvato sofre fermentação e dá origem ao 
ácido láctico durante o exercício de maior intensidade. Objetivo Geral: Comparar o limiar de lactato entre testes de benchmarks de Crossfit® e teste de 
40 segundos em atletas multimodal. Objetivos Específicos: Avaliar a frequência cardíaca durante e após teste de benchmark e 40 segundos; Avaliar a 
percepção subjetiva do esforço após teste de benchmark e 40 segundos; Avaliar a pressão arterial antes e após teste de benchmark e 40 segundos; 
Avaliar o pico de lactato capilar antes e após teste de benchmark e 40 segundos.
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RESUMO
A epidemia de aids nos últimos 30 anos trouxe consequências para indivíduos, famílias e países, tornando-se desafio à saúde pública. Cerca de 7.000 
pessoas, diariamente, são infectadas com o HIV. Atualmente a aids é a 5ª causa conhecida de óbito entre indivíduos. Atualmente a aids é a 5ª causa 
conhecida de óbito entre indivíduos jovens. Estima-se que 11,8 milhões de adolescentes e jovens convivem com HIV/aids em todo o mundo. Dados do 
Joint United Nations Program on HIV/aids (Unaids) apontam que 1/3 do total de pessoas infectadas pelo HIV no mundo tem idade inferior a 24 anos. 
Metade das novas infecções registradas todos os anos ocorre entre jovens – uma a cada 15 segundos; 2/3 desse total estão concentrados entre 
meninas de 15 a 24 anos. Globalmente, a epidemia de HIV/aids tem efeitos importantes entre indivíduos jovens. Estima-se que no Brasil 718 mil 
indivíduos convivem com HIV/aids. Diante disso, tem-se como objetivos investigar a vulnerabilidade dos adolescentes relacionada às IST/HIV/aids a 
partir dos elementos de vulnerabilidade contidos na literatura científica; descrever as características socioeconômicas e de saúde dos adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social; verificar o perfil de vulnerabilidades dos adolescentes e identificar os elementos de vulnerabilidade que interferem 
na prevenção das IST/HIV/aids. O estudo tratar-se-á de Revisão Sistemática da Literatura, delineado conforme as etapas do Preferred Reporting Items 
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for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Tem-se como questão de partida: quais os elementos das vulnerabilidades de adolescentes às 
infecções sexualmente transmissíveis apontados na literatura científica? Os artigos serão identificados a partir da busca nas bases de dados e do uso 
de descritores controlados indexados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). As bases de dados utilizadas serão: PubMed, Cinahal (Cumulative 
Index to Nursing & Allied Health Literature), Embase (Excerpta Médica para banco de dados), Cochrance (Central Register of Control Led Trials), BVS 
(Biblioteca Virtual em Saúde) e Global Health. Utilizou-se o programa End NoteR, que é uma ferramenta on-line de gerenciamento de referências, que 
se integra ao /S/ Web of Knowledge e as diversas bases como ferramentas de auxílio e organização dos dados. Os descritores que serão usados para a 
busca: adolescent and HIV and IST. Apenas o and será utilizado como operador booleano (delimitador) durante a busca. Não será estabelecida uma 
data limite para as publicações, então todos os artigos em português, inglês e espanhol encontrados, serão incluídos. O início e o término da coleta 
nas bases acontecerão entre os meses de agosto a dezembro de 2021. Serão excluídos a literatura cinzenta e artigos repetidos. A análise dos estudos 
amostrais ocorrerá de forma crítica por afinidade de conteúdo das publicações, e se deu a partir da leitura e interpretação dos conhecimentos, 
confrontando os achados com a literatura pertinente sobre o assunto. Pretende-se com essa pesquisa identificar os elementos de vulnerabilidade que 
interferem na prevenção de IST/HIV/aids dos adolescentes; ampliar os conhecimentos e a visão acerca da situação em que os adolescentes estão 
inseridos para poder planejar ações de prevenção às IST/HIV/aids.
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RESUMO
O uso racional de medicamentos requer que os usuários utilizem o medicamento apropriado para sua condição clínica, em doses que atendam às suas 
necessidades de saúde individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. 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. 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. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo avaliar o uso racional de medicamentos e seus fatores 
associados em pacientes celíacos diagnosticados com COVID- 19. Para isso, serão aplicados no site da ACELBRA através de um formulário eletrônico 
questionários em pacientes celíacos maiores de 18 anos, com diagnóstico de COVID-19 e cadastrados na ACELBRA – Associação dos Celíacos do Brasil, 
Fortaleza – CE. Este estudo foi aprovado no comitê de ética do Centro Universitário Estácio do Ceará sob o número 3.581.929. A partir desta pesquisa, 
almeja-se verificar se com o uso racional de medicamentos nos portadores da Doença Celíaca diagnosticado com COVID-19 pode-se  minimizar 
possíveis reações adversas e reatividade da doença nesses pacientes.
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RESUMO
As boas práticas farmacêuticas estabelecem vários critérios sobre a segurança da prestação de serviços farmacêuticos e do ambiente envolvendo 
medicamentos, desde os aspectos sanitários de iluminação, humidade, boas condições de higiene do local, higienização de matérias, locais adequados 
para o manuseio de amostras e uso de EPIs, que assegura a segurança dos pacientes como dos profissionais (ANVISA, 2009). Pacientes neurológicos, 
principalmente os acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC), apresentam manifestações que incluem dores de cabeça intensas acompanhadas 
de vômitos e vertigens; hemiplegia; hemianopsia; alterações na fala e na linguagem, como afasias, disartrias e fala escandida; apraxia; transtornos 
posturais e de marcha; distúrbio do sistema sensitivo e motor, ou comprometimento isolado de nervos cranianos (OKUBO, 2008).  Pacientes com AVC  
têm acometimento em grande proporção na etapa de deglutição, o que compromete  a administração de medicamentos vias oral, sendo obrigatório 
ou uso desses medicamentos por sonda de nutrição enteral confere um grande problema que desafia a equipe multidisciplinar e médica, considerando 
a segurança e efetividade do tratamento proposto. A carência de informações associada a indisponibilidade de formas farmacêuticas alternativas no 
mercado por parte das indústrias, resulta na insegurança do prescrito, seu preparo e administração. Devido a inconvivência de outras vias de 
administração levam ao uso da administração de formas farmacêuticas sólidas em via sonda de nutrição enteral (BESERRA, 2016). Dentre as 
complicações se encontra a administração incorreta de medicamentos orais pela sonda de nutrição enteral (SNE), podendo levar a obstrução da 
mesma, devido a formação de complexos insolúveis nutrição-medicamento ou técnica inadequada de manipulação dos comprimidos e introdução 
pela SNE. Os    medicamentos de uso oral (comprimidos, cápsulas, soluções, suspensões, etc.)   não são avaliados   pelos   fabricantes   e   pelas   
agências   reguladoras para o uso em SNE.  Portanto,  ao  se  prescrever  um  medicamento  oral para ser administrado via SNE, cabe aos farmacêuticos 
avaliar a viabilidade do  mesmo,  sugerindo  alternativas,  como  por  exemplo,  quando  o  fármaco  não  admite  troca  de  forma  farmacêutica,  por  
possuir  cobertura  entérica  ou  de  liberação prolongada, buscando, portanto, outro princípio ativo, com atividade terapêutica  similar  e  que  exista  
em  forma  líquida  ou  que  se  possa  triturar  ou,  então, o uso de vias de administração alternativas. É nesse contexto que o farmacêutico pode 
colaborar, através da Farmácia Clínica, definida, segundo   o   Comitê   de   Farmácia   Clínica   da   Associação   Americana de Farmacêuticos 
Hospitalares, como (BASSO, PINHEIRO; 2014).  O presente projeto é delineado com uma pesquisa de estudo observacional descritivo prospectivo. 
Onde irá tratar-se com múltiplas características no seguimento sobre os conhecimentos e preparo de formas farmacêuticas sólidas por sonda de 
nutrição enteral. O estudo será realizado no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) no estado do Ceará, considerado o maior hospital público da região, 
onde é um centro de referência Norte e Nordeste no tocante a assistência de alta complexidade. Considerado também referência para o tratamento 
de AVC, onde conta com Unidade AVC hemorrágico recentemente criada em agosto de 2020, com 16 leitos e serviços, emergência com Neurologistas, 
possibilitando avaliação imediata. O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do HGF, atendendo a Resol.466/12.
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Título: SAÚDE INTESTINAL DE PACIENTES CELÍACOS DIAGNOSTICADOS COM COVID-19
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RESUMO
Recentemente o surgiu o vírus da COVID-19 que tem assolado todo o mundo com milhares de mortos. Quando infectado o paciente tem 
acometimento dos pulmões, acompanhado de alterações gastrointestinais, febre e tosse seca. Em virtude da Covid-19 ter sido descoberta 
recentemente, ainda não existe um medicamento específico para tratar a mesma. A Doença celíaca (DC) é uma enteropatia autoimune caracterizada 
pela intolerância ao glúten. Esta patologia ocasiona sérios prejuízos podendo acometer o trato gastrointestinal, bem como causar atrofia das 
vilosidades, inflamação e danos ao revestimento intestinal, interferindo diretamente na absorção de nutrientes essenciais ao organismo. A disbiose é 
uma patologia que pode ser ocasionada por múltiplos fatores; esta, por sua vez, é o desequilíbrio da flora intestinal no qual o microbioma passa a 
atuar de forma prejudicial ao organismo humano. O contexto epidemiológico da doença celíaca atual mostra que a doença se expandiu e, hoje, pode 
ser considerada frequente em todo o mundo, afetando em torno de 1% da população mundial e aproximadamente 2 milhões de brasileiros, segundo a 
FENACELBRA. Entretanto, ainda são escassas as informações mais aprofundadas dessa patologia que muitas vezes são confundidas com a síndrome do 
Intestino Irritável (SII), intolerância a lactose (IL) e sensibilidade ao glúten não celíaco (SGNC). Cientes de que temos muito a contribuir na 
conscientização e na melhoria da qualidade de vida desses pacientes, este trabalho tem o objetivo de avaliar a saúde intestinal dos pacientes que 
foram acometidos pela COVID-19 e diagnosticados celíacos a fim de ajudar a divulgação dessa doença comum e, ao mesmo tempo, com muitas 
incógnitas para a população. Será uma abordagem através de questionários abrangendo, sintomática, alimentação e uso de medicamentos, 
suplementos e sobre o pensamento dos pacientes celíacos diagnosticados com COVID-19 no âmbito social.  Assim, o objetivo desta pesquisa é avaliar 
a saúde intestinal de pacientes celíacos diagnosticados com COVID-19. O trabalho em questão caracteriza-se como uma análise quantitativa e 
exploratória; a coleta de dados ocorrerá através da aplicabilidade do Questionário de Rastreamento Metabólico (QRM), a pesquisa será desenvolvida  
através de formulário eletrônico no site da Associação de Celíacos (ACELBRA-CE). Este estudo foi aprovado no comitê de ética do Centro Universitário 
Estácio do Ceará sob o número 3.581.929. Neste sentido, espera-se relacionar a disbiose intestinal a doença celíaca e a COVID- 19, identificar se a 
disbiose é recorrente nesses pacientes e assim minimizar as possíveis reações dos portadores da Doença Celíaca diagnosticados com COVID-19.
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Título: COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO PÓS CIRÚRGICO DE PACIENTES ADULTOS SUBMETIDOS A CIRURGIA DE RESSECÇÃO PULMONAR: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA.
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RESUMO
Introdução: Dentre todas as prevalências de neoplasias malignas no mundo, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pulmão é 
apontado como o mais incidente, sendo cerca de 2,1 milhões de casos registrados, sendo em homens o tipo mais frequente (14,5%) e nas mulheres 
ocupa a terceira posição (8,4%). No Brasil estima-se que nos anos de 2020 a 2022 ocorrerão 30 mil novos casos de câncer de pulmão. Apesar dos 
avanços em tratamentos de radioterapia e quimioterapia, a cirurgia continua sendo o tratamento que fornece a melhor taxa de sobrevivência e cura, 
sendo elas a lobectomia/ressecção de pulmão. Mas como toda cirurgia, este método apresenta risco e possíveis complicações na fase pós cirúrgica. As 
complicações pulmonares pós-operatórias após cirurgia de ressecção pulmonar são as mais frequentes, com uma incidência de até 25%. Prever a 
gravidade das complicações pós-operatórias é importante ao determinar as estratégias de tratamento para pacientes submetidos a cirurgia de 
ressecção pulmonar. Objetivo: Este estudo tem como objetivo identificar as principais complicações respiratórias no pós-operatório de ressecção 
pulmonar com o intuito de fornecer informações que viabilizem estratégias de tratamento e/ou prevenção. Metodologia: O presente estudo trata-se 
de um artigo de revisão sistemática de caráter descritivo com busca de artigos nas bases de dados: Scielo, Pubmed e BVS. Como critérios de inclusão 
empregará estudos de intervenção abordando a temática complicações pulmonares no pós-cirúrgico de ressecção pulmonar em pacientes adultos, 
publicados nas línguas: inglesa, portuguesa ou espanhola no período de 2016 a 2021. Os critérios de exclusão são: artigos duplicados, não disponíveis 
e não condizentes com a temática abordada. As complicações pulmonares pós-operatórias após cirurgia de ressecção pulmonar são as mais 
frequentes, com uma incidência de até 25%. (YAO, L. et al, 2021)(WANG, C., LAI, Y., LI, P. et al, 2021). Dentre as principais complicações respiratórias 
são comuns: atelectasia, pneumonia, traqueobronquite, reintubação e VM por 48hs, SARA, broncoespasmo e TEP. (SÁNCHEZ, PABLO GERARDO, et al, 
2006). Portanto, prever a gravidade das complicações pós-operatórias é importante ao determinar as estratégias de tratamento para pacientes 
submetidos a cirurgia de ressecção pulmonar.  Ao identificar essas complicações, medidas precoces de intervenção seriam adotadas, trazendo 
benefícios tanto para os pacientes como para as instituições de saúde, reduzindo tempo de internação hospitalar e taxas de morbimortalidade. 
Palavras- chave: Pneumonectomy, Lobectomy, “lung neoplasms" e "Postoperative Complications”.
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RESUMO
As Doenças Isquêmicas do Coração (DIC) e as Doenças Cerebrovasculares (DCBV), foram responsáveis em 2012 por 7,4 e 6,7 milhões de mortes, 
respectivamente. No Brasil, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no ano de 2017 foram registrados 91.939 
óbitos relacionados a Doenças Ateroscleróticas (DA), dos quais 17252 foram devido a DIC (18,7%), 28.077 devido a DCBV (30,5%) e 1443 devido a 
Outras Doenças Hipertensivas (1,5%). A história natural das DA e sua relação com determinados fatores de risco foi relatada pela primeira vez em 
1948 pelo estudo Framingham que envolveu cardiologia clínica, bioestatística e epidemiologia. Dentre esses fatores de risco, os elevados índices 
pressóricos e o alto nível de colesterol sérico estavam diretamente associados a eventos isquêmicos cardíacos. Objetiva-se traçar o perfil de risco 
cardiovascular de pacientes com doença coronariana hospitalizados a partir dos escores de risco. Trata-se de pesquisa documental, realizada no 
período de agosto de 2021 a agosto de 2022, Trata-se de um estudo descritivo, transversal com estratégia de análise quantitativa dos resultados, 
através dos prontuários. A presente pesquisa será realizada no período de agosto de 2021 a julho de 2022, no serviço de cardiologia do Hospital do 
Coração de Messejana (HM), localizados em Fortaleza-CE. A amostra será coletada no período de 6 meses, selecionados de forma aleatória, segundo 
os critérios de prioridade para encaminhamento cirúrgico e de angioplastia. O projeto será submetido a avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
HM e seguirá os preceitos éticos relativos a pesquisa envolvendo seres humanos de acordo com a resolução n°466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
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do Ministério da Saúde relativo a pesquisa evolvendo seres humanos2. Espera-se que os resultados desse estudo possam auxiliar a traçar um perfil dos 
diversos pacientes internados e submetidos aos procedimentos de revascularização e angioplastia. Com isso, seja possível uma tomada de conduta 
precoce, diminuindo o tempo de internação e consequentemente reduzindo custos hospitalares.  As informações coletadas serão analisadas e 
transformadas em dados que possam auxiliar os gestores e equipes no manejo desse paciente, permitindo uma melhor qualidade de vida. Também 
poderá ser útil para outros pesquisadores como contribuição na construção do perfil de risco dos pacientes pós-operados da cirurgia cardiovascular.
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RESUMO
Introdução: A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade 
e de distribuição global, as complicações do patógeno provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves a muito graves com 
insuficiência respiratória. Devido ao colapso na rede pública e privada a grande deficiência de recursos em todo o mundo, formou-se uma força tarefa 
multidisciplinar para desenvolvimento do capacete de respiração assistida batizado de Elmo 1.0. Objetivo: Analisar o impacto dos treinamentos de 
aplicabilidade do dispositivo elmo realizados com os profissionais de saúde. Justificativa: A escolha do tema está condicionada pela necessidade da 
assistência a pacientes com morbidades e complicações decorrentes do COVID-19. Metodologia: O presente estudo possui abordagem qualitativa, 
onde será desenvolvida no período de agosto de 2021 a agosto de 2022 em dois hospitais de Fortaleza, um na rede pública e outro na rede privada, 
ambos com experiências e atividades semelhantes em relação ao treinamento e utilização do capacete elmo. O estudo será composto por 
profissionais que tenham recebido o treinamento de habilidades e uso do capacete elmo pela Escola de Saúde Pública do Ceará e atuem na linha de 
frente ao atendimento a pacientes com IRA aguda por COVID-19. O percurso metodológico que será seguido. Tipos do estudo: Trata-se de uma 
pesquisa de campo, exploratória, descritiva e narrativa com abordagem qualitativa dos resultados apresentados. O presente estudo possui abordagem 
qualitativa.  Procurar-se-á compreender como os profissionais percebem o treinamento realizado para o manejo adequado do dispositivo elmo e quais 
as implicações no cuidado realizado por uma equipe multiprofissional de dois hospitais considerados pioneiros no serviço de assistência que treinaram 
os profissionais e  utilizam o capacete elmo em Fortaleza -CE. Considerou-se os fatores sociais, emocionais e educacionais dos participantes, assim 
como as reações em relação aos valores, crenças, opiniões, experiências pessoais e coletivas. Local e Período da Coleta de Dados. A pesquisa será 
desenvolvida no período de agosto de 2021 a agosto de 2022, sendo que a coleta de dados será realizada nos meses de outubro de 2021 a abril de 
2022 a depender da aprovação do comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará.  A pesquisa será desenvolvida em dois 
hospitais de grande porte, um deles pertencente ao serviço privado, e o outro ao serviço público, ambos com experiências e atividades semelhantes 
em relação ao treinamento e utilização do capacete elmo. o capacete elmo em Fortaleza-CE. População e Amostra: O estudo será composto por 
profissionais médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que tenham recebido o treinamento de habilidades e uso do capacete elmo pela Escola de Saúde 
Pública do Estado do Ceará e atuem na linha de frente ao atendimento a pacientes com IRA aguda por covid 19 e por professores universitários que 
participaram do treinamento e que atuam nos serviços em estudo. Por se tratar de um estudo qualitativo, o número de participantes dependerá da 
saturação dos dados, momento em que se encerrara a coleta. Mesmo assim, estima-se entrevistar 20 pessoas Individualizada (entrevista) e dirigida.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, estudos vêm demonstrando um rápido e significativo aumento na prevalência mundial de obesidade, especialmente 
durante a infância e a adolescência, tomando proporções de uma verdadeira epidemia mundial. A etiologia da obesidade, está fortemente associada 
ao hábito alimentar, com maior consumo de alimentos ricos em gorduras e de alto valor calórico, como carboidratos e fast-foods; estilo de vida 
sedentário (lazer com restrição de atividade física e maior tempo em frente à televisão, computador ou videogame); pouco conhecimento em nutrição 
e alimentação (pesquisas mostram que um conhecimento apropriado nesta área auxilia na qualidade de vida), fatores sociodemográficos e 
socioeconômicos. No Nordeste do Brasil, são escassos os estudos de representatividade populacional que avaliaram a ocorrência de sobrepeso e 
obesidade em crianças e adolescentes. Em Fortaleza, capital do Ceará, essa escassez fica mais evidente, com poucas informações disponíveis sobre o 
estado nutricional nessa faixa etária. Desta forma, pretende-se conhecer melhor os grupos populacionais de risco, a identificação dos hábitos não 
saudáveis e as suas causas, para que políticas e programas de saúde sejam implementados, visando um maior controle das doenças crônicas na vida 
adulta. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico da obesidade e os fatores de risco associados, em crianças e adolescentes em escolas das redes 
pública e privada do município de Fortaleza, Ceará. METODOLOGIA: Será realizado um estudo do tipo transversal, quantitativo, com abordagem 
descritiva e analítica. O estudo foi submetido ao comitê de ética e pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará em março/2019, obtendo 
aprovação em setembro/2019, enquanto as coletas serão realizadas no período de agosto/2021 a novembro/2021 em escolas da rede pública e 
privada no município de Fortaleza, Ceará. A população e amostra do estudo serão constituídas por 250 escolares distribuídas entre crianças de 8 a 9 
anos e adolescentes de 10 anos, pertencentes ao 3ª, 4ª e 5ª anos, do ensino fundamental, de ambos os sexos, que estejam matriculados nas escolas 
das redes de ensino público e privado do Município de Fortaleza, Ceará. Serão incluídas crianças de 8 a 9 anos e adolescentes de 10 anos, 
pertencentes ao 3ª, 4ª e 5ª anos, do ensino fundamental, de ambos os sexos, que estejam matriculados nas escolas das redes de ensino público e 
privado do Município de Fortaleza, Ceará. Serão excluídos aqueles que apresentarem qualquer deficiência física que comprometa a avaliação 
antropométrica. Para a coleta de dados serão utilizados quatro instrumentos que se referem a questionários semiestruturados e estruturados 
abordando informações sobre os escolares. As características socioeconômicas e demográficas, serão coletadas através de um questionário que será 
respondido pelos pais. 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. 
A pesquisa será realizada dentro dos parâmetros contidos na Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.

E-mail: cidrao.georgia@estacio.br

Aluno: Adryelle Costa Torres Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS POR ESTUDANTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ 
(CAMPUS CENTRO) COM BASE NA ROTULAGEM NUTRICIONAL

Docente orientador: Raquel Sombra Basílio De Oliveira

RESUMO
O seguinte estudo se propõe a coletar e analisar dados sobre o conhecimento acerca da rotulagem nutricional e a sua relação com a escolha de 
alimentos processados e ultraprocessados por alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará (Campus Centro). Esse projeto visa auxiliar diversos 
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públicos, como pessoas com restrições alimentares, diabéticos, intolerantes à lactose, veganos e o público em geral no entendimento das informações 
contidas nos rótulos dos alimentos e assim fazer melhores escolhas alimentares. Essa pesquisa será realizada por meio de questionário eletrônico 
através da ferramenta google forms, com estudantes dos cursos da área da saúde, e conterá informações como gênero, idade, renda familiar e 
doenças crônicas não transmissíveis. A partir das informações coletadas serão avaliados o entendimento acerca da leitura dos rótulos dos alimentos, 
os tipos de alimentos mais consumidos e os fatores que influenciam a decisão de compra. O projeto será desenvolvido em quatro fases: 1º- 
desenvolvimento de parâmetros para criação do questionário; 2º- aplicação do questionário virtual; 3º- análise dos dados; 4º- realização de ações 
educativas para explicar sobre a leitura correta de rótulos e as consequências do alto consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O 
presente estudo mostra-se de extrema importância, haja vista que, é notável o aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados 
pela população brasileira, porém a maioria das pessoas não compreendem as informações contidas nos diversos tipos de rótulos. Por esse motivo, 
entende-se que o conhecimento correto a respeito da rotulagem nutricional deve ser acessível a todos, pois a mesma se mostra como uma relevante 
ferramenta para a escolha de alimentos adequados às necessidades do indivíduo, com qualidade nutricional, redução de excessos alimentares e danos 
à saúde, reeducando quanto ao correto consumo de processados e ultraprocessados. Além disso, os dados que serão coletados neste trabalho 
poderão ser utilizados posteriormente como base para ações de educação alimentar e nutricional.

Aluno: Maria Larissia Da Silva Mendes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lara Kariny Almeida Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriele Espinoza Da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO E TRIAGEM NUTRICIONAL PARA PREVENÇÃO DA SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO EM UM HOSPITAL DE 
DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSA

Docente orientador: Ana Luiza De Rezende Ferreira Mendes

RESUMO
Historicamente, a Síndrome de Realimentação(SR) foi descrita por volta das terá décadas de 1940 e 1950, através de estudos realizados em 
voluntários que participaram da II Guerra Mundial, que se submeteram a greve de fome, da mesma maneira que prisioneiros de guerra, de origem 
japonesa, quando eles foram alimentados após períodos prolongados de jejum e desenvolveram falência da função cardíaca (KRAFT; BTAICHE; SACKS, 
2005; VIANA; BURGOS; SILVA, 2012; FRIEDLI, 2017). A SR foi descrita há mais de 65 anos, porém hoje ainda é pouco reconhecida, caracterizada apenas 
por um grupo de sinais e sintomas clínicos que ocorrem em pacientes previamente e/ou severamente desnutridos submetidos ao jejum prolongado. A 
SR trata-se de alterações metabólicas que ocorre no metabolismo da glicose, eletrolitos, particularmente nos níveis séricos de fósforo, potássio e 
magnésio, além disso, a síndrome leva os indivíduos apresentarem manifestações clínicas do foro neurológico, cardiovascular (arritmias cardíaca e 
falência cardíaca), hematológico ou complicações respiratórias. Essa ocorre especialmente pacientes previamente e/ou severamente desnutridos e 
que são sujeitos a realimentação, oral, entérica ou parenteral, em especial na realimentação com carboidratos ou com aporte energético excessivo 
(BOATENG et al.,2010;PUCCI; FONTES; POGGETTI, 2008; MOREIRA, 2018; VIANA; BURGOS; SILVA, 2012). Em casos considerados mais graves, pode 
resultar na disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, sendo assim a arritmia cardíaca a principal causa de morte (BOATENG et al.,2010). Uma das 
principais características da SR são hipervolemia, queda do nível sérico de eletrólitos, principalmente os intracelulares (fósforo, magnésio e 
potássio),modificação no metabolismo da glicose (hiperglicemia) e a carência de vitaminas e de oligoelementos (MEHANNA; MOLEDINA; TRAVIS, 
2008; ESPEN). Embora a síndrome possua outras definições anteriores, por razões históricas sendo focado apenas na hipofosfatemia, propõe que o 
decréscimo em quaisquer níveis dos três eletrólitos (magnésio, potássio ou fósforo), já é um alerta para defict e justificar o monitoramento ou a 
intervenção para prevenção da SR(ESPEN). 	Em geral a SR ocorre logo após a introdução alimentar após jejum superior a 07 (sete) dias associada a 
diferentes condições, como deficiências nutricionais prévias, período pré-operatório de cirurgia de grande porte, diabetes mellitus descompensado, 
quimioterapia, nutrição parenteral inadequada a administração de vitaminas ou minerais, utilização de aporte energético excessivo e, ainda, a falta de 
monitoramento e reposição correta de eletrólitos (PUCCI; FONTES; POGGETTI, 2008). Objetivos: Desenvolver um protocolo/ triagem para identificar 
pacientes com risco de desenvolver a síndrome da realimentação; Construir um protocolo/ triagem para subsidiar a equipe de nutrição na prevenção 
da síndrome da realimentação; Validar junto aos especialistas o conteúdo desenvolvido para prevenção da síndrome da realimentação: Implementar 
triagem na rotina hospitalar.

E-mail: ana.resende@estacio.br

Aluno: Adriana Rios Moreira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Pedro Cacau Alencar Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PERFIL ANTROPOMÉTRICO E ALIMENTAR DE PACIENTES COM TUBERCULOSE INFECTADO OU NÃO COM HIV/AIDS ACOMPANHADOS EM UM 
HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS INFECCIOSAS

Docente orientador: Ana Luiza De Rezende Ferreira Mendes

RESUMO
A tuberculose (TB) é uma das patologias mais remotas da sociedade, e tem como principal agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis conhecido 
também com bacilo de Koch (BAAR), que tem aproximadamente 150 milhões de anos, tendo possivelmente, durante o período de contato humano, 
matado mais indivíduos quando comparado a outro microrganismo patogênico, estando concretizado através de registros da doença em múmias 
egípcias, em trechos de livros hebraicos bíblicos, em antigos escritos chineses, e em estudos de Hipócrates na Grécia antiga, revelando a presença fatal 
do patógeno nas principais civilizações (DA SILVA, 2018; KOZAKEVICH & DA SILVA, 2016). A (TB) é a segunda causa de morte por doença infecciosa e 
continua sendo uns graves problemas de saúde pública em maior parte dos países, a seguir ao vírus da imunodeficiência humana (VIH) (CASTANHEIRA; 
OLIVENÇA; LIMA, 2019). Estima-se que um terço da população mundial seja infectado pelo Mycobacterium tubeculosis, sendo esse a causa de 
aproximadamente oito milhões de novos casos e três milhões de mortes por ano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).A síndrome da 
imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS) é um quadro clínico extremo da infecção por um retrovírus, o vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
(SANTOS; PEREIRA; LAZZAROTTO, 2014). A TB e o HIV afetam em especial a população de países subdesenvolvido.  De acordo com World Health 
Organization report -WHO (2015), há cerca de 10,4 milhões de novos casos de TB a nível mundial, 1,4 milhões de mortes, 2,1 milhões de novos casos 
da infecção pelo HIV e 1,1 milhões de mortes relacionadas com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (WHO, 2016). Objetivos: Traçar o 
estado nutricional de pacientes com tuberculose infectada ou não com HIV/AIDS internados em unidade hospitalar de doenças infecciosas;  
Caracterizar o perfil sociodemográfico de adultos presentes no estudo; Realizar triagem nutricional e exame físico nos indivíduos a serem estudados.; 
	Coletar os dados antropométricos de pacientes com tuberculose, infectado ou não com HIV/AIDS; Analisar exames bioquímicos; 	Avaliar o estado 
nutricional de pacientes com tuberculose, infectado ou não com HIV/AIDS; Avaliar consumo alimentar de pacientes acometido por tuberculose, 
infectado ou não com HIV/AIDS.

E-mail: ana.resende@estacio.br

Aluno: Antônia Mayara Da Silva Brito Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Diana Kris Soares Ximenes Prado Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Raianny Silva Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Caio Oliveira Ventura Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: IMPACTO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19: ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA

Docente orientador: Erica Silina De Almeida Meneses

RESUMO
Em decorrência da COVID-19, desde março de 2020 governadores e prefeitos brasileiros passaram a decretar medidas de isolamento social, visando 
reduzir as taxas de contágio da doença. Dentre essas ações, uma das primeiras, seguindo o que já havia sido feito em outros países, foi o fechamento 
de creches e escolas para atividades presenciais, situação que permaneceu inalterada pelo menos até o início de setembro de 2020, em grande parte 
sem previsão de reabertura. Para entender melhor as consequências desse cenário, a pesquisa presentará indicadores sobre o tema educação no 
período da pandemia na cidade de Fortaleza. Dentre os indivíduos que residem com crianças ou adolescentes em idade escolar, ou seja, com 4 a 17 
anos matriculados na rede pública ou privada. A finalidade deste âmbito do saber, para CIASCA (2004), BOSSA (2019) é, em síntese, a compreensão do 
processo de aprendizagem e das dificuldades que podem vir a ocorrer durante este processo. Diante à realidade de Pandemia do Covid-19 vivida por 
diversos países, dentre eles o Brasil, as aulas presenciais passaram a significar uma ameaça à saúde pública, visto que sua efetivação iria contra as 
principais orientações da OMS quanto ao distanciamento social para a tentativa de supressão da doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS), no 
dia 11 de março de 2020, declarou que a COVID-19 era considerada uma pandemia (OPAS, 2020). No estado do Ceará, na quinta-feira, dia 16 de março 
de 2020, o governador Camilo Santana decretou a suspensão das aulas presenciais e estado de emergência na saúde pública, por causa do 
Coronavírus. Portanto, colégios públicos e privados, assim como universidades interromperam as aulas presenciais. Cada unidade de ensino estadual 
elaborou um Plano de Atividades Domiciliares para garantir o processo de ensino (CEARÀ, 2020) Para possibilitar a continuidade do ano letivo, 
respeitando as orientações de restrição impostas pela pandemia do Covid-19, as Instituições de Ensino privadas e públicas precisaram adequar-se 
rapidamente ao modelo de ensino-aprendizado remoto. Os principais objetivos da pesquisa são: 1) Obter informações sobre os impactos primários e 
secundários das medidas de prevenção do COVID-19 na vida das crianças e de suas famílias, considerando uma amostra representativa da população 
do município de Fortaleza, focando nos impactos de curto e médio prazo (de aproximadamente daqui a um mês e até seis meses); 2) Obter 
informações e identificar vulnerabilidades das crianças brasileiras e de suas famílias em relação ao acesso à informação, à saúde, à educação, aos 
recursos financeiros, segurança alimentar, rotina familiar e da comunidade. Os resultados serão usados para: 1) Apoiar a implementação de um plano 
de ação em resposta à COVID-19; 2) Identificar impactos mais duradouros das medidas de prevenção do COVID-19 sobre famílias e crianças, 
especialmente relacionadas à aprendizado.

E-mail: erica.meneses@estacio.br

Aluno: Glauber Silva Maia Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES : EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO CONTEXTO SOCIAL

Docente orientador: Erica Silina De Almeida Meneses

RESUMO
A pandemia e a inerente alteração de comportamentos, geraram maior ansiedade na população. Os adolescentes receberam impactos distintos, 
certamente. Nesse sentido, este projeto tem como objetivo analisar se os níveis de depressão, ansiedade e estresse em adolescentes se alteraram no 
período pandêmico (2020) comparativamente a períodos anteriores/normais. A pesquisa será constituída por dois grupos, sendo a amostra 1 
constituída por 100 sujeitos com idade média de 12,14 anos, e a amostra 2 por 150 sujeitos com idade média de 15,17 anos. Todos irão preencheram 
um questionário sociodemográfico e as escalas de ansiedade, depressão e estresse. Os entrevistados que integrarão o estudo no período pandêmico 
serão analisados em seus níveis de depressão, ansiedade, agressividade e estresse comparativamente aos questionários com a pesquisa no período 
anterior à março de 2020. Os resultados do impacto psicológico da pandemia nos adolescentes, deverão ser propositalmente discutidos em mesas 
redondas, no decorrer de vigência do projeto. Importa continuar a explorar as implicações da pandemia na saúde mental dos adolescentes, para que 
se possam prevenir e minorar os seus efeitos. A doença provocada pelo Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) foi identificada pela primeira vez em 
dezembro de 2019, e em janeiro de 2020 foi declarada como uma emergência em saúde pública de interesse internacional. Todas as pandemias são 
geradoras de forte impacto social, econômico, psicológico e político. Estudos de revisão publicados recentemente permitem perceber os efeitos da 
quarentena. Alguns desses efeitos mantiveram-se num período de tempo mais alargado. Dentre os principais fatores de estresse identificados, 
sobressaem o efeito da duração do período de quarentena, os receios em relação ao vírus ou à infeção, a frustração, a ausência da socialização, a 
informação inadequada e o estigma. Apesar do conhecimento existente, a dimensão da pandemia global é distinta, tal como os seus efeitos na 
população. Esses fatores levaram os países a tomar medidas sem precedentes, estimando-se que mais de um terço da população global esteja ainda 
em isolamento, com o fechamento de escolas, universidades e muitas instituições públicas, assim como a instituição do home office em muitas 
empresas. “Os efeitos indiretos da COVID-19 na criança e no adolescente podem ser maiores que o número de mortes causadas pelo vírus de forma 
direta.” Tedros Adhanom Ghebreyesus —Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS). O impacto da pandemia na infância tem efeitos 
diretos e indiretos. Os efeitos diretos dizem respeito às manifestações clínicas da COVID-19. Os efeitos indiretos são descritos a seguir: • Prejuízos no 
ensino, na socialização e no desenvolvimento, visto que creches, colégios, escolas técnicas e de idiomas, faculdades e universidades tiveram que ser 
fechadas. • O afastamento do convívio familiar ampliado, com amigos e com toda rede de apoio agravando vulnerabilidades. • O estresse (e sua 
toxicidade associada) afeta enormemente a saúde mental de crianças e adolescentes, gerando um claro aumento de sintomas de depressão e 
ansiedade. • Aumento da violência contra a criança, o adolescente e a mulher, e a consequente diminuição da procura pelo atendimento aos serviços 
de proteção.

E-mail: erica.meneses@estacio.br

Aluno: Diego Alves de Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernanda Martins De Sousa Carvalho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título: USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) PARA A PREDIÇÃO DA QUALIDADE DO SONO NA PRIMEIRA INFÂNCIA BASEADO EM APRENDIZADO 
SUPERVISIONADO

Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
A Saúde Pública, assim como a segurança e a educação fazem parte dos três grandes desafios do Brasil para os próximos anos. O cuidado com a Saúde 
Infantil é a garantia de futuro sadio das novas gerações. Todo esforço nesse sentido é válido e nosso projeto utiliza o estado da arte em Computação, 
através do uso de algoritmos de IA (Inteligência Artificial) em busca da QUALIDADE DO SONO que gera a QUALIDADE DE VIDA na PRIMEIRA INFÂNCIA. 
Segundo a Fundação Nacional do Sono, dormir é tão importante quanto a alimentação e a higiene do bebê, ajudando no desenvolvimento intelectual, 
no descanso o corpo libera os hormônios de crescimento, pois enquanto as crianças dormem, elas reforçam os seus aprendizados. É durante o sono 
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que elas aprendem a falar, engatinhar, pegar, caminhar, comer sozinhas e todas as tarefas que vão adquirir ao longo do seu desenvolvimento. 
Baseado na relevância do sono infantil para o desenvolvimento das crianças é que proponho o desenvolvimento de um projeto usando IA para 
geração de modelos preditivos que auxiliem a qualidade do sono na primeira infância, consequentemente na qualidade de vida das nossas crianças. 
Este Projeto de pesquisa visa coletar dados comportamentais (jogos, brincadeiras, alimentações, condições do sono e etc) do cotidiano de crianças na 
PRIMEIRA INFÂNCIA para alimentar um dataset de comportamentos e correlacionar essas informações com a qualidade de sono dessas crianças, além 
de predizer a qualidade do sono a partir dos dados de entrada. O Objetivo principal é desenvolver um modelo preditivo (supervisionado) usando 
algoritmos de IA (Inteligência Artificial) para predizer a QUALIDADE DO SONO das crianças a partir dos dados comportamentais de entrada. Os 
Principais atores são: Crianças na primeira infância e seus responsáveis (pais e/ou mães), além dos desenvolvedores de IA que formam a equipe de 
pesquisa. O Projeto é importante pela possibilidade de conhecer e desvendar os fatores preditores da qualidade do sono das crianças. 
A principal metodologia utilizada será a pesquisa aplicada, quando se desenvolve um processo ou ferramenta que possa ser aplicada no mundo real 
para trazer benefícios diretos ou indiretos para a comunidade em que a pesquisa está inserida. A pesquisa bibliográfica também será utilizada para dar 
suporte às técnicas e conceitos utilizados no desenvolvimento da pesquisa.

Aluno: Rodolfo Ricardo De Carvalho Lira Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências da Computação

Título: A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA COMUNIDADE: APP REGISTROS DE ALERTAS, DENÚNCIAS E AGRAVOS

Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
A tecnologia está presente na vida dos brasileiros em todas as áreas urbanas do país, facilitando o acesso à informação e a vida dinâmica dos 
ambientes urbanos. O uso de APP (Aplicativos Mobile) em Smartphones com acesso à internet é uma facilidade utilizada pelos moradores dos centros 
urbanos e com o custo de utilização acessível a todos. Embora os centros urbanos gozem de acesso fácil às tecnologias modernas, eles ainda sofrem 
com problemas estruturais do dia a dia, como: buracos, vazamentos d’água, rampas de lixo e etc. Este Projeto de pesquisa visa coletar dados como 
tipo, geolocalização, data, hora e cidadão denunciante dos problemas, alertas, denúncias e agravos que afetam as comunidades em que estamos 
inseridos, como: buracos nas vias, rampas de lixos, vazamentos d’água, árvores caídas, fios caídos, alagamentos, entre outros problemas do cotiado 
urbano, para alimentar um dataset de eventos e gerar conhecimento estratégico para a gestão pública que cuida de cada área da cidade. O Objetivo 
principal é desenvolver um APP (Aplicativo Mobile) usando os conhecimentos adquiridos pelo aluno pesquisador durante a graduação para 
georeferenciar e registrar em banco de dados as denúncias registradas e apresentá-las de forma estatisticamente a situação da cidade sob os olhos de 
seus moradores e cidadãos. Os Principais atores nesta pesquisa são os próprios cidadãos moradores na cidade de Fortaleza, que será a cidade utilizada 
como piloto, que poderão registrar as denúncias e agravos no APP e acompanhar as soluções dos problemas em um ambiente web apropriado para as 
respostas do poder público.  A principal metodologia utilizada será a pesquisa aplicada, quando se desenvolve um processo ou ferramenta que possa 
ser aplicada no mundo real para trazer benefícios diretos ou indiretos para a comunidade em que a pesquisa está inserida. A pesquisa bibliográfica 
também será utilizada para dar suporte às técnicas e conceitos utilizados no desenvolvimento da pesquisa. A cidade de Fortaleza foi escolhida como 
modelo, mas a solução proposta poderá ser aplicada em qualquer localidade do Brasil ou do mundo. O estudo pretende registrar os problemas do 
cotidiano urbano da nossa cidade na visão de seus moradores, tornando-os atores ativos na solução dos problemas da cidade e com o uso de 
tecnologias aprendidas na graduação pelo nosso aluno pesquisador.

E-mail: wellington@tecsist.com

Aluno: Israel Afonso De Carvalho Neto Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: CONTROLE DO TETO DOS GASTOS PÚBLICOS SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO ECONÔMICO E FINANCEIRO

Docente orientador: José Osório do Nascimento Neto

RESUMO
Sob a perspectiva do Direito Econômico-Financeiro, o controle dos gatos públicos e os mecanismos de incentivos aos investimentos externos, além de 
ter um tema atual, relevante e pertinente para o desenvolvimento nacional, é, também, uma confirmação da transformação do ordenamento jurídico 
brasileiro sobre o Estado de Direito e suas Instituições democráticas. Do ponto de vista regulatório, procura-se demonstrar como objetivo a saga pela 
elaboração de um marco jurídico para governar as relações de investimento estrangeiro envolvendo o Brasil. Durante a década de 90, houve 
importantes movimentações no Brasil em torno da ratificação de tratados bilaterais de investimento, que visavam muito claramente a proteção do 
investidor em detrimento do espaço político do país hospedeiro do investimento. A integração de projetos de infraestrutura ao longo de sua vida útil, 
que inclua também seus custos externos, visando à máxima eficiência em termos de localização e de redução dos comprometimentos futuros (efeitos 
lock-in), pode resultar em medidas que influenciem não só a oferta de infraestrutura (desenho, tecnologia e localização), como também deslocadores 
de demanda pelos serviços de infraestrutura (tarifação com preços relativos mais próximos ao custo social e padrões de uso eficiente). O 
custo/benefício é uma relação monetária entre os custos e os benefícios de uma política. Se os benefícios excederem o custo, a política é aceitável. 
Para estabelecer uma relação de comparação, calcula-se o valor do custo-benefício de uma realidade com e sem política. Como os custos são 
efetuados antes e os benefícios aparecem depois, devem-se atualizar os valores pelo cálculo do valor atual líquido dos benefícios sobre o valor atual 
líquido dos custos. O uso de custo/benefício é mais adequado aos projetos econômicos, pois seus benefícios são mais facilmente qualificáveis. O 
custo/efetividade, por sua vez, não requer uma relação monetária, sendo por isso mais utilizado em projetos sociais. Ele pode ser assim definido: dado 
um montante limitado de recursos, estes devem ser aplicados de forma tal que permitam um maior número de unidades de resultados ou benefícios, 
qualquer que seja o valor da unidade de resultado. Apesar de ser um lugar comum na literatura econômica e jurídica, cabe destacar que regras claras, 
estáveis e com estruturas de imposição de custos conhecidas e transparentes são premissas para que investimentos sejam realizados pelas 
Instituições. Ao mesmo tempo, a regulação deve buscar a criação dos incentivos corretos para corrigir falhas de mercado e proporcionar a alocação de 
recursos no aumento de qualidade e inovação tecnológica dos serviços ao consumidor. Apesar do consenso em torno do papel crucial dos indicadores 
socioambientais para respaldar a formulação de políticas públicas, é praticamente impossível vislumbrar alguma forma de mensurar o 
desenvolvimento típico do século XXI que leve em consideração o aspecto econômico. Diante deste contexto, pesquisar sobre os instrumentos de 
avaliação dos investimentos externos em diversos países se apresenta como alternativa de regulação econômica para estas relações socioambientais, 
como contribuição para o desenvolvimento nacional.

E-mail: neto.jose@estacio.br

Aluno: Alex Sandro da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cibele Sorace Korkievicz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Francisco José do Nascimento Ponte Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS EM RIGHTS OF MAN (1940), DE H. G. WELLS

Docente orientador: Fabio Luciano Iachtechen

RESUMO
Esta pesquisa tem como proposta principal analisar a contribuição do escritor inglês H. G. Wells para a construção da Declaração Sankey, considerado 
texto-esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU promulgada em 1948. É uma abordagem de teor essencialmente bibliográfico, 
que tem como ponto de partida a análise das seguintes fontes primárias: a correspondência entre Wells e o presidente estadunidense Franklin D. 
Roosevelt em 1939, além da Declaração Sankey e Rights of man, texto de Wells de 1940. Em um segundo momento, a pesquisa será direcionada à 
análise dos textos historiográficos e jurídicos dedicados à ascensão dos Direitos Humanos na segunda metade do século XX e à bibliografia específica 
sobre a contribuição de Wells para a promoção deste conjunto de direitos transformados em universais, tendo como referências autores como Ali 
Smith, John Partington, Jan Herman Burgers, Warren Wagar, David Smith e Teru Amano. Desta forma, tomando como referência a fortuna crítica 
sobre o autor, o delineamento da efetiva participação de H. G. Wells para a consolidação dos Direitos Humanos universais no século XX é uma parte 
de sua história ainda a ser construída. - Analisar e cotejar a contribuição de H. G. Wells para a construção da Declaração Sankey e Rights of man, 
considerando-os como textos-esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. São objetivos: a partir da autorização da Wells’s 
Collection da Universidade de Illinois, dar publicidade a esta correspondência entre H. G. Wells e Franklin Roosevelt enquanto documentos históricos 
fundamentais à compressão deste processo de constituição dos Direitos Humanos na segunda metade do século XX; reunir e analisar elementos da 
história e historiografia dos Direitos Humanos no século XX, tendo como referência autores como Flávia Piovesan, Dalmo Abreu Dallari, Jürgen 
Habermas, Kofi Annan, Celso Lafer, Craig Calhoun e Costas Douzinas. Esta proposta de pesquisa tem um teor essencialmente bibliográfico, e tem como 
ponto de partida essencial a análise das seguintes fontes primárias: a correspondência entre Wells e Roosevelt em 1939, a Declaração Sankey e Rights 
of man, ambas de 1940. Em um segundo momento, a pesquisa será direcionada à análise dos textos historiográficos e jurídicos dedicados à ascensão 
dos Direitos Humanos na segunda metade do século XX e à bibliografia específica sobre a contribuição de Wells para a promoção deste conjunto de 
direitos transformados em universais, tendo como referências Ali Smith, John Partington, Jan Herman Burgers, Warren Wagar, David Smith e Teru 
Amano.

E-mail: fabio.iachtechen@estacio.br

Aluno: Verone Lane Rodrigues Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: IMPACTOS DO PACOTE ANTICRIME NA CRIMINALIDADE VIOLENTA

Docente orientador: Juliano Roberto Silva Caetano de Oliveira

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo precípuo analisar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, operando 
uma minirreforma na legislação penal e processual penal no Brasil, com o fito de combater o crime organizado, a criminalidade violenta e o incisivo 
combate à corrupção, considerando os efeitos negativos que a punição inflige sobre os penalizados, e atentando-se às falhas técnicas apresentadas 
tanto pelo projeto de lei quanto pelas figuras jurídicas estudadas. Com a Lei em vigor, o ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro, fez com que pessoas 
condenadas em segunda instância, vá diretamente a cadeia, sem o processo ter terminado, ocorrido o esgotamento de recursos (transitado em 

E-mail: juliano.caetano@estacio.br

ESTÁCIO CURITIBA



julgado), sem pensar de onde/como conseguira as prisões suprir todas essas pessoas, lembrando que decisões de segunda instância podem ser 
alteradas e o réu acabar sendo absolvido, lembrando que essa alteração está contra a constituição, pois trata-se de uma cláusula pétrea, imutável – 
conforme visto com a Professora Caroline Godoy na matéria: Teoria Constitucional e Direitos Fundamentais – pois conforme A Constituição Federal, 
art. 5º, LVII, o seguinte texto – ipsis litteris: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. A hipótese 
de solução seria a não inclusão desse ato de segunda instância em prisões normais, sim em um departamento novo e instituído, para apenas pessoas 
que aguardassem o julgamento, como um todo – onde tivesse o trânsito julgado de sentença, claro que para isso necessitaria de um investimento, de 
uma adequação de todo o método penitenciário existente no Brasil, claro que isso não está sendo analisado e muito menos foi pensando, a intenção 
seria que quem cometeu o crime, o criminoso fosse tirado da rua o quanto antes, cumprir-se sua pena e fosse reintegrado a sociedade. Claro que sem 
investimento e com superpopulação das cadeias, viola o direito da dignidade humana, como vimos acima tem regiões que estão com mais que a 
metade de sua capacidade tomada, 163% de pessoas presas. Essas alterações vão contra o princípio institucional das prisões, que seria: tirar-se o 
indivíduo culpado da sociedade e reintegrar o mesmo a sociedade, o regime aberto e semiaberto, daria essa oportunidade ao mesmo, ir à casa do 
albergado (cidades que tenham esse sistema operacionalizando), dando o direito de viver em sociedade entre o dia, podendo estudar, trabalhar e 
apenas se for o caso indo dormir a noite em sua cela. Mas sem esse benefício, fica mais difícil a socialização do detento junto a sociedade, o que 
vemos em dosimetria da pena, onde o crime menos grave, dá o direito a esse regime, ou até a sursis processuais, podendo fazer com que o cidadão 
volte a comunidade e consiga viver em sociedade, tirando esse benefício e deixando os presos com presidiários de maior porte, crimes de maior 
potencial ofensivo - crimes mais graves, acabam transformando um delinquente (crime de menor potencial ofensivo) em um criminoso, onde a 
“escola do tráfico” ensina artimanhas do crime, lhe apresentam pessoas e facções, fazendo com que acabe entrando para o crime organizado. Qual a 
intenção desse pacote anticrime?

Aluno: Leandro Henrique de lima Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fabiana Lopes Santos Leao Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: A PANDEMIA DO COVID-19 E OS IMPACTOS NO DESENHO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Docente orientador: Michelle Kosiak Poitevin

RESUMO
Desde a criação das primeiras cidades, crises sanitárias vêm castigando suas populações com altas taxas de mortalidade: pestes, epidemias, pandemias 
mostram a forte influência das doenças infecciosas na urbanização. Cidades problemáticas antes da pandemia agravaram os problemas e as 
vulnerabilidades sociais, econômicas, ambientais e territoriais. Observou-se que, independentemente da cidade formal ou informal, os espaços 
urbanos públicos foram testados de maneira sem precedentes. Algumas cidades estão nos fazendo refletir sobre alternativas de uso dos espaços 
públicos nesta nova rotina. Grandes centros urbanos que se tornaram o epicentro do novo coronavírus e agora, usam a experiência para repensar a 
melhor forma de construir e organizar os espaços públicos para superar futuras crises. Após revisão teórica, será realizada uma bibliometria a partir do 
levantamento do material produzido nacional e internacionalmente e uma revisão sistemática da literatura que permitiram acesso ao estado-da-arte 
das publicações sobre o assunto. A cidade é uma construção social. A aglomeração e a concentração de pessoas são a sua essência. A pandemia como 
o COVID-19 colocou a prova a capacidade das cidades de sobreviverem e se reinventarem para continuarem a cumprir com suas funções de centro de 
transformação social e tecnológica como ocorreu em outras epidemias. A ocupação do espaço público continuará sendo uma aliada estratégica à 
qualidade de vida urbana. Ainda que medidas de distanciamento permaneçam necessárias após o fim do período de quarentena, o distanciamento 
físico não deve ser sinônimo de distanciamento social e, para isso, a ocupação dos espaços públicos deverá ser ressignificada. Como a pandemia segue 
em curso, trata-se de um trabalho exploratório. Para se atingir os objetivos dessa pesquisa, a metodologia proposta é em três etapas principais: 1) 
revisão bibliográfica; 2) escolha dos estudos de caso e 3) análise projetual, que possibilitará o atingimento dos objetivos propostos. A metodologia irá 
realizar o embasamento teórico como base da sustentação do projeto, procurar bibliografias técnicas especializadas e escritórios especializados em 
arquitetura hospitalar para associar a teoria e a prática, intensificando a vivência com a pesquisa. A pesquisa será qualitativa, e estudará as 
particularidades dos projetos analisados. Este método permite que os estudantes possam interagir com a prática que é o propósito desta pesquisa. 
Esta pesquisa irá revisitar o planejamento urbano durante a pandemia com novas formas de trabalho, lazer e circulação, além das mudanças no 
modelo de transporte e melhores condições de moradia e de infraestrutura sanitária. Algumas cidades que já estão saindo do confinamento vêm 
adotando ferramentas low tech de urbanismo como estacionamentos nas ruas dando lugar para calçadas mais largas e vias para bicicletas, patinetes 
entre outros. Outra solução vista neste momento é a dos bairros autossuficientes, em que as pessoas não teriam de se deslocar diariamente por 
grandes distancias par ir até os centros para trabalhar, estudar, comprar ou ir ao médico. As cidades atingiram um nível de espalhamento 
insustentável.

E-mail: poitevin.michelle@estacio.br

Aluno: Douglas Teixeira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Laura Rejane Passolli Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Victor Alves da Slva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: EGRESSO – UMA FONTE VALIOSA DE INFORMAÇÃO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO – UM RETRATO DOS EX-
ALUNOS DA ESTÁCIO CURITIBA FEITO POR ALUNOS

Docente orientador: Claudia Lorena Juliato Araujo

RESUMO
O presente projeto tem como intenção realizar um levantamento de dados que subsidiem traçar o perfil do aluno egresso da Faculdade Estácio de 
Curitiba com a intenção de agrupar informações suficientes a fim de auxiliar na melhoria contínua dos cursos. O que se pretende é levantar o maior 
número de dados e informações possíveis sobre os egressos da Faculdade Estácio de Curitiba a fim de interpretar e compreender que cidadão estamos 
formando e entregando ao mercado de trabalho. Para isto serão realizadas coletadas de dados em uma pesquisa totalmente quantitativa a fim de 
revelar o perfil do aluno egresso. As etapas do projeto constituirão de busca pelos contatos destes ex-alunos, elaboração de questionário, compilação 
e análise dos dados e, subsequentemente, a interpretação dos elementos que possam ser importantes para a IES e, assim, traçar planos de melhorias 
contínuas. Objetivo geral: realizar um levantamento de dados e análise gráfica dos alunos egressos da Faculdade Estácio de Curitiba para a obtenção 
de informações que possam ser utilizadas para traçar o perfil do egresso e assim buscar a melhoria contínua dos cursos. Este projeto tem um viés 
totalmente empírico, sem enfoque bibliográfico. Esta pesquisa caracteriza-se totalmente pelo suporte de dados quantitativos onde será feito o uso da 
ferramenta questionário para se obter os resultados. A Estatística estará presente, com ênfase total, para auxiliar a leitura, depuração, cálculos e 
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representações dos dados. A importância de se obter informações que demonstrem além da satisfação de um cliente sobre um produto, em uma 
grande empresa, na educação vai além. Para as Instituições de ensino é muito importante saber se o seu egresso está satisfeito com os serviços 
prestados, mas além disso, é importante também saber como este egresso se encontra no mercado de trabalho, quais suas conquistas, suas 
adversidades e como a IES poderia ter atuado melhor. O que a formação do curso trouxe de positivo para sua vida acadêmica, pessoal, profissional. 
Entender o quanto melhor ou não está o seu egresso após sair da instituição é, para a instituição, peça chave para buscar e realizar melhorias 
contínuas seja no âmbito acadêmico, de infraestrutura, de pesquisa, ou de qualquer outra área. A devolutiva de um aluno egresso é uma das maiores 
e melhores fontes de informação que a IES pode obter para reformular suas estratégias de ensino, pesquisa e extensão e assim, desta forma, atender 
às demandas dos novos alunos e do mercado de trabalho.

Aluno: Marco Antonio Severo Flores Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elaine Ribeiro dos Santos Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriela Scheffel Fernandes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Dalton José Araujo Filho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: A MEDICALIZAÇÃO DA TRISTEZA

Docente orientador: Isabel Christina Mignoni Homem

RESUMO
Desde a Grécia Antiga até os tempos atuais, na visão da sociedade ocidental, a tristeza vem sendo considerada como um desconforto que necessita 
ser evitado e combatido. Contudo, evidências demonstram que a tristeza e a sua experimentação podem trazer imensuráveis benefícios relacionados 
à memória, cognição e adaptação social. A tristeza e a depressão podem ser entendidas como “pontos” de um mesmo processo em que a primeira é 
definida como condição fisiológica, comum a todos os seres humanos. Em contrapartida, a depressão enquadra-se como uma condição patológica, ou 
seja, uma alteração do estado fisiológico, caracterizada pelo déficit de neuroquímicos. Trata-se de um transtorno grave que pode se tornar 
incapacitante, fazendo-se necessário, na maioria das vezes, a utilização de tratamento com terapia medicamentosa. O número crescente de 
prescrições de medicamentos antidepressivos, por vezes até inadequado, apresenta-se como um problema de saúde significativo, posto que estes 
podem causar inúmeros efeitos colaterais, incluindo a dependência química e psicológica. Este quadro agrava-se sobre a perspectiva da medicalização 
de inúmeros casos diagnosticados equivocadamente como depressão, quando na realidade trata-se apenas de pessoas vivenciando um processo 
natural da experiência humana – a tristeza. O presente trabalho tem como objetivo discutir os problemas da intervenção química, através de 
medicamentos, para o tratamento da tristeza e outros sentimentos incômodos que podem acompanhá-la, buscando camuflar uma faceta da 
personalidade humana. O desenvolvimento da investigação será realizado através de levantamentos bibliográficos de publicações acadêmico-
científicas. Visando embasamento para um melhor entendimento da contextualização histórica dos processos de tristeza e depressão, suas etiologias, 
além da das consequências da utilização desnecessária da medicalização no processo fisiológico da tristeza, imprescindível para o desenvolvimento da 
subjetividade do indivíduo. Durante o passar dos séculos a visão sobre a tristeza foi entendida de formas diferentes, seja como a Bile Negra de 
Heráclito, a visão de pecado da Idade Média, o entendimento de que a tristeza é fundamental para o desenvolvimento do intelecto ou a visão 
utilitarista da modernidade. A visão contemporânea da tristeza a coloca em uma posição quase pecaminosa, as redes sociais potencializam uma 
pressão social em se mostrar alegre a todo tempo. Uma das consequências desta pressão é o aumento significativo de diagnósticos de depressão e a 
prescrição de medicamentos antidepressivos. A intenção deste trabalho é buscar entender qual o impacto de se medicar pessoas que não são 
necessariamente depressivas, mas pessoas sofrendo os efeitos deste momento em que a tristeza é tão malvista e mal compreendida.

E-mail: isabel.homem@estacio.br

Aluno: Felipe Rei Zamoner Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: PRODUÇÃO DE UM SERIOUS GAME PARA O ENSINO DE GESTÃO DE PESSOAS NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Docente orientador: João Carlos Diniz Martins

RESUMO
As metodologias ativas são estratégias de ensino que dão destaque ao papel de protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e 
reflexivo em todas as etapas do processo de aprendizagem, por meio da experimentação, do aprender fazendo, colaborando, construindo e criando 
seu desenvolvimento cognitivo, com orientação do professor (BACICH e MORAN, 2018). Nesse sentido, a proposta deste estudo dá-se no contexto de 
fortalecimento da discussão acerca da criação de um seriuos game, com a intencionalidade de promover a aprendizagem dos alunos do ensino 
superior em Administração, que possibilite o entendimento dos conceitos fundamentais da disciplina de gestão de pessoas. A proposta é a criação de 
um jogo de tabuleiro para o ensino de gestão de pessoas no curso de Administração. Portanto, a presente pesquisa, ao considerar que a interação 
entre professores, alunos e conteúdos na proposta da utilização das metodologias ativas, especificamente com a experiência de produção e utilização 
dos jogos nos processos de ensino e aprendizagem, maximize práticas invovadoras no ensino superior, crie experiências de aprendizagem significativas 
e promovam o desenvolvimento e o surgimento de uma nova dinâmica nas salas de aula. O objetivo geral desta pesquisa é a produção de um serious 
game com a finalidade de abordar os conteúdos e os principais aspectos que envolvem os subsistemas de gestão de pessoas. Os serious games são 
jogos que além caráter lúdico, apresentam o intuito de promover a aprendizagem de um conteúdo específico.  Este projeto que será concretizado por 
meio da realização de quatro objetivos específicos: 1) construir um organizador prévio, um material introdutório, potencialmente significativo, com 
base nos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa, para abordar os temas centrais da disciplina gestão de pessoas e, assim, situar os 
estudantes/jogadores na temática; 2) construir um protótipo para o jogo; 3) realizar testes no protótipo, com a participação de estudantes 
voluntários, para identificar erros e possíveis melhorias; 4) implementar modificações a partir das sugestões e críticas dos estudantes voluntários, e a 
partir de então finalizar o jogo de tabuleiro que trate da temática de gestão de pessoas. Este trabalho trata-se de uma pesquisa-ação, com perspectiva 
político-social e abordagem qualitativa. Os participantes envolvidos nesta pesquisa serão estudantes do curso de graduação de administração da 
Faculdade Estácio de Alagoas - FAL, localizada na cidade de Maceió, sem distinção de gênero e regularmente matriculados a partir do segundo perído 
do curso. Os dados serão coletados por meio de questionário, diário de campo e grupo focal que terão como função subsidiar a construção e a 
melhoria do jogo de tabuleiro, o produto educacional resultante desta pesquisa. Nesse tipo de abordagem será realizada de forma contínua e 
colaborativa, focada na resolução do problema colocado. E a análise dos dados coletados será realizada a partir das categorias definidas para este 
estudo, por meio de uma análise descritiva e analítica, utilizando-se de técnicas para transformá-los em relatórios que descrevam e detalhem os 
resultados da pesquisa.

E-mail: joao.dmartins@estacio.br

Aluno: Vito Werner Pagamonha Grecht Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Emanuele Francelino da Silva Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leandro Alypio Lopes Alves Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Arthur Antunes Guedes Tenório Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: MAPEAMENTO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA PEDAGOGIA-ESTÁCIO: UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 2018 A 2021.

Docente orientador: Reinaldo Batista dos Santos

RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo analisar quais as causas e/ou situações acadêmicas que motivaram os alunos para uma maior incidência de escritas de 
TCC em determinada temática/componente curricular do Curso de Pedagogia da Estácio de Alagoas, no período de 2018-2021. Tal Período foi 
escolhido, a contar do ano que foram produzidos e apresentados os primeiros TCC no curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Alagoas.  Além 
disso, pretendemos realizar uma análise dos títulos, temas, procedimentos metodológicos e referenciais teóricos que mais foram abordados nos TCC 
dos alunos do Curso de Pedagogia. A metodologia será realizada por meio da abordagem quanto-qualitativa, apoiada em documentos do Curso de 
Pedagogia da Faculdade Estácio de Alagoas (2018, 2019 e 2020) e nas reflexões teóricas de Bakthin (2003), Certeau (2009), Demo (2002), Freire 
(1998),  Larrosa (2002), Santos (2010) e Severino (2000) que nos ajudam a compreender acerca da temática. Assim, será realizado um levantamento, 
durante o ano de 2018 a 2020, nos arquivos do Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Alagoas, onde os trabalhos ficam catalogados. Esse 
levantamento será realizado através de uma pesquisa documental, possibilitando, sobretudo, uma análise exploratória dos dados, baseada numa 
abordagem também qualitativa. Este trabalho é fundamental para compreender a dinâmica das temáticas que estão sendo abordadas no Curso de 
Pedagogia, pois a partir do levantamento estatístico, identificaremos qual(quais) temática(s)/componente(s) curricular(es) é/são o(s) saber(es) mais 
abordado(s) nos Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos do Curso de Pedagogia. Portanto, os dados podem nos apresentar as inquietações 
acadêmicas pedagógicas e sociais para os estudantes de Pedagogia. Mais ainda: os resultados podem nos dar pistas acerca dos múltiplos problemas 
sobre os quais se debate a educação em Alagoas, sobretudo no campo da Pedagogia.  Portanto, pesquisar sobre o Trabalho de Conclusão de Curso, é 
importadíssimo, pois além de ser uma exigência legal, é de grande valia para a formação acadêmica dos alunos de graduação, uma vez que contribui, 
fortemente, para o exercício de uma produção científica.

E-mail: santos.reinaldo@estacio.br

Aluno: Bárbara Maria Alves da Costa Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Daniela Santos de Oliveira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alexia Ramos da Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: A SEGURANÇA DO PACIENTE NO ATENDIMENTO HOSPITALAR PÚBLICO DE ALAGOAS E SUAS INTERFACES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO - 
ESTÁCIO FAL



FASE I: SABERES E AVANÇOS SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Docente orientador: Manuela Filter Allgayer

RESUMO
A segurança do paciente é uma problemática ampla, de grande interesse dos serviços de saúde, relacionada com a qualidade do cuidado ofertado 
dentro das instituições. A preocupação com o cuidado passou a existir quando o número de eventos adversos, falhas, riscos e Near Miss tornou-se de 
conhecimento público dentro da assistência médica, tanto em âmbito mundial, como no Brasil. A Organização da Saúde (OMS) prevê 134 milhões de 
falhas na assistência à saúde anualmente, sendo cinquenta por cento preveníveis. No Brasil, os dados epidemiológicos assemelham-se aos dados 
mundiais, tendo sido notificados 103.275 eventos adversos no ano de 2018, unindo-se ainda a subnotificação. Tendo em vista, que a enfermagem 
atua próxima ao paciente, achamos pertinente a aproximação com o tema durante a graduação. Perante este contexto, o presente projeto é uma 
iniciativa para a formação de profissionais comprometidos e preocupados com a qualidade da assistência e com o atendimento ofertado nos hospitais 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: Identificar no âmbito nacional e internacional as ações realizadas em prol da segurança do paciente com 
base nos estudos científicos realizados até o momento. Metodologia: A Fase I do projeto trata-se de uma revisão integrativa de literatura, que será 
realizada no período de agosto de 2021 a julho de 2022 e será desenvolvida em quatro etapas: Etapa 1 - Identificação do tema e questão norteadora; 
Etapa 2 - Estratégia de busca e seleção na literatura; Etapa 3 - Análise, avaliação e categorização dos estudos encontrados; Etapa 4 - Apresentação da 
revisão. Após levantamento da problemática, será estabelecida a seguinte questão norteadora: “O que sabemos e o que temos que avançar sobre a 
segurança do paciente no ambiente hospitalar?”. A revisão será realizada nas bases de dados indexadas: Pubmed, Proquest, Proqualism, Web of 
Science, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) e Bancos de Dados da Enfermagem (BDENF), com base nos seguintes descritores em ciências da saúde (DECS): Segurança  do  
Paciente/Patient  Safety/Seguridad del Paciente, Controle de Risco/Risk Management/Control de Riesgo, 
Hospitalização/Hospitalization/Hospitalización e Near Miss em Cuidados de Saúde/Near Miss Healthcare/Near Miss Salud. Serão inclusos artigos 
originais, monografias, dissertações, teses, livros e/ou outras publicações, relatórios e documentos da OMS, da Rede Brasileira de Enfermagem e 
Segurança do Paciente (REBRAENSP) e do Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP) nos idiomas português, inglês e espanhol e que 
tenham sido publicados nos últimos dez anos. Os dados serão organizados e armazenados no programa Microsoft® Excel 2010, separados por: ano de 
publicação, nome dos autores, país, nome da revista, objetivo do artigo, método, temática abordada e conclusão do estudo. Os artigos serão 
analisados através da Análise de Bardin, seguindo suas três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados (a inferência e a 
interpretação). Na pré-análise será realizada uma leitura flutuante dos dados de forma a tornar o conteúdo mais claro (BARDIN, 2011). Na exploração 
será realizado um recorte dos principais achados, organizando os dados em duas categorias temáticas: Categoria I – O que se coloca em prática sobre 
segurança do paciente nas instituições e Categoria II – O que precisa avançar/melhorar em termos de assistência. O período de janeiro a julho de 2022 
será destinado a elaboração do artigo científico, com base no banco, exploração e análise de dados realizada. Na Fase I, devido ao perfil científico da 
pesquisa, não necessitará da apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

E-mail: manuelaallgayer@hotmail.com

Aluno: Sandro Marcelo da Silva Ferreira Júnior Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Madalena Thalyta Marques dos Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alessandra Valeria Santos de Oliveira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E PERFIL FITOQUÍMICO DO EXTRATO E BORRA DA PROPOLIS VERMELHA DE ALAGOAS

Docente orientador: Valdemir da Costa Silva

RESUMO
A própolis é uma substância de composição química complexa, formada por material gomoso e balsâmico. É um produto natural rico em compostos 
fenólicos, em especial flavonoides que apresentam diversas atividades farmacológicas, como atividade antioxidante, cicatrizante e anti-inflamatória. A 
própolis vermelha foi classificada como o 13º grupo, sua principal origem botânica foi identificada como exsudato resinoso de Dalbergia 
ecastophyllum, podendo ser encontrada, principalmente na região nordeste do Brasil. O extrato hidroalcoólico é a forma mais comum de 
comercialização da própolis. No processo de obtenção do extrato, uma fração rica em cera (borra) é descartada e pouco explorada no 
desenvolvimento de produtos derivado da própolis. Poucos estudos são realizados com a borra da propolis vermelha e diferentes propriedades 
podem estar oculta neste material. Dessa maneira, realizar um estudo comparativo entre o extrato hidroalcoólico e a borra da própolis vermelha de 
Alagoas torna-se relevante, possibilitando atestar o perfil químico. Nesse sentido, o objetivo central deste projeto visa avaliar a atividade antioxidante 
e perfil fitoquímico do extrato e borra da propolis vermelha de alagoas. Objetivos específicos: Obter e padronizar extrato da própolis vermelha de 
Alagoas; Realizar a caracterização físico-química do extrato e borra da própolis; Determinar o teor de fenóis totais do extrato e borra da própolis; 
Determinar o teor de flavonoides do extrato e borra da própolis; Obter espectro UV-vis dos extratos; Avaliação da capacidade antioxidante dos 
extratos e borra. Metodologia: A própolis vermelha será utilizada para obtenção do extrato hidroalcoólico 30% (p/v) e seu resíduo (borra) será 
utilizado para análises. O extrato e a borra, serão utilizados para os ensaios fitoquímicos como obtenção do espectro UV-vis e a determinação dos 
teores de fenóis e flavonoides totais pelo método de Folin-Ciocalteau e cloreto de alumínio respectivamente A caracterização físico-química como o 
potencial hidrogeniônico e a determinação do conteúdo total de sólidos solúveis. A atividade antioxidante do extrato e borra será determinada pelo 
método de DPPH. Todas as análises serão realizadas em triplicata e terão como parâmetro comparativo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Os resultados esperados pretendem avaliar qualitativamente a comparação do extrato e a borra da própolis vermelha 
permitindo inferir a possibilidade de aplicação do extrato e borra no desenvolvimento de produtos que abrange a área alimentícia, medicamentosa e 
cosmética.

E-mail: valldemir_costa@hotmail.com

Aluno: Williane Pereira da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MÉTODOS IN SILICO APLICADOS NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS EDICAMENTOS CONTRA DOENÇA DE CHAGAS

Docente orientador: Igor José dos Santos Nascimento

RESUMO
Milhares de pessoas em todo o mundo, resultando em prejuízo as economias dos países. Doença de Chagas faz parte deste grupo, responsável por 
milhares de mortes no Brasil e no estado de Alagoas, causando preocupação aos órgãos sanitários das respectivas regiões. Apesar de dados 
alarmantes, esta doença apresenta um pequeno arsenal terapêutico, baseado em medicamentos descobertos na década de 60 e com severos efeitos 
colaterais, destacando a necessidade de novas alternativas terapêuticas. Dentre os alvos estudados no desenvolvimento de fármacos contra doença 
de Chagas, a cruzaína apresenta maior potencial promissor, demostrado em vários estudos de descoberta de fármacos, pois está presente em todas as 
formas de vida do parasita e com função vital no ciclo de replicação. Mais além, técnicas in sílico de identificação de novos fármacos, como docking 
molecular, simulações de dinâmica molecular e teoria do funcional de densidade (density functional theory, DFT) são cada vez mais aplicadas na 
descoberta e identificação de novos fármacos, pois reduzem o tempo relacionado ao processo de descoberta a uma maior viabilidade financeira. 
Objetivo: Realizar uma triagem virtual de reposicionamento de fármacos utilizando docking molecular, simulações de dinâmica molecular e DFT contra 
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a enzima cruzaína para identificar potenciais medicamentos que possam ser úteis no tratamento da doença de Chagas. Metodologia: será realizado 
um protocolo de triagem virtual utilizando docking molecular, seguido de simulações de dinâmica molecular e cálculos de DFT na descoberta de 
inibidores da cruzaína. Finalmente, o estudo poderá identificar novas alternativa terapêuticas contra esta doença que vem prejudicando por muitos 
anos a saúde da população mundial. Após a finalização do estudo, o mesmo poderá ser submetido a publicações em revistas de alto impacto na área 
de desenvolvimento de fármacos. O presente projeto não necessita de financiamento, dado a fato de que os softwares utilizados são de acesso livre. 
Cabe destaca que por ser um projeto de química computacional, o estudante realizará todo o projeto em sua residência com o auxílio de seu 
computador pessoal, com total viabilidade e respeitados as medidas de distanciamento social relacionadas a pandemia COVID19.

Aluno: Lucas Gabriel Dos Santos Costa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: EFEITO DA FISIOTERAPIA ESPORTIVA SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO E INCIDÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM ATLETAS DE 
HANDEBOL FEMININO

Docente orientador: Antonio André Jarsen Pereira 

RESUMO
Introdução: O handebol é um esporte coletivo e está entre os desportos mais praticados. Caracterizado por ser um esporte que demanda movimentos 
diversos através de ações rápidas, explosivas e com grande frequência de contato físico com o chão e entre atletas, desencadeando assim, um alto 
risco para a ocorrência de lesões musculoesqueléticas. Dentre os fatores que aumentam estes riscos, estão o contato direto corpo a corpo entre os 
jogadores, e o contato indireto que correspondem a desequilíbrios, aterrissagens mal sucedidas, quedas, etc., bem como a falta de experiência e o 
processo de aprendizagem, podem ser somativos para agravar estes fatores. As principais lesões que acometem atletas de handebol são: entorses, 
tendinites, estiramentos e luxações, principalmente em tornozelo e joelho. É importante que haja o tratamento preventivo para esses processos 
danosos, e com isso haverá diminuição no número de prejuízos musculoesqueléticos, evitando um trabalho mais complexo como a reabilitação de 
disfunções. Diante disso, as intervenções fisioterapêuticas podem contribuir para a minimização desses danos, atuando tanto na prevenção quanto no 
tratamento, do mesmo modo que possa também proporcionar o aperfeiçoamento no desempenho esportivo. Portanto, faz-se necessário um olhar 
voltado à fisioterapia, diante de sua importância no contexto esportivo. Objetivo: Identificar os efeitos de um programa de exercícios sobre o 
desempenho físico e a incidência de lesões no handebol feminino e quantificar as capacidades físicas através de testes funcionais, em seguida aplicar o 
plano preventivo nas atletas do grupo experimental, e no final da pesquisa realizar um comparativo dos índices de lesões e desempenho esportivo 
entre os grupos do estudo. Método: Serão avaliadas 60 atletas com idade entre 14 e 50 anos, de gênero feminino, nas categorias juvenil, adulto e 
master, sendo divididas as amostras por conveniência (30 para o Grupo Controle e 30 para Grupo Experimental). As esportistas que se adequarem 
dentro do questionário referente ao perfil atleta serão entregues o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Em seguida, realizarão os testes 
funcionais referentes às capacidades físicas e, a partir deste, será iniciado um programa de exercícios para examinar o que diz respeito à melhora do 
desempenho e diminuição da incidência de lesões desportivas. Na análise dos dados, será utilizado o test t para amostras independentes para 
comparações das médias. Serão considerados significativos os valores que apresentarem um p ≤ 0,05.
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Aluno: Millena da Conceição Pimentel Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cecília Alves Lins Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Almerinda Feitosa Alves Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sergio Valdivino da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A CRIMINALIDADE NA PANDEMIA DA COVID-19: comportamento dos crimes contra o patrimônio na Região Metropolitana de Belém

Docente orientador: Kelly Serejo Fonseca

RESUMO
A pandemia da covid 19 exigiu do mundo todo a adoção de medidas de isolamento social, a fim de conter o avanço do novo coronavírus. Além dos 
efeitos dessa política de isolamento nas áreas econômica, política e sanitária, vivenciada pelos gestores públicos e pela sociedade civil, é necessário 
entender se as restrições impostas têm causado repercussão na criminalidade violenta. Nesse cenário, para além de outros setores, a criminalidade 
urbana também deve despertar o interesse de pesquisadores na área da saúde pública, para que melhor se compreenda o comportamento criminal. 
Objetivo nesta linha, este projeto de iniciação científica propõe uma investigação dos crimes contra o patrimônio, especialmente os crimes de furto, 
roubo e estelionato, praticados na Região Metropolitana de Belém, no período de 2018 a 2020, para análise sobre o comportamento daqueles crimes 
antes e durante o novo coronavírus. Com esta proposta, será possível fazer um diagnóstico pormenorizado e sistemático, por meio de uma incursão 
analítica detalhada sobre os comportamentos desses crimes, para saber se o cenário de pandemia de COVID-19 alterou a dinâmica e ocorrência 
daqueles crimes. Como metodologia para concretização desta pesquisa, primeiramente, será realizada uma revisão bibliográfica sobre os crimes 
contra o patrimônio, a fim de delimitar os contornos dos crimes selecionados, conforme o Código Penal. Após levantamento doutrinário dos padrões e 
características do crime, serão coletados e analisados os dados computados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à 
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), pelos registros dos boletins de ocorrências do Sistema Integrado de Segurança Pública, da 
delegacia especializada dos crimes contra o patrimônio, e, ainda, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E devido ao caráter 
quantitativo das informações a serem utilizadas, os dados serão tratados por meio da estatística descritiva, com emprego de tabelas e gráficos.

E-mail: kelly.fonseca@estacio.br

Aluno: Marcelo Darc Neves Chacon Mendes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anna Victoria Marques De Sousa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Denyse Roberta Farias Sarges Rodrigues Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Suelem Pinheiro Paiva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: DIREITO E AS POPULAÇÕES, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO BRASIL: A ECOLOGIA POLÍTICA DE UM CONCEITO JURÍDICO-LEGAL

Docente orientador: Thales Maximiliano Ravena Cañete

RESUMO
O estudo sobre o avanço da fronteira do grande Capital sempre foi um marco teórico dos estudiosos que tenham a luta por direitos como um dos seus 
objetos de estudo. No Brasil, o avanço da fronteira sobre os interiores e áreas rurais do país sempre se fez de forma indiscriminada e desorganizada, 
resultando em cenários diversos de conflitos sociais, assim como em conflitos socioambientais. Articulações sociais surgem na luta por direitos 
socioambientais, violados pelo avanço dessa fronteira, resultando em movimentos socioambientais que, ao exercerem sua luta por direitos, colocam 
em prática uma Ecologia Política própria que demanda um fazer jurídico específico, sensível às novas formas de se entender o ambiente e as relações 
sociais com este (uma Ecologia Jurídico-Política). Estes grupos sociais com práticas sociais específicas de relação com o ambiente vêm sendo 
denominados pelo direito brasileiro de “populações tradicionais” ou “povos e comunidades tradicionais”. Com efeito, é justamente a partir desse 
conceito de Ecologia Jurídico-Política que é exercitado pelos grupos sociais denominados pelo direito brasileiro como “povos e comunidades 
tradicionais” ou “populações tradicionais” que este projeto lança seu problema de pesquisa: em que medida existe uma Ecologia Jurídico-Política dos 
grupos sociais denominados pelo direito brasileiro como “povos e comunidades tradicionais” ou “populações tradicionais”, especialmente 
considerando a coleção de legislações federais que surgiram após a Constituição Federal de 1988 e que criam tanto esses conceitos como os direitos 
dos grupos sociais que o habitam? Objeto Geral: Verificar em que medida existe uma Ecologia Jurídico-Política dos grupos sociais denominados pelo 
direito brasileiro como “povos e comunidades tradicionais” ou “populações tradicionais”, especialmente considerando a coleção de legislações 
federais que surgiram após a Constituição Federal de 1988 e que criam tanto esses conceitos como os direitos dos grupos sociais que o habitam. Com 
efeito, segue uma melhor definição dos objetos e sujeitos de pesquisa ao esmiúça-los em um quadro preliminar que levantou a cronologia do uso dos 
conceitos a serem estudados, de modo a servir como guia de estudo para o decorrer da execução da pesquisa. Após essa busca, serão selecionados os 
artigos que tenham mais impacto no mundo acadêmico, considerando o Qualis da revista como o principal critério de seleção. Ao fim desses ciclos de 
estudos, relatórios sintetizando as experiências e sistematizando as informações coletados sobre as “populações tradicionais”, os “povos e 
comunidades tradicionais” e seus respectivos direitos serão apresentados.

E-mail: thales.canete@gmail.com

Aluno: Mariane Chagas Da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jumara De Moraes Cardoso Do Nascimento Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carlos Otavio Ferreira Puty Neto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wesley Gilvandro Correa Dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: UMA ANÁLISE DO CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO À LUZ DA CRÍTICA HERMENÊUTICA DO DIREITO

Docente orientador: Nilson José Gomes Barros

RESUMO
O projeto tem como objeto de estudo, analisar o conceito de dano existencial aplicado nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, no ano de 2018 
a 2019, à luz da crítica hermenêutica do direito, para compreender se o conceito de dano existencial, é ou não, uma categoria autônoma de acordo o 
art. 223 b da CLT. A abordagem a respeito do conceito de dano existencial, será feita com enfoque no paradigma hermenêutico- linguístico Streckiano, 
em que situa o direito e a todos os que com ele trabalham, no universo do sentido e da compreensão para analisar as razões de decidir no tocante a 
matéria fática do dano existencial. Com o objetivo de descortinar a problemática que circunda o conceito de dano existencial nas decisões das 
relações laborais. Por isso, indaga-se: Quais são os conceitos de dano existencial aplicados nas decisões do TST, no ano de 2018 a 2019? O conceito de 
dano existencial presente nas decisões tem relação com os conceitos de dano existencial advindos da Doutrina? Diante desses problemas 
hermenêuticos, faz-se necessário investigar e analisar a fundamentação das decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho com relação a essa 
novel categoria de dano extrapatrimonial, como um novo direito, autônomo, com fundamentações próprias, com a dimensão existencial da dignidade 
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da pessoa humana. De acordo o art. 223 B da CLT “causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou 
existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação”, que positivou o dano existencial nas relações de 
emprego, ou seja, quando o trabalhador sofre danos e limitações em sua vida fora do ambiente de trabalho em decorrência de condutas ilícitas 
praticadas pelo empregador. É necessário também, investigar os prejuízos com nuances e variáveis mais aprofundadas, como indenização por dano 
existencial decorrente de acidente do trabalho, sobretudo em situações de incapacidade total ou parcial do trabalhador acidentado. Assim, delimita-se 
o tema em torno da investigação do conceito pátrio e sobre a autonomia da categoria dano existencial, que pode estar configurado ou não, a pesquisa 
que revelará, nas mais diversas situações e variáveis, relacionadas ao dano existencial, como, por exemplo, no trabalho prestado de forma degradante 
e outros, especificados no projeto.

Aluno: Andrey Pereira Damasceno Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Odeilza Moraes Pimentel Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Dário Vitor Modesto Nascimento Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ana Paula Vasconcelos Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título: ANÁLISE DE DISCURSO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EM BELÉM E ANANINDEUA, NOS DISPOSITIVOS ANALÓGICOS E DIGITAIS

Docente orientador: Arcangela Auxiliadora Guedes De Sena

RESUMO
A produção da materialidade audiovisual no Brasil, disposta em diferentes formatos e com diversidade de conteúdo é povoado por redes de memórias
 estabelecidas a partir de condições de possibilidades históricas, em vários discursos, ainda no século XVI, que insurgiam através da literatura ou de 
iconografia de viagens cheias de desdobramentos morais e filosóficos, em dispositivos como cartas, relatórios internos ou descrições de um modo de 
vida ideal para a sociedade àquela época. No contexto contemporâneo, a relação entre sociedade e mídia passa por transformações tecnológicas e de 
processos comunicacionais e atinge diretamente as representações e identidades dos grupos sociais, fazendo circular discursos nos espaços abertos 
pelas recentes tecnologias que convivem com as novas e tradicionais formas de produzir sentidos, evidenciando velhas e novas formas discursivas de 
visualidades sociais. As sociedades amazônicas são parte integrante desse cenário, inseridas nessa globalização. Não estão a parte do processo e 
também, ao mesmo tempo, parecem distanciar determinados aspectos, muito mais presentes no eixo sul e sudeste do País. Pretende-se desenvolver 
uma análise discursiva de produções audiovisuais em Belém e Ananindeua nos dispositivos analógicos e digitais e os discursos que circulam e 
possibilitam a identidade e a alteridade do povo da região. Tomaremos como base os conceitos de história descontínua e acontecimento, formulados 
por Michel Foucault, a partir da metodologia arquegenealógica, cunha pelo teórico, onde analisa-se nos discursos, as possibilidades de saber e poder. 
Quais são as práticas discursivas destas produções, seus movimentos de regularidades e dispersões e as redes de memórias dos sujeitos históricos que 
colocam em circulação os discursos comprometidos com o sistema colonial e suas atualizações. A noção de descontinuidade histórica é um dos eixos 
fundamentados na análise de Michel Foucault e que se deslocará, ao longo desse projeto, na tentativa de discutir, a partir das definições de 
acontecimento, o processo de produção do audiovisual nos municípios de Belém e Ananindeua, atrelado à práticas discursivas, redes de memórias, 
identidade e intericonidades, construídas pelas vontades de verdades dos sujeitos históricos que colocam em circulação discursos comprometidos com
 o sistema colonial e suas atualizações. Pensar comunicação na Amazônia é importante, pois se trabalha num contexto multifacetado e complexo. As 
produções midiáticas locais tornam-se resultado dessa complexidade. O audiovisual, enquanto prática discursiva, produto de linguagem e processo 
histórico, deve ser analisada, levando-se em consideração a circulação dos enunciados, as posições de sujeito, as materialidades que dão corpo aos 
sentidos e as articulações dos enunciados com a história e as redes de memórias. Com isso podemos apreender o seu funcionamento, acompanhar 
trajetos históricos de sentidos materializados nas formas discursivas das produções audiovisuais. Em um ano de pesquisa, pretende-se entender, do 
ponto de vista da Análise de discurso, quais os discursos atualizam, silenciam, interditam, de maneira recorrente ou dispersa os sujeitos da Amazônia, 
tendo como recorte Belém e Ananindeua. Assim como ampliar, no âmbito das Universidades e Faculdades da Amazônia, as discussões sobre produções
 audiovisuais na região, a partir do reconhecimento da (re)produção das identidades de povos como os ribeirinhos, os indígenas e a população urbana 
pela mídia, já que não há, com este formato, nenhuma iniciativa que traga esta abordagem. Durante todo o projeto, haverá um extenso levantamento
 de referências bibliográfico sobre produções audiovisuais, sobre a história da Televisão em Belém e Ananindeua e sobre práticas culturais e 
midiatização.Minhas análises se fundamentarão também, nas discussões teóricas propostas por, Rosário Gregolin (2007), Stuart Hall(1999), Douglas 
Kellner (2001) e Jean-Jacques Courtine (2010), Stuart Hall (2016), Martin-Barbero (2009).
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento teórico sobre indústria cultural, cultura de massas, cultura popular provocando 
convergências com a cultura das narrativas gráficas, também conhecida como os quadrinhos. Para tanto o grupo de pesquisa fará um levantamento 
tanto dos formatos os quais os quadrinhos são veiculados e como mudou a percepção da sociedade e como podemos utilizar os quadrinhos como 
fonte na pesquisa. Considerando que há um mercado crescente de histórias em quadrinhos, ditas de teor mais "adulto", denominados graphic novels, 
vamos procurar demonstrar como se deu a construção desse mercado de nicho. Partindo do princípio de que para termos uma análise mais 
proveitosa, faremos uma discussão teórica sobre a linguagem das histórias em quadrinhos, tendo em vista que se trata de uma ferramenta 
complementar à atividade de pesquisa no meio histórico e que possibilita ao pesquisador, ter uma visão mais aprofundada de sua fonte. Por fim 
levantar algumas considerações e reflexões sobre os cuidados que se deve tomar ao usar as histórias em quadrinhos como fonte de pesquisa histórica. 
A presente pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento teórico sobre indústria cultural, cultura de massas e cultura popular provocando 
convergências com a cultura das narrativas gráficas, também conhecida como os quadrinhos. Como método, o procedimento de trabalho se dará em 3 
partes, onde iremos analisar obras selecionadas dentro do conceito de graphic novels, por conter um moderno repertório de narrativas e um nicho de 
mercado em franca expansão no mercado de quadrinhos: inicialmente será feito uma pesquisa bibliográfica com levantamento de conceitos dentro da 
teoria da indústria cultural e as novas convergências midiáticas. Num segundo momento será explorado o campo teórico das histórias em quadrinhos, 
também chamadas de narrativas gráficas, em sua base observando seu referencial histórico, padrões de produção e nichos de mercado consumidor. A 
última fase se dará através de estudos de casos, para descrever produtos e análise intersemiótica para o estudo da linguagem estética usada pelas HQs.
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RESUMO
A experiência crescente da vivência cotidiana das mídias digitais em nossa sociedade estabeleceu uma nova maneira de experienciarmos as dinâmicas 
mais comuns do dia a dia. Sobretudo, desde o início da pandemia causada pela Covid 19 (Sars-CoV-2), intensificamos a vivência de nossas interações 
sociais mediadas pelas diferentes tecnologias e plataformas que funcionam a partir da internet. Esse cenário revela a constante paradoxal de intensa 
transformação das dinâmicas culturais a partir da inovação exponencial (LÉVY, 2008) que as mídias digitais proporcionam e que dão base para a 
constituição de nosso cotidiano. E, a partir da perspectiva da convergência cultural (JENKINS, 2012), fica evidente o quanto somos chamados a 
interagir e criar relações sociais em um fluxo em rede para a nossa constituição como indivíduos que vivenciam a sociedade. E a fé foi um dos campos 
que também se transformou neste tempo. Hoje, é fácil observar como as práticas espirituais da Igreja Católica foram adaptadas para a sua realização 
por meio das diferentes plataformas midiáticas e como a Igreja está nos diferentes ambientes de redes sociais digitais, interagindo e dialogando com 
seus fiéis. 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 que religam as práticas espirituais a essência de seus processos: a interação e a 
comunicação entre as pessoas. Diante desse panorama, a nova fase deste projeto visa analisar a natureza comunicativa que existe na essência da fé da 
Igreja Católica, mas evidenciando as particularidades e as diferenças na maneira como essa comunicação se desenvolve em cada ambiente, a partir de 
cada plataforma. Tal empreitada se justifica pelo reconhecimento da maneira como novos processos estão se constituindo e que exigem uma 
compreensão mais consolidada das suas nuances. No entanto, é evidente o quanto cada site de mídia social possui aspectos singulares que orientam 
uma presença e um diálogo particular aos que participam em seu ambiente. 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 interativo, 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 
da Análise de Conteúdo (FONSECA JÚNIOR, 2014) nos permitirá realizar uma Análise de Redes Sociais (RECUERO, BASTOS e ZAGO, 2018) mais 
direcionada aos dados específicos disponíveis na rede acerca de nosso objeto de análise, de forma a enxergar melhor os desdobramentos do processo 
interativo desses atores no ambiente relacional das diferentes plataformas. 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
As atuais formas de leituras e processos de aprendizado, principalmente no âmbito infantis, tendem a inferirem em vistas, sobretudo, do surgimento 
de novas práticas sociais da vida moderna, que, por sua vez, requerem do sujeito criança, novas habilidades para lidar agora com o seu novo espaço 
social. Isto porque vivemos em um mundo cada dia mais tecnológico, cercados por um número crescente de artefatos e símbolos que usam e 
valorizam a tecnologia. Discutir a relação da criança com o computador passa a ser indispensável nos dias de hoje. Ela está presente no cotidiano, on-
time, anywhere. Pensar a questão do letramento digital então, nos interessa, no sentido de buscar compreender o que de fato muda nas novas 
práticas de aprendizagem desta, que agora são mediadas pelo acesso ao computador ligado à internet, em interações digitais facilitadas pelo uso de 
jogos e aplicativos. São as tecnologias da informação e da comunicação que há muito tempo fazem parte da educação brasileira, no chamado 
cyberespaço, e com isso, o letramento digital permite que as crianças signifiquem a informação, busquem conhecimento, compartilhem experiências, 
por meio de seus diferentes dispositivos. A infância, no entanto, é uma criação da sociedade e durante muitos anos esteve sujeita a mudanças e 
importantes transformações sociais, investida por suas peculiaridades históricas e culturais, que elucidam nos aspectos da escola, o lugar detentor do 
espaço de clausura e posteriormente, como fato de reorganização social. Sendo assim, é preciso considerar, as crianças são uma das principais 
afetadas por esse sistema de valores classificatórios, que padecem tanto da família como dos educadores, contextos lúdicos e repertórios, e muitas 
vezes, são as narrativas dos jogos que surgem como esses lugares de aprendizagem. A cognição e a percepção da criança frente essa cultura midiática 
e sua forma de linguagem acabaram adquirindo um novo modo de perceber e sentir qualquer informação. Neste sentido, propõe-se como objetivo 
deste projeto, utilizar as ferramentas do letramento digital dentro do espaço da Brinquedoteca da Faculdade, para que possamos entender de que 
forma o uso da tecnologia na educação favorece a interação e transforma o processo de ensino-aprendizagem, estimulando a concentração e o 
engajamento das crianças. A metodologia de trabalho será desenvolvida através da modalidade de estudo de caso, com cunho qualitativo e 
observação participante. O lócus da pesquisa será o espaço da brinquedoteca da Faculdade Estácio do Pará, coligada ao curso de Pedagogia, que 
funciona duas vezes por semana. Para cada ciclo de crianças participantes, será proposto uma atividade, com a intenção de que eles mostrem como as 
narrativas dos jogos digitais promovem o apoio dentro do processo de aprendizagem e o quanto isso influi pedagogicamente. As ferramentas 
utilizadas serão o jogo Minecraft e um aplicativo, como o PK XD. Durante um determinado período, as crianças serão distribuídas em pequenos grupos 
ou duplas, e as ferramentas da gameficação apresentada, no lugar dos brinquedos e livros que estavam no espaço. A partir de então a observação 
iniciará, com o objetivo de entender os objetivos aqui descritos. Após um período, passar-se-á à construção das histórias, momento no qual as 
crianças buscarão criar narrativas relacionadas a um conjunto de experiências vividas naquele universo digital. A principal função ali será de observar 
as possibilidades de empregar uma ferramenta da tecnologia a fim de auxiliar o processo de letramento infantil. Os dados serão analisados por mês, 
dadas as quantidades de visitas das crianças no espaço. Como resultados, espera-se que esse projeto elucide que a tecnologia também são fontes para 
diversas aprendizagens que contribuem para a construção do sujeito, pois auxiliam no desenvolvimento da imaginação, criatividade, pensamento e de 
suas práticas sociais.
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RESUMO
A pesquisa se dará com a intenção de responder ao problema: como as produções no campo de estudo da educação têm contribuído para apontar 
formas de inclusão das pessoas diferentes e como têm utilizado a diversidade da Amazônia como produtora de saberes e de seres? Logo o objetivo 
geral será analisar Teses de doutorado, Dissertações de Mestrado e Trabalhos de Conclusão de curso dos estados que constituem a Amazônia 
brasileira, que façam parte da área da educação e abordem a inclusão e a diversidade em uma perspectiva intercultural, de relações entre culturas. 
Para alcançar esse objetivo geral estão sendo traçados os seguintes objetivos específicos: a) realizar levantamento, leituras e fichamentos sobre 
interculturalidade, inclusão e diversidade; b) realizar mapeamento das produções nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível 
Superior (CAPES): dissertações e teses da área de educação com ênfase na diversidade e inclusão na Amazônia brasileira; c) analisar nas produções as 
discussões, as denúncias e os anúncios sobre o Outro, contribuindo para a interculturalidade crítica na Amazônia brasileira. Quanto à metodologia, 
este projeto possui abordagem qualitativa. Severino (2007) define abordagem como um conjunto de metodologias e diversas referências 
epistemológicas. Tendo isso em vista, este projeto de pesquisa possui abordagem qualitativa, por compreender a educação de forma inserida e 
diretamente relacionada ao contexto social. Essa abordagem trabalha com dados descritivos, obtidos no contato com os dados, permitem maior 
diálogo com o contexto e sua ênfase está no processo e não no resultado final (LUDKE; ANDRÉ, 1986). É uma tentativa de explicar em profundidade o 
significado e as características do resultado, descrevendo a complexidade dos problemas, analisando a interação entre as variáveis, com vistas a 
oferecer contribuições no processo de mudança e transformação da realidade. Para Flick (2009) os aspectos essenciais da abordagem qualitativa são: 
escolha de métodos e teorias coerentes entre si, além de reconhecimento e análise de perspectivas diversas e a reflexão sobre sua pesquisa como 
parte da produção do conhecimento. A abordagem qualitativa não busca estabilidade, nem estruturas fixas nas relações, mas se empenha em mostrar 
as complexidades, contradições dos fenômenos, imprevisibilidade e originalidade nas relações. Ademais, o tipo de pesquisa é o estado do 
conhecimento, o qual realiza levantamento, sistematização e análise do que já foi produzido sobre a temática nos últimos dez anos. A partir do 
problema da pesquisa delimitamos os procedimentos dela, que incluem os instrumentos de coleta de dados, instrumento de análise e cuidados éticos 
da pesquisa com a intenção de que eles deem possíveis respostas e novas perguntas ao nosso problema inicial. Assim, os procedimentos serão: 
levantamento bibliográfico, análise documental e análise de conteúdo. Levantamento bibliográfico: a análise bibliográfica, para Rodrigues e França 
(2010) se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto e é indispensável até mesmo como ponto de 
partida para a definição do futuro da pesquisa. Análise documental: para Ludke e André (1986) a análise do documento possibilita identificar 
informações sobre fatos e percepção de problemas que podem ser mais bem explorados por outras fontes. Possibilita, também, de acordo com 
Cellard (2014), a reconstrução, somar o tempo à compreensão da realidade, todavia, para trabalhar com documentos o pesquisador deve superar 
obstáculos e armadilhas por meio da análise preliminar. Nessa análise, o pesquisador deve realizar um exame crítico do documento, analisando o 
contexto de criação, os autores dele, a autenticidade e os conceitos chave.

E-mail: hannatamiresleao@gmail.com 

Aluno: Beatriz De Matos Abreu Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Welton Gemaque Bandeira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: A DANÇA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A INCLUSÃO SOCIAL

Docente orientador: Maria Lucia Ribeiro Azeredo

RESUMO
Este trabalho aborda a dança como instrumento de inclusão e transformação social. O objetivo geral é investigar de que modo à dança se caracteriza 
como instrumento de inclusão e transformação social. Os objetivos específicos são: pesquisar a história da dança e investigar a dança e sua aplicação 
na escola, suas contribuições para a inclusão social. 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 será a 
pesquisa descritiva, a qual terá, dentre outros, Fux (1983), Nanni (2001) e Miller (2007); Fahlbusch (2000) para a história da música; Marques (2001) 
para os fundamentos da arte. Na execução deste projeto de iniciação científica os custos para viabilização são reduzidos. Sendo necessários materiais 
como: computador, sala com acesso a internet para aulas virtual e/ou física (sistema híbrido), roupas leves e meias para as aulas práticas sem 
exigência de roupas especifica pra dança, e disciplina, responsabilidade e desejo de aprender a dançar. Sabe-se que dança precisa de toque, correções 
e um olhar técnico, mas neste momento de “novo normal” a tecnologia, a coincidência corporal e a alta correção podem ajudar, ampliando essas 
possibilidades de aprendizado. Será realizado preferencialmente de forma presencial, mas com as circunstâncias que estamos vivendo, o projeto 
também pode ser aplicado de forma virtual. Se caso for possível à forma presencial, sugiro a unidade Estácio Fap (doca), que já é a instituição de 
ensino das alunas selecionadas. 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.
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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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Título: NÚCLEO DE ESTUDO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO ENQUANTO CRISE HUMANITÁRIA INCIDENTE DA CONDIÇÃO FEMININA: ANÁLISE DA LEI 
MARIA DA PENHA

Docente orientador: Claudine Rodembusch Rocha

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo realizar pesquisa referente a Lei Maria da Penha, como marco regulatório fundamental para dar visibilidade às 
formas de violência praticadas contra a mulher. Abordará, para tanto, desde a violência genérica, até as formas específicas dessas agressões, 
apontando os dispositivos próprios da referida lei, em relação às demais disposições civis, penais e constitucionais; focando, por fim, dentre as 
medidas protetivas, a imperiosa necessidade de o Poder Público implementar políticas públicas para garantir a segurança da mulher e seus filhos, 
vítimas de violência. Será utilizada, para tanto, pesquisa doutrinária e análise legal, para evidenciar o enfrentamento do problema. Nesse sentido, a 
compreensão que embasa o projeto diz respeito ao fato de que o sistema estruturado, a partir do marco regulatório estabelecido pela Lei Maria da 
Penha, preliminarmente, acabou por dar visibilidade ao problema da violência enfrentada pelas mulheres, razão pela qual as estatísticas consultadas 
evidenciaram um aumento exponencial desses casos, em todas as suas variáveis, de forma que este fenômeno social sensibilizou os legisladores ao 
ponto de estabelecerem a agravante do crime de homicídio, instaurando no direito pátrio a figura penal específica do feminicídio. Sem, entretanto, 
desmerecer mas, ao contrário, considerar como válido o recrudescimento da penalidade como forma de enfrentamento do problema, compreende-se 
que este desencadear de ações se deva ao trabalho promovido pelo sistema inaugurado pela Lei Maria da Penha; daí o foco do presente projeto. Para 
dar conta, então desse enfoque, se apresenta, inicialmente, uma conceituação ampla, para, então, se chegar à especificidade da violência praticada 
contra a mulher, ou seja, a violência caraterizada como de gênero, em que a mulher sofre a violência pelo simples fato de ser mulher; para, depois, se 
apresentarem as definições contidas no próprio texto da lei em comento, relacionada com os demais dispositivos, quer da legislação penal ou civil e 
mesmo constitucional. Por fim, se dá ênfase ao que se passou a considerar como o maior desafio de todo o sistema de combate a essa mazela social; e 
que diz respeito à necessidade do incremento significativo de políticas públicas a fim de garantir a efetivação de todas as demais ações englobadas 
pela definição de medidas protetivas, pois, acima de tudo, se deve assegurar às mulheres vítimas de tais atos de violação de seus direitos e mesmo 
diante de ameaças e agressões reais, de todas as espécies consagradas no ordenamento, que o Poder Público disponha de instrumentos que façam 
com que as vítimas se sintam seguras e possam voltar a ter uma vida digna.
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA E ÓPTICA DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS APLICADOS EM ENGENHARIA

Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

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. 
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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 
orgânicas, janelas inteligentes, OLED’s, OPLED’s, display’s, entre outros. Para a concepção destes dispositivos faz-se necessário um estudo do 
comportamento microestrutural desses materiais quando submetidos a diferentes tipos de dopagem química. Neste projeto propõe-se a análise 
espectroscópica, análise espectroelétrica e análise por microscopia óptica, de filmes finos poliméricos preparados e modificados por dopagem química 
em ambiente controlado.

Aluno: Michele Gabriela Martins Machado Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Rodrigo Moisinho Krischke Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/IES
Aluno: Marlon Vieira dos Santos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/IES

Título: ESTUDO DE PLATAFORMAS EDUCACIONAIS DE CÓDIGO ABERTO APLICADA EM SOLUÇÕES PARA ENGENHARIA

Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

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, 
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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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE DA COVID-19: COMORBIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR, TAXA DE MORTALIDADE DA DOENÇA E REABILITAÇÃO DE PACIENTES PÓS-INFECÇÃO.

Docente orientador: Susana de Oliveira Elias

RESUMO
A COVID-19 ou Covid-19 (Coronavirus disease-2019, ou seja, doença do coronavírus 2019) é o nome oficial para a doença causada pelo SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome – coronavirus – 2 que em português pode ser traduzido como coronavírus 2, síndrome respiratória aguda grave). 
Atualmente, ela é um dos assuntos mais estudados e com o maior número de artigos científicos publicados diariamente, devido à situação dramática 
de pandemia que estamos vivendo. Porém, muita informação com pouco embasamento científico e pouca relevância vem sendo publicada, o que 
pode contribuir com a má gestão da pandemia e, por conseguinte, com o aumento do número de vítimas dessa doença. Por isso, o objetivo do 
presente estudo é realizar uma revisão bibliográfica sistemática e meta-análise da COVID-19, abordando os seguintes temas: comorbidades 
desenvolvidas durante a internação hospitalar, taxa de mortalidade em adultos, bem como em crianças e reabilitação de pacientes pós-infecção, 
utilizando os dados mais confiáveis disponíveis do mundo todo. Uma relevante, criteriosa e sistemática revisão bibliográfica será realizada baseada nas 
palavras-chaves escolhidas (relacionadas aos temas descritos anteriormente) em pelo menos dois bancos de dados acadêmicos/científicos. Os estudos 
encontrados serão coletados e armazenados no software gerenciador de referências Mendeley. Após a análise dos artigos duplicados, realizada pelo 
próprio software, os revisores treinados examinarão minuciosamente os estudos completos para a inclusão ou exclusão deles na meta-análise. Os 
dados relevantes quanto às principais comorbidades desenvolvidas durante a internação hospitalar devido à COVID-19; à taxa de mortalidade da 
COVID-19, tanto em adultos, quanto em crianças, e à reabilitação de pacientes pós-infecção da COVID-19 serão extraídos e uma meta-análise será 
realizada no software Open Meta-Analyst, Task Order # 2. Serão realizadas as análises de Forest plotting das prevalências das comorbidades e das 
taxas de mortalidade, bem como a estimativa dos efeitos dos subgrupos do estudo em relação às melhores práticas durante a reabilitação. Também 
serão analisados os efeitos do modelo aleatório binário pelo método DerSimonian-Laird com intervalo de confiança de 95% e a heterogeneidade entre 
os estudos será estimada no modelo de efeitos aleatórios, sendo quantificada pelo índice de variância inversa (I2). Por fim, os dados limitados e/ou 
escassos quanto aos temas pesquisados podem impedir o desenvolvimento dos cálculos necessários a uma meta-análise, nesses casos serão aplicados 
apenas os estudos da revisão sistemática.
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Título: AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO, ESTRESSE E ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO E PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE 
INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Docente orientador: Beatriz de Oliveira Meneguelo Lobo

RESUMO
A pandemia de COVID-19 está associada a um alto impacto na saúde mental, com estudos que vêm demonstrando elevadas prevalências de sintomas 
de ansiedade, depressão, estresse, insônia, estresse pós-traumático, entre outros. As políticas públicas para o enfrentamento da pandemia e de suas 
consequências têm sido pouco efetivas, o que contribui ainda mais como um estressor para dificuldades emocionais e psicológicas durante esse 
período. Considerando a necessidade de estudos que compreendam os impactos da pandemia nas mais diferentes populações, o presente projeto de 
pesquisa de iniciação científica pretende avaliar no futuro o impacto psicológico da pandemia em uma amostra de adultos selecionados por 
conveniência. Serão avaliados sintomas de estresse, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático através de instrumentos que serão adaptados 
para o formato online. Ainda, com a compreensão de demandas da amostra avaliada, o projeto objetiva planejar e elaborar estratégias de intervenção 
psicológica a serem conduzidas na clínica escola da Estácio futuramente (previsão semestre 2022/1) durante os períodos de estágio dos alunos de 
psicologia.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: CONDICIONANTES SOCIOESPACIAIS DA CRIMINALIDADE VIOLENTA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN

Docente orientador: Douglas Da Silva Araujo

RESUMO
O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, experimentou entre 2015 e 2019 uma variação nos índices de crimes violentos contra 
a pessoa e contra o patrimônio, apresentando uma tendência à queda nos últimos dois anos. Esses índices encontram-se concentrados em 
determinados bairros da capital que guardam caraterísticas sociais e econômicas comuns entre si. Nos últimos anos, têm se tornado cada vez mais 
frequentes estudos que investigam a criminalidade a partir das condicionantes existentes no espaço, considerando sua forte relação com os 
componentes sociais, espaciais e jurídicos, tendo em vista que sua manifestação espacial não ocorre de forma homogênea, variando de acordo com o 
local onde são analisadas, partindo do pressuposto que existem condicionantes (socioeconômicas, demográficas, ambientais etc.) que alteram e 
dinamizam esse fenômeno. Assim, investigar o crime sob uma perspectiva espacial favorece o embasamento de teorias que tratam sobre a dinâmica 
da criminalidade violenta. Nesse contexto, este projeto de pesquisa pretende compreender a dinâmica dos crimes violentos no município de Natal/RN, 
a partir das respostas as seguintes proposições: como se configura a geografia da criminalidade violenta nos bairros de Natal/RN, interpretada por 
meio da análise da espacialização dos crimes violentos contra a pessoa e contra o patrimônio, ocorridos no período de 2015 a 2019? Essa 
criminalidade pode ser explicada por variáveis e fenômenos socioespaciais? A hipótese deste estudo é de que variação desses crimes pode ser 
explicada com base nesses aspectos socioespaciais, justificando, assim, a importância dos estudos sobre a relação entre esses fatores e a 
criminalidade, como é o caso deste projeto de pesquisa. Metodologicamente, essa pesquisa detém caráter quali-quantitativo, considerando o 
levantamento inicial de dados a partir do qual será feita análise sobre a influência das condicionantes socioespaciais sobre a dinâmica do crime. Ao 
final, esta pesquisa pretende contribuir para a explicação das causas desse fenômeno e pretensiosamente fornecer subsídios para o desenvolvimento 
de ações pelo poder público que tenham o intuito de mitigar os efeitos de um dos maiores problemas sociais da atualidade, que é a criminalidade.
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Título: EFEITOS DA TERAPIA COMBINADA (US + ELETROTERAPIA) NA ADIPOSIDADE ABDOMINAL EM MULHERES JOVENS

Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim 

RESUMO
Apesar das inúmeras modalidades de tratamento, os usos do ultrassom e das correntes elétricas terapêutica destacam-se por se tratar de técnicas não 
invasivas no tratamento da gordura localizada. A justificativa principal para a terapia combinada é que os efeitos benéficos das duas modalidades 
podem ser alcançados ao mesmo tempo. Esses recursos usados de forma isolada têm apresentado bons resultados, porém, o uso combinado dessas 
terapias no tratamento da gordura localizada é recente e necessita de maiores de estudos para esclarecer sua real efetividade. OBJETIVO: Avaliar os 
efeitos da terapia combinada (us + eletroterapia) na adiposidade abdominal em mulheres jovens. METODOLOGIA: Esta investigação seguirá um 
desenho de ensaio clínico, controlado e randomizado. O presente estudo será realizado, na clínica escola da instituição Estácio ponta negra/RN, na 
sala de fisioterapia dermatofuncinal. A presente pesquisa será constituída de uma amostra composta por 40 mulheres jovens, com faixa etária de 20 a 
30, com adiposidade abdominal, as quais serão divididas em dois grupos: GRUPO A (20n): será um grupo placebo, receberão o HECCUS apenas com US 
sem a corrente de alta frequência. O GRUPO B (20n) será o de intervenção com a utilização da terapia combinada através do HECCUS. As participantes 
deverão atender os seguintes critérios de inclusão: ter faixa etária 20 a 30, IMC entre 18,5 a 29,9, ser sedentárias e sem dieta alimentar. Serão 
excluídas as participantes que apresentam falta de disponibilidade e alterações cognitivas ou serem analfabetas, estiver realizando tratamento 
estético associado e fazendo a ingestão de chás, cafeína ou estimulantes do metabolismo. Ao realizarmos a pesquisa com a aplicação da terapia 
combinada utilizando o HECCUS, esperamos comprovar cientificamente a sua eficácia para a redução da adiposidade localizada, contribuindo assim, 
com a ciência para fisioterapia dermato-funcional. Além disso, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e satisfação pessoal das pacientes 
beneficiadas.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: ANÁLISE DE DESEMPENHO MUSCULAR APÓS A APLICAÇÃO DA MICRO ELECTRÓLISIS PERCUTÂNEA - MEP® EM PONTOS GATILHOS 
MIOFASCIAIS

Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim 

RESUMO
Justificativa: Os pontos-gatilhos miofasciais (PGM’s) são pequenas áreas hipersensíveias localizadas nas bandas musculares tensas palpáveis do 
músculo esquelético. Dentre as causas estão a sobrecarga muscular, atividades repetitivas e traumas que causam estresse anormal em grupos 
musculares específicos. Dentre as propostas terapêuticas para a dor miofascial encontram-se liberação miofascial, liberação dos PGM’s e 
alongamentos, além da Microelectrólisis Percutânea - MEP® que consiste na aplicação de corrente galvânica de baixa intensidade através da agulha de 
acupuntura. Objetivo: Este trabalho busca compreender quais alterações e efeitos negativos os PGM’s trazem aos universitários e como isso interfere 
em sua qualidade de vida, propondo uma conduta terapêutica para alívio destes sintomas. O presente estudo tem como objetivo investigar e analisar 
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a atividade eletromiográfica após a aplicação da MEP®. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado e cego, constituído por universitários 
de ambos os sexos, com a faixa etária entre 18 e 35 anos, que devem estar presentes no momento da aplicação dos questionários, não estarem 
gestantes, que não tenham feito uso de medicamentos ou relaxante muscular em menos de 24 horas antes da intervenção e não apresentarem 
hipersensibilidade. Os voluntários serão avaliados através dos questionários SF-36, após a seleção acontecerá à avaliação da dor, dos PGM’s e 
eletromiografia. A randomização constituirá em 3 grupos, após a intervenção será feita a reavaliação imediata e a aplicação da percepção de melhora 
e após 48 horas uma nova intervenção e reavaliação. Será realizada a estatística descritiva e inferencial dos dados através programa SPSS 20.0. A 
normalidade dos dados será observada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Para a comparação entre os grupos cujos níveis de significância de 5% 
(p<0,05). Acredita-se que a utilização da MEP® promoverá alterações na atividade eletromiográfica dos PGM’s, minimizando a sintomatologia dos 
indivíduos acometidos pelos mesmos.
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ESTÁCIO FATERN
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A MATERNIDADE E A DEFICIÊNCIA: RESSIGNIFICANDO EXPERIÊNCIAS, SIGNIFICADOS E MARCADORES SOCIAIS

Docente orientador: Juliana Cavilha Mendes Losso

RESUMO
A maternidade idealizada e construída tem sido alvo de pesquisas, desde inscritos na proposta de cuidados maternos, relógio biológico ou mesmo na 
questão do temperamento associado ao sexo, ou ao gênero (MEAD, 1988). Tais estudos apontam no sentido de uma naturalização de conceitos e 
práticas relacionadas à maternidade e aos cuidados maternos, associando-se à sua construção social imposto pela cultura e,  ainda, aspectos 
relacionados à saúde, também pensados a partir da medicina e da psicologia. No entanto, observa-se ainda, vários estudos sobre o modelo de família, 
e suas variações ao longo da história (ÁRIES, 1981), sem contar aspectos como a centralidade do lugar da maternidade, e da criança  (ÁRIES, 1981, 
BADINTER, 1985). Contudo, recentemente apoiados nesta esteira do debate acerca desses modelos de família e maternidade, alguns estudos 
trouxeram à tona outras experiências de maternidade que em certos momentos soam estranhamente a quebra do modelo construído da maternidade 
no século XX, qual seja, mulheres deficientes reivindicaram a maternidade, e perseguir o sonho de gestar e maternar. Este projeto tem como principal 
objetivo o mapeamento da produção científica brasileira sobre a maternidade e martenanagem de mulheres consideradas deficientes. Pretende-se 
compreender quais imperativos circulam na relação com a maternagem em concentrar na incapacidade destas mulheres não serem cuidadoras ideais 
ou mesmo impossibilitadas do cuidado do outros, mas sempre necessitando serem cuidadas. Em relaçao aos objetivos específicos este projeto 
pretende: a. Compreender a partir da análise da produçao científica a deficiência como aspecto da diversidade; b. Identificar o período em que inicia o 
processo de investigaçao a respeito deste tema; c. Qual área de maior concentração; d. Quais são os órgãos que fomentam tais pesquisas; e. Verificar 
quais os obstáculos enfrentados por tais mulheres. A metodologia utilizada será a revisão e análise bibliográfica de artigos em banco de dados 
acadêmicos como SCIELO e Banco de Teses da CAPES, com a introdução de palavras-chave.

E-mail: juliana.losso@estacio.br

Aluno: Priscilla Vernalha Coli Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Constância de Marco Wolff Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título: O MERCADO DE TRABALHO E MULHERES NO CENÁRIO DO COVID19 NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Docente orientador: Juliana Cavilha Mendes Losso

RESUMO
O cenário da pandemia sanitária COVID19, trouxe à tona a urgência e necessidade do afastamento social como forma primária de prevenção da 
doença. Tal evento revelou imediato impacto no mercado de trabalho e nas relações laborais, incrementando riscos de demissões e, consequente 
diminuição da renda doméstica. Diante deste cenário observou-se que tal crise afetou diretamente os direitos das trabalhadoras que foram desligadas 
de seus trabalhos e materializou dados evidenciando que a pandemia atinge homens e mulheres de formas diferentes, claramente uma desigualdade 
de gênero. Esta pesquisa pretende investigar quais foram os impactos gerados pela crise sanitária no Brasil, a partir de dados quantitativos via análise 
de de indicadores econômicos, políticos e sociais, e, qualitativos de pesquisa com mulheres impactadas pela crise sanitária. O objetivo principal do 
projeto é: Analisar o impacto econômico e social das mulheres no mercado de trabalho no cenário da COVID19 no estado de Santa Catarina. Como 
objetivos específicos: a. Investigar quais impactos experienciados na vida social das mulheres relacionados ao seu trabalho; b. Observar ações políticas 
de órgãos internacionais como ONU Mulher e Organização Internacional do Trabalho (OIT); c. Observar o número de mulheres atingidas 
economicamente pela pandemia na grande Florianópolis; d. Observar o número de mulheres em situação de vulnerabilidade social pela pandemia na 
grande Florianópolis. Para a condução deste projeto de pesquisa, um estudo que tem por inspiração relevantes pesquisas na área da Antropologia, 
Antropologia feminista, Mercado de trabalho feminino e Relações de Gênero. Serão utilizados dados quantitativos quanto qualitativos. Inicialmente 
será realizado o levantamento e análise bibliográfica a respeito de temas de mulheres, mercado de trabalho e COVID19. Na sequência serão analisados 
os indicadores econômicos, sociais e políticos produzidos pelos institutos como IBGE, IPEA, DIEESE. Esta pesquisa também contemplará as ações 
políticas de combate de organizações internacionais como ONU Mulheres e Organização Internacional do Trabalho (OIT) como forma política de 
combate a desigualdade de gênero.

E-mail: juliana.losso@estacio.br

Aluno: Daniela de Andrade Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E SEUS REFLEXOS NA DINÂMICA SOCIESPACIAL: UM ESTUDO SOBRE A ÁREA CONURBADA DE 
FLORIANÓPOLIS

Docente orientador: Barbara Vallilo Siqueira

RESUMO
Esta pesquisa busca avaliar as contradições sociais na produção do espaço urbano, a partir da produção habitacional alavancada pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida, tanto na modalidade de Habitação de Interesse Social como na modalidade de Habitação de Mercado. As estratégias locacionais 
dessa produção têm consolidado a dinâmica segregacionista na produção das cidades brasileiras. A perspectiva de avaliar essas modalidades 
destinadas para famílias da faixa de renda 1, 2 e 3 tem como estudo de caso a Área Conurbada de Florianópolis, que compreende os municípios de 
Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Esse contexto conurbado 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 sociais. A presente pesquisa se 
justifica a partir de duas vertentes. A primeira por se tratar do fenômeno da segregação socioespacial, que se manifesta pela falta de acesso à serviços 
essenciais e às políticas públicas (Kowarick, 1979; Bichir, 2005), pelo processo de formação das áreas periféricas (Santos e Bronstein, 1978; Santos, 
1979), pela concentração espacial de certos grupos sociais (Villaça, 2001) e, pela sua complexidade, está longe de ser esgotado. A segunda vertente se 
dá por estudar esse fenômeno a partir de uma produção habitacional alavancada por um programa de financiamento relativamente recente que, ao 
discursar sobre as possibilidades de acesso ao direito à moradia, materializou uma configuração resultante de disputas pela ocupação do espaço 
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urbano e contribuiu com a espacialização da desigualdade social e da segregação de âmbito socioterritorial, consolidando um antigo processo de 
expansão periférica, distantes das oportunidade de trabalho e renda, e das áreas com melhor infraestrutura urbana. Esta pesquisa tem como objetivo 
geral investigar a dinâmica de periferização da Área Conurbana de Florianópolis, a partir da produção habitacional alavancada pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida. Para atingir o objetivo geral, são definidos como objetivos específicos: a.Revisar bibliografia temática, estabelecendo subsídios para 
consolidação dos conceitos relacionados à problemática da pesquisa; b.Contextualizar as políticas e os programas de produção habitacional já 
existentes no país; c.Estudar como se estrutura a política habitacional nos municípios que compõe a Área Conurbada de Florianópolis; d.Analisar o 
padrão de implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse social financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida - da Faixa 1, na 
Área Conurbada de Florianópolis; d.Analisar o padrão de implantação dos empreendimentos habitacionais de mercado financiados pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida - da Faixa 2 e 3, na Área Conurbada de Florianópolis; e.Analisar como a produção habitacional do Programa Minha Casa Minha 
Vida interfere na dinâmica de periferização no seu contexto metropolitano. A metodologia desse Projeto de Pesquisa está estruturada em 4 Etapas, 
sendo elas: Abordagem Temática, Abordagem da Produção Habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida e Abordagem Analítica e Abordagem 
Analítica Interativa Interativa. Assim, é possível contribuir para melhor compreensão dos percursos do trabalho.

Aluno: Tatiéle Galeazzi Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paloma Cavalcante Batista Gomes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gastronomia

Título: ANÁLISE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DOS RESTAURANTES DE FLORIANÓPOLIS COM OS CONSUMIDORES POR MEIO DE MÍDIAS SOCIAIS

Docente orientador: Katarzyna Bortnowska Marinho

RESUMO
O uso de mídias sociais se tornou proeminente nas organizações e substituiu o marketing tradicional, normalmente veiculado por meio de anúncios 
em papel e televisão, hoje o consumidor deseja acesso instantâneo às informações. A mídia social evoluiu constantemente, trazendo formas criativas 
de alcançar clientes potenciais, administrado corretamente, trará não só benefícios financeiros, mas também melhor estratégia de marketing frente às 
demandas apresentadas pelos consumidores. Segundo Grizane e Jurgelane (2017) em um mundo de negócios altamente globalizado e impulsionado 
pela competição, o papel da mídia social cresce exponencialmente. Apesar disso, a avaliação do uso das redes sociais e seus benefícios ainda é pouco 
explorada. Neste sentido, o objetivo deste projeto é analisar o processo de comunicação dos restaurantes de Florianópolis com os consumidores por 
meio de mídias sociais. A escolha do foco da pesquisa ser em restaurantes se deve ao crescente uso de redes sociais nesta época de pandemia (COVID-
19) e conforme mencionado por Porpino e Bolfe (2020) da necessidade de ampliar informações sobre alimentos na internet, mas com uma estratégia 
de disseminação de informações com embasamento científico. O projeto terá como base a metodologia do modelo elaborado por Thomas Aichner e 
Frank Jacob (2015) com intuito de ajudar empresas e pesquisadores na medição do Grau de Uso Corporativo e Repercussão nas Mídias Sociais 
(GUCRMS), que é definido como o grau em que as empresas ou marcas estão utilizando um pré-definido grupo de mídia social. Neste sentido a 
metodologia terá as seguintes etapas de acordo com o modelo supracitado: a) seleção dos restaurantes localizados na cidade de Florianópolis; b) 
levantamento do número de usuários ativos nas mídias sociais (Facebook e Instagram); c) cálculo do fator de impacto de cada mídia social (FIRMS); d) 
cálculo do grau de uso e repercussão de cada mídia social (GURMS); e) cálculo do grau de uso corporativo e repercussão nas mídias sociais (GUCRMS) 
e f) avaliação dos impactos das mídias sociais no negócio dos restaurantes.

E-mail: katarzyna.marinho@estacio.br

Aluno: Lara Lopes Humphreys Curso do aluno: Gastronomia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: VEGETARIANISMO E VEGANISMO: ANÁLISE DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS NACIONAIS

Docente orientador: Katarzyna Bortnowska Marinho

RESUMO
O vegetarianismo pode ser descrito como uma forma de nutrição que, em seus termos mais gerais, elimina completamente certos alimentos, como 
carnes,  peixes e frutos do mar da dieta diária, existem também diferentes tipos de vegetarianismo que envolve a exclusão de laticínios e ovos. O 
último estágio do vegetarianismo é o veganismo, que exclui de seu consumo todos os alimentos e produtos relacionados à exploração animal, como 
tecidos, peles, ovos, mel, laticínios e derivados e produtos com testes em animais. No século XXI, o número de vegetarianos está aumentando 
gradualmente devido a motivos relacionados à religião, moralidade e saúde, se tornando um segmento da sociedade importante para entender como 
este reage aos questionamentos relativos à saúde e comportamento, bem como para as organizações entenderem o comportamento deste segmento 
do ponto de vista mercadológico. O veganismo também desfruta de uma popularidade crescente e uma atenção acadêmica mais sustentada nos 
últimos anos, em que ganha destaque a questão ética e o conceito passa a ser relacionado com “estilo de vida”. Existem inúmeras pesquisas com foco 
nos dois conceitos (vegetarianismo e veganismo), seja do ponto de vista teórico, prático ou teórico-prático, mas faltam pesquisas bibliométricas no 
sentido de apresentar de consolidar o estado-da-arte destes dois conceitos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar um panorama da 
produção científica sobre veganismo e vegetarianismo no Brasil por meio do levantamento bibliométrico das publicações nos principais periódicos 
nacionais. Como objetivo geral pretende-se analisar o panorama da produção científica sobre vegetarianismo e veganismo no Brasil. Como objetivos 
específicos: a. Realizar uma revisão bibliográfica sobre os temas (áreas e subáreas) abrangidos pelos estudos sobre vegetarianismo e veganismo; b. 
Identificar os periódicos com publicações de artigos científicos sobre vegetarianismo e veganismo; c. Disponibilizar material atualizado para auxiliar a 
pesquisa docente e discente em termos de fontes nacionais versus temas de pesquisa. A metodologia desta pesquisa consiste na análise dos artigos 
científicos publicados nos principais periódicos do Brasil, sendo que a classificação (fator de impacto) será obtida por meio do Qualis da CAPES. Para 
fundamentar o processo de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, a CAPES utiliza-se de um sistema de classificação de periódicos 
denominado Qualis, que se trata de uma lista de veículos utilizados para divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado), classificados quanto ao âmbito de circulação (local ou nacional) e a qualidade (A, B, C) conforme área de avaliação 
(GONÇALVES, 2007).

E-mail: katarzyna.marinho@estacio.br

Aluno: Giovanna De Aguiar Ricardo Curso do aluno: Gastronomia Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA: ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR DE TECNOLOGIA NA PERPECTIVA DA ALTA GESTÃO

Docente orientador: Jadna Nara Herbst Vieira Parente

RESUMO
Com as pressões advindas das mudanças contínuas (comportamentais, tecnológicas, saúde, econômicas, políticas, sociais e ambientais), gestores 
aprenderam, e estão aprendendo, para se adaptarem aos novos cenários e exigências. Sendo assim, a teoria e a prática modificam-se, de tempos em 
tempos, e esses universos integram-se e interagem formal ou informalmente. Nesse contexto, os gestores têm papel essencial nas organizações e na 
sociedade. Logo, o diálogo se faz necessário pois vivem um complexo desafio advindo das mudanças contínuas, sejam legais, na área da saúde ou de 
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qualquer natureza, na perspectiva de se encontrar um rumo sustentável. Esta pesquisa, portanto, tem como pergunta-problema: Quais são as práticas 
estratégicas dos gestores das empresas de tecnologia em tempos de crise? Para dar sequência, o objetivo geral é analisar o desenvolvimento de 
estratégias no setor de tecnologia na perspectiva da alta gestão (estrategistas/talentos), tendo como alicerce a abordagem estratégia como prática. Já 
os objetivos específicos são: a) Identificar as atividades diárias – práxis que envolvem o processo de desenvolvimento de estratégias; b) Identificar os 
aspectos – práticas do ambiente externo e interno que impactam o desenvolvimento de estratégias e, c) Identificar o staff estratégico – quem são os 
praticantes que participam do desenvolvimento estratégico. Como justificativa aponta-se o pequeno número de trabalhos na área, sobretudo a partir 
da visão e práticas dos gestores. Aponta-se ainda a contribuição esperada para a formação de gestores. Para tal, metodologicamente, a pesquisa 
pretende adotar um caráter exploratório descritivo, sendo desenvolvida por meio da estratégia de um estudo multicaso. Os dados do tipo primário e 
secundário, serão coletados por meio de entrevistas (online ou presenciais), questionários e observação (visitas in loco). Por fim, poder contribuir com 
pesquisa e conhecimento para a comunidade acadêmica, concomitantemente, para sociedade onde a realidade do cenário atual apresenta tantas 
incertezas e, ao mesmo tempo, auxiliar na formação de futuros líderes - estrategistas com as práticas aplicadas no dia a dia nas organizações em 
tempos de crise é um trabalho desafiador.

Aluno: Marco Toledo Fernandes Dominici Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: INTERSECCIONALIDADE NA PRÁTICA PSI: COMO AS PSICÓLOGAS CONTEMPLAM OS MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA NA SUA ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL

Docente orientador: Gisele de Mozzi

RESUMO
Esse projeto de pesquisa se propõe a discutir a interseccionalidade na atuação profissional da psicologia. O objetivo dessa proposta é compreender as 
possibilidades de articulação teórico-metodológicas e práticas entre a psicologia e as perspectivas feministas interseccionais para subsidiar as atuações 
profissionais das psicólogas junto aos marcadores sociais da diferença. Diante da relevância e da atualidade das discussões acerca do conceito de 
interseccionalidade, a psicologia é convocada a analisar as suas atuações profissionais para contemplar a composição entre os marcadores sociais da 
diferença que constituem e singularizam as experiências do público atendido. Além disso, para que possa reiterar o seu compromisso social, faz-se de 
suma importância que a psicologia contemple as problemáticas decorrentes da articulação entre os diferentes sistemas de opressão que podem 
produzir sofrimento e desigualdades. Sendo assim, esperamos que essa pesquisa possa contribuir para suscitar reflexões acerca da atuação 
profissional da psicologia, qualificando os serviços prestados pela categoria à sociedade e, em especial, às pessoas que experimentam sofrimento 
mental decorrente de situações de opressão e violação de direitos. Além disso, as questões discutidas nesse trabalho podem fornecer subsídios para a 
proposição de ações intencionais e interseccionais, voltadas para a eliminação das desigualdades sociais e a promoção de uma atuação psicológica 
plural e inclusiva. Discutir a formação em psicologia e as possibilidades de atuação na área indicam, por fim, a relevância e o potencial desse trabalho 
como um projeto de iniciação científica da graduação que poderá contribuir para uma formação singular e diferenciada das estudantes e futuras 
psicólogas participantes dessa iniciativa. Em um primeiro momento, será realizada uma revisão sistemática de literatura, a fim de compilar estudos 
que contribuam para o entendimento da categoria interseccionalidade, bem como das possíveis articulações e usos desse conceito na atuação 
profissional da psicologia. Serão analisados também os referenciais técnicos e normativas produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia que 
orientam o trabalho de psicólogas e psicólogos junto às questões discutidas nessa pesquisa. Como procedimentos para a produção de informações 
serão utilizadas duas ferramentas: um questionário elaborado e aplicado virtualmente e uma entrevista semiestruturada que também será realizada 
preferencialmente de forma online. A pesquisa será realizada com psicólogas formadas há pelo menos 2 anos que serão acionadas através da rede de 
contatos das integrantes desse projeto. Serão adotados termos de consentimento livre e esclarecido e respeitados os procedimentos éticos 
concernentes à pesquisa com seres humanos, incluindo a sua submissão e aprovação por um comitê de ética em pesquisa com seres humanos.

E-mail: gisele.mozzi@estacio.br

Aluno: Letícia de Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Márcia Gomes Lacerda Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cindy Campolina Pimentel Arcanjo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC:  ASPECTOS SOBRE O 
PROCESSO DE ADEQUAÇÃO.

Docente orientador: Aldo Luciano da Rocha Pereira

RESUMO
A Lei Geral de Proteção de Dados é uma nova regulamentação brasileira que teve influência em legislações semelhantes adotadas no Estados Unidos 
da América (EUA) — a Califórnia Consumer Privacy Act (conhecida como CCPA, de 2018) — e em legislação de países da União Europeia, como a 
denominada General Data Protection Regulation (GDPR), que entrou em vigor em 2018. Ambas as leis motivadas após o escândalo envolvendo o 
Facebook e a empresa britânica Cambridge Analytica dando início à discussão mundial sobre o uso indevido de dados de usuários de redes sociais. A 
partir de dados coletados sem qualquer ciência ou anuência dos proprietários dos dados as empresas captadoras desses dados trabalharam em 
estratégias de manipulação de opinião, resultando em interferências diretas em decisões de Estado, nas investigações há indícios de que as estratégias 
tenham inclusive afetado no resultado do Brexit que culminou na saída do Reino Unido, da União Européia em junho de 2016. As estratégias lançadas 
à população através de games ou desafios nas redes sociais escondia um termo de condição de uso enviesado e que ao concordarem com as 
condições de uso, presentes no aplicativo, eram coletadas suas informações e de pessoas que estavam ligadas à sua rede de relacionamento. Essas 
estratégias seriam impossibilitadas caso houvesse uma regulamentação como a que é proposta pela LGPD, seria necessário tratamento de políticas de 
acesso à informação e autorização do titular dos dados. A LGPD foi criada especificamente para o controle e proteção de dados pessoais, sendo assim, 
ela busca garantir todos os direitos possíveis dos titulares, além de dar o máximo de autonomia possível, não excluindo situações específicas. Com isso 
as empresas precisarão se adequar para fugir das sanções previstas na lei e este trabalho de pesquisa aborda a compreensão acerca dos requisitos 
necessários para adequação, assim como compreender os desafios e dificuldades a partir das empresas que iniciaram esse processo e esboçar um 
processo que facilite o início dessa adequação por parte das empresas.

E-mail: aldo.pereira@estacio.br

Aluno: Priscila Oliveira Rosado Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gustavo Stanck da Silva Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: ABORDAGENS FARMACOLÓGICAS EM PESSOAS COM TRANSTORNO DEPRESSIVO SEGUNDO O DSM V: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM 
METANÁLISE

Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já previa, de acordo com o ritmo de diagnósticos e as características da doença, que em 2020 a depressão se 
tornaria a doença mais incapacitante do mundo. Atualmente, a depressão é responsável pela redução de até dez anos da expectativa de vida, é a 
principal causa de incapacidade, apresenta altos índices de morbimortalidade, sendo responsável, assim, por um impacto direto extremamente 
negativo na qualidade de vida de mais de 322 milhões de pessoas ao redor do mundo, confirmando e superando, as estimativas da OMS. Diante de 
uma doença com desfechos desfavoráveis, o tratamento se torna essencial para manutenção da qualidade de vida dos pacientes. Contudo, um terço 
dos indivíduos diagnosticados com depressão não responde de forma adequada aos tratamentos de primeira escolha nos quais se enquadram os 
inibidores da recaptação de monoaminas. Objetivos: Desenvolver uma revisão sistemática da literatura a respeito das novas possibilidades de 
tratamentos farmacológicos para depressão baseada no acrônimo PICO: P: população do estudo – pessoas com transtorno depressivo segundo o DSM 
V 296.21, 296.22, 296.23 e 296.24; I: intervenção – demonstrar a eficácia das novas terapias farmacológicas para depressão; C: controle – indivíduos 
com TDM e DRT; O: desfecho – listar as novas abordagens farmacológicas para o grupo em estudo. Metodologia: Esta revisão será realizada por meio 
de busca sistematizada com meta-ánalise a partir de artigos publicados e disponíveis nas bases de dados PubMed, LILACS e Science Direct, de acordo 
com os itens de relatório preferidos para revisões sistemáticas–PRISMA. Os estudos elegíveis deverão atender aos seguintes critérios de inclusão: 
artigos em inglês de estudos randomizados, observacionais, publicados no período de 2018 a 2021, que abordem os novos tratamentos 
farmacológicos para TDM e DRT, ou em prova de conceito. Excluímos os artigos que apresentavam revisão de literatura ou relato de caso como 
metodologia e aqueles que não abordaram terapias farmacológicas. Resultados Esperados: É importante promover o reconhecimento das 
circunstâncias atuais sobre as propostas de tratamento farmacológico para depressão, quanto a compreensão do mecanismo de ação do fármaco 
associado aos processos fisiológicos da depressão e a heterogeneidade dos grupos de estudos que são extremamente necessários para que se possa 
compreender e atestar a eficácias das novas terapias. Sendo necessário a curto prazo,  produzir uma proposta de instrumento didático-pedagógica, a 
partir dos intercruzamentos das evidencias, que possam auxiliar o processo de captação de informações sobre as repercussões psiquiátricas 
envolvidas no tratamento farmacológico para depressão, bem como,  produzir proposta de conteúdo temático para a imersão de estudos elegíveis 
sobre  as implicações clínicas das novas propostas de tratamento farmacológico para depressão, quanto a sua atualidade no Brasil e nos grandes 
Centros Internacionais. A longo prazo,  delinear e produzir  artigos originais para submissão a periódicos e congressos de primeira linha.
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Título: AÇÕES DA FRAÇÃO PROTÉICA DO LÁTEX DE HIMATANTHUS DRASTICUS (JANAGUBA) EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO MODELO DE 
ESTRESSE CRÔNICO

Docente orientador: Samya de Araújo Neves

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 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 Estácio-FMJ 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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Aluno: Victória de Araújo Borges Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CARACTERIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO VETORIAL DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO MUNICÍPIO DE BARBALHA, NA REGIÃO DO 
CARIRI CEARENSE, BRASIL

Docente orientador: Cláudio Gleidiston Lima da Silva

RESUMO
A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma zoonose causada pelo protozoário Leishmania sp. e transmitida através da picada de fêmeas de 
flebotomíneos infectadas. Os principais reservatórios da Leishmania são animais silvestres, como roedores, marsupiais, raposas e cães, acometendo 
mais frequentemente moradores de áreas rurais. Porém, o crescente processo de urbanização e o desmatamento contribuem para a domiciliação 
desses vetores, facilitando a transmissão da doença no peridomicílio e a mudança no seu perfil epidemiológico. A leishmaniose pode ser classificada 
em três tipos: cutânea, mucosa e visceral, baseando-se nas suas manifestações clínicas, sendo a cutânea de menor gravidade. No Brasil, apesar da 
realização de ações para controle da Leishmaniose, os números de casos têm aumentado progressivamente nos últimos 20 anos, com focos 
endêmicos na região Norte e Nordeste. Justificativa. As intervenções de controle das doenças heteroxênicas passam pelo conhecimento da 
transmissão vetorial. A transmissão vetorial da LTA em Barbalha não está estabelecida, desta forma esse ensaio propiciará aos agentes públicos 
ferramentas para o controle da LTA no Município de Barbalha. Objetivo: Caracterizar os aspectos entomológicos relacionados a transmissão vetorial 
da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), considerando a doença na população humana no município de Barbalha – CE. Nesse contexto, serão 
identificados os vetores envolvidos na transmissão e as espécies de Leishmania que circulam em Barbalha, Município do Cariri Cearense. Metodologia: 
Será realizado um levantamento de casos humanos confirmados para LTA, e em seguida serão feitas capturas de flebotomíneos no domicílio e 
peridomicílio dos pacientes com LTA, após autorização prévia dos mesmos. As fêmeas dos flebotomíneos serão acondicionadas em tubos contendo 
DMSO a 6% e congeladas a - 20º C, posteriormente serão dissecadas para montagem de “pools” com segmentos do abdômen. A cabeça e os três 
últimos segmentos das fêmeas serão dissecados e montados entre lâminas e lamínulas para identificação taxonômica e o restante do corpo do inseto 
será utilizado para extração de DNA. Os dados climáticos para o período do estudo serão obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia 
(www.inmet.gov.br). Valores trimestrais de precipitação total, umidade relativa média e temperatura média compensada serão utilizados neste 
estudo. As amostras de DNA extraídas dos “pools” de flebotomíneos serão analisadas através da técnica “Nested PCR” (LnPCR) dirigida ao gene 
SSUrRNA (pequena subunidade ribossomal RNA) de Leishmania para caracterização. Para a identificação das espécies de Leishmania presentes no 
vetor será realizado o sequenciamento do produto de aproximadamente 353pb, amplificado na segunda reação da LnPCR. A seguir, a taxa mínima de 
infecção natural (TMI) para a espécie de flebotomíneo será calculada. As variáveis associadas à correlação da frequência mensal serão analisadas 
quanto a sua variação durante os meses amostrados. Para definir a associação entre a frequência trimestral de flebotomíneos capturados e as 
variáveis climáticas/ epidemiológicas, será realizada a correlação univariada de Pearson (r). Para determinação e comparação da diversidade entre os 
diferentes ecótopos estudados será calculado o Índice de diversidade Shannon-Wienner (H). Todos os testes considerarão intervalo de confiança de 
95% e significância estatística quando p-valor<0.05. Resultados esperados: Ao final dos ensaios ter-se-ão dados suficientes para se implantar políticas 
públicas de controle da LTA no Município de Barbalha.
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Título: CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO CONTEXTO DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA - CTI NO ENFRETAMENTO DA 
COVID-19 : UM REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE

Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
Durante o período pandêmico do COVID-19, estrutura das atividades da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) mudou rapidamente. Observou-se que a 
saúde mental e física dos trabalhadores da linha de frente atingiu níveis de extrema preocupação clínica e psicológica. Como a equipe médica é um 
grupo especial para combater a epidemia, seu pânico psicológico levará a algumas barreiras comportamentais, não apenas afetando a saúde física e 
mental, mas também retardando a prevenção e o tratamento eficazes do COVID-19. Deste modo, investigações que explorem e melhor caracterizem 
tal panorama podem contribuir muito com a melhoria das condições de trabalho desses profissionais. Objetivo: compreender o impacto que COVID-19 
está tendo na equipe clínica de linha de frente no ambiente de UTI,bem como revelar que propostas estão sendo feitas para mitigar os impactos 
clínicos e psicológicos que este grupo experiência. Metodologia: Será efetuada uma revisão sistemática foi feita seguindo o protocolo PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Críticas e Meta-Análise). Incluíremos qualquer tipo de estudo sobre profissionais de saúde durante a 
pandemia de COVID-19 com resultados sobre sua saúde mental. Estamos, portanto, interessados em estudos quantitativos examinando a prevalência 
de problemas e efeitos de intervenções, bem como estudos qualitativos que examinam essas experiências. Resultados Esperados: É importante 
promover o reconhecimento das circunstâncias atuais sobre a desproporção entre a necessidade de suprimentos tecnológicos de medicina intensiva e 
seus a escassez promove, entre muitos fatores, altos índices de sofrimento psíquico. Sendo necessário a curto prazo, produzir uma proposta de 
instrumento didático-pedagógica, a partir dos intercruzamentos das evidencias, que possam auxiliar o processo de captação de informações sobre, 
bem como, produzir proposta de conteúdo temático para a imersão de estudos elegíveis sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde no 
contexto da Unidade  de Terapia Intensiva - UTI no enfretamento da COVID-19 , quanto a sua atualidade no Brasil e nos grandes Centros 
Internacionais. A longo prazo, delinear e produzir artigos originais para submissão a periódicos e congressos de primeira linha.
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Título: EFEITOS ANTIINFLAMATÓRIO E HIPOGLICEMIANTE DO Α E DO Β PINENO EM MODELO DE DIABETES INDUZIDO POR ALOXANO EM RATOS

Docente orientador: Samya de Araújo Neves

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 

E-mail: samya_neves@hotmail.com

ESTÁCIO FMJ



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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Título: LETALIDADE E TRANSMISSIBILIDADE DO COVID-19 NO BRASIL NOS ANOS DE 2021 E 2022

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. Objetivo: Realizar levantamento de 
dados relacionados às taxas de transmissão e letalidade do COVID-19 do Brasil no ano de 2021 e 2022. 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 2021 e 2022 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 2021 e 2022. 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, 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.

E-mail: ana.formiga@estacio.br

Aluno: Pedro Hugo de Azevêdo Nogueira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ingrid Melo Peixoto de Alencar Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Raimundo Thiago Macedo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gustavo Henrique Lima de Alencar Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MÃES ENLUTADAS: “A DOR QUE NÃO SE NOMEIA” NO TRIÂNGULO CRAJUBAR

Docente orientador: Djailson Ricardo Malheiro

RESUMO
A Tanatologia é uma ciência que estuda os processos das perdas e dos lutos, sejam reais ou simbólicos. O luto materno corresponde à dor da perda de 
um filho já nascido, ou ainda na barriga da mãe. É um momento doloroso e complicado, em que muitas mães pensam que não conseguirão superar. 
Essa fase do luto traz à mãe, dor, angústia, medo, consequências psicossociais passageiras e eternizadas por toda sua vida. Assim, conhecer e refletir 
sobre o impacto que tal episódio possui nos seus aspectos psicossociais e físicos, se faz necessário para prover um melhor apoio afetivo e social às 
famílias e, em especial, à essas mães. Objetivo: Conhecer e analisar os processos das perdas e dos lutos em mães enlutadas em três municípios da 
região do Cariri cearense: Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (compondo o triângulo CRAJUBAR). Pretende-se com a pesquisa investigar como são 
manifestadas as relações pessoais e físicas decorrentes do luto materno, além identificar os processos de acolhimentos dessas mulheres. Metodologia: 
A pesquisa será realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS), juntamente com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) nos três municípios do 
triângulo do CRAJUBAR. Será considerado primeiramente o CAPS e posteriormente as UBS, sendo como um dos critérios de inclusão destes baseados 
no perímetro da faculdade, prioridade das mais próximas às mais distantes até atingir o limite base. A entrevista será realizada com trinta mães 
enlutadas, 10 de cada um desses três municípios: Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. O critério adotado para a seleção foi: ser mãe, vivenciando um 
luto por um(a) filho(a) e residente a uma dessas três cidades relatadas. Vale destacar que a escolha também se dará pelo encaminhamento do 
responsável pelas UBS e/ou CAPS. Serão excluídas do projeto: mães que mesmo sendo abordadas se recusarem a responder no início do questionário 
e, que no andamento da entrevista, solicitarem o encerramento definitivo desta, independente do motivo. Não servirão como critérios de exclusão, 
sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual ou proximidade das candidatas, seguindo exclusivamente sua autoidentificação como mãe. 
Será esclarecido de forma coletiva, todos os procedimentos adotados para realização do estudo. Em seguida, as interessadas em participar da 
pesquisa irão assinar um termo de comprometimento que pode ser anulado em caso de desistência da participante. A coleta de dados será, durante o 
período de agosto de 2021 a agosto de 2022, de maneira presencial, utilizando vídeo e/ou áudio para gravação, ou virtual, selecionando a plataforma 
(como: Whatsapp, Google Meet, Microsoft Teams e entre outras) que se adeque às participantes. Será feito pelos acadêmicos da Estácio de Juazeiro 
do Norte acompanhados pelo orientador/pesquisador. Na realização da entrevista, serão utilizadas perguntas abertas sob caracterização qualitativa 
para a coleta de dados. Prevendo os riscos advindos, foi considerado que ao final do processo de entrevista, seja completo ou seja parcial, será feito 
um trabalho de acolhimento com as participantes, sempre respeitando o momento e a situação individual. Além disso, caso a mãe não se sinta 
confortável para a continuação do questionário, as ações serão paralisadas dando o apoio e suporte devidos e, posteriormente, remarcada a 
continuação do processo, caso seja possível e aceito pela participante.
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Título: MANIFESTAÇÃO PRECOCE DE MUCOPOLISSACARIDOSE DO TIPO II NA INFÂNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA E CARACTERIZAÇÃO POR CASOS 
CLÍNICOS

Docente orientador: Giovany Michely Pinto da Cruz

RESUMO
A mucopolissacaridose é uma doença sistêmica do armazenamento lisossômico, que provoca deterioração física progressiva. Dentre os tipos de 
mucopolissacaridose, a do tipo II, ou síndrome de Hunter, é causada por deficiência da enzima L-sulfoiduronato sulfatase que leva a um aumento da 
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concentração de sulfato de heparan e dermatan, manifestando-se em fácies grosseiras, estatura abaixo do padrão, modificações esqueléticas, atraso 
no desenvolvimento mental, ensurdecimento, patologias cardíacas, deformidade por contratura articular, aumento hepático e alterações no SNC, em 
vias aéreas superiores e seios faciais. Tratando-se de uma condição rara, que afeta de 1 em 100.000 a 1 em 170.000, acometendo principalmente 
indivíduos do sexo masculino, sendo a única associada ao cromossomo X, por distúrbio genético da deficiência do marcador Xq28, revelando uma 
importância em identificar a herança materna desse gene. Tendo em vista da raridade temática, das particularidades e da escassez de informações 
oficiais, pertinentes e atuais para a comunidade científica, acadêmica e social, uma melhor caracterização dessa condição e o aprofundamento do 
conhecimento de suas características de expressão clínica podem trazer grande contribuição para as melhorias no acompanhamento e de qualidade 
de vida desses acometidos. Objetivo: caracterizar a manifestação precoce da Mucopolissacaridose do tipo II. Metodologia: Será feita uma revisão 
integrativa de literatura será efetuada por meio de busca das publicações disponíveis nas bases eletrônicas de dados com o objetivo de aprofundar o 
conhecimento sobre os principais aspectos biológicos, sociais e comportamentais da mucopolissacaridose do tipo II. A revisão de literatura será 
efetuada por meio de busca das publicações disponíveis nas bases eletrônicas de dados, como PubMed, Scielo, Medline e ScienceDirect. Para isso, 
serão utilizados descritores referenciais em inglês: "Hunter Syndrome", "mucopolysaccharidosis" e "mucopolysaccharidosis type 2". Serão realizadas 
discussões de casos clínicos de MPS II na infância, com dados coletados por meio de prontuários arquivados no ambulatório Profª Elizabete Bernardo 
de Oliveira, da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, que servirão de base para o endossamento dos aspectos epidemiológicos, das 
manifestações clínicas, da forma de diagnóstico (enfatizando a acuidade de fazê-lo precocemente tendo em vista sua vasta apresentação sintomática), 
bem como da variação do grau de acometimento presente em cada caso, demandando, portanto, de análises balizadas consoantes à cada 
apresentação patológica, o tratamento e as implicações sociais provenientes da patologia em questão. Resultados Esperados: A expectativa é que, 
diante da raridade e variabilidade de aspectos dessa condição, se consiga melhor entender as principais condicionantes do seu desenvolvimento e 
melhorar o atendimento e acompanhamento que pode ser oferecido aos portadores de tal condição.
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Título: MULHERES E VIOLÊNCIA NO CARIRI CEARENSE: LESÕES CORPORAIS EM MULHERES SUBMETIDAS A EXAME DE CORPO DE DELITO NO PERÍODO 
2018 - 2021 – ESTUDO NO IML/CARIRI

Docente orientador: Zuleide Fernandes de Queiroz

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 
– 2021. 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 MICROBIANO ISOLADO EM CULTURAS DE SECREÇÕES VAGINAIS NO CARIRI CEARENSE

Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
A microbiota vaginal natural é composta por várias espécies de bactérias que relacionadas ao estado hormonal e os mecanismos de defesa do 
organismo interagem para a promoção de uma boa saúde vaginal. Os Lactobacillus spp. são as bactérias presentes em maior quantidade na microbiota 
vaginal. O distúrbio mais comum e recorrente que ocorre nessa microbiota é a Vaginose Bacteriana (VB) sendo a principal causa de corrimento vaginal 
em mulheres em idade reprodutiva e é considerada um problema de saúde pública, por estar relacionada a complicações ginecológicas e obstétricas. 
A utilização de antibióticos é o mais comum para a profilaxia e para o tratamento de infeções bacterianas. Entretanto, na prática clínica tem sido 
constante o uso inadequado de antimicrobianos para infecção vaginal, facilitando o surgimento de cepas resistentes. As alterações na secreção 
vaginal, como o corrimento vaginal, são situações que levam mulheres de todo o mundo a procurar atendimento médico, sendo as infecções vaginais 
as causas mais frequentes. Na região do Cariri Cearense, observa-se que os estudos sobre o perfil bacteriano isolado em secreção vaginal são 
praticamente escassos. Objetivos: Evidenciar a importância do conhecimento do perfil microbiano isolado em secreção vaginal Cariri Cearense, a fim 
de contribuir na elaboração de estratégias de prevenção e controle trazidas para a prática assistencial, constituindo um forte argumento para revisões 
de condutas e protocolos. Metodologia: Estudo epidemiológico, retrospectivo, documental, a ser realizado em laboratórios de microbiologia da região 
do Cariri cearense. O trabalho avaliará à seguinte topografia: cultura de secreção vaginal, computando os resultados das amostras positivas e o perfil 
microbiano isolado junto a cada laboratório selecionado no período compreendido entre junho de 2021 e junho de 2022. A coleta de dados será 
realizada de janeiro a abril de 2022 e prosseguirá com o preenchimento de um instrumento estruturado contendo as variáveis de interesse da 
pesquisa. A coleta de dados será realizada do registro de dados do Laboratório de Microbiologia interno, computando os resultados das amostras 
positivas no período compreendido entre junho de 2021 e junho de 2022. Os dados coletados serão tabulados pelo software Excell® e fechamento de 
dados com o software SPSS, Versão 27.0. Aspectos Éticos: O projeto será enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa e, apenas mediante a 
aprovação, será dado início às coletas de dados. Resultados Esperados: Espera-se se avaliar o perfil microbiano isolado em secreção vaginal no cariri 
cearense tendo em vista permitir aos profissionais da saúde melhores políticas de prevenção, elaboração de estratégias e controle de infecções, além 
de proporcionar o uso apropriado de antimicrobianos nas no tratamento das infecções vaginais, constituindo um forte argumento para reflexões e 
revisões de condutas e protocolos.
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Título: PERFIL MICROBIANO ISOLADO EM UROCULTURAS NO CARIRI CEARENSE

Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
A microbiota urinária é bem semelhante a vaginal, sendo composta, em sua maioria, por lactobacilos, aproximadamente 50%. O trato urinário, em 
condições fisiológicas, possui mecanismos, como a osmolalidade, a alta concentração de ureia e pH baixo, que inibem o desenvolvimento de algumas 
espécies de bactérias patogênicas. As infecções no trato urinário (ITUs) irão ocorrer quando houver um desequilíbrio dessa microbiota, podendo ser 
causado por agentes infecciosos, por invasão tissular, ocasionando lesões em graus variáveis. Os principais microrganismos isolados em amostras de 
culturas bacterianas responsáveis pelo desenvolvimento de infecções no trato urinário são as bactérias Gram-negativas. Os fatores de risco estão 
relacionados, principalmente, às relações sexuais desprotegidas, uso de diafragmas e espermicidas, no caso das mulheres, e uso de antibióticos de 
maneira indiscriminada. As infecções do trato urinário, constituem-se em uma entidade clínica de causa multifatorial, de grande incidência em todo o 
mundo. Na região do Cariri Cearense, observa-se que os estudos sobre o perfil microbiano isolado em uroculturas são praticamente escassos. A 
urocultura é um forte aliado para o diagnóstico de uma ITU. Objetivos: Ressaltar a importância do conhecimento do perfil microbiano isolados em 
uroculturas na região do Cariri Cearense afim de contribuir na elaboração de estratégias de prevenção e controle trazidas para a prática assistencial, 
constituindo um forte argumento para reflexões e revisões de condutas e protocolos. Metodologia: Estudo epidemiológico, documental e descritivo, 
em corte transversal, com coleta de dados retrospectiva a partir da base de dados dos principais Laboratórios de Microbiologia da Região do Cariri 
Cearense. O trabalho avaliará a referente topografia: urocultura computando os resultados das amostras positivas junto a cada laboratório 
selecionado no período compreendido entre junho de 2021 a julho de 2022 A coleta de dados será realizada de junho de 2021 a abril de 2022 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 cada laboratório selecionado. Os dados coletados serão tabulados pelo software Excell® e 
fechamento de dados com o software SPSS, Versão 27.0. Aspectos Éticos: O projeto será enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa e, apenas 
mediante a aprovação, será dado início às coletas de dados. Resultados esperados: Espera-se avaliar o perfil microbiano isolado em uroculturas no 
Cariri Cearense a fim de permitir aos profissionais da saúde melhorias nas políticas de prevenção, na elaboração de estratégias e no controle de 
infecções, além disso promover o uso apropriado de antimicrobianos no tratamento das infecções do trato urinário de acordo com as necessidades 
clínicas de cada caso, constituindo um forte argumento para revisões e reflexões de protocolos e condutas.
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Título: SIMULAÇÃO DE ALTA FIDELIDADE E ENSINO TRADICIONAL EM REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR: UMA COMPARAÇÃO RANDOMIZADA DE 
DESEMPENHO

Docente orientador: Cintia de Lima Garcia

RESUMO
A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção da atividade cardíaca e a vítima fica sem respiração e sinais de circulação. Se medidas não forem 
tomadas rapidamente, esta condição pode progredir para morte. Geralmente é revertida por reanimação cardiopulmonar (RCP). Existem diversos 
métodos para o treinamento de alunos em RCP, como o ensino tradicional e a simulação. A finalidade desses métodos é treinar os estudantes para 
que na vida profissional possam entender a singularidade dos pacientes e aplicar intervenções precisas. Justificativa: Apesar dos avanços na prevenção 
e no tratamento, a PCR continua sendo uma das principais causas de mortalidade, anualmente são mais de 400 mil, aqueles que sofrem uma PCR 
podem ou não ter um diagnóstico prévio de doença cardíaca. Após a formatura os alunos terão que atuar no mais alto nível de competência em 
situações complexas e sob pressão de tempo. Aperfeiçoar o conhecimento, habilidades e atitudes adequadas traduz-se em proporcionar o sucesso 
acadêmico e prevenir futuras falhas no suporte básico ou avançado de vida. Objetivo: Comparar o ensino baseado em simulação de alta fidelidade 
com o ensino tradicional em reanimação cardiopulmonar. Metodologia: Será conduzido um estudo randomizado de comparação de desempenho com 
pré-teste e pós-teste durante o curso de Reanimação Cardiopulmonar: Suporte Básico e Avançado de Vida, com estudantes da graduação em 
medicina. A intervenção principal será a simulação de alta fidelidade, a mesma, será comparada ao ensino tradicional no laboratório de Habilidades e 
Simulação (LHS) da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte/Estácio. Serão inclusos os estudantes que não receberam treinamento prévio e 
aceitar participar voluntariamente e os formados em medicina ou outros cursos da área e/ou que estivem com sintomas gripais serão exclusos da 
pesquisa. Os participantes serão designados aleatoriamente para o grupo de simulação de alta fidelidade ou grupo de ensino tradicional, serão 
avaliados seus conhecimentos antes e depois das intervenções e as habilidades serão avaliadas durante, em um cenário clínico inédito para os 
participantes dos dois grupos. A randomização será feita pelo software WinPepi e será utilizado o SPSS para realizar análise estatística Resultados 
Esperados: Durante a condução da pesquisa serão ofertados muitos benefícios para os participantes, na melhora da aquisição de conhecimento e 
aperfeiçoamento das habilidades procedimentais. O estudo poderá servir para embasar outras pesquisas da mesma temática, assim como, lhes 
oferecer dados epidemiológicos e contribuir com o avanço do ensino dentro da ciência.

E-mail: cintiadelimagarcia@hotmail.com
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Título: CORRELAÇÃO ENTRE COMORBIDADES POR IDADE E SEXO  NOS ÓBITOS POR COVID-19 EM JARAGUÁ DO SUL-SC

Docente orientador: Rosana Mara Da Silva

RESUMO
O vírus SARS-CoV-2 e a decorrente pandemia da COVID-19 impactaram significativamente a vida das pessoas, devido à rápida propagação e ao 
desenvolvimento de complicações. A infecção pelo SARS-CoV-2 está diretamente relacionada com a etnia, sexo, idade, comorbidades e condição 
socioeconômica. Esta explicação é embasada por relatórios de que a maioria dos pacientes contaminados e com evolução ao óbito possuíam alguma 
doença crônica, quando comparada à de pessoas sem comorbidades. O projeto objetiva apresentar a prevalência de comorbidades nos óbitos por 
COVID-19 no município de Jaraguá do Sul-SC. A pesquisa será realizada a partir de dados secundários obtidos por meio do sistema Olostech, da 
Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul, com o intuito de produzir um levantamento e correlacionar com as características imodificáveis dos pacientes 
(idade e sexo). A análise realizada auxiliará para melhor conhecimento e delineamento da afetação do vírus SARS-CoV-2 em indivíduos residentes em 
Jaraguá do Sul. Ademais, a partir do domínio sobre os aspectos, intercorrências e consequências, torna-se facilitado o processo terapêutico. 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 
demográficos, comorbidades e desfechos. O nível de significância será de p<0,05, utilizando o software Stata, versão 13.0. Diante dos objetivos com o 
desenvolvimento do projeto e sobre as perspectivas encontradas ao final da pesquisa, apresentam-se a necessidade e a importância de pesquisas 
cientificas para o conhecimento minucioso das características particulares dos indivíduos mediante a pandemia COVID-19. Da mesma forma, o estudo 
lançará luz sobre os diversos fatores associados que estão relacionados ao prognóstico da infecção no organismo. Por fim, contribuirá para o sistema 
de saúde no processo terapêutico através do fornecimento de informações, as quais são essenciais para a análise do indivíduo no processo de 
admissão hospitalar (triagem), intervenções e alta hospitalar.
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Docente orientador: Luciane Peter Grillo

RESUMO
As Doenças crônicas não transmissíveis configuram como importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, caracterizam-se por ter uma 
etiologia incerta, múltiplos fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa e por estarem associadas a 
deficiências e incapacidades funcionais. O objetivo do presente projeto será avaliar a efetividade de um programa digital de educação em alimentação 
e nutrição frente aos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis em adultos. Será um estudo de intervenção tipo antes e 
depois a aplicação de um programa de educação digital em saúde. A população incluída no estudo será constituída por adultos com idade igual ou 
superior a 20 anos e inferior a 60 anos, cadastrados na atenção básica do município de Jaraguá do Sul. O estudo será realizado em três momentos: 
Primeiro momento (antes da intervenção): participantes serão incluídos no grupo formado no aplicativo Telegram Messenger e responderão a um 
questionário estruturado e fechado de múltipla escolha composto por informações sobre idade, sexo, nível de formação, formação profissional, 
indicadores monitorados pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas que será construído utilizando a ferramenta 
GoogleForms e enviado via grupo para todos os participantes incluídos na pesquisa. Segundo momento (intervenção): aplicação de um  programa de 
educação digital com a intenção de explicar as categorias dos alimentos: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados; 
apresentar os grupos alimentares que compõem a categoria alimentos in natura e alimentos minimamente processados, incentivando-os a utilizar 
livremente; compartilhar e acompanhar o seguimento dos dez passos para uma alimentação saudável, incentivar a prática de cozinhar, propor 
estratégias sobre comportamento alimentar, lembrar sobre o consumo de água, estimular a prática de movimentar-se, entre outros. Terceiro 
momento: reavaliação dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas, por meio da reaplicação do questionário a partir de nova postagem no 
grupo do aplicativo Telegram Messenger. A partir da verificação da eficácia deste programa na redução dos fatores de risco e melhoria dos fatores de 
proteção para doenças crônicas não transmissíveis, poderá ser estruturado e aplicado em outros municípios, considerando o baixo custo e fácil 
aplicação.
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Título: PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE  PACIENTES COM SEPSE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE JARAGUÁ DO SUL

Docente orientador: Gabriela Elibio Fagundes

RESUMO
A sepse é uma síndrome complexa causada pela resposta inflamatória sistêmica descontrolada do indivíduo, de origem infecciosa, caracterizada por 
manifestações múltiplas e que pode determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos ou mesmo a sua morte. É  um dos principais problemas 
de saúde pública enfrentado pelo Brasil, que gera impacto clínico e econômico, visto a necessidade de tratamento em unidade de terapia intensiva e 
alta taxa de mortalidade  A sepse, sepse grave e choque séptico são as principais causas de mortalidade nas Unidades de Terapia Intensiva,  por esse 
motivo, para que se possa modular seus efeitos na saúde do paciente, melhorar a capacidade organizacional da instituição hospitalar e solucionar as 
altas taxas que a sepse gera, é fundamental saber identificar suas características clínicas, epidemiológicas e buscar novos estudos. Portanto, 
considerando essa necessidade de melhor compreensão da sepse, entende-se necessário e oportuno a realização do presente estudo. O objetivo do 
estudo será descrever as características clínicas e epidemiológicas, bem como investigar o desfecho de pacientes internados com sepse na Unidade de 
Terapia Intensiva de um hospital público localizado no município de Jaraguá do Sul, SC. O estudo será de abordagem quantitativa, descritivo, 
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retrospectivo e documental realizado no período de março de 2020 a fevereiro de 2022. Os dados clínicos e laboratoriais de pacientes diagnosticados 
com sepse das unidades de terapia intensiva serão obtidos a partir dos prontuários médicos. Serão consideradas as seguintes variáveis: Idade, sexo, 
cidade de origem, profissão, presença de comorbidades e quais comorbidades, tempo de internação hospitalar, gravidade da sepse, desfecho da sepse 
local da infecção e desfecho (óbito ou alta), necessidade de realização de diálise e esquema de antibioticoterapia utilizado. Comparações entre os 
grupos serão realizadas usando o teste do χ² ou o teste exato de Fisher para variáveis categóricas e o teste de Mann-Whitney para variáveis contínuas, 
conforme apropriado e será adotado p<0,05. O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Sociedade de Ensino Superior 
Estácio de Sá.
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Título: ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS E CONTEÚDOS JORNALÍSTICOS ACERCA DAS TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19

Docente orientador: Luis Augusto De Carvalho Mendes

RESUMO
O distanciamento social decorrente da Covid-19 resultou na saída das salas de aulas presenciais e a consequente migração para o ensino remoto, 
mediado pelas tecnologias digitais, focadas em processos educativos. A partir desse cenário, o presente projeto busca responder a seguinte questão: 
como os envolvidos nos processos educacionais, a exemplo de docentes e estudantes, adaptaram para o seu cotidiano o uso das tecnologias digitais 
para fins educacionais? O objetivo geral será compreender o processo de adaptação tecnológica ao novo cenário educacional mediado pelas 
tecnologias digitais, devido ao distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Para atingir a este objetivo, o método terá uma 
abordagem quanti-qualitativa, uma vez que vai utilizar de análises computadorizadas de dados textuais, com aportes da análise de conteúdo; e 
finalidade descritiva, já que pretende descrever as relações sociais frente ao uso das tecnologias da educação em tempos de Covid-19. A investigação 
será realizada por meio de um estudo documental, que utilizará dos comentários e conteúdos jornalísticos do G1 (Globo) deixados em redes sociais de 
acesso público e dos relacionamentos virtuais, a partir das estratégias de análise de redes sociais (ARS). A primeira parte da pesquisa constará de uma 
busca temática de postagens dentro das redes sociais do G1 (Globo), a exemplo do Twitter e Facebook, e do próprio site do jornal, que possuem a 
possiblidade de comentários públicos, cujos conteúdos relatem os processos de adaptação ao ensino à distância decorrente do distanciamento social. 
Uma vez catalogadas as postagens, serão recolhidos os comentários que apresentem as vivências acerca do processo, com prioridade para mensagem 
acima de três linhas e que apresentem experiências acadêmicas acerca do período. Por meio dos recursos tecnológicos será possível observar as 
categorias temáticas geradas a partir da frequência das palavras; por co-ocorrência de termos; e a partir de análises estatística, como o qui-quadrado; 
sendo possível verificar os resultados por meio de outputs gráficos como o Dendrograma, a Análise Fatorial de Correspondência e a Análise de 
Similitude. Espera-se como resultado do presente estudo criar um panorama dos processos de adaptação tecnológica, pedagógica e social ao cenário 
de distanciamento social, decorrente da Covid-19, e do uso obrigatório de tecnologias da educação, visto a necessidade de permanecer em casa.
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Projeto(s) do curso: Medicina

Título: ANÁLISE DA AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS ASSISTIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE JUAZEIRO – BA.

Docente orientador: Regina Santos Dantas Correia

RESUMO
A automedicação pode ser definida como o uso de medicamentos sem prescrição de profissional da saúde habilitado. Sendo sua prática influenciada 
por vários fatores, como o baixo poder aquisitivo, a baixa escolaridade e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Porém, essa prática tem a 
capacidade de encobrir patologias e até ocasionar o agravamento delas, trazendo prejuízos à saúde. Diante disso, a terceira idade carrega consigo uma 
maior predisposição a tal automedicação, não só pela maior prevalência de doenças crônicas, mas também pela dificuldade de acesso aos serviços 
básicos de saúde e profissionais capacitados para prescrever, falta de fiscalização dos órgãos competentes e outros fatores. Além disso, os idosos não 
dimensionam os malefícios inerentes à prática da automedicação, e sabe-se que, pela comum polifarmácia, há maiores chances de interações 
medicamentosas e reações adversas muito prejudiciais à saúde individual e coletiva – não à toa a automedicação é considerada a primeira causa de 
intoxicações em seres humanos e a segunda em declarações de mortes pela mesma etiologia, além de identificar as principais motivações que os 
levam a automedicar-se, analisar suas percepções sobre tal prática, traçar o perfil sociodemográfico desses idosos, compreender quais as formas de 
acesso para as medicações de consumo usual e identificar possíveis eventos adversos e complicações decorrentes da prática da automedicação por 
parte desses idosos. Com isso, há necessidade de mais pesquisas sobre essa temática a fim de que, através dos dados alcançados, obtenha-se sucesso 
na formação e realizações de intervenções nesse âmbito visando a redução dos acometimentos e sejam criadas maiores estratégias que visem 
beneficiar a saúde coletiva, capacitando profissionais e a população sobre a importância do cuidado acerca da automedicação, evitando complicações 
e possíveis gastos preveníeis em Saúde. Desse modo essa pesquisa tem o objetivo principal investigar e analisar a automedicação em idosos assistidos 
na atenção básica de Juazeiro-Ba. O estudo terá caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualiquantitativa, tendo como instrumentos de 
coleta um questionário e uma entrevista semiestruturada construídos pelos pesquisadores. Como resultados esperados da pesquisa, anseia-se 
colaborar para ampliação do conhecimento contextual da automedicação em idosos na atenção básica, bem como provocar discussões no município 
de Juazeiro – BA acerca da temática.
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Docente orientador: Regina Santos Dantas Correia

RESUMO
Este estudo tem como objetivo principal analisar a prática da automedicação em estudantes do 2º e 6º períodos dos cursos de medicina do Vale do 
São Francisco. A automedicação é definida como a prática em que o paciente faz o uso de medicamentos sem prescrição do médico, odontólogo ou 
farmacêutico, sem algum tipo de indicação ou supervisão por parte de pelo menos um desses profissionais supracitados. Trata-se de uma temática 
amplamente estudada em países da América do Norte, Europa e Ásia, porém em países em desenvolvimento, como o Brasil, há uma carência de dados 
(SOUZA et al., 2015). A restrição de acesso aos serviços públicos de saúde, bem como a crença nos eventuais benefícios do tratamento e a necessidade 
de aliviar os sintomas fazem com que essa prática seja realizada em maior escala. Todavia, estudos têm demonstrado que os maiores adeptos são 
aqueles que possuem maior grau de informação, mas também, o próprio acúmulo de conhecimento acerca do uso de medicamentos parece fornecer 
maior confiança para a prática da automedicação, como estudantes universitários, em especial àqueles da área da saúde (SILVA et al., 2015). O 
objetivo do projeto é analisar a prática da automedicação em estudantes do 2º e 6º períodos dos cursos de medicina do Vale do São Francisco 
(Petrolina – PE e Juazeiro – BA), bem como comparar essa prática entre esses estudantes. O estudo também fará um levantamento de quais 
medicamentos usuais são utilizados por esses alunos, identificando as principais motivações que os levam à prática da automedicação de forma a 
auxiliar no processo a sanar tais demandas. A metodologia utilizada terá caráter qualiquantitativa, de caráter descritivo e exploratório, com a 
aplicação de um questionário que aborda as variáveis necessárias para o estudo. Assim, espera-se contribuir para ampliação do conhecimento sobre o 
contexto da automedicação em estudantes de medicina, provocando uma discussão na região do Vale do São Francisco sobre a temática, e, 
posteriormente, publicar os resultados do estudo em anais científicos e revistas científicas de relevância.
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RESUMO
A automedicação é uma conduta comum no Brasil, ela consiste na utilização de medicamentos por conta própria, sem prescrição ou orientação 
médica, o que pode resultar em prejuízos para a saúde. Os riscos e complicações podem ser ainda maiores quando se trata de gestantes, pois 
determinados fármacos podem atravessar a placenta e comprometer o desenvolvimento do feto. Embora acompanhada de perigos, a automedicação 
entre gestantes ainda é frequente, sendo facilitada muitas vezes pelo fácil acesso aos medicamentos. Nesse contexto, é imprescindível que os 
profissionais de saúde estejam atentos aos riscos que cada classe de fármacos pode oferecer, informando as gestantes sobre o uso correto dos 
medicamentos prescritos e os riscos da automedicação. Dessa forma, esse trabalho pretende avaliar a automedicação entre gestantes assistidas em 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Juazeiro-BA. Para isso será realizado um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa 
e qualitativa. As informações serão coletadas por meio da aplicação de um questionário que avaliará a incidência da automedicação, quais 
medicamentos são mais utilizados e o nível de conhecimento acerca dos possíveis riscos da sua utilização. Os dados serão inseridos em planilha do 
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Microsoft Excel para a análise das respostas obtidas e posterior discussão das mesmas.
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RESUMO
Os sintomas respiratórios afetam muitas crianças desde o nascimento até a fase da puberdade. Essas infecções são assintomáticas, sendo a síndrome 
gripal, a forma clínica mais comum. A maioria dessas doenças são causadas por vírus dos gêneros parainfluenza, influenza, vírus sincicial respiratório, 
enterovírus, adenovírus e rinovírus que possuem vários sintomas inespecíficos ou quando mais graves apresentam fibrose cística, asma e doença 
pulmonar crônica. Além das viroses, podem acontecer algumas complicações como a pneumonia, que pode ser causada por vírus ou por uma 
superinfecção bacteriana, principalmente por Streptococcus pneumoniae, que geralmente ocorre uma semana após a infecção viral, o que dificulta o 
diagnóstico. A Organização Mundial da Saúde preconiza que doenças respiratórias, são aquelas que ocorrem no trato respiratório, tanto superior como 
inferior, causando infecções de origem nasal, bronquiolar, pulmonar e são responsáveis por alta taxa de mortalidade na idade infantil. O estado da 
Bahia é o segundo Estado com maior número de internações por doenças do aparelho respiratório. Diante do exposto, é necessário investigar a 
respeito da prevalência de doenças respiratórias na infância em serviços de saúde públicos da cidade de Juazeiro, Bahia, através de levantamento 
amostral de crianças nos serviços de atendimento pediátrico da rede municipal, coletando dados sociodemográficos, epidemiológicos e o histórico do 
evento, além de amostras da nasofaringe do paciente. O estudo será transversal, descritivo por amostragem. A partir da coleta das amostras serão 
realizados triagem de isolados, através de cultivo microbiológico e extração do material genético e amplificação dos genes através da Reação em Cadeia
 da Polimerase (PCR), através de kit comercial. Esse procedimento de triagem de patógenos responsáveis pelas doenças respiratórias, é importante 
porque esse levantamento é um procedimento ideal, auxiliando na assertiva do diagnóstico, direcionando o uso correto do fármaco, favorecendo o 
uso racional de antibióticos e assim reduzir o grande problema da resistência bacteriana aos antimicrobianos.
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RESUMO
Uma das principais bactérias causadoras de infecções hospitalares é a espécie Acinetobacter baumannii, que vem preocupando as autoridades de 
saúde em busca de uma solução para combater a sua resistência aos antimicrobianos. Esse patógeno é oportunista e consegue se adaptar a vários 
locais, principalmente no ambiente hospitalar, podendo sobreviver por longo período de tempo em superfícies devido à presença de genes de 
virulência que conferem algumas habilidades, como a produção de biofilme. Por conta desses fatores de virulência e da resistência à maioria dos 
antibióticos, alguns estudos na busca por terapias alternativas para eliminar a bactéria vem sendo desenvolvidos. Porém, alguns antimicrobianos que 
possuem eficácia, têm uma toxicidade considerada alta, assim, é de extrema importância a busca por novos fármacos naturais para controlar a 
propagação dessas bactérias. Entre as possibilidades de antimicrobianos naturais, o uso de moléculas ativas de plantas é considerado uma boa opção 
para o controle de diversos micro- organismos. Entre várias plantas, a raiz da espécie Zingiber officinale Roscoe (gengibre), vem sendo testada como 
importante anti-inflamatório natural com compostos fenólicos conhecidos como gingerol e o shoagol que apresentam efeitos analgésicos. Alguns 
estudos já mostraram os benefícios medicinais do gengibre, o que justifica a necessidade de investigação, visto que essa raiz é usual na comunidade de 
forma empírica. Além do uso de extratos brutos, também são utilizados os óleos essenciais e o hidrolato, produto extraído a partir da hidrodestilação 
do óleo. Assim, essa pesquisa tem como objetivo compreender o potencial do óleo essencial do rizoma de Zingiber officinale Roscoe, comparando com
 o hidrolato, frente a isolados A. baumannii multirresistentes. Para isso, será selecionado o rizoma do Zingiber officinale Roscoe, que será triturado em
 um homogenizador com água estéril fria. Posteriormente, será realizada a hidrodestilação utilizando um aparelho de Clevenger com aquecimento por
 3 h, ou até que seja extraído mais óleo. Após a extração, o óleo essencial e o hidrolato serão coletados e armazenados a 4 °C. Os produtos dessa 
hidrodestilação serão utilizados no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro, utilizando cepas de A. baumannii. Será determinada a 
concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM), bem como o seu efeito inibitório na produção de biofilme 
bacteriano. A CIM e CBM serão determinadas segundo o documento M100-S25 (CLSI, 2015). Com este estudo espera-se obter maiores informações 
sobre o potencial bactericida do óleo em referência.
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RESUMO
Devido à magnitude de sua morbidade e mortalidade, a leishmaniose visceral (LV) é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) umas das 
cinco doenças negligenciadas prioritárias para erradicar, é uma doença de impacto na saúde nacional. A Leishmaniose Visceral Humana (LVH) no 
Brasil, concentra 96% dos casos de LVH que ocorrem na América Latina, e a doença se associa a desnutrição, pobreza, uso de fármacos 
imunossupressores, drogas injetáveis e coinfecção com HIV, fatores que elevam a letalidade. Assim, o conhecimento sobre características 
epidemiológicas e distribuição dos casos da LVH dos municípios do submédio do Vale do São Francisco, pode ajudar as autoridades governamentais e 
as unidades de saúde na elaboração de estratégias para: prevenção, controle e tratamento da patologia. O presente projeto visa a distribuição espacial 
e temporal de casos humanos da leishmaniose visceral, analisando seus determinantes para a ocorrência, associados às condições de vulnerabilidade 
na cidade de Juazeiro e cidades circunvizinhas no estado da Bahia, pelo período de 2015 a 2020. A pesquisa será um estudo ecológico com abordagem 
exploratória de tendência temporal e espacial dos casos confirmados e notificados de Leishmaniose Visceral em algumas cidades que compõe o 
submédio do Vale São Francisco, disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), departamento de informática do Sistema 
Único de Saúde do Brasil (DATASUS) e Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE). A criação de mapas e os dados coletados serão exportados 
e manipulados em planilhas eletrônicas do Excel. Por estarmos trabalhando apenas com dados secundários de livre acesso, não foi necessária a 
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submissão e aprovação por comitê de ética.

Aluno: Letícia Rameth Lopes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Cecilia Cipriano Barbosa Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: DO ENTULHO À CLÍNICA: A UTILIZAÇÃO DO PVC DECARTADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONFECÇÃO DE ÓRTESES ORTOPÉDICAS DE 
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RESUMO
A distribuição de órteses ortopédicas, que são estruturas que possuem a capacidade de corrigir falhas morfofuncionais de maneira não invasiva, por 
meio do Sistema Único de Saúde (SUS), representa um grande entrave para a população. Isso porque, a escassez de políticas públicas eficazes para a 
sua distribuição qualitativa, ferindo o princípio da Universalidade que rege o SUS. Isso deve ao fato de que, apenas uma parcela restrita da população 
tem acesso a esses recursos. Diante disso, tem se buscado novas alternativas para aumentar o acesso da população a estes artefatos. Portanto, deve 
ser priorizada a busca pela construção de órteses com materiais que reduzam o custo da sua produção e consequente aumentem a distribuição, como 
a utilização de matéria-prima reutilizável advinda dos mais variados setores. Com isso, o policloreto de vinila, popularmente conhecido como PVC, 
muito utilizado na construção civil, principalmente em suas instalações hidraúlicas e elétricas, destaca-se por suas propriedades físico-químicas, 
semelhantes aos principais polímeros e termoplásticos usualmente utilizados na construção de aparelhos ortopédicos. Por exemplo, sua 
maleabilidade, resistividade térmica, densidade, resistência e elasticidade, aliados ao seu ótimo custo-benefício. Sendo assim, o objetivo desse projeto 
é analisar a viabilidade das construção de órteses ortopédicas, tendo como material principal o PVC oriundo de resíduos não utilizados provenientes 
dos canteiros de obras de Juazeiro-BA, visando baratear o custo de produção sem reduzir a qualidade funcional desses aparelhos. Buscando alcançar 
esse objetivo, inicialmente será realizada um levantamento in-loco dos materiais utilizados na construção civil, em especial o PVC, possibilitando uma 
análise quantitativa e qualitativa dos resíduos, para uma posterior catalogação. Em seguida, as materiais terão as suas propriedades físico-químicas 
estudadas e comparados com as dos insumos utilizados na confecção de órteses tradicionais. Após isso, os materiais serão destinados a análises 
comportamentais sob situações usais pelas quais as órteses tradicionais são submetidas. Por fim, após a constatação da viabilidade econômica, 
estrutural e funcional da matéria-prima, será realizada a sua adaptação às técnicas de construção de órteses, próteses e meio de locomoção (OPM) 
usuais, comprovando a eficácia e compatibilidade do PVC oriundo de resíduos da construção civil na elaboração de OPM.

E-mail: hitalo.andrade@estacio.br

Aluno: João Paulo Carvalho Costa Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Pedro Vieira Costa Neto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Prince Rodrigues Gomes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Guilherme Lucas da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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RESUMO
De acordo com a ANVISA, as principais Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são as de sítio cirúrgico (ISC), da corrente sanguínea (IPCS), 
do trato respiratório (ITR), do trato urinário (ITU) e outras infecções que acometem órgãos e tecidos diversos. No Brasil, estima-se que 5 a 15% dos 
pacientes hospitalizados e 25 a 35% daqueles admitidos em UTIs adquiram algum tipo de IRAS, representando a quarta causa de mortalidade. Devido 
à importância das IRAS, o presente projeto tem como objetivo aplicar o método ABC na mensuração dos custos total, indireto e direto gerados com a 
caracterização do perfil microbiológico, de resistência e de sensibilidade bacteriana em pacientes internados na UTI, sala de cuidados intermediários e 
clínica médica no HU-UNIVASF, visando auxiliar a tomadas de decisões e adoção de medidas estratégicas de gestão em saúde. Trata-se de um estudo 
longitudinal retrospectivo documental com abordagem quantitativa, tendo como fonte de informações dados dos prontuários eletrônicos e planilhas 
disponibilizadas pelo Laboratório de Análises Clínicas e agrupados na CCIRAS em arquivos no formato Excel. Os dados serão submetidos a ANOVA. 
Através dos dados coletados espera-se estabelecer medidas de prevenção e controle das IRAS, como também, auxiliar no gerenciamento e melhor 
aplicação dos recursos destinados às análises microbiológicas e de perfis bacterianos no HU-UNIVASF.
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Aluno: Maria Clara Silva Braz de Castro Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Julia Teixeira de Medeiros Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Camila Cristine de Moraes Soares Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sidrayton Pereira do Nascimento Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PREVALÊNCIA, SENSIBILIDADE, RESISTÊNCIA BACTERIANA E CUSTOS RELACIONADOS AOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS 
NA UTI, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS E CLINICA MÉDICA DO HU – EBSERH - UNIVASF

Docente orientador: Jorge Messias Leal do Nascimento

RESUMO
As principais Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são as de sítio cirúrgico (ISC), da corrente sanguínea (IPCS), do trato respiratório (ITR), 
do trato urinário (ITU) e outras infecções que acometem órgãos e tecidos diversos. No Brasil, estima-se que 5 a 15% dos pacientes hospitalizados e 25 
a 35% daqueles admitidos em UTIs adquiram algum tipo de IRAS, representando a quarta causa de mortalidade. Devido à importância das IRAS, o 
presente projeto tem como objetivo aplicar o método ABC na mensuração dos custos total, indireto e direto gerados com a caracterização do perfil 
microbiológico, de resistência e de sensibilidade bacteriana em pacientes internados na UTI, sala de cuidados intermediários e clínica médica no HU-
UNIVASF, visando auxiliar a tomadas de decisões e adoção de medidas estratégicas de gestão em saúde. Trata-se de um estudo longitudinal 
retrospectivo documental com abordagem quantitativa, tendo como fonte de informações dados dos prontuários eletrônicos e planilhas 
disponibilizadas pelo Laboratório de Análises Clínicas e agrupados na CCIRAS em arquivos no formato Excel. Os dados serão submetidos a ANOVA. 
Através dos dados coletados espera-se estabelecer medidas de prevenção e controle das IRAS, como também, auxiliar no gerenciamento e melhor 
aplicação dos recursos destinados às análises microbiológicas e de perfis bacterianos no HU-UNIVASF.
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Aluno: Damilly Beatriz Lacerda Malvino Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cyllo Yago De Miranda Hamilton Cerqueira Santos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafaela Freitas Fagundes Celestino Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Drielly Aleixo Alves Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: RELAÇÕES FAMILIARES DE MULHERES EM PROCESSO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

Docente orientador: Ana Carolina Cordeiro Penaforte Barros

RESUMO
O presente estudo tem a finalidade de pesquisar uma temática de grande importância ao sistema penitenciário brasileiro atual, o encarceramento 
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feminino. Este problema é um dos fatores que mais violam os direitos humanos.  Nesse contexto, seguiremos analisando sua evolução histórica até os 
dias de hoje. A partir do ingresso das mulheres no mercado de trabalho, por volta do séc. XIX, as mulheres deixam o papel de dona de casa e passam a 
ingressar nos círculos sociais sob uma nova perspectiva, doravante, com a necessidade de prover sua família. Esta então, exerce conjuntamente com o 
companheiro atividade laboral e passa a ser responsável pela mantença do lar. Contudo, apesar de está ingressando no mercado de trabalho, a mulher 
ainda exerce as mesmas atividades das quais fazia anteriormente. Se nota que a mulher, marginalizada socialmente, passou a exercer as mesmas 
atividades antes designadas aos homens. E as mulheres marginalizadas pela sociedade adentram ao mundo do crime como forma de sobrevivência. 
No Brasil, os índices de mulheres encarceradas vêm crescendo mais do que as taxas de homens em mesma situação, isso porque, “a população 
feminina nas unidades de internação cresce proporcionalmente mais que a masculina”.  Segundo, as informações do depen.gov.br no ano de 2016, 
“Entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou em 525% no Brasil, passando de 6,5 mulheres encarceradas para cada grupo de 
100 mil mulheres em 2000, para 40,6 mulheres encarceradas em 100 mil”. Dessa forma, nota-se o crescimento exacerbado do encarceramento das 
mulheres. Ademais, é cediço que o ambiente prisional de longe é o local ideal para a ressocialização. As cadeias femininas no seu início era um 
ambiente totalmente masculino, pensado ao convivo dos homens. Diante disso, desse universo masculino, como essa mulher encarcerada consegue 
atendimento médico especializado para suas necessidades tão diferentes da masculina. Esse estudo tem a ideia de descobrir como as mulheres 
encarceradas no município de Juazeiro, como tem acesso a programas de saúde primaria. A pesquisa buscará através de questionários aplicados 
conhecer a rotina de saúde que essa apenada tem acesso e como o município se capacita para prestar esse serviço. Por existir poucos ambientes 
prisionais destinados ao público feminino, a superlotação estes presentes nas cadeias femininas.  Diante deste quadro, nota-se que a mulher é vítima 
de uma política pública que já vem carregada historicamente uma vida de luta. Percebe-se que o papel do Estado negligencia a diferenciação biológica 
existente entre homens e mulheres. Além disso, é notório o descaso que faz com que as condutas adotadas pelo ente estatal em presídios femininos 
sejam pautadas a partir dos estabelecimentos prisionais masculinos, mitigando os direitos das mulheres no que tange às suas especificidades que 
menstrua, que precisa de assistência ginecológica, dentre outras. Ademais, essas mulheres desenvolvem uma invisibilidade, pois, muitas vezes, são 
esquecidas por seus companheiros, familiares e filhos. As mulheres encarceradas que adentram ao sistema prisional, não são apenas esquecidas pelo 
Estado, mas também por suas famílias. Diante deste abandono, as mulheres buscam novas relações nos presídios, o que as leva a estabelecerem 
vínculos e formar novas relações sociais que supram essa necessidade inerente ao ser humano. Através desse breve projeto, pretende-se verificar 
como se dá a vida das detentas no município de Juazeiro. Com isso, entender as mazelas que são acometidas as apenadas e buscar uma melhoria a um 
sistema tão sofrido. Conforme descrito, podemos questionar: com se estabelecem as relações sociais das mulheres encarceradas e como funciona o 
atendimento médico. Quais as políticas de saúde que essas mulheres têm acesso.
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Projeto(s) do curso: Direito

Título: A CONSTRUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS NO TRABALHO PRECARIEDADE NO TRABALHO E A CONSTRUÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS TRABALHISTA

Docente orientador: Fernanda Barcellos Mathiasi

RESUMO
Entender as transformações do trabalho, identificando o que é um "bom trabalho", "trabalho ruim" ou "trabalho precário" é fundamental para a 
regulamentação e proposição de direitos que garantam cada vez mais uma vida digna, numa perspectiva de direitos humanos do trabalho e 
consequentemente a valorização do “trabalho decente”, conceito da Organização Internacional do Trabalho. O objetivo desta pesquisa científica é 
uma discussão teórico-bibliográfica autores nacionais e internacionais, além de análise jurisprudencial dos Tribunais, que compreendem socio-
juridicamente os atributos do trabalho na sociedade contemporânea, em cada um dos elementos fundamentais de transformações sofridas neste 
mercado nos últimos anos. A partir desta ideia o presente projeto de investigação visa responder a seguinte pergunta: a partir das teorias 
internacionais sobre direitos humanos do trabalho, como se constrói essa teoria no Brasil a partir das normas constitucionais, federais, acordos 
internacionais e jurisprudências dos tribunais? Para desenvolver a investigação e responder esta pergunta os alunos trabalharão com pesquisa 
bibliográfica da Constituição Federal, leis e normas internacionais ratificadas pelo Brasil, assim como jurisprudências dos tribunais, sobre cada 
indicador que a Organização Internacional do Trabalho estabelece como trabalho decente. A ideia é desenvolver a teoria dos Direitos Humanos do 
Trabalho no Brasil explicando cada característica fundamental neste conceito, além disso apresentar jurisprudências, doutrinas e debates jurídicos que 
contribuam e esclareçam a construção deste disciplina dentro do ordenamento jurídico pátrio. Serão estudados os 12 indicadores de Direitos 
humanos no trabalho que foram desenvolvidos na tese doutoral da autora e serão estudados e desenvolvidos a partir das normas e jurisprudências do 
Brasil: 1) salários mais baixos que dos trabalhadores contratados formal ou sindicalizados; 2) salário mais baixo que o mínimo; 3) sem garantias de 
salários pelo tempo trabalhado; 4) sem garantia de continuidade no trabalho ou de receber o salário no futuro; 5) contrato sem benefícios (férias, 13°, 
INSS); 6) contratos diferentes entre trabalhadores; 7) discriminação e abuso no trabalho; 8) jornada de trabalho flexível (menor que 15 horas ou maior 
que 44 horas semanais); 9) dificuldade de capacitação, estudos ou formação profissional; 10) desigualdade de gênero; 11) participação em 
organização coletiva de trabalho e representado por ela; 12) dificuldade de buscar os direitos trabalhistas em caso de não cumprimento. Para 
desenvolver o projeto num primeiro momento uma reconstrução histórica dos direitos humanos até a ideia dos direitos humanos do trabalho, 
englobando o “trabalho decente” e suas características. Num segundo momento, uma construção bibliográfica dialogando com os conceitos de 
trabalho “bom”, “ruim” e “decente”, fazendo um contraponto ao "trabalho precário" (forma de atividade remunerada com piores condições para o 
trabalhador), para assim finalizar, sustentando a tese central de que a regulamentação dos direitos humanos do trabalho, dentro de uma sociedade 
globalizada, é um instrumento para alcançar uma sociedade mais justa através do “trabalho decente”.  Metodologicamente a pesquisa parte de um 
estudo bibliográfico, apresentando alguns dados qualitativos e quantitativos de relatórios da OIT, para construção do conceito, e num segundo 
momento será desenvolvido a partir dos 12 indicadores dos direitos humanos do trabalho a pesquisa das normas nacionais e internacionais além dos 
entendimentos dos Tribunais em súmulas e jusrisprudências para corroborar a teoria.
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Aluno: Náiguel Delgado Paiva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciana Menolli Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ester Sarzeda Valentim Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO: OS DESAFIOS DA BIOÉTICA E DO BIODIREITO FRENTE À TECNOLOGIA CRISPR-CAS9

Docente orientador: Guilherme Madeira Martins

RESUMO
No dia 07 de outubro de 2020, a Academia Sueca entregou o Prêmio Nobel de Química para duas pesquisadoras: Emmanuele Charpentier e Jennifer 
Doudna. Elas receberem o prêmio em razão da descoberta da técnica CRISPR-CAS9 (sigla em inglês para “Conjunto de Repetições Palindrômicas Curtas 
Regularmente Espaçadas”). O termo é complicado para os leigos, mas a sua implicação é de fácil compreensão: essa técnica permite a edição dos 
genes. Em termos simples, essa técnica funciona como uma “tesoura” que permite editar a sequência genética. Da mesma forma como o Word é uma 
ferramenta de edição de texto – que nos permite apagar letras, escrever novas e trocar frases de lugar –, o CRISPR-CAS9 é uma ferramenta de edição 
genética. A descoberta é revolucionária: depois de décadas de estudos e pesquisas no campo da genética, a engenharia genética pode sair das páginas 
da literatura de ficção-científica para adentrar em nosso dia a dia. É claro que ainda há um longo caminho a ser percorrido até que os cientistas 
consigam utilizar essa técnica em toda a nossa plenitude; mas, mesmo nos estágios iniciais, já paira sobre a comunidade médica um enorme 
entusiasmo, pois é possível visualizar uma cura para doenças genéticas (como a doença de Huntington e a anemia falciforme). Em maio do de 2020 
ocorreu o primeiro teste envolvendo o uso de CRISPR em seres humanos; a técnica foi utilizada para tratar um paciente que possui uma condição 
genética rara: a amaurose congênita de Leber, responsável por causar cegueira durante a infância (KULLER, 2020). O futuro é promissor. E, talvez, 
perigoso. Ao mesmo tempo em que essa técnica é revolucionária, ela também é potencialmente perigosa, pois, sendo possível editar o DNA para curar 
doenças genéticas, o que impedirá o uso dessa técnica para fins de aprimoramento humano? No futuro, os pais poderão pagar pelo uso dessa 
tecnologia para dar aos filhos mais massa muscular ou um QI mais alto? Olhando sob esse prisma, a engenharia genética mostra um potencial para 
aumentar – ainda mais – o abismo da desigualdade que já assola a sociedade. Diante de tal dilema, qual é o caminho? Proibir o uso de técnicas de 
edição genética ou pensar em limites éticos e jurídicos para o seu uso consciente e constitucionalmente viável? A presente pesquisa se filia à segunda 
opção, e irá, nesse sentido, explorar dois objetos de exame: (i) uma investigação das diretrizes já apresentadas pela doutrina nos campos da bioética e 
do biodireito e (ii) um estudo crítico sobre as legislações brasileiras e internacionais que regulamentam a prática da engenharia genética.
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Aluno: Fernanda D’arc de Paula Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Felipe Vinicius de Paula Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DIMINUIR A FILA DE PROCESSOS AGUARDANDO JULGAMENTO NO BRASIL

Docente orientador: Paula Michelle de Oliveira Assumpção

RESUMO
O presente projeto de pesquisa consiste no estabelecimento de uma leitura programada para os alunos orientados por esta professora criarem uma 
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estatística do número de processos paralisados no Brasil em fase de julgamento, aguardando decisão dos magistrados em todas as instâncias do poder 
judiciário. Enquanto isso a inteligência artificial é uma realidade que vem se inserindo em todos os campos da vida do coletivo, e não tardaria a chegar 
no judiciário, mas quais são os critérios de julgamento dessa forma de inteligência, ela substitui o julgamento e o convencimento do magistrado? E 
como será a capacidade de decisão desses “robôs”, quem será responsável pela programação destes? Como ficará o direito fundamental de acesso à 
justiça com o uso da inteligência artificial? O acesso à justiça acompanha a inevitável informatização dos processo? No dia 21/08/2020, foi publicada 
Resolução n. 332 do CNJ sobre o uso da Inteligência Artificial no Poder Judiciário. Neste, alguns critérios mínimos foram criados, como respeito aos 
direitos fundamentais, deveres de não discriminação, publicidade e transparência e segurança. Justifica-se o recorte do objeto na observação realizada 
por esta professora enquanto advogada de esferas mais carentes da cidade em que falta informação sobre tudo, sobre o processo, sua efetividade e 
também pela dificuldade clara de realização do direito e da justiça. Frisando a diferença entre um e outra. OBJETIVOS GERAIS: Registrar, mensurar a 
fila de espera de julgamento dos processos.  Quantificando a falta de informação, falta de inclusão no meio jurídico digital, com o intuito de subsidiar 
os órgãos púbicos responsáveis pela área com dados científicos para auxiliar na capacitação dos alunos e do meio jurídico na utilização da era digital. 
ESPECÍFICOS: Implementação do grupo de pesquisa que identificará os temas mais relevantes para a produção de pesquisa, debates, e artigos 
científicos na área. METODOLOGIA: Inicialmente realizar-se-á pesquisa de campo digital para coleta de dados, e nesta fase da pesquisa será utilizado o 
método exploratório. Para a elaboração do material científico os alunos produzirão debates, seminários webnários, e artigos para produção de ciência 
social aplicada.

Aluno: Laysa Guarino Teodoro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Nayara Martins De Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO LUMÍNICO FRENTE À ABNT NBR 15.575:2013 NAS EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA 
(MG)

Docente orientador: Ana Flávia Ramos Cruz

RESUMO
Nos últimos anos, o setor da construção civil no Brasil passou por inúmeros avanços. Como exemplo, destaca-se a norma de desempenho. Com a 
implantação da ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais – Desempenho iniciaram-se grandes mudanças decorrentes das exigências impostas 
pelos usuários das edificações, objetivando a garantia de segurança, de habitabilidade e de sustentabilidade. A norma determina níveis de 
desempenho a serem atingidos pela edificação e seus subsistemas, estabelecendo três níveis de avaliação: mínimo, intermediário e superior. Nesse 
contexto, este trabalho tem por objetivo principal aplicar os métodos de avaliação de desempenho lumínico em edificações habitacionais no 
município de Juiz de Fora (MG), para verificação do atendimento ou não dos critérios de exigibilidade da norma, que garantem conforto lumínico aos 
usuários e consequente conforto visual. Vários estudos na área de avaliação de desempenho lumínico tem sido desenvolvidos ao longo dos anos no 
Brasil, desde antes da implantação da norma de desempenho. A norma brasileira que era destinada a iluminância de interiores (ABNT NBR 5413:1992) 
trata da iluminação artificial. Ela foi lançada em 1992 e, em consequência disso, vários estudos começaram a ser desenvolvidos no país. Complementar 
a essa norma, adveio a norma de desempenho (ABNT, 2013), estipulando níveis de desempenho requeridos de iluminância natural e artificial. Para 
desenvolvimento da pesquisa, serão coletados dados de empreendimentos habitacionais de uma região microclimática na cidade de Juiz de Fora (a 
definir) e empregar os métodos de coleta e análise de dados definidos nesta norma, utilizando-se um medidor de luz, chamado de luxímetro. A coleta 
de dados será feita nos empreendimentos em estudo com base no método de avaliação previsto pela ABNT NBR 15.575:2013: com uso de luxímetro 
portátil, também chamado de medidor de luz. Este equipamento tem função de medir a intensidade da iluminação de forma precisa, cuja unidade de 
fluxo luminoso é conhecida como lux (lx). A coleta de dados será executada em diferentes dependências das edificações em análise, conforme 
recomendado pela norma, com coleta de dados interna e externamente aos empreendimentos, seguindo a metodologia proposta para coleta de 
dados da referida norma. Como resultados, espera-se encontrar que a norma de desempenho ainda não tem sido plenamente atendida na região de 
Juiz de Fora, mas acredita-se que houve uma evolução no que se refere ao desempenho lumínico nas edificações construídas e entregues após 2013, 
ano de implantação da norma.

E-mail: ramos.ana@estacio.br

Aluno: Deborah Oliveira Gonçalves Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CONSTRUÇÃO DE UM MICROSSISTEMA DE PARA ANÁLISE DE PERDA DE CARGA LOCALIZADA EM CONEXÕES DE PVC

Docente orientador: Jefferson da Silva Martins

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 microssistema do experimento de perda de carga, 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.
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Aluno: Carlos Eduardo Campos Teixeira Rocha Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CONSTRUÇÃO DE UM VISCOSÍMETRO DE STOKES PORTÁTIL E AUTOMATIZADO POR MEIO DE SENSORES ELETRÔNICOS

Docente orientador: Jefferson da Silva Martins

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 
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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 
viscosidade. Viscosidade , 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 viscosidade nos fluidos é de grande importância no estudo do comportamento dos líquidos. A viscosidade 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 viscosidade é a temperatura. A análise ao efeito da temperatura sobre a viscosidade 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 viscosidade tem como base a medida da resistência ao escoamento, num tubo capilar pelo movimento de um elemento através do fluido. 
Incorporado à viscosidade, 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 
viscosidade do leite (SILVA, 2013). Diante do exposto, nesse projeto, os discentes serão capacitados para construir um viscosímetro de Stokes por 
meio de sensores eletrônicos para analisar e avaliar as alterações na viscosidade em óleos e leite.

Aluno: Henrique Guilherme Guimaraes Rocha Junior Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTUDOS PARA AJUSTE DO COEFICIENTE DA EQUAÇÃO DE PERDA DE CARGA DE HAZEN-WILLIAMS AOS PARÂMETROS ESPECÍFICOS DO 
ESCOAMENTO

Docente orientador: Henrique da Silva Pizzo

RESUMO
O presente projeto de pesquisa se propõe a realizar investigação em uma equação bastante difundida para o cálculo da perda de carga em condutos 
pressurizados: a equação de Hazen-Williams. Após um breve histórico sobre sistemas de abastecimento de água e sobre o parâmetro hidráulico 
citado, é abordado que, apesar de sua grande aceitação e aplicação bastante simples, aquela equação vem sofrendo críticas. Essas são relativas à sua 
precisão quando aplicada a certos regimes de escoamento e, também, ao grau de simplificação para a entrada de dados quanto ao coeficiente de 
rugosidade que, geralmente, é tabelado em função, unicamente, do material e estado de conservação das tubulações. A pesquisa se justifica no 
sentido de que tenta fornecer mais uma contribuição na busca das causas dos referidos desvios, e na validação ou não dos resultados, com propostas 
de encaminhamentos e avanços. O objetivo é que tal coeficiente seja relacionado também às vazões e diâmetros de cada escoamento, criando-se uma 
equação geral ajustada baseada na equação de Hazen-Williams, inicialmente, gerada a partir da correlação entre 300 pontos quadridimensionais 
(vazão, diâmetro, material/estado do tubo, e coeficiente de rugosidade). Cada ponto será obtido a partir de equivalência entre perdas de carga 
genéricas obtidas pela fórmula Universal, suposta "exata", e a equação de Hazen-Williams, sendo que os cálculos serão efetuados pela planilha 
eletrônica gratuita Calc. As técnicas matemáticas a serem utilizadas para o processamento da correlação citada anteriormente, possivelmente 
interpolação polinomial, também fazem parte dos estudos da presente pesquisa. Da versão inicial da equação ajustada, tem-se em vista a realização 
de testes adicionais a fim de verificar o comportamento dos resultados comparativamente à própria equação de Hazen-Williams e à fórmula Universal. 
Daí, caso necessário, serão verificadas novas combinações e feitos novos testes de aderência, chegando-se à forma final da equação ajustada de perda 
de carga. Assim, pretende-se que os resultados sejam utilizados nas futuras aulas de Hidráulica da Instituição e sirvam para destacar e promover o 
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, inclusive com a publicação de artigos.
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RESUMO
Nos dias atuais, estudar e desenvolver materiais cimentícios mais sustentáveis é tarefa primordial para o desenvolvimento sustentável, especialmente 
no que se refere à indústria da construção civil - uma das maiores geradoras de resíduos e consumidoras de recursos naturais. O cimento é um 
material utilizado na construção civil e seu uso pode ser justificado por ele conferir uma série de características às misturas, como resistência, 
durabilidade e versatilidade. O cimento Portland é o tipo de cimento mais utilizado na construção civil, exercendo nas misturas cimentícias a função de 
aglomerante ou aglutinante. Os agregados empregados na fabricação do concreto podem ter origem natural ou artificial, sendo divididos em 
agregados miúdos e agregados graúdos. Essas misturas cimentícias são empregadas com diversas funções - estruturais ou não. Porém, pode-se 
destacar que, com o passar dos anos, a busca pela melhoria de suas propriedades tornou-se impulsionadora de pesquisas na indústria da construção 
civil. Assim, estudos de dosagem e de desenvolvimento de novos materiais e serem incorporados nessas matrizes cimentícias a fim de melhorar ou 
modificar suas propriedades tornou-se tarefa essencial no desenvolvimento tecnológico do setor da construção civil. Nesse contexto, aditivos e 
adições tem sido estudados ao longo dos anos e garantiram maior desempenho e qualidade dessas misturas, fatores fundamentais para garantia de 
vantagem competitiva das empresas construtoras frente a suas concorrentes de mercado. Atualmente vem sendo estudada a utilização de materiais 
reciclados na construção civil. O desenvolvimento de medidas mais racionais é capazes de contribuir com a redução de resíduos, além de gerar uma 
nova possibilidade de utilizar diversos materiais de forma prática e sustentável. Assim, desenvolver pesquisas voltadas para a redução da exploração 
de recursos naturais - agregados naturais - e reciclagem de resíduos sólidos advindos de outras indústrias, como os resíduos de garrafas PET 
(politeraftalado de etileno) trituradas, é tarefa primordial para o desenvolvimento sustentável de um país, sendo este resíduo objeto de estudo deste 
trabalho. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a influência do uso de agregado de garrafa PET triturada em substituição aos agregados 
convencionais em concretos de classe C30 (resistência de 30 MPa aos 28 dias de idade). Assim, serão desenvolvidas diferentes dosagens: concreto de 
referência e concreto com substituição de agregados convencionais por agregado de PET triturado em 5%, 10%, 15% 20%, 25% e 50%. Serão 
desenvolvidos ensaios para avaliar a consistência e a trabalhabilidade das misturas, além da resistência a compressão, absorção de água e índice de 
vazios, segundo normas de referência. A partir das referências bibliográficas, acredita-se que haverá uma perda de resistência a compressão e ganho 
de absorção de água nas dosagens com maior substituição. Porém, acredita-se que os valores encontrados atenderão aos critérios normativos, de 
modo que esse concreto sustentável possa ser empregado na construção civil, tendo garantida sua qualidade e durabilidade.
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JUIZ DE FORA/MG NO ENSINO REMOTO

Docente orientador: Karla Aparecida Gabriel

RESUMO
O Covid-19 mudou o cenário de toda a sociedade. Desde março de 2020, a pandemia e os protocolos de saúde fez com que  a sociedade vivenciasse o 
isolamento e o distanciamento social. Diante disso, as escolas suspenderam o ensino presencial e consequentemente, surgiram muitos desafios para 
esse momento. As escolas, professores, famílias e estudantes precisaram se reinventar. Nesse momento, as dificuldades e as fragilidades das 
instituições escolares enfrentadas presencialmente foram expostas e ressaltadas no espaço virtual. Os alunos com deficiência ou transtorno de 
aprendizagem que enfrentavam barreiras arquitetônicas e de aprendizagem passam agora também, a contar com a exclusão digital e/ou com 
barreiras de acessibilidade a comunicação, a metodologia, ao uso de recursos e de adaptações. Como as escolas e as redes de ensino se adaptaram e 
transformaram os seus saberes e fazeres metodológicos diante desse cenário? Como o direito à educação dos alunos PCD foi pensado e ofertado aos 
estudantes? Já se sabe que a escolarização das Pessoas com Deficiência (PCD) está atrelado as mudanças do sistema educacional, visando a garantia 
dos direitos humanos que buscam ratificar o respeito às diferenças e o direito à educação. Para tanto, as metodologias pedagógicas devem ser 
pensadas para minimizarem às barreiras para a plena participação de todos e de todas as alunas nas instituições escolares e não escolares. A 
escolarização e o ensino de alunos PCD são pensados e  realizados de uma forma bancária, através de adaptações, flexibizações e mudanças no 
currículo e nas atividades dos conteúdos. Pensamos que esse tipo de ensino não cabe mais nos dias atuais e nem atendem mais o público alvo da 
Educação Especial. Buscando outras metodologias nos deparamos com o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). O DUA foi pensado na plena 
participação de todos os alunos e as alunas sem dificuldade de aprendizagem, com dificuldades ou com transtornos de aprendizagem, enfim, na 
acessibilidade não somente para a aprendizagem, mas para o desenvolvimento da acessibilidade arquitetônica, longitudinal, em termos de serviços e 
de soluções de recursos. Diante disso, esse projeto fará uso de metodologias qualitativa, pois o processo é muito mais importante do que o produto e 
tornar-se possível compreender o significado que as pessoas dão as coisas, aos acontecimentos e aos objetos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). O objetivo geral 
dessa proposta é pesquisar como e de que forma os professores bidocentes e os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE)  da 
Rede Municipal de Juiz de Fora/MG,  do primeiro segmento do Ensino Fundamental I (1º a 5º ano), no contexto da pandemia, junto aos alunos e 
alunas PCD, estão realizando as mediações e intervenções para garantir uma educação inclusiva e com minimização das barreiras pedagógicas e 
digitais.  Essa pesquisa será desenvolvida em cinco etapas metodológicas: questionário para compreender a realidade das metodologias utilizadas 
durante a pandemia pelos professores bidocentes e do AEE, questionário para conhecer a realidade do aluno com deficiência, pesquisa documental 
envolvendo a Secretaria Municipal de Educação (SE) no que diz respeito as orientações perante a docência e a discência durante a pandemia,  revisão 
bibliográfica de artigos e periódicos sobre a  acessibilidade curricular e Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) nos primeiros anos do ensino 
fundamental I,  análise do uso das metodologias e recursos utilizadas para realizar a mediação e intervenção nas aulas síncronas e assíncronas. Esse 
projeto se justifica porque tem como relevância o (re)conhecimento e a propagação de experiências exitosas e inclusivas no campo educacional na 
rede municipal de Juiz de Fora/MG, bem como, atuar na formação dos acadêmicos e acadêmicas envolvidas nessa pesquisa.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DA HIDROGINÁSTICA NA DIMINUIÇÃO DA PERCEPÇÃO DA DOR EM IDOSOS

Docente orientador: Emerson Rodrigues Duarte

RESUMO
Observa-se que a hidroginástica é uma prática de atividade física que na terceira idade proporciona múltiplos efeitos benéficos para sua saúde. A 
modalidade hoje vem sendo um grande aliado para a melhoria da saúde corporal visando sempre que cada idoso apresenta doenças diferentes uns 
dos outros. Como aliada, a prática da hidroginástica pode contribuir para promoção e prevenção em saúde em seus aspectos biopsicossociais. Assim, a 
dor é um aspecto importante a ser considerado no envelhecimento. Ademais, a prática regular de atividade física contribui para a minimização das 
sensações de dores como as musculares ou articulares. Tal cuidado com a diminuição das sensações de dores também pode ser importante para a 
melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas. Observa-se que a hidroginástica é uma prática de atividade física que na terceira idade proporciona 
múltiplos efeitos benéficos para sua saúde. A modalidade hoje vem sendo um grande aliado para a melhoria da saúde corporal visando sempre que 
cada idoso apresenta doenças diferentes uns dos outros. Como aliada, a prática da hidroginástica pode contribuir para promoção e prevenção em 
saúde em seus aspectos biopsicossociais. Assim, a dor é um aspecto importante a ser considerado no envelhecimento. Ademais, a prática regular de 
atividade física contribui para a minimização das sensações de dores como as musculares ou articulares. Tal cuidado com a diminuição das sensações 
de dores também pode ser importante para a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas. O Objetivo desta pesquisa será analisar a influência da 
prática da hidroginástica na diminuição da percepção da dor em pessoas idosas. Participarão deste estudo cerca de 30 pessoas idosa com idades entre 
60 e 80 anos de ambos os sexos e praticantes de hidroginástica a mais de três meses. Para a coleta de dados, será utilizado questionário demográfico 
para obtenção de informações pertinentes ao sexo e à idade, tempo de prática e doenças crônicas, por exemplo. Para medir a percepção da dor, será 
utilizada a escala visual analógica (EVA) da dor. Esta escala, é gradua de 0 a 10, sendo “0 “ significa ausência de dor e “10” a pior dor já sentida. A dor é 
classificada em ausência de dor (0), dor leve (1-2), moderada (3-7) e intensa (8-10). Assim, pretende-se ter como resultados a influência da prática da 
hidroginástica na diminuição da percepção da dor em pessoas idosas podendo contribuir com uma abordagem multiprofissional na atenção à saúde.
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Título: REVISTA ESTAÇÃO CIENTÍFICA: OPORTUNIZANDO O DIÁLOGO ACADÊMICO – CIENTÍFICO

Docente orientador: Denise Rocha Raimundo Leone

RESUMO
Justificativa: Os periódicos são, atualmente, a principal forma de divulgação da produção científica no Brasil e no mundo. Os mesmos passam por 
processos de avaliação da qualidade, que se dá por um rigoroso processo de editoração, da periodicidade adequada e da realização de revisão por 
pares dos manuscritos submetidos à estes. Vale ressaltar que a indexação de uma revista científica a uma base de dados, também é considerada um 
fator de qualidade e amplia a visibilidade da mesma, facilitando o acesso dos leitores às publicações realizadas pela revista. O Centro Universitário 
Estácio Juiz de Fora possui um periódico para divulgação da sua produção científica, que é a Revista Estação Científica. A mesma possui periodicidade 
semestral e publica, principalmente, artigos oriundos de docentes e discentes da instituição. Neste contexto, visando ampliar a visibilidade da revista e 
oportunizar a indexação da mesma em uma base de dados, torna-se necessária a realização de um estudo descritivo sobre as publicações realizadas 
na revista desde a sua concepção, o que justifica este projeto de iniciação científica. Objetivos: Realizar uma série histórica das publicações realizadas 
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na Revista; Ampliar a visibilidade da Revista Estação Cientifica; Indexar a Revista Estação Científica em alguma base de dados; Criar um site para 
divulgação da Revista Estação Científica; Fazer um Instagram para divulgação da Revista Estação Científica. Método: Para a realização da série histórica 
será realizado um estudo transversal, descritivo e exploratório. Os dados serão coletados pelos alunos de iniciação científica, através de consulta ao 
site da revista. Para tanto, será utilizado um questionário estruturado. Para a análise descritiva dos dados será utilizado o Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versão 23.0. Resultados Esperados: Diante dos dados coletados, será produzido um artigo científico ou um editorial acerca da 
história de publicação das revista. Pretende-se, também elaborar um resumo para apresentação em evento científico. Ademais, aventa-se indexar a 
revista em uma base de dados e criar um site e instagram para ampliar a visibilidade da mesma.

Aluno: Silvia Naraiane Oliveira de Souza Lopes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ghiovana Baruzi Weitzel Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título: USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19

Docente orientador: Denise Rocha Raimundo Leone

RESUMO
No Brasil dados recentes apresentam um aumento significativo nos casos de sobrepeso e obesidade. A obesidade e o sobrepeso estão associados a 
diversas doenças crônicas não transmissíveis, podendo estar relacionada a fatores ambientais, como o sedentarismo, que é visto atualmente como um 
problema mundial de saúde. Reconhece-se que a prática sistematizada de exercícios físicos está associada a diversos benefícios ao organismo, 
podendo ser um fator protetor para uma série de males. Tornar a prática de atividade física um hábito requer a superação de barreiras. Sendo assim, o 
presente estudo terá como objetivo analisar as barreiras para a prática de exercício físico em adultos, de ambos os sexos, em condições de sobrepeso 
ou obesidade e que não praticam exercício físico. Será aplicado o Questionário de Percepção das Barreiras para prática de Atividades Físicas. 
Originalmente, esse instrumento foi idealizado para analisar as condições da população adulta. Trata-se de um instrumento com 19 itens que 
potencialmente podem dificultar o processo de tomada de decisão do indivíduo no que diz respeito à prática regular de atividade física como, jornada 
de trabalho extensa, compromissos familiares (pais, cônjuge, filho, etc.), falta de clima adequado (vento, frio, calor, etc.), falta de espaço disponível 
para a prática, falta de equipamento disponível, tarefas domésticas (para com sua casa), falta de companhia, falta de incentivo da família e/ou amigos, 
falta de recursos financeiros, mau humor, medo de lesionar-se, limitações físicas (por exemplo, muscular ou articular), dores leves ou mal-estar, falta 
de energia ( cansaço físico), falta de habilidades físicas, falta de conhecimento ou orientação sobre atividade física, ambiente insuficientemente seguro 
(criminalidade), preocupação com a aparência durante a prática e falta de interesse em praticar. A resposta é baseada numa escala do tipo Likert, que 
varia de “nunca” (0) a “sempre” (4) e a percepção de barreiras é dada pela soma dos escores das respostas. Os resultados desta pesquisa possibilitarão 
conhecer os fatores modificáveis para a prática de exercícios físicos em pessoas com sobrepeso e obesidade, contribuindo, assim, com a elaboração 
de estratégias e com a atuação do profissional de Educação Física, bem como na formatação de políticas públicas de promoção e cuidados com a 
saúde.
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Título: REABILITAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA E PULMONAR EM PACIENTES PÓS-COVID-19: UMA METANÁLISE

Docente orientador: Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa

RESUMO
INTRODUÇÃO: O SARS-CoV-2 gera algumas alterações fisiológicas a curto e ou longo prazo, essas alterações podem ser musculoesqueléticas que 
podem estar associada ao período prolongado de internação; distúrbios cardiorrespiratórios como fibrose pulmonar, insuficiência respiratória e ou 
cardíaca. Essas alterações e distúrbios acompanham o paciente após a infecção causando alterações funcionais, de atividade de vida diária e qualidade 
de vida. O SARS-CoV-2 gera algumas alterações fisiológicas a curto e ou longo prazo, sendo a maioria dos infectados 81% apresentando febre, 88,7% 
tosse, 57,6% dispneia, porém, algumas pessoas podem ter sintomas mais graves, necessitando de internação, dentre estes pacientes, 20,3% 
necessitam ser internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), principalmente por Síndrome do Desconforto Agudo Respiratório (SDRA). Porém 
outros agravamentos também foram observados, como lesão hepática aguda, lesão cardíaca aguda, lesão renal aguda e choque séptico. A 
mortalidade de pacientes críticos com COVID-19 é alta, principalmente para pacientes acima de 65 anos com comorbidades, e possui um prazo de 
sobrevivência de cerca de 1-2 semanas após admissão na UTI. Entretanto, este não é o único ponto a ser analisado dentro desta situação pandêmica. 
Após a SARS-CoV-2 e o tratamento com terapia intensiva, os indivíduos pós-alta apresentam consequências resultantes tanto de disfunções 
respiratórias quanto da longa permanência nas UTI´s. Os sintomas mais comuns são: função pulmonar reduzida, fraqueza muscular, polineuropatia do 
paciente crítico, miopatia do paciente crítico e fadiga. Desta maneira o objetivo desta metanálise é determinar um protocolo para a reabilitação 
musculoesquelética e pulmonar em pacientes pós-COVID-19. OBJETIVO: Desta maneira o objetivo desta metanálise é determinar um protocolo para a 
reabilitação musculoesquelética e pulmonar em pacientes pós-COVID-19. METODOLOGIA: Esta metanálise será realizada de acordo com o PRISMA e 
foi inscrito no PROSPERO sob o seguinte número de registro: CRD42021250815. Esta será uma meta-análise de estudos randomizados / quase-RCTs. A 
busca será realizada entre agosto e dezembro de 2021, nas bases de dados PubMed, BVS-LILACS, Scielo, Cochrane Central Register Controlled Trials, 
PEDro, Web of Science, Scopus, SPORTDiscus, ScienceDirect e Bancos de dados CINAHL. Os descritores considerados para a pesquisa serão 
determinados de acordo com o DeCS (Descritores de Ciência da Saúde), MeSH (Medical Subject Headings) e de acordo com a experiência do 
pesquisador. O operador booleano AND será usado entre os descritores e OR entre os sinônimos. Para busca dos artigos científicos empregaremos 
combinações dos seguintes descritores: COVID-19, Função Física, Função Musculoesquelética, Função Pulmonar e Reabilitação. A escala PEDro será 
utilizada para avaliação da qualidade metodológica dos estudos e a escala COCHRANE será utilizada para avaliar o risco de viés. A estatística será 
realizada através do software  RevMan5.3.
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Título: AVALIAÇÃO DE MODIFICAÇÕES NO CONSUMO ALIMENTAR, PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ESTADO NUTRICIONAL DURANTE A PANDEMIA 
DO COVID-19 EM ADULTOS DE JUIZ DE FORA, MG
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RESUMO
Justificativa: A necessidade de se conhecer o impacto da pandemia de Covid-19 sobre os comportamentos em saúde da população é justificada por 
fatores como a imprevisibilidade da duração da pandemia e das medidas implantadas para seu controle e as influências da alimentação e da prática de 
atividade física sobre a gravidade e letalidade da Covid-19. Estudos revelam mudanças no consumo alimentar nesse período, com tendência à 
diminuição no consumo de frutas, hortaliças e feijão e aumento de ultraprocessados. Adicionalmente, tem sido observada uma redução da prática de 
atividade física e aumento do comportamento sedentário. Assim, a restrição social pode influenciar a ingestão e o gasto de energia, afetando o 
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balanço energético e contribuindo para o ganho de peso durante a pandemia. Objetivo: Avaliar modificações no consumo alimentar, pratica de 
atividade física e estado nutricional e os fatores associados, durante a pandemia do COVID-19 em adultos de Juiz de Fora, MG. Metodologia: Estudo 
transversal, no qual será investigado sobre alterações no consumo alimentar, pratica de atividade física e estado nutricional, por meio de questionário 
virtual, auto preenchido por meio de celular, tablete ou computador com acesso à Internet.  Será avaliada uma amostra de conveniência por meio do 
método de amostragem do tipo “bola de neve virtual”. Serão incluídos indivíduos de 18 a 59 anos, de ambos os sexos, residentes em Juiz de Fora, 
Minas Gerais, e que aceitem participar da pesquisa. Serão avaliadas informações de identificação e socioeconômicas, como: sexo, cor, escolaridade, 
renda e situação de trabalho; informações sobre o impacto e consequências da pandemia (se teve a doença, se foi internado, perdeu algum familiar 
pela doença, se realizou/realiza isolamento social e se a pandemia afetou o trabalho/ renda); auto avaliação da saúde geral; presença de doenças 
crônicas; qualidade do sono e estado de ânimo. O estado nutricional será avaliado por meio de auto relato da altura, peso (antes e durante a 
pandemia) e percepção sobre alteração do estado nutricional. A fim de identificar possíveis justificativas para variações no peso corporal, os 
participantes também serão indagados em relação e realização de dietas e uso de medicamentos para emagrecimento e, quando presentes, a fonte 
das orientações nutricionais para tais pratica (nutricionistas, médicos, digital influencers, sites, entre outros). O consumo alimentar será investigado 
por meio de questionário de frequência alimentar (QFA) no qual será questionado: “Usualmente, antes da pandemia, em quantos dias da semana 
costumava comer esses alimentos? ” e “Durante a pandemia, você passou a comer esses alimentos em quantos dias da semana?”. No questionário são 
incluídos alimentos marcadores de alimentação saudável e não saudável. Questões sobre os estilos de vida, como hábitos de fumo, consumo de 
bebidas alcoólicas e possíveis alterações em relação ao tempo e frequência de pratica de exercícios fisicos e esportes e em relação ao tempo de tela 
(televisão, computador, celular e tablet) também serão avaliadas. As análises estatísticas serão efetuadas por meio dos softwares SPSS®. Após o 
término da pesquisa, os principais resultados serão divulgados e, a partir desses, serão realizadas atividades de educação alimentar e nutricional e em 
saúde, por meio de plataformas digitais e meios de comunicação como a redação de textos, vídeos, entrevistas e lives a fim de orientar a população 
sobre hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis.

Aluno: Rafael Carvalho De Assis Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título: INTERAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO ACADÊMICO E O AUTOCUIDADO BUCAL EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA

Docente orientador: Jocimara D. F. de Almeida

RESUMO
Justificativa: Nos dias atuais, muita atenção é dada aos fatores emocionais relacionados ao modo como os indivíduos encaram seus problemas 
cotidianos e situações desafiadoras. Esta capacidade emocional está diretamente relacionada ao desempenho cognitivo e à saúde em seu conceito 
amplo. Considerando a grande área de Saúde, aqui especificamente a Odontologia, podemos desmembrar a cognição em diferentes vertentes a serem 
avaliadas, como o desempenho em exames teóricos, a aplicação prática do conhecimento adquirido e a adoção de hábitos baseados nesses 
conhecimentos que resultem em benefícios ao próprio indivíduo. Objetivo: Avaliar a relação entre o desempenho acadêmico e as atitudes adotadas 
em relação à saúde bucal de alunos de curso de graduação em Odontologia. Metodologia: Neste estudo transversal analítico, serão avaliados 200 
indivíduos matriculados em Cursos de Graduação em Odontologia sob três aspectos: desempenho acadêmico, autocuidados bucais e senso de 
coerência. Os participantes serão avaliados através de um questionário que abordará o desempenho acadêmico em sua vertente da qualidade 
autoavaliada dos atendimentos odontológicos aos pacientes (12 perguntas), os cuidados bucais que os indivíduos praticam e os hábitos bucais 
deletérios que possuem (14 perguntas) e o senso de coerência (13 perguntas), todas elas com cinco opções de respostas estruturadas em escala likert. 
O desempenho acadêmico dos participantes também constará a avaliação do Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA). Para a aplicação do 
questionário, os participantes serão colocados em uma sala de aula nas dependências da Instituição de Ensino, que ofereça um ambiente silencioso e 
privado para o preenchimento do questionário. O desempenho acadêmico será considerado a variável dependente, sendo as outras variáveis 
independentes. Será realizada uma análise de regressão múltipla para definir a relação entre as variáveis. Resultados esperados: Espera-se verificar se 
o rendimento acadêmico está associado ao autocuidado bucal e a qualidade nos atendimentos realizados e se o senso de coerência exerce alguma 
influencia nessa relação.

E-mail: jocimarafartes@hotmail.com

Aluno: Laura Vanessa Medeiros Mendes Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabela das Graças de Almeida Rodrigues Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriel Araújo Amaral Dos Anjos Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INTERNACIONALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA POTENCIALIZAÇÃO DOS ÍNDICES  DE QUALIFICAÇÃO EM PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA 

Docente orientador: Bruno Esteves Conde

RESUMO
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 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. A internacionalização 
vem se mostrando cada vez mais relevante no que se refere ao ambiente acadêmico no Brasil . No entanto o acesso aos mecanismos de incentivo 
relevantes para atingir um maior nível de internacionalização são pouco frequentes e a inclusão ao sistema global de inovação é consideravelmente 
ineficiente no cenário nacional. A internacionalização no ensino superior é passo importante para o estabelecimento de novas diretrizes para a 
transformação da educação superior e pode proporcionar uma melhor formação profissionais com competências multiculturais e pensamento global. 
Promover ações no sentido de estimular as relações internacionais do corpo discente e docente contribuem para o desenvolvimento acadêmico, 
científico, tecnológico, cultural e pessoal de todos os envolvidos. Uma das consequências do processo de internacionalização é que as oportunidades 
para o setor privado devem se expandir e particularmente no que diz respeito à utilização de tecnologias de informação e comunicação. 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. Metodolgia: 1) Estudo de 
demandas internacionais específicas Serão levantados dados junto aos alunos da instituição, desde graduandos, pós-graduandos e docentes, quanto a 
qualificação e interesse de temas a serem explorados no quesito internacionalização. 2) Promoção de eventos internacionais Semestralmente será 
promovido um evento internacional com foco em um tema em relevância, levando-se em conta os dados obtidos na etapa de demandas. Para tal, 
haverá apresentação de trabalhos orais em língua estrangeira e de banners fruto de trabalhos acadêmicos diversos. Serão convidados professores 
e/ou pesquisadores relevantes no cenário internacional para ministrarem palestras/ aulas (videoconferência ou presencial) com abordagens 
específicas de suas áreas de conhecimento. 3) Núcleo de pesquisa internacional Pretende-se promover semanalmente encontros com docentes e 
discentes para os desenvolvimentos de pesquisas no âmbito do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, visando publicações internacionais. Tais 
encontros deverão ser realizados em língua estrangeira visando estimular aos participantes o desenvolvimento destas habilidades. Anualmente os 
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docentes participantes deverão participar de eventos internacionais com publicação de trabalhos presenciais e orais e como produto das pesquisas 
desenvolvidas no segmento do presente projeto.

Aluno: Leonardo Laurindo Cardoso Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Dener Sylvio Zague Rosa Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: O USO DE ÁLCOOL ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS

Docente orientador: Maira Leon Ferreira

RESUMO
A violência entre parceiros íntimos (VPI) é uma das mais prevalentes e endêmicas formas de violência contra a mulher. Este tipo de violência 
caracteriza-se como uma forma de violência de gênero, pois ela ocorre em razão da pessoa alvo da violência ser mulher e tem como base a 
manutenção de papéis sociais impostos a sociedade. Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar em uma lista de 83 países no índice de feminicídio, que é o 
homicídio que ocorre contra o gênero feminino motivado por violência doméstica e familiar. Diante desta problemática percebe-se a necessidade de 
refletir as motivações que levam os indivíduos a permanecer em relacionamentos potencialmente prejudiciais. Sabe-se que a violência é uma 
realidade presente ao longo da história da humanidade, em suas diversas formas e esferas de relações familiares e afetivas íntimas, sendo todas elas 
causadoras de sofrimento e inúmeros prejuízos biopsicossociais. Além da problemática da violência entre parceiros íntimos, o uso de álcool configura-
se como um grave problema de saúde pública, e estudos atuais tem relacionado o uso de álcool e a violência entre parceiros íntimos. Como se tratam 
de dois temas relevantes e atuais, faz-se necessária uma revisão sistemática atual a fim de averiguar qual é a relação entre o uso de álcool e a VPI.  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 Meta-Analyses – PRISMA a fim de constituir uma 
maior confiabilidade para o estudo. O período da revisão sistemática será de 2011 a 2021, e será realizada através da consulta de seis bases de dados: 
Medline (PUBMED), PsychInfo, Lilacs, PEPSIC e Scielo e Google acadêmico, 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.

E-mail: mleonferreira2014@gmail.com

Aluno: Victória Marques dos Anjos Azevedo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: VARIÁVEIS PSICOSSOCIAIS NO DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA RELAÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E BIOMARCADORES

Docente orientador: Caio Mendes de Freitas

RESUMO
A presente pesquisa insere-se na perspectiva da psicoimunologia e tem por objetivo investigar a sintomatologia depressiva, sua possível associação ao 
estresse psicológico e autoeficácia a marcadores endócrinos e imunológicos em pacientes com diagnóstico de 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 indivíduos com DM2, divididos em: grupo 1 – participantes com DM2 e com depressão; grupo 2 – participantes com DM2 e sem depressão. Para a 
coleta de dados será utilizado o Questionário sobre Saúde do Paciente (PHQ-2) como medida de depressão, a Escala de Estresse Percebido (PPS-10) 
para medir o estresse, e Escala de autoeficácia em diabetes – Versão curta (EAD-VC). Também serão consultados os exames de sangue recentes dos 
pacientes para identificar biomarcadores metabólicos e inflamatórios (glicemia em jejum, hemoglobina glicosilada e razões neutrófilos/linfócitos, 
plaquetas/linfócitos e monócitos/linfócitos). 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.
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Aluno: Gabriella Teixeira Bassani Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: LEI MARIA DA PENHA E SUA APLICABILIDADE: A EFICÁCIA E INEFICÁCIA NO ATENDIMENTO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ.

Docente orientador: Danyelle Marques Freire da Silva

RESUMO
O estudo abordado tem como foco a eficácia e ineficácia no atendimento da vítima de violência doméstica no município de Macapá. Mediante a essa 
preocupação observou-se várias implantações de medidas de proteção para à vítima de violência doméstica e inclusões de outros segmentos de 
gêneros na mesma, alguns chegaram a ser implantados, outros não saíram do papel. Contudo, o trabalho apresenta ainda o índice crescente dessas 
agressões após o convívio integral principalmente diante da pandemia que assola o mundo, com as vítimas tendo que conviver com seus agressores, o 
índice de violência doméstica aumentou. Percebe-se que dentro do mesmo uma vulnerabilidade da lei Maria da penha, do qual vem enfrentando 
casos mais graves, que por vezes levam a morte, também a utilizar recursos que de fato ajudarão a coibir e punir esses agressores para que as vitimas 
possam ser inseridas na sociedade sem medo de seu agressores. Com a pandemia e a flexibilização do judiciário nas audiências ficou ainda mais difícil 
o acolhimento a vítima durante esse período, muitas tendo que voltar para a residência onde se encontra o agressor pois o município de Macapá 
ainda não possui casas de apoio a essas vítimas, apenas acolhimento psicológico, grupos de apoio e assistentes sociais, mas pela situação atual as 
visitas estão suspensas, e a algumas reuniões ocorrem de forma online, na maioria das vezes sem eficácia. Dessa forma com movimentos, programas 
de proteção, palestras, políticas públicas, mesa redonda e outros nota-se que quanto maior o leque de informação sobre a lei Maria da Penha mais a 
vítima se propõe a denunciar seu agressor para que a eficácia dela seja efetivada, mas as vítimas continuam na espera de maiores acolhimentos e 
proteção do estado, pois muitas ainda temem pela sua vida e a vida se seus familiares principalmente por saber que precisará retornar ao seu 
endereço novamente, e que não terá nenhuma proteção. É extremamente importante nesse momento o acompanhamento da equipe de apoio a 
essas mulheres, é preciso enxergar a necessidade de acolhimento à vítima nesse momento, para que elas possam se sentir mais seguras para 
denunciar seus agressores.

E-mail: danyelle.silva@estacio.br

Aluno: Ana Paula Feitosa Cardoso Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Leticia Araujo Dos Santos Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Filadelfo Gomes Dos Reis Junior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: DINÂMICA EPIDEMIOLÓGICA DA HANSENÍASE NO ESTADO DO AMAPÁ, PERÍODO 2010-2020

Docente orientador: Maysa de Vasconcelos Brito 

RESUMO
A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, crônica, causada pelo Mycobacterium leprae constituindo-se importante problema de saúde 
pública pelo seu potencial estigmatizante e incapacitante. A distribuição da hanseníase é bastante heterogênea entre as regiões geográficas do Brasil, 
sendo de alta relevância conhecer o comportamento dessa doença e suas características no estado do Amapá nos últimos 10 anos, já que a região 
reúne fatores de risco importantes que favorecem a sua manutenção e não há registro de pesquisas disponíveis na literatura sobre essa temática. O 
desenvolvimento desse estudo justifica-se, pois com a caracterização de aspectos clínicos, sócio-econômicos e determinação de indicadores 
epidemiológicos específicos para a população do estado do Amapá, será possível ter maior clareza da efetividade de medidas de controle 
implementadas na última década. Dessa forma, este projeto tem como objetivo geral  avaliar a dinâmica epidemiológica da hanseníase no estado do 
Amapá no período de 2010 a 2020 e como objetivos específicos Caracterizar os casos de hanseníase no estado do Amapá quanto aos aspectos sócio-
demográficos (sexo, idade e escolaridade); Distribuir a frequência de casos de hanseníase por ano de notificação, município de residência, forma 
clínica, número de lesões, incapacidade e desfecho no estado do Amapá no período em estudo; Determinar indicadores epidemiológicos de controle 
da hanseníase no estado do Amapá no período em estudo. Para seu desenvolvimento propõe-se a realização de um estudo ecológico, descritivo, 
retrospectivo com abordagem quantitativa com base em dados secundários obtidos pelo SINAN dos casos de hanseníase no estado do Amapá no 
período de 2010 a 2020. Os dados serão distribuídos conforme variáveis de interesse por ano, sendo também calculados coeficiente de prevalência, 
coeficiente de detecção de casos novos, coeficiente de detecção de casos novos diagnosticados com grau 2 de incapacidade e percentual de cura. Os 
resultados obtidos serão organizados  em tabelas e gráficos, com o auxílio dos programas computacionais TABWIN 3.2 e Microsoft Excel, apresentados 
através de estatística descritiva simples e comparativa entre as diferentes variáveis aplicando-se teste do Qui-Quadrado.

E-mail: maysa.brito@estacio.br

Aluno: Francisco Santiago Santana Oliveira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Anna Byatriz Melo Costa Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: ESTUDO FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES INSETICIDA E REPELENTE DE EXTRATOS BRUTOS DAS ESPÉCIES OCIMUM BASILICUM 
LINN E BIDENS PILOSA LINN

Docente orientador: Lethicia Barreto Brandão

RESUMO
As espécies Ocimum basilicum Linn e Bidens pilosa Linn, conhecidas popularmente como alfavaca e picão preto, respectivamente. Pertencem à família 
Asteraceae encontrada em toda América do Sul, e o Brasil desponta como origem do centro dos gêneros mais primitivos. Entretanto, as informações 
filogenéticas, taxonômicas e quimiossistemáticas são incipientes, refletindo a presença de gêneros pouco conhecidos. Estudos etnobotânicos e 
etnofarmacêuticos indicam o interesse terapêutico de espécies dessa família por meio do uso medicinal que as comunidades tradicionais dispões em 
suas práticas sociais. As espécies das famílias Lamiaceae e Asteraceae possuem diversas atividades biológicas incluindo antimicrobiana, antioxidante, 
analgésica, anti-inflamatória, antitrombótica, antidepressiva, citotóxica e potencial entomotóxico reconhecido que servem como estratégia alternativa 
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para o controle químico do A. aegypti. Portanto, este trabalho irá contribuir para a elucidação dos grupos de metabólitos presentes nessas plantas, 
bem como para o conhecimento sobre as atividades biológicas testadas. O trabalho avaliará as propriedades presentes nos extratos etanolicos destas 
espécies através, respectivamente, de testes fitoquímicos e avaliação por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa, no intuito de 
identificar os metabolitos primários e secundários presentes nesses compostos. Além da identificação dos metabolitos, será realizado a avaliação da 
atividade larvicita, adulticida e repelente frente ao mosquito Aedes aegypti das espécies de plantas estudadas, buscando fornecer informações acerca 
de novos produtos inseticidas que garantam o controle de químico. O A. aegypti é considerado atualmente um dos principais problemas em saúde 
pública, devido ao seu papel como transmissor da dengue e febre amarela urbana. Ao longo de sua evolução, desenvolveu um comportamento 
estritamente sinantrópico e antropogênico, sendo considerada a espécie de mosquito mais dependente do ambiente urbano.

Aluno: Vinicius Pinheiro Gomes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bruna Laís Vasconcelos Ramos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título: RELAÇÃO ENTRE SÍFILIS GESTACIONAL E FAIXA ETÁRIA/NÍVEL DE ESCOLARIDADE NO ESTADO DO AMAPÁ DURANTE O PERÍODO DE 2014 A 
2020

Docente orientador: Lethicia Barreto Brandão

RESUMO
A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica causada por espiroquetas com evolução crônica Treponema pallidum. A Organização Mundial da Saúde 
estima que existam cerca de 1,5 milhões de casos mesmo com diagnóstico e tratamento simples, a prevalência anual de sífilis em mulheres grávidas 
eficaz. No Brasil, nova pesquisa mostra que tanto os casos de sífilis quanto os casos de sífilis estão aumentando gestantes (7,4 casos / 1.000 nascidos 
vivos) e sífilis congênita (4,7 casos / 1.000 casos) apesar das metas do país, nascidos vivos foram observados em 2013 e 2014. De acordo com a 
prioridade global da Organização Pan-Americana da Saúde, alcance ≤ 0,5 Casos / 1.000 nascidos vivos. No Estado do Amapá, de 2007 a 2016, um total 
de 5.703 casos foram notificados. Ocorreram 80 casos de gestantes com sífilis e 8.692 casos de sífilis congênita.  A taxa de incidência da sífilis 
congênita em Macapá, capital do Amapá, aumentou de 2008 a 2012 passando de 8,8 para 16,6 para cada mil crianças nascidas vivas. Apesar da 
implementação de políticas de saúde pública, tanto em nível municipal, da assistência à saúde materno-infantil, vários problemas ainda estão 
presentes, sendo a sífilis na gestação e a sífilis congênita agravos de grande importância. Os jovens são os principais sujeitos desta realidade, já que a 
“necessidade” que muitos sentem de correr riscos acabam associados à vulnerabilidade para com o próprio corpo, elevando, portanto, a possibilidade 
de contrair uma doença sexualmente transmissível, como a sífilis. Por isso, justifica-se a necessidade de uma melhor gestão das políticas de saúde para 
que se possa detectar falhas no manejo deste agravo e traçar intervenções eficientes. Em face ao exposto, este projeto tem a intenção de traçar um 
perfil mais atualizado sobre esse problema de saúde e ressaltar a importância do papel da educação em saúde, no objetivo de reduzir a incidência de 
sífilis em gestantes e sífilis congênita no munícipio de Macapá, Amapá.

E-mail: lethiciabrandao12@gmail.com

Aluno: Camila Santana Guimarães Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: BIOCONTROLE DE PATÓGENOS RESISTENTES A ANTIMICROBIANOS POR BACTERIÓFAGOS E BACTÉRIAS ÁCIDO-LÁTICAS EM PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE MACAPÁ-AMAPÁ

Docente orientador: Antonio Carlos Freitas Souza

RESUMO
A resistência antimicrobiana (RA) é considerada um dos desafios aos sistemas de saúde contemporâneos, acredita-se que 700 mil mortes sejam 
causadas anualmente pela resistência aos antimicrobianos, nessa perspectiva é possível prospectar que até 2050 a RA poderá causar mais mortes que 
o câncer. Como a tecnologia para produção de novos fármacos não acompanha a dinamicidade e evolução dos microrganismos, as pesquisas nas 
ciências direcionadas ao reconhecimento da biodiversidade e bio-prospecção de novos produtos naturais com atividade antimicrobiana, são 
fundamentais para combater o problema da resistência microbiana. O objetivo deste estudo é elaborar uma suspensão de bacteriófago associado à 
bactéria ácido-lática que reduza a carga microbiana de patógenos resistentes aos antimicrobianos provenientes de produtos de origem animal 
comercializados na cidade de Macapá-Amapá. De forma concomitante, será realizado o isolamento prospecção e caracterização in vitro de cepas 
ácido-láticas com potencial probiótico; e bacteriófagos especialmente os capazes de lisar patógenos veiculados por alimentos. Após os testes de 
antagonismo com cepas padrão e cepas provenientes de alimentos, pretende-se determinar sua eficiência de forma isolada e combinada no 
biocontrole de patógenos resistentes. Comprovados tais parâmetros, juntamente aos ensaios in vitro e a caracterização bioquímica, morfológica e 
molecular, acredita-se ter dados suficientes para o registro de uma patente. Este será um marco para o Estado do Amapá na área de conservação de 
alimentos, sendo Estado pioneiro na elaboração de um produto com o intuito de biocontrole de patógenos resistentes em alimentos.A aplicação 
destes micro-organismos para o biocontrole de patógenos em alimentos representa uma alternativa para as abordagens tradicionais à preservação e 
segurança alimentar. Infelizmente, a maioria dos dados disponíveis na literatura é relacionada a estudos utilizando alimentos inoculados 
artificialmente. Além disso, este é um dos poucos trabalhos da região norte que contribuem para o fomento do conhecimento deste tipo de vírus na 
América do Sul, pois muitas das informações conhecidas sobre os bacteriófagos são provenientes de fagos isolados da Europa e América do Norte. Por 
isso, esta tecnologia deve ser transferida para a prática, avaliando o potencial desse biocontrole em bactérias contaminantes naturais em condições 
reais de produção de alimentos, processamento e armazenamento.

E-mail: jr_bio2005@yahoo.com.br

Aluno: Cássia Meina Marques Dos Reis Pereira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Luany Costa Ferreira Pinheiro Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO, DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DA 
CIDADE DE MACAPÁ E SEUS REFLEXOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Docente orientador: Maria das Graças Teles Martins

RESUMO
O Novo Coronavírus ou nCoV-2019 foi descoberto em 31/12/2019, após alguns casos serem registrados na China. Em março de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia e apontou que o isolamento social era uma das principais formas de prevenir a contaminação da doença. 
Como consequência, escolas foram fechadas e as aulas passaram a acontecer remotamente, afetando a saúde mental de milhares de professores no 
mundo todo, vez que estes foram obrigados a se adaptar a uma realidade totalmente diferente, em um curto período, tornando relatos de cansaço, 
frustração, estresse e ansiedade cada vez mais comuns. Nota-se ainda que o desgaste emocional desses profissionais pode refletir diretamente em seu 
desempenho profissional, prejudicando, inclusive, o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Portanto, o presente estudo faz-se relevante pois, 
não só busca compreender os impactos da pandemia do coronavírus na saúde mental dos professores, como também discute as consequências que o 
baixo desempenho desses educadores pode ter sobre o processo de aprendizagem de seus alunos. O objetivo busca analisar os impactos da Covid-19 
sobre a saúde mental dos professores de ensino médio de uma escola pública da cidade de Macapá e seus reflexos no desempenho profissional. A 
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pesquisa caracteriza-se por ser de campo quanti-qualitativa, exploratória e indutiva. Os participantes serão identificados como Professores vinculados 
à Escola Estadual Cecília Pinto, que atuam com Ensino Médio. A coleta de dados, por sua vez, acontecerá através de um Formulário Online, que será 
dividido em três seções, tendo cerca de 10 questões cada. Com o estudo, almeja-se colaborar com a comunidade científica de Psicologia, analisando 
os impactos da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos professores de Ensino Médio, de uma escola pública de Macapá. Além disso, espera-se 
discutir os reflexos desses possíveis impactos na aprendizagem dos alunos. Por fim, pretende-se construir um artigo científico e publicá-lo em uma 
revista científica de Psicologia, contribuindo para ampliação dos conhecimentos que envolvem a área da Psicologia, Psicologia Escolar, Saúde Mental, 
e outras afins.

Aluno: Gabriele Pinto De Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: CONDICIONANTES SOCIOESPACIAIS DA CRIMINALIDADE VIOLENTA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN"

Docente orientador: Douglas da Silva Araújo

RESUMO
O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, experimentou entre 2015 e 2019 uma variação nos índices de crimes violentos contra 
a pessoa e contra o patrimônio, apresentando uma tendência à queda nos últimos dois anos. Esses índices encontram-se concentrados em 
determinados bairros da capital que guardam caraterísticas sociais e econômicas comuns entre si. Nos últimos anos, têm se tornado cada vez mais 
frequentes estudos que investigam a criminalidade a partir das condicionantes existentes no espaço, considerando sua forte relação com os 
componentes sociais, espaciais e jurídicos, tendo em vista que sua manifestação espacial não ocorre de forma homogênea, variando de acordo com o 
local onde são analisadas, partindo do pressuposto que existem condicionantes (socioeconômicas, demográficas, ambientais etc.) que alteram e 
dinamizam esse fenômeno. Assim, investigar o crime sob uma perspectiva espacial favorece o embasamento de teorias que tratam sobre a dinâmica 
da criminalidade violenta. Nesse contexto, este projeto de pesquisa pretende compreender a dinâmica dos crimes violentos no município de Natal/RN, 
a partir das respostas as seguintes proposições: como se configura a geografia da criminalidade violenta nos bairros de Natal/RN, interpretada por 
meio da análise da espacialização dos crimes violentos contra a pessoa e contra o patrimônio, ocorridos no período de 2015 a 2019? Essa 
criminalidade pode ser explicada por variáveis e fenômenos socioespaciais? A hipótese deste estudo é de que variação desses crimes pode ser 
explicada com base nesses aspectos socioespaciais, justificando, assim, a importância dos estudos sobre a relação entre esses fatores e a 
criminalidade, como é o caso deste projeto de pesquisa. Metodologicamente, essa pesquisa detém caráter quali-quantitativo, considerando o 
levantamento inicial de dados a partir do qual será feita análise sobre a influência das condicionantes socioespaciais sobre a dinâmica do crime. Ao 
final, esta pesquisa pretende contribuir para a explicação das causas desse fenômeno e pretensiosamente fornecer subsídios para o desenvolvimento 
de ações pelo poder público que tenham o intuito de mitigar os efeitos de um dos maiores problemas sociais da atualidade, que é a criminalidade.

E-mail: araujo.silva@estacio.br

Aluno: Mayara Giovana Costa Pinheiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título: DIREITO PENAL NA SOCIEDADE DE RISCO EM TEMPOS DE PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS: NOVOS DESAFIOS NO PROCESSO DE 
MUTAÇÃO NA MODERNIDADE REFLEXIVA

Docente orientador: Arkeley Xenia Souza da Silva

RESUMO
Percebe-se, na sociedade contemporânea, o movimento de expansão do Direito Penal, fruto de uma Constituição da República de 1988, instituiu um 
novo modelo de Estado Social – como Estado Democrático de Direito – abrangente e também do processo da globalização. O campo penal é um 
fechado, decorrente de uma razão jurídica que pensa o Direito Penal como conjunto específico, que poucas relações têm com as demais normas do 
direito. Fato que vem contribuindo para uma real necessidade de uma prática diferenciada, dialógica e multidisciplinar, através de uma reconstrução 
crítica do direito penal e da justiça. O que constitui uma boa razão para uma re-análise da Ciência do Direito Penal, tendo em vista que tanto a 
existência, quanto a sobrevivência desta estão intimamente relacionadas às exigências de seu tempo, enquanto um fenômeno sociopolítico, que sem 
dúvida, houve avanços, porém, paradoxalmente, também, riscos e inseguranças à sociedade, em abrupta tentativa de passagem de codificação para a 
descodificação. A verificação de um rompimento com um saber jurídico cristalizado, sem meio de agir sobre uma realidade que se move intermitente 
e deixa os territórios que lhe eram atribuídos para inventar para si outros espaços, infra ou supra-estatais. Nesse ponto, surge a necessidade de uma 
expansão do Direito Penal para proteção além dos limites antes impostos. Nesta perspectiva, a proposta do respectivo Direito Penal na Sociedade de 
Risco em Tempos de Pandemia pelo novo Coronavírus: Desafios no processo de mutação na modernidade”, pretende identificar, propor e executar 
em uma perspectiva interdisciplinar do Direito Penal, partindo das características da sociedade de risco, pretende-se analisar, a relação e 
comportamento do Direito Penal, diante da modernidade tradicional e reflexiva, considerando tipos penais e jurisprudência frente ao Estado 
Constitucional de Direito na época da globalização. Desta forma, a metodologia abordará uma construção teórica e expositiva, consultando fontes, 
jurisprudências e decisões. Pretende-se promover a busca de uma reflexão crítica, com a perspectiva de compreender o papel do Direito Penal na 
regulação as relações dos indivíduos em sociedade e as relações destes com a mesma sociedade de risco, a partir de seus reflexos na proteção jurídico-
penal.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: ESTRATÉGIAS DE MARKETING VERDE NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EM JOÃO PESSOA E REGIÃO METROPOLITANA

Docente orientador: Luciane Albuquerque Sá de Souza 

RESUMO
O ato de transformar o próprio consumo está se tornando uma tendência na vida de determinadas pessoas. Antigos hábitos estão começando a ser 
deixados de lado e sendo substituídos por ações bem mais conscientes. Para estes consumidores, comprar apenas por comprar já não faz mais 
sentido; é preciso comprar com propósito. Logo, quanto maior for o nível de consciência ecológica dos consumidores maior será sua predisposição 
para escolher e comprar produtos ecologicamente corretos. Assim, algumas empresas decidiram fazer uso de estratégias baseadas no conceito do 
Marketing Verde, o qual consiste no conjunto de transações de atitudes de compras entre empresas, seus clientes e o ambiente natural, a fim de 
satisfazer necessidades e desejos dos consumidores, causando menor impacto ao meio ambiente. Para que isso aconteça, as decisões do marketing 
sustentável precisam estar baseadas nos pilares ambientais e sociais, tais como justiça social e respeito ao meio ambiente. Este projeto de pesquisa de 
Iniciação Científica tem como objetivo geral verificar quais estratégias de marketing Verde estão sendo utilizadas para comercialização de produtos 
sustentáveis no mercado de João Pessoa e região metropolitana. Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) realizar uma revisão 
da literatura acerca do Marketing Verde e do Consumo Consciente e Sustentável; b) identificar as principais marcas do Brasil que aliaram o conceito de 
produto verde ao seu portfólio; c) verificar, na rede varejista de João Pessoa e região metropolitana, quais produtos verdes estão à disposição dos 
consumidores; e d) registrar e analisar os tipos de estratégias utilizadas na rede varejista para comercializar os produtos sustentáveis. Quanto à 
metodologia adotada, será realizada uma revisão da literatura, pautada numa pesquisa bibliográfica, seguida por um levantamento e registro dos 
produtos expostos nas gôndolas dos ambientes a serem pesquisados, no caso as lojas varejistas (pequeno varejo, supermercados e hipermercados). 
Quanto aos resultados, espera-se apresentar as adaptações que as empresas estão procurando fazer nos seus produtos e nas estratégias de marketing 
para alcançar e atrair o novo mercado consumidor. Assim, pretendem contribuir com a reflexão baseada no relatório do Worldwatch Institute, de 
2010, de que existe consenso sobre a necessidade de evolução do paradigma do estilo de vida para um paradigma que incorpore comportamentos 
sustentáveis.
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Aluno: Wislyane Mariano Ferreira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jéssica Silva de Jesus Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES
Aluno: Davi de Almeida Pereira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ricardo de Mendonça Nascimento Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título: MUDANÇAS E DESAFIOS NA GESTÃO DE PESSOAS: A SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO CONTEXTO DA PANDEMIA PELA COVID-
19

Docente orientador: Rosângela Guimarães de Oliveira

RESUMO
A saúde mental dos profissionais de saúde foi atingida de forma significativa durante a pandemia. O medo, a incerteza, a insegurança de 
contaminação, o sentimento e a vontade de fazer tudo por aqueles que necessitavam de cuidados, além do “ver a morte diante de si” causou 
situações de sofrimento emocional, mental e psicológico nas diversas categorias da saúde, que não desistiram de salvar vidas. A gestão de pessoas 
também trabalha as práticas que são utilizadas para guiar o comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente laboral. Deve-se se fazer 
presente a motivação aos colaboradores, independente da situação que estejam enfrentando. Diante disso, a gestão de pessoas atua 
estrategicamente, buscando conciliar dificuldade e bem-estar dos trabalhadores. Assim, justifica-se o estudo, visto ser a gestão de pessoas a área que 
deve estar diretamente ligada à saúde do trabalhador, no sentido de garantir a motivação, e o bem estar do colaborador, quanto ao impacto 
provocado nas funções desses trabalhadores quando na prática laboral durante uma situação adversa como a pandemia. O objetivo principal será 
mostrar os principais desafios da gestão de pessoas e o impacto causado pela Covid-19 na saúde mental de profissionais de saúde na prática laboral. O 
estudo será do tipo exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, com base no método de revisão sistemática da literatura. 
Para desenvolvimento do estudo, serão utilizados artigos e ensaios sobre o tema proposto, 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), além de outras bases de dados 
disponíveis nos sistemas de busca. 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. Por ser uma revisão do 
tipo sistemática não envolverá estudo com seres humanos, e desta forma não necessita de submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
Contudo, os preceitos éticos, ideias e autenticidade dos autores que serão mencionados serão respeitados, com alusão e referência aos mesmos.

E-mail: rosangela.oliveira@estacio.br
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Projeto(s) do curso: Relações Internacionais

Título: A ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL DE REFUGIADOS VENEZUELANOS NO BRASIL: A FEDERALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA (2018-2020)

Docente orientador: Thalita Franciely de Melo Silva

RESUMO
Este projeto pretende analisar os eixos da Operação Acolhida, entre 2018 - ano da sua criação - até 2020, relacionadas à assistência emergencial de 
refugiados venezuelanos no Brasil.  As migrações internacionais se constituem como um fenômeno global multifacetado que implica em 
transformações sociais, econômicas, políticas e culturais nos Estados. Nesse ensejo, o deslocamento forçado é um dos desafios mais visíveis, uma vez 
que os indivíduos são obrigados a deixar seu local de origem, ultrapassando as fronteiras internacionais, em busca de segurança e proteção (SILVA, 
2014). Desse modo, podem recorrer ao status de refugiado conforme preconiza a Convenção Relativa para o Estatuto do Refugiado de 1951 ampliada 
pelo Protocolo Adicional de 1967, ao considerar a perseguição por de raça, religião, nacionalidade, filiação a um determinado grupo social ou opinião 
política como critérios elegíveis para o refúgio. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas (2020), o deslocamento forçado afeta mais de 
1% da humanidade (uma em cada 97 pessoas). Até o fim de 2019, 79,5 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas deixar suas casas, no 
qual 26 milhões são considerados refugiados. Desse número, mais de 5,4 milhões são refugiados e migrantes da Venezuela ao redor do mundo. Essas 
pessoas tem fugido desse país para escapar da violência, da insegurança e das ameaças, assim como da falta de alimentos, remédios e serviços 
essenciais, A entrada de venezuelanos no Brasil, especialmente pelo Estado de Roraima que é a principal porta de entrada daqueles que buscam apoio 
humanitário, acarretou em uma forte sobrecarga de atendimento nos serviços públicos no Estado, gerando um alerta no Governo Federal para que 
fosse implantado uma solução efetiva para essa problemática (BRASIL, 2021). Por conta disso, foi regulamentado a Operação Acolhida, a partir do 
Decreto n. 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, para simplificar as solicitações de refúgio no país e implementar planos de assistência humanitária para 
os refugiados venezuelanos (BRASIL, 2018). Isto posto, a pergunta problema norteadora deste projeto é: Quais as ações emergenciais desenvolvidas 
pela Operação Acolhida, entre 2018 à 2020, para os refugiados venezuelanos no Brasil? Além disso, cabe destacar a importância social e acadêmica do 
objeto de estudo em questão. Quanto ao primeiro, destaca-se que a Operação Acolhida, além de ser política pública para proteção dos refugiados, 
visa coordenar os atores (sociedade civil, Organizações não governamentais, instituições religiosas, entre outros) para oferecer proteção e acolhida 
humanitária em três eixos centrais: ordenamento da fronteira, acolhimento e interiorização. Quanto ao segundo, esse projeto busca contribuir para o 
debate sobre políticas públicas no campo das Relações Internacionais. Faria (2018) afirma o crescente interesse acadêmico pela questão, apesar da 
difícil a mensuração do fenômeno, que parece ter se intensificado tanto no plano internacional como no doméstico ou nacional. Por conseguinte, faz-
se necessário aprofundar este debate, 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.

E-mail: thalita.fmelo@gmail.com
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: MODELAGEM HIDROLÓGICA-HIDRÁULICA DA BACIA DO RIO JIQUIÁ CONSIDERANDO IMPACTOS DO AVANÇO DA URBANIZAÇÃO

Docente orientador: Alisson Caetano da Silva

RESUMO
A ocupação territorial urbana, sem o devido planejamento integrado das diversas infraestruturas necessárias ao desenvolvimento harmônico da 
cidade, desencadeou o surgimento de problemas de drenagem por ocasião dos eventos hidrológicos de alta intensidade. Com a expansão territorial, 
sem uma legislação e uma fiscalização que garanta o disciplinamento adequado do uso e ocupação do solo, os problemas de alagamentos e 
inundações tendem a se intensificar. A evolução das áreas impermeáveis devido ao processo de urbanização descontrolada, traz como resultado o 
desencadeamento de impactos ambientais, principalmente hidrológicos. O surgimento de centros urbanos sem o devido planejamento põe em risco o 
balanço hídrico, devido às alterações geradas no ciclo hidrológico natural. Com impermeabilização, a água não infiltra no solo e escoa superficialmente 
rumo ao sistema de drenagem urbana ou diretamente aos cursos de água (FRITZEN;  BINDA, 2011). Nos últimos anos, o Brasil e os demais países 
emergentes têm apresentado uma elevada taxa de crescimento urbano não planejado, diferente dos países desenvolvidos, nos quais há um 
planejamento no desenvolvimento das cidades. No Brasil ocorre uma ocupação desordenada, principalmente nas periferias como áreas de morro e 
ribeirinhas. O problema da urbanização já existe na Região Metropolitana do Recife (RMR), que representa 3% do território do Estado e concentra 42% 
da população do Estado e mais da metade do PIB estadual (IBGE, 2010). Tal concentração se deu de maneira desordenada e rápida, levando uma boa 
parte da população a ocupar áreas de riscos como morros e áreas ribeirinhas. Com seu processo de ocupação urbana de forma desordenada, a cidade 
conta com um sistema de drenagem natural que envolve um conjunto de bacias hidrográficas do chamado “Estuário Comum do Recife”, constituído 
pelas desembocaduras dos rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió, completado por partes das bacias hidrográficas dos rios Paratibe e Jaboatão. Estas 
áreas são zonas de planície costeira com alta probabilidade de sofrer inundações com a elevação do nível do mar. O Tejipió em conjunto com as áreas 
de drenagem dos rios Jordão/Setúbal e Jiquiá, drenam uma área de 93, 2 Km2 (Feitosa, 1988), e está localizada na Região Metropolitana do Recife. 
Drena parte dos municípios, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata. Banha cerca de 67,6 Km2 do município do Recife. O rio Tejipió possui 
uma extensão de 20 Km e têm como principal afluente o rio Jiquiá, localizado totalmente na cidade do Recife, juntos drenam quase toda zona 
urbanizada situada no setor oeste da cidade do Recife (Nascimento, 2001). E compreende 24 bairros, entre eles, Afogados, Imbiribeira, Jardim Brasil, 
Caçote, Jiquiá, Estância, Tejipió. O Rio Jiquiá encontra-se em sua maior parte em áreas urbanas, porém sua parte mais a jusante e o Canal de São 
Leopoldo, que cruza a BR 232 e segue as margens da Av. Recife até seu destino final no Rio Jiquiá, ainda possuem trechos sem a interferência urbana, 
logo é grande a preocupação da manutenção desses trechos livres de ocupações desordenadas. Dentro deste contexto, o trabalho se propõe uma 
avaliação adequada dos diferentes impactos envolvidos e das características da dinâmica de expansão urbana local. Uma ferramenta muito utilizada 
na avaliação quantitativa destes impactos é o uso de modelos computacionais de drenagem urbana. Portanto, nesse estudo, torna-se relevante a 
realização de simulações hidrológicas, tendo como área de aplicação a bacia do Rio Jiquiá, a fim de avaliar impactos e propor medidas visando o 
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desenvolvimento urbano sustentável, analisando alternativas benéficas hidrologicamente.

Aluno: Flaubert de Vasconcelos Cruz Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS HOSPITALIZAÇÕES DE DOENÇAS NÃO RELACIONADAS À INFECÇÃO POR SARS-COV-2 NO BRASIL

Docente orientador: Samara Rodrigues Bonfim Damasceno

RESUMO
Atualmente, o Brasil atravessa uma difícil crise com seu sistema de saúde, que tem feito com que um rastro de vidas seja interrompido pela COVID-19. 
Com o sistema de saúde praticamente todo voltado ao atendimento de pacientes infectados por SARS-CoV-2, aliado ao temor dos pacientes de 
contrair uma infecção para a qual não existe tratamento eficaz, além do colapso visível dos sistemas de saúde públicos e privados, o sistema de 
notificações em saúde do SUS tem registrado um número menor de procura por atendimento hospitalar de pacientes afetados por doenças não 
relacionadas à Covid-19. Esse fato pode impactar diretamente nos dados em saúde pública do Brasil, uma vez que doenças crônicas em geral quando 
não acompanhadas e tratadas adequadamente podem culminar em prejuízos clínicos significativos, piora da qualidade de vida dos pacientes e óbito. 
Assim, o presente projeto de pesquisa se faz justificado através do objetivo de avaliar o impacto da pandemia de Covid-19 nas hospitalizações de 
doenças não relacionadas à infecção por SARS-CoV-2 no Brasil durante os anos de 2019 a 2021. Os dados do perfil epidemiológico das doenças do 
aparelho circulatório, respiratório, digestivo e geniturinário, neoplasias, transtornos mentais e comportamentais, doenças endócrinas, hematológicas 
e imunitárias serão obtidos por meio de consulta às bases de dados SIH (Sistema de Informações Hospitalares do SUS) e SIM (Sistema de Informações 
de Mortalidade do SUS), disponibilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os dados sobre o número de 
casos e óbitos decorrentes da Covid-19 serão também obtidos pelo DATASUS. As variáveis analisadas serão: (1) Caráter de atendimento; (2) Regime de 
internação; (3) Faixa etária; (4) Sexo; (5) Raça; (6) Quantidade de internações; (7) Tempo médio de permanência hospitalar; (8) Valor médio dos custos 
com serviços hospitalares e (9) Quantidade de óbitos e taxas de mortalidade. Os dados obtidos serão expressos como média ± E.P.M (Erro Padrão da 
Média) ou pela mediana. A análise estatística será realizada pelo teste de análise de variância (ANOVA), seguido pelo teste de Bonferroni, sendo 
considerado estatisticamente significativo quando P<0,05. Como resultados esperados para o presente trabalho, pretendemos realizar uma análise 
retrospectiva, avaliando os dados disponíveis em plataformas confiáveis do Sistema Único de Saúde para determinar o efeito da pandemia de COVID-
19 em outras doenças de notificação nacional no Brasil, fazendo uma possível correlação com um menor registro no quesito hospitalização e procura 
dos departamentos de emergência médica, e, em contrapartida, um maior número de agravamento em saúde e óbitos, decorrente da carência 
assistencial de tais enfermidades durante os anos de pandemia (2020 e 2021), comparados ao ano imediatamente anterior sem crise sanitária (2019).
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Projeto(s) do curso: Estética e Cosmética

Título: ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO RECIFE FRENTE AO USO DE PRODUTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DURANTE A PANDEMIA DO CORANAVÍRUS

Docente orientador: Thiers Araújo Campos

RESUMO
O surgimento da pandemia da doença coronavírus de 2019 levou a uma mudança no todo ordem mundial tendo um grande impacto na dermatologia. 
A higiene eficaz das mãos, como lavagem regular das mãos e o uso de álcool-gel demonstraram diminuir a transmissão viral entre humanos. Uma 
consequência da lavagem frequente das mãos com desinfetantes solúveis em gordura, como álcool 75% ou desinfetantes à base de cloro pode levar 
ao ressecamento excessivo da pele, com rompimento da barreira cutânea.  Isso pode se manifestar como dermatite nas mãos e os indivíduos com 
predisposição a distúrbios de disfunção da barreira, como dermatite atópica, podem surgir com complicações adicionais. Devido a redução de 
consultas e procedimentos dermatológicos não essenciais, as pessoas passaram a fazer automedicação, principalmente quando consideram as 
manifestações cutâneas algo simples de tratar. Essa prática é muito utilizada em estudantes de saúde no ensino superior, baseados na autoconfiança, 
advinda do conhecimento teórico e prático observados em sala de aula e também o contato diretamente com profissionais do serviço de saúde. Nesse 
contexto, o objetivo deste estudo é avaliar a percepção de discentes de diferentes áreas e cursos do Centro Universitário Estácio do Recife, sobre o 
uso dos produtos de higienização nas mãos frente à frequência de uso, a composição destes produtos, o surgimento de dermatites provenientes do 
excesso de lavagens ou desinfecção e a prática da automedicação quando acometidos por manifestações cutâneas nas mãos. O estudo será 
caracterizado como método quantitativo, descritivo e exploratório. A pesquisa será realizada em dois momentos: A primeira fase com levantamento 
de dados de discentes do Centro Universitário Estácio do Recife e um segundo será o diagnóstico após a coleta de dados, através da construção de 
gráficos e tabelas com discussão e elaboração de artigo. O projeto somente iniciará com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 
Humanos (CEP). Os dados do estudo contribuirão para comunidade em geral, principalmente para os futuros profissionais que atuaram no serviço de 
saúde, em todos os níveis de atenção, visando a promoção, prevenção e melhoria das práticas de higienização das mãos.
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Título: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE LESÕES DE BAIXO GRAU E DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA CIDADE DO RECIFE-PE

Docente orientador: Maria Eduarda Rocha de França

RESUMO
O câncer de colo de útero é um grave problema de saúde pública que atinge as mulheres no mundo todo e tem grande possibilidade de cura quando 
diagnosticado precocemente. A taxa de mortalidade é elevada nas mais variadas faixas etárias, sendo que o pico de incidência do carcinoma in situ 
está entre 25 e 40 anos e o carcinoma invasor, entre 48 e 55 anos (INCA, 2019). A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a todos os países 
o desenvolvimento de programas de controle de câncer de colo uterino para reduzir a incidência e mortalidade associada a esta doença. No entanto, o 
sucesso de planejamento, implementação e avaliação de programas de controle do câncer necessitam da disponibilidade de dados epidemiológicos 
sobre a frequência e a distribuição em cada região fornecido por um registro de base populacional do câncer (JENSEN, 1991). Através das análises 
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epidemiológicas é possível gerar informações que sirvam de base para a prevenção, moderação e tratamento das doenças, estabelecendo prioridades 
e assim trazendo soluções para redução de casos dessa doença. Uma redução de 80% da mortalidade pode ser alcançada por meio do rastreamento 
para a detecção da doença entre mulheres assintomáticas. Esse estudo pretende contribuir para a discussão sobre o comportamento preventivo ao 
câncer de colo de útero e avaliar a prevalência de diagnósticos de lesão de baixo grau e lesões de alto grau e traçar o perfil epidemiológico dessas 
lesões na cidade de Recife - PE. Além de verificar se mesmo com diversas campanhas alertando sobre a necessidade de ter comportamentos 
preventivos para manutenção e recuperação da saúde e detecção precoce do câncer de colo de uterino, se estas campanhas têm tido adesão 
esperada neste município. Metodologia: Serão realizadas análises dos dados referentes aos laudos citológicos de cérvice uterina, por meio de 
consultas ao banco de dados do Sistema de Informação do Câncer (Siscan), pelo endereço eletrônico http://siscan.saude.gov.br. Os dados coletados 
serão do período de Agosto de 2020 a Agosto de 2022 e serão inclusos todos os registros nos quais constem as informações sobre quantidade de 
exames realizados nesse período, adequabilidade do material e diagnósticos de baixo grau, alto grau e câncer de colo de útero.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM PACIENTES COM 
CÂNCER NO GRANDE RECIFE

Docente orientador: Alexandre Lima Castelo Branco

RESUMO
Câncer é o nome dado a um grupo de doenças, onde existe um crescimento celular anormal e desordenado, que invadem órgãos e tecidos. Essas 
células tendem a serem agressivas e incontroláveis de acordo com a aceleração da divisão celular, determinando a formação de tumores que podem 
alastrar-se para outras partes do corpo. Ele manifesta-se a partir de uma alteração genética, ou seja, de uma mutação no DNA da célula, que passa a 
receber instruções erradas para as suas atividades (INCA, 2020). A mola propulsora que estrutura essa especialidade é o fato da necessidade do 
paciente precisar restaurar a sua integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas, assim como prevenir os distúrbios causados pelo tratamento 
oncológico. Sendo assim, espera-se promover uma assistência profissional mais específica através de uma assistência profissional adequada e 
específica, as exigências clínico-cinesiológico-funcionais dos pacientes que possuem débitos funcionais, decorrentes de doenças oncológicas (COFFITO, 
2009). Esse projeto justifica-se pela necessidade eminente de promover uma assistência profissional adequada e específica aos pacientes que possuem 
débitos funcionais, decorrentes de doenças oncológicas no Grande Recife. Esse projeto justifica-se pela necessidade eminente de promover uma 
assistência profissional adequada e específica, as exigências clínico-cinesiológico-funcionais dos pacientes que possuem débitos funcionais, 
decorrentes de doenças oncológicas, cuja demanda no Grande Recife mostra-se insuficiente com a oferta de serviços públicos desse tipo de 
assistência especializada. Tem como objetivo a realização de avaliações e atendimentos fisioterapêuticos de pacientes oncológicos, para atender uma 
demanda crescente de pacientes que necessitam dessa assistência, e a partir do mesmo, a iniciação e aperfeiçoamento científico teórico-prático dos 
alunos envolvidos. O projeto será realizado nas dependências da clínica escola de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Recife, dando 
prosseguimento aos atendimentos que já eram realizados no estágio supervisionado e foram suspensos, desde março de 2020 por conta da pandemia 
da COVID-19. Os pacientes serão selecionados com base nos prontuários existentes na clínica escola, bem como novos pacientes encaminhados por 
serviços de referência do Grande Recife. Após serem avaliados, seus planos de tratamento serão elaborados e dar-se-á início aos atendimentos 
semanais (duas vezes por semana), sob a supervisão do professor responsável pelo projeto, nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia, cujos 
materiais necessários para os atendimentos já se encontram à disposição, respeitando-se as normas de distanciamento e biossegurança, considerando 
também que só serão admitidos pacientes devidamente imunizados contra a COVID-19.
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Título: EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE TERAPIA POR CONTENSÃO INDUZIDA PARA MEMBRO INFERIOR EM PACIENTES PÓS-ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO CEGO

Docente orientador: Natália Feitoza do Nascimento

RESUMO
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como um dano neurológico agudo de origem vascular, que 
apresenta início súbito e com duração maior que 24 horas. O AVE representa a segunda causa de mortalidade em todo o mundo (NASB et al., 2019), e 
embora ainda haja elevado número de óbitos, expressiva parcela da população acometida, sobrevive ao dano vascular com deficiência e/ou 
incapacidade. Esta patologia cerebrovascular gera um impacto à saúde pública mundial, no Reino Unido, cerca de 8,9 bilhões por ano são gastos em 
cuidados comunitários e reabilitação de pessoas após o AVE (ETOOM et al., 2016). O sistema público brasileiro gasta em média por ano R$ 1.582,82 
em gastos diretos com pacientes acometidos por AVE em período ambulatorial, considerando as diferentes etiologias considerando as diferentes 
etiologias (REIS et al., 2016). Os déficits motores e sensoriais no membro inferior parético dos pacientes após o Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
prejudicam o desempenho em atividades funcionais, restringindo assim, a participação social desta população. As abordagens terapêuticas que visam 
restabelecer os comprometimentos gerados após o AVE, devem otimizar a capacidade de aprendizado e retenção de tarefas motoras. Além disso, as 
terapias devem ser específicas à tarefa e direcionadas a um objetivo. Apesar de relativamente recente na reabilitação neurológica, a terapia por 
contensão induzida (TCI) vem demonstrando benefícios em estudos preliminares, em virtude do seu contexto funcional, intensivo e que reforçam uma 
transferência de aprendizado clínico para as atividades de vida diária. Até o presente momento, não há ensaios clínicos controlados randomizados que 
comprovem os efeitos do protocolo da TCI no membro inferior parético de pacientes pós-AVE. Portanto, torna-se pertinente, verificar se há 
ocorrência ou não de mudanças no comportamento do membro inferior parético desses indivíduos após a intervenção. Trata-se de um ensaio clínico 
controlado randomizado e cego. Participarão do estudo 20 indivíduos de acordo com os critérios de elegibilidade e que serão randomizados e 
divididos em dois grupos de 10 participantes, sendo 10 do grupo experimental (treino com protocolo TCI) e 10 do G2, o qual representa o grupo 
controle (treino de fisioterapia convencional).  A avaliação inicial será realizada em 2 dias antes do início de período de tratamento de 15 dias úteis 
consecutivos, com os pacientes selecionados previamente mediante os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Serão coletadas informações a 
partir de uma ficha de avaliação padronizada que incluirá dados antropométricos, demográficos e clínicos. Em seguida, os participantes serão 
submetidos à avaliação por aproximadamente duas horas pelo pesquisador, utilizando-se de escalas de avaliação de tônus muscular, equilíbrio, 
marcha, comprometimento sensorial e motor e funcionalidade do membro inferior parético.  Os grupos serão reavaliados dois dias após o final do 
tratamento para comparar as medidas de resultados com a linha base dos pacientes. Além disso, será realizado um acompanhamento através da 
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avaliação após um mês da última intervenção. Os dados da amostra total serão analisados através do software estatístico Statistical Package for the 
Social Science 20.0 (SPSS). As medidas de desfecho serão analisadas por meio do teste ANOVA two-way. Espera-se que o treino com TCI seja capaz de 
proporcionar benefícios na funcionalidade do membro inferior parético dos indivíduos após o AVE.
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Título: PERCEPÇÃO DE GRADUANDOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA SOBRE A SAÚDE MENTA

Docente orientador: Dinalva Lacerda Cabral

RESUMO
A integralidade do cuidado é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), com isso, os profissionais da área estão sendo cada vez 
mais desafiados a ampliarem seus olhares clínicos para além do físico. Cada vez mais o fisioterapeuta necessita olhar além do corpo doente, pois, o ser 
humano não é uma máquina fragmentada, mas sim um ser multidimensional e biopsicossocial. Segundo Martins et al. (2016), a fisioterapia tem 
proporcionado o bem estar dos pacientes ao considerar o corpo em sua totalidade, da conexão entre físico e emocional, realizando uma assistência 
global. É sabido que diversas doenças podem repercutir com alterações psíquicas, em especial na ordem das emoções, como é o caso de um paciente 
que sofreu uma lesão medular e tem sua independência restringida. As implicações de uma lesão medular não se limitam a esfera motora, pois, 
existem reações como agressividade, insegurança, raiva, medo, ansiedade e depressão que influenciam em seu prognóstico (PUERARI et al., 2021). 
Cabe as universidades a responsabilidade na condução da formação de profissionais de saúde voltados para a solução de problemas e que consigam 
perceber e atender as necessidades biopsicossociais dos usuários. Nessa perspectiva, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a 
percepção dos graduandos do curso de fisioterapia sobre a capacidade de lidar com casos clínicos que, além de aspectos físicos, apresentam 
comprometimentos relacionados à saúde mental, ligados aos transtornos mentais. Trata-se de um estudo de campo, de natureza descritiva, com 
abordagem mista, desenvolvido de forma virtual, por meio do aplicativo WhatsApp®, e-mail e/ou ligação telefônica, com estudantes de uma 
instituição privada de ensino superior, localizada na cidade do Recife, capital de PE, Brasil. A amostra será do tipo intencional, formada por graduandos 
do curso de fisioterapia do local estudado. Serão incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou maior que 18 anos, devidamente 
matriculados e cursando entre o oitavo e o décimo período da graduação. Serão excluídos do estudo aqueles estudantes que ainda não tiveram 
alguma experiência clínica durante o processo de formação. Este projeto está sendo submetido ao edital do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) e deverá ser desenvolvido no período de agosto de 2021 a julho de 2022. Com a realização do presente estudo, pretende-se 
contribuir com a área acadêmica, considerando que existe uma escassez de informações científicas sobre a atuação da fisioterapia na área da saúde 
mental, trazendo à discussão de um tema de extrema relevância para o cenário nacional de saúde, além de vislumbrar o aprimoramento da grade 
curricular dos cursos de fisioterapia. Na clínica, espera-se trazer reflexões que colaborem para a melhoria da qualidade dos atendimentos 
fisioterapêuticos e, consequentemente, para a eficácia do tratamento e oferta de um cuidado integral.
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Título: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UMA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO DO RURAL COM A CIDADE

Docente orientador: Juciany Medeiros Araujo

RESUMO
Agroecologia tem se apresentado, como uma importante estratégia de desenvolvimento rural que a têm adotado como sistema produtivo, e busca 
explorar conhecimentos e métodos ecológicos modernos ao mesmo tempo em que mantém os aspectos de conservação dos recursos da agricultura 
tradicional local. Ela é uma ciência que proporciona o conhecimento e a metodologia necessários para desenvolver uma agricultura que é 
ambientalmente consistente, altamente produtiva e economicamente viável. O presente estudo pretende analisar como a comunicação de 
agricultores e consumidores na cidade do Recife - PE, de produtos agroecológicos, pode ser realizada nesse tempo de pandemia da Covid-19 através 
de práticas agroecológicas, da valorização dos saberes locais e da busca pela soberania alimentar para aos poucos conquistar maior autonomia. As 
estratégias diversificadas, inicialmente voltadas para a ampliação da renda, se consolidam no sentido que contribuir para que o grupo se constitua 
enquanto sujeito coletivo e aos poucos amplie suas condições de acesso a mercados, de geração de renda, de emancipação e de ressignificação do 
trabalho produtivo e reprodutivo. A partir de uma metodologia de pesquisa-ação, e tendo como instrumento central desta o uso das cadernetas 
agroecológicas, o estudo busca fomentar a participação das mulheres na ação-reflexão-ação sobre sua própria condição, entendendo que assim 
fortalecem práticas agroecológicas e fortalecem o tecido social na perspectiva da identidade territorial. Estudo de abordagem qualitativa que a partir 
da metodologia da pesquisa-ação visa aprimorar as práticas agroecológicas das(os) agricultoras(es) familiares da “produção ao comércio de 
alimentos”. Serão utilizadas para a realização da coleta de dados desse projeto de pesquisa na 1º Etapa (planejamento): o Diagnóstico Rápido 
Participativo Emancipador (DRPE) por meio da entrevista semiestruturada pelo Google Forms e análise documental. A 2º Etapa (ação): técnicas de 
áudio visuais para registro das entrevistas, com o desenvolvimento das Cadernetas Agroecológicas. A 3º Etapa (observação): elaboração vídeos e 
gravações e a 4º etapa (reflexão), pela concepção metodológica e dialética da Sistematização de Experiências com a técnica do Rio do Tempo/Rio de 
Histórias; o mapeamento dos alimentos “in natura” sazonais pela técnica do Círculo de Cultura e da análise documental. A análise dos dados será pelo 
Diário de Campo e da Técnica de Análise de Conteúdo em todas as etapas, e o produto serão cartilhas, vídeos e guias para consumidores e produtores 
agroecológicos do campo a cidade.

E-mail: juciany_medeiros@msn.com

Aluno: Laryssa Danielle Lima Agra Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jessica Carla de Oliveira Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paloma do Nascimento Dias Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tainara Kênia da Silva Freitas Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Ciências da Computação

Título: ASSISTENTE INTELIGENTE NO AUXÍLIO A ORIENTAÇÃO E COMBATE DE FAKENEWS SOBRE VACINAS

ESTÁCIO RECIFE



Docente orientador: Rafael Roque de Souza

RESUMO
O uso de tecnologia aplicada à saúde possibilita que os profissionais de saúde e a sociedade, tenham conhecimento sobre a importância da vacinação, 
em especial a vacina do COVID19, e com isso se sintam mais confiantes para tomar todas as medidas possíveis. Atualmente, o mundo encontra-se em 
um cenário atípico, em decorrência da luta no combate Fake news sobre a vacinação. A Organização Mundial de Saúde (OMS) enxerga o movimento 
antivacinação como um dos dez maiores riscos à saúde mundial. Segundo a organização, essa revolta é perigosa porque ameaça inibir o progresso 
obtido no combate a doenças imunopreveníveis. A vacinação está entre as principais conquistas da humanidade e representa o investimento em 
saúde com melhor custo-benefício para combater as doenças infecciosas que ameaçaram a humanidade durante séculos. O que torna interessante o 
uso de chatbot com interface pelo Messenger do Facebook e Telegram para melhorar a saúde de todos. O software chatbot pode responder a dúvida 
e auxiliar na orientação com mensagens estruturadas que incluem imagens, links e chamadas para botões de ação. Essa interação imita a conversa 
humana, e aproveitá-la para os serviços de saúde pode abrir novas possibilidades para divulgar informações com base em fontes confiáveis e 
conselhos de autocuidado a respeito da vacinação. Diante disto, a criação de um chatbot, irá permitir uma assistência de qualidade voltada para 
orientações sobre vacinação, com um atendimento disponível 24 horas e com capacidade de atender milhares de pacientes ao mesmo tempo. Trata-
se de uma pesquisa metodológica, que será realizada em duas fases: desenvolvimento e aplicação na sociedade. O desenvolvimento do chatbot, será 
decorrente de referências literárias relacionadas ao tema vacinação, seguidamente, a implementação será utilizando a plataforma de processamento 
de linguagem natural do Google. Para tal, participaram 2 alunos da ciência da computação. O desenvolvimento da tecnologia será realizado na 
universidade Estácio do Recife, entre agosto/2021 a julho/2022. Participarão do desenvolvimento do conteúdo protótipo duas alunas de enfermagem 
da Estácio no corrente ano. Espera-se que essas práticas, possam fornecer aos pacientes, uma orientação mais embasada cientificamente, porém com 
uma linguagem simples e de fácil compreensão, permitindo uma melhoria na orientação a respeito da vacinação e favorecer melhor qualidade de vida 
para todos.

E-mail: rafaroques@gmail.com

Aluno: Manoel Meseque Teixeira da Silva Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adilson Adriano de Matos Junior Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samuel Oliveira Bittencourt Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Devyd Silva de Santana Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: MONITORACOVID: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO MÓVEL PARA O MONITORAMENTO DE ESTUDANTES DA ESTÁCIO RECIFE DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19

Docente orientador: Lucas Sampaio Leite

RESUMO
Conforme a pandemia Covid-19 acelerou no início de 2020, instituições de ensino em todo o mundo fecharam preventivamente em um esforço para 
reduzir a transmissão e proteger alunos, professores e funcionários. Este fechamento fez com que diversas instituições optassem por novos modelos 
de ensino como o ensino remoto, semipresencial ou hibrido em substituição ao modelo de ensino presencial. Até o presente momento, os dados 
sobre Covid-19 em instituições de ensino ainda são limitados e as orientações de saúde pública conflitantes tornam a reabertura de escolas uma tarefa 
difícil. Além disso, a transmissão generalizada na comunidade e o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2 associadas a uma transmissibilidade 
elevada aumentam os desafios que as escolas enfrentam para a reabertura. Por outro lado, a vacinação de professores, estudantes e funcionários 
protegem esses indivíduos e bloqueiam a transmissão da SARS-CoV-2, além dos sintomas ocasionados pela COVID-19, tornando essencial para as 
instituições de ensino o acompanhamento da vacinação pelos seus estudantes e colaboradores. A transmissão do vírus continua generalizada, a alta 
proporção de indivíduos infectados e assintomáticos e o surgimento de novas variantes aumentam os desafios que as instituições enfrentarão ao 
reabrir para as atividades totalmente presenciais. Além disso, a proliferação de informação incorreta ou de fontes duvidosas relacionadas ao Covid-19 
vem dificultando o entendimento de toda a população quanto a real situação da pandemia e impossibilitando a inserção do indivíduo como parte da 
solução do problema. Assim, para que a população seja educada sobre medidas preventivas e comportamentais adequadas, o acesso à informação 
surge como uma estratégia relevante para o enfrentamento da pandemia. Nesse cenário, a utilização de dispositivos móveis, como smartphones, tem 
desempenhado um papel importante como meio de busca e troca de informações. Este projeto tem por objetivo a criação de um canal duplo por 
meio de uma aplicação móvel, possibilitando que estudantes e profissionais de ensino possam obter informações confiáveis baseadas nas orientações 
da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde de Brasil, além de compartilhar o seu estado de saúde e de vacinação. Para o 
desenvolvimento da aplicação serão adotadas as etapas de um processo de desenvolvimento de software conforme descritas na literatura tradicional 
da engenharia de software, compostas pelas etapas de definição de requisitos, projeto do sistema, implementação, teste e manutenção. Espera-se 
que o projeto proporcione resultados positivos tanto como estratégia de proteção e prevenção dos estudantes e profissionais através do 
fornecimento de informações confiáveis como também para um melhor entendimento do status de saúde e vacinação dos estudantes por parte da 
instituição, facilitando o planejamento de reabertura e na tomada de decisão.

E-mail: lucas.sampaio.leite@gmail.com

Aluno: Eduardo Santana Canavarro do Nascimento Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Victor Fernandes Gomes Pessoa Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ATIVISMO JUDICIAL E O “EFEITO BACKLASH”: REFLEXÃO SOBRE A TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE MINORIAS

Docente orientador: Fabiana Zacarias

RESUMO
Neoconstitucionalismo, fruto do pós-positivismo após o fim da Segunda Guerra Mundial, gerou um maior protagonismo do Judiciário (ativismo 
judicial), onde sua função não é apenas julgar. Essa função se estende na implementação dos direitos fundamentais e na consecução da função 
contramajoritária, assegurando os direitos e garantias fundamentais, com maior eficácia, das minorias.  Essa função contramajoritária é primordial 
para assegurar que as minorias não fiquem ao relento, sem terem seus direitos atendidos. Como na ADI 4.277, um caso emblemático, sobre união 
homoafetiva, onde existia a necessidade de um grupo minoritário e o Poder Legislativo se isenta por força da maioria. A atuação contramajoritária do 
Poder Judiciário, por vezes, gera um descontentamento popular. Chamamos de “efeito backlash”, que pode ser definido como uma intensa e reiterada 
rejeição pública, ou dos poderes políticos (Executivo e Legislativo), à decisão judicial, acompanhada de medidas ou movimentos de resistência para 
remover sua força normativa.  Apesar de existir mecanismos, gerados pelo “efeito backlash”, para remover a força normativa de uma decisão judicial, 
essa interferência de um Poder ao outro é limitada. O mecanismo direcionado a essa rejeição advém do poder constituinte derivado, por meio de 
Emenda Constitucional, por meio de um processo rígido de aprovação.  O protagonismo do Poder Judiciário na interpretação constitucional é 
questionável, por diversos autores nesta pesquisa mencionados, pela necessidade de melhor cumprimento do Estado Democrático de Direito. Dessa 
forma, veremos a necessidade de uma participação mais concreta, dos outros poderes, em situações em que o judiciário abusa dos limites 
constitucionais, ferindo a própria tripartição de poderes.Será objeto de análise nesta pesquisa a importância do protagonismo do Poder Judiciário na 
concretização dos direitos das minorias, por meio da função contramajoritária, e os limites do ativismo judicial. Como também a participação do 
legislador na hermenêutica constitucional, fruto do “efeito backlash” e seus malefícios e benefícios na concretização dos direitos das minorias.  Neste 
contexto, o presente estudo objetiva verificar como o fenômeno ocorre no Brasil e quais seus desdobramentos. Destaca-se que a produção teórica 
ainda é incipiente, porém na prática, especialmente ante a postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a crescente judicialização de temas 
complexos referentes a direitos fundamentais, o tema ganha relevância. Para tanto, a pesquisa analisará questões polêmicas pelo STF, a questão da 
legitimidade da decisão sem deliberação legislativa, a necessidade de discussão ou debate democrático, o enfraquecimento do legislativo e a 
transferência de funções atípicas para o judiciário. Assim, a teoria dos diálogos constitucionais é abordada para melhor reflexão do tema e alguns 
casos concretos são analisados, a fim de elucidar o estudo feito ao longo deste Projeto de Iniciação Científica.

E-mail: fabiana.zacarias@estacio.br

Aluno: Alexandre de Souza Rocha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CRIMES DE ÓDIO E DESINFORMAÇÃO  O EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Docente orientador: Fabiana Zacarias

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como problemática a análise da liberdade de expressão no contexto da sociedade globalizada e informatizada. 
Busca-se, por meio da análise do sistema normativo de proteção da liberdade de expressão, analisar os casos de colisão de direitos fundamentais 
especificamente no que tange a propagação de notícias que se desvencilham da verdade (fake news) e os discursos de ódio. O conceito de fake news é 
hoje sinônimo de desinformação, utilizado livremente pelos veículos noticiosos para indicar rumores e notícias falsas que circulam, principalmente, na 
mídia social. O objeto ao qual recai o presente projeto de pesquisa visa explorar o tema de forma a traçar uma linha que possa limitar o exercício do 
direito à liberdade de expressão, estabelecendo a divisão para que esse direito seja utilizado de forma legítima, fazendo-se necessário trazer à tona 
outros direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal, como a honra, a 
reputação, a paz social, considerando todo o conteúdo axiológico do princípio da dignidade humana. O trabalho em questão traz a problemática para 
discussão exatamente por conta da grande desinformação que vivemos no contexto digital, influenciando as pessoas a tomarem decisões que se 
formam por meio de uma notícia que não é verdadeira. Diante da crise pandêmica da COVID-19, por exemplo, é possível verificar que há, justamente 
por conta de notícias inverídicas, uma descredibilidade de cientistas e pesquisadores, principalmente no tocante a medicações que não são eficazes e 
que podem causar, inclusive, piora nos sintomas da doença. A notícia de que esses medicamentos funcionam já foram desmentidas pela própria 
fabricante do fármaco. No entanto, nega-se a própria ciência por meio da informação falsa propagada de forma exacerbada pelos meios sociais. Neste 
contexto é importante ressaltar que “Informação é poder. E o poder pode ser prejudicial em alguns casos, principalmente em relação à rapidez com 
que as novas tecnologias são introduzidas na sociedade em busca do conhecimento.” (Vive-se um momento de pós-verdade, no qual a verdade vem 
sendo banilizada. Por mais que esteja armada por um poderoso arsenal de tecnologias de informação, uma sociedade que produz uma legião de 
analfabetos funcionais é uma sociedade da desinformação. Para que cumprissem as predições dos profetas da era virtual, as tecnologias da 
informação precisariam agregar valores éticos, educacionais, sociais, humanistas, culturais, artísticos e espirituais. Além das notícias falsas, verificamos 
que há uma grande massa de ataques às pessoas, numa clara extrapolação do direito de expressar o pensamento, como nas falas do Deputado Federal 
Daniel Silveira (PSL/RJ), in verbis: “Já passou da hora de contarmos com as forças armadas. É um claro ataque ao Estado Democrático de Direito, 
ameaçando a integridade dos Poderes constituídos, além da própria integridade física de seus membros, ao qual, o mesmo faz parte por integrar o 
poder legislativo federal, enquanto membro da Câmara dos Deputados. Faz-se fundamental questionar a viabilidade de monitoração com maior 
eficiência das redes socias para evitar que notícias falsas como a do medicamento supracitado não sejam veiculadas, vez que resta evidente que tais 
informações, desprovidas de veracidade e cientificidade, podem colocar a saúde de muitas pessoas em risco. Assim sendo, torna-se necessária a 
colaboração das empresas que coordenam as redes sociais para redimensionar as Fake News, e, principalmente, repensar qual o limite da liberdade de 
expressão no Estado Democrático de Direito.

E-mail: fabiana.zacarias@estacio.br

Aluno: Ricardo Luiz Silva Caldeira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: CIDADE, SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE: OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AMBIENTAL DE APOIO A REDUÇÃO DAS ILHAS DE CALOR 
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NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Docente orientador: Rosa Sulaine Silva Farias

RESUMO
Através de levantamento bibliográfico, a presente pesquisa terá como propósito, em um primeiro momento, estudar as chamadas “ilhas de calor 
urbanas” (fenômeno climático que ocorre nas cidades, principalmente nas regiões centrais, e que faz com que a temperatura em determinados locais 
fique mais alta que a de outras localidades próximas). Buscará entender como ocorre a formação de tais ilhas, trazendo sua definição, principais 
características e seus impactos (na qualidade de vida dos moradores da cidade e no agravamento do aquecimento global). A pesquisa estudará 
também os mecanismos que possibilitam a mitigação das ilhas de calor, ou seja, os instrumentos que, quando efetivamente implementados, são 
capazes de reduzir as temperaturas dessas regiões. O trabalho citará exemplos pontuais de cidades (nacionais e internacionais) onde a implementação 
desses meios que amenizam os efeitos das ilhas de calor obteve êxito. Em um segundo momento, a pesquisa examinará os diversos regramentos da 
cidade de Ribeirão Preto, partindo do seu atual plano diretor, elaborado em 2018, para descobrir se as formas de mitigação das ilhas de calor 
encontram-se previstas nas regras municipais da cidade (sejam elas leis, decretos ou atos administrativos), com o intuito de verificar se existe um 
respaldo normativo, ou até mesmo incentivos, para a implementação desses instrumentos. O presente trabalho pode se tornar um importante 
material teórico para aqueles que desejam angariar conhecimento sobre os meios para se conseguir a redução das temperaturas nas cidades e 
principalmente na cidade de Ribeirão Preto. Esse referencial teórico poderá ser útil tanto para arquitetos e urbanistas que atuam na elaboração de 
projetos, como para os que possuem interesses na seara científica da profissão. A pesquisa poderá também servir de apoio e estímulo para nortear a 
produção dos regramentos municipais e a execução de políticas públicas que efetivamente implementam as medidas capazes de reduzirem os efeitos 
das ilhas de calor na cidade de Ribeirão Preto.

E-mail: rosa.farias@estacio.br

Aluno: André Luiz de Souza	 Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título: REPRESENTATIVIDADE NAS MARCAS E O COMPORTAMENTO DO CONSUMO NAS TRANSAÇOES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: UMA 
ANÁLISE DE DUAS MARCAS E SUAS AÇÕES NA WEB.

Docente orientador: Patrícia Cristina de Lima

RESUMO
Dentro do universo temático da representatividade, as primeiras questões que se apresentam são as lutas raciais, pelos direitos LBTQIA+, direitos 
feministas e dos indígenas. Esses grupos, que tem em comum a luta para se sobressair em uma sociedade onde são considerados inferiores no âmbito 
político e social, ganham força ao associar pontos como o preconceito racial, o machismo, a homofobia, entre outros problemas que ainda hoje são 
fortemente presentes em nossa sociedade. Representatividade é uma expressão dos interesses de um grupo, podendo ser um partido, um movimento 
ou uma nação, na figura do representante, onde o mesmo fala em nome do coletivo. A representatividade não é apenas uma organização dos grupos 
buscando a garantia dos seus direitos, mas atua na formação da identidade e subjetividade de cada integrante desse grupo. É de grande importância a 
potencialização e a representação desses grupos para que haja uma reparação entre igualdade e diferenças individuais e grupais, de forma que assim 
seja equiparada, e as oportunidades encontrem também esses grupos. O cenário pandêmico, que teve seu início em 2020, também levou a uma 
mudança no olhar da sociedade em geral sobre a importância da representatividade, especialmente quando relacionadas as transações do consumo. 
O crescente número de campanhas publicitárias que apresentaram o tema durante o período é motivo de destaque. Supõe-se que isso possa ter 
ocorrido por movimentação do consumidor, que na ocasião, sentia que as marcas deveriam movimentar-se diante do que acontecia. É possível 
perceber que a necessidade da migração para uma negociação virtual fez com que o consumidor ponderasse questões que antes não se levantavam 
nas compras físicas, entre essas questões, justamente a representatividade. Este trabalho possui como objetivo compreender quais pontos, acerca da 
representatividade, se destacam nas transações do consumo online durante o período da pandemia no Brasil. O recorte para tal estudo se dará entre 
março de 2020 e março de 2021, selecionando duas marcas de destaque para análise. A metodologia escolhida será estudo de caso.

E-mail: patricia.cristina@estacio.br

Aluno: Isabela Cristina De Campos Bernardo Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título: CIDADES FANTASMAS: UMA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA MIDIÁTICA DURANTE A GREVE DOS CAMINHONEIROS EM 2018

Docente orientador: Patrícia Cristina de Lima

RESUMO
A situação econômica do país resultou no ano de 2018 em uma das greves mais marcantes no cenário nacional do século XXI até então. A greve dos 
caminhoneiros paralisou o Brasil: a categoria foi responsável por bloquear estradas, impedir a passagem de transportes rodoviários e por 
consequência gerou comoção popular. As reivindicações por melhores condições de trabalho e estabilidade no preço do combustível – sobretudo do 
diesel – foram as principais justificativas da manifestação. A imprevisibilidade da ação por parte do governo federal e falta de comunicação com a 
classe foi percebida pela população brasileira em geral como uma forma justa de manifesto. O movimento organizado e divulgado através das redes 
sociais, como o Facebook e WhatsApp, pode ser percebido como consequência dos impactos das redes sociais e das mídias digitais no mundo 
contemporâneo. A greve foi repleta de discursos políticos e exaltação do patriotismo como saída para crise econômica vivida no país. O apelo popular 
gerado pela classe rodoviária e o apoio de meios de comunicação – em especial, portais e jornais locais, seja via internet ou físico – é o principal ponto 
a ser entendido. Entender o cenário político vivido no ano da paralisação auxilia a compreensão do apoio popular ao discurso no qual está imbuído. Os 
dez dias de greve tiveram por consequência a dificuldade de locomoção, motivado pela falta de abastecimento de combustível nos postos, assim 
como a preocupação por parte da população com a alimentação. A cultura do medo, conceito que apresenta a atuação constante das mídias em 
noticiar fatos que alimentem o estado de alerta e preocupação de seus leitores, é presente durante o período de paralisação. Porém, mesmo diante 
dessa situação, o apoio popular se mantém. Nos anos seguintes a greve de 2018, novas possibilidades de paralisação se apresentam: no mês de 
setembro do mesmo ano; no ano seguinte e em 2020, bem como em 2021 – em que a greve se inicia, porém sem o impacto pretendido. Os 
desdobramentos e conclusões indicam que a greve representa a insatisfação com o âmbito econômico, o que nem sempre tem implicações na 
política. A partir da análise de dois meios de comunicação de diferentes níveis de envolvimento – a saber, a página de notícias locais da cidade de 
Itaboraí, Itaboraí em foco, presente no Facebook com grande notoriedade local e o jornal de nível nacional e grande impacto, Folha de São Paulo – é 
possível compreender de que forma as mídias influenciam a população a apoiar ou não movimentos sociais. Os autores que escrevem sobre esse 
período embasaram a pesquisa.
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Docente orientador: Emerson Felipe Félix

RESUMO
A fim de determinar a vida útil de estruturas de concreto armado considerando o processo de corrosão das armaduras e seus efeitos deletérios sobre 
o concreto, neste trabalho serão levantadas e avaliadas algumas estratégias numéricas para simular e prever o período de iniciação e propagação da 
corrosão. As simulações serão conduzidas considerando modelos representativos do comportamento mecânico de estruturas de concreto armado 
acopladas aos mecanismos de difusão dos agentes agressivos presentes na atmosfera, a exemplo do dióxido de carbono (CO2) e dos íons cloretos (Cl-
). Para a completa simulação da vida útil, os mecanismos de difusão serão analisados em função do ambiente de exposição, baseando-se em modelos 
já existentes na literatura e por redes neurais artificiais (RNA), onde será estimada a vida útil de projeto. Para a avaliação do período de propagação, 
serão avaliados os estados limites último (ELU) e de serviço (ELS), fazendo o uso da simulação do comportamento mecânico do concreto por meio do 
método dos elementos finitos. O presente projeto tem como escopo disseminar a importância do estudo da vida útil de estruturas de concreto 
atacadas pela corrosão, indicando métodos numéricos e/ou formulações analíticas que propiciam a avaliação da deterioração de forma ágil e eficaz.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: EPIDEMIOLOGIA DE ALERGIAS RESPIRATÓRIAS E ALIMENTARES NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Docente orientador: Michelle Christiane Rodrigues Barbosa

RESUMO
A alergia é uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico contra substâncias invasoras que entram em contato com o organismo humano, 
seja por via respiratória, cutânea ou até mesmo por ingestão de alimentos. Esses alérgenos podem ser agravadas por vias respiratória ou alimentar. 
Através da ingestão de determinados alimentos como: amendoim e nozes, ou através das vias respiratórias por inalação de ácaros, poeira e alimentar. 
Dentre as doenças alérgicas, asma e rinite apresentam prevalência elevada em muitas partes do mundo. A predisposição genética e a exposição a 
vários agentes ambientais, incluindo alérgenos, endotoxina, fumaça de cigarro e outros poluentes, particularmente no primeiros   anos   de   vida,   
são   importantes   fatores   de   risco   para   sensibilização   e desenvolvimento   de   asma. Dentre os alimentos que causam alergias, um  pequeno 
grupo são mais comuns na nossa população, sendo eles: leite, ovo, soja, amendoim, nozes, peixe, marisco, trigo. São esses alérgenos responsáveis por 
certa de 90% das reações, podendo variar de leve até mesmo a um choque anafilático. Portanto, 
o diagnóstico de alergia , sendo respiratório ou alimentar, se torna importante e necessário afim de termos um tratamento prévio para evitar sintomas 
graves e até mesmo a morte.
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Título: TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: PORQUE SER UM DOADOR?”

Docente orientador: Michelle Christiane Rodrigues Barbosa

RESUMO
O transplante de medula óssea vem se tornando uma modalidade terapêutica muito importante na utilização de diversas doenças hemato-oncológicas 
e imunológicas. Assim que é definido a linha de tratamento e optado pelo transplante inicia-se a busca por um doador compatível, primeiro investiga-
se por doadores aparentados, não sendo encontrado inicia-se a busca por doadores não aparentados. No Brasil existe o REDOME- Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea, ainda pouco conhecido, isso dificulta disponibilidade de doadores compatíveis.  Devido a grande demanda de 
pacientes necessitados de transplante e a baixa disponibilidade de doadores voluntários, o objetivo desse artigo é estimular pessoas para se 
cadastrarem como doadores voluntários, para aumentar a chance dos pacientes que necessitam do transplante. Realização de entrevistas com a 
população em geral para saber o nível de conhecimento das pessoas acerca da medula óssea num contexto geral , desde a indicação das doenças, 
cadastro de doadores e processo de doação, através de um questionário on line e uma pesquisa exploratória no banco de dados do REDOME e serviço 
de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto-SP (2018-2020) de caráter informativo acerca da quantidade  de 
transplantes realizados. Segundo pesquisas realizadas a população não tem conhecimento da finalidade do transplante de medula óssea, sua 
importância para os pacientes e de como funciona todo o processo desde o cadastro no REDOME e como é feito a doação. Essa falta de informação 
dificulta a adesão dos voluntários ao programa de doação voluntária. O esclarecimento do processo do cadastro e detalhamento do procedimento 
com certeza irá alavancar o aumento no número de cadastro de doadores.  Pesquisando conclui-se que a doação de medula óssea é de uma 
importância incalculável para os pacientes portadores de doenças hematológicas que não possui doadores aparentados, ou seja, doadores 
compatíveis na família. Os resultados são notórios em relação à necessidade da conscientização da população e da necessidade das organizações 
criarem programas e campanhas de conscientização no intuito de divulgar e esclarecer todas a dúvidas da população em geral.
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Projeto(s) do curso: Medicina

Título:  
ESTUDO CLÍNICO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO AVALIANDO A GRAVIDADE DA INTERNAÇÃO DE PACIENTES INFECTADOS PELO SARS-
COV2 VACINADOS E NÃO VACINADOS

Docente orientador: Sérgio Couto Luna de Almeida

RESUMO
A doença por coronavírus de 2019 (COVID‐19), causada pelo coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS‐CoV‐2), rapidamente se tornou 
um grave problema de saúde em todo o mundo. As manifestações clínicas mais frequentes incluem febre, tosse, fadiga, expectoração, dispneia, dor na 
orofaringe, cefaleia, dor abdominal, diarreia, hiposmia e hipogeusia. Idosos e indivíduos com doenças crônicas constituem o grupo de maior risco para 
as formas moderadas e graves da doença e para o desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). O diagnóstico baseia-se 
na epidemiologia, presença de febre e sintomas respiratórios, exame de imagem dos pulmões (infiltrado em vidro fosco na tomografia 
computadorizada) e detecção de RNA viral por RT-PCR (reação em cadeia de polimerase com transcriptase reversa) em secreções das vias aéreas. Não 
há tratamento específico para a doença por COVID-19, sendo este de suporte quando os pacientes apresentam pneumonia com necessidade de 
internação hospitalar, o que levou a comunidade científica a uma corrida para o desenvolvimento de vacinas, afim de combater a pandemia, 
reduzindo a incidência de novos casos, a transmissibilidade, bem como a necessidade de internação e  gravidade de eventuais casos que ocorram 
entre pessoas vacinadas. Avaliar parâmetros clínicos de gravidade da internação por SARS-CoV-2 entre pacientes vacinados e não vacinados e sua 
correlação com o desfecho da internação. Será um estudo retrospectivo, observacional, limitado a análise de prontuários de pacientes internados com 
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diagnóstico de infecção por Covid-19 nos Hospitais Santa Lydia e Francisco de Assis no período de agosto de 2021 a janeiro de 2022. Avaliaremos por 
análise de prontuário 200 pacientes internados por COVID-19, sem qualquer interferência no tratamento que estejam recebendo. Esses pacientes 
serão divididos em dois grupos: vacinados e não vacinados. Consideraremos os seguintes desfechos primários:  necessidade e tempo de suporte 
ventilatório não-invasivo e invasivo; tempo de internação; tempo de permanência em UTI; taxa de óbito.

Aluno: Paolla Pagan M. Costa Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Laura Caixeta Lima Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luiza Ferreira Junqueira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paulo Renato Siqueira de Araujo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título:  
PARTO CIRÚRGICO: CARACTERÍSTICAS, IMPLICAÇÕES, OPINIÕES E IMPACTO DESTE PROCEDIMENTO NAS POLÍTICAS DE SAÚDE, POPULAÇÃO E 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Docente orientador: Débora Cristina Modesto Barbosa 

RESUMO
O parto cesariano vem sendo associado como desencadeador de morbidade e mortalidade relacionadas à puérpera, ao recém-nascido, e 
consequências no decorrer da vida. O número de intervenções cirúrgicas tem aumentado no passar dos anos, chegando a patamares de 60% dos 
partos em Ribeirão Preto/SP. Algumas medidas vem sendo adotadas com o intuito de frear esses indicadores, mas ainda se tem percebido valores 
expressivos, principalmente quando se compara setor público e privado. Estudar as associações entre essas variáveis se faz necessário para um melhor 
entendimento do processo desencadeador do parto cesariano, assim como propor os ajustes necessários e efetivos para sua adequação. Este estudo 
tem como objetivo investigar a associação entre as orientações recebidas pelas gestantes, parturientes e puérperas no decorrer do período 
gestacional, parto e puerpério e os desfechos quanto a via de parto e violência obstétrica, em duas maternidades, de iniciativa pública e privada, no 
município de Ribeirão Preto, no ano de 2021. Trata-se de um de coorte prospectiva, que utilizará dados secundários do E-SUS/SISPRENATAL, HYGIA e 
prontuários das maternidades MATER e Sinhá Junqueira. Será também utilizado dados primários, através de questionário semiestruturado, com 
informações sobre a gestação, parto e puerpério aplicado através de plataformas digitais. A coorte será investigada em quatro momentos: no pré-
natal realizado nas Unidades Básicas de Saúde (a partir da 27ª semana gestacional), no prénatal realizado na maternidade (projeto nascer a partir da 
36ª semana), por ocasião do parto (maternidade Mater e Sinhá Junqueira) e no puerpério tardio (até o 42 dia após o parto).Será realizado um desenho 
de estudo caso-controle aninhado à coorte na época do nascimento das crianças, para comparar os partos realizados na saúde suplementar e na 
saúde pública, além de também se realizará a classificação de Robson para avaliar, monitorar e comparar as taxas de cesáreas entre as duas 
maternidades acima citadas. Para atingir todos os objetivos, este estudo será divido em quatro planos de trabalho que são articulados entre si. A 
análise descritiva das variáveis será feita por meio do teste Quiquadrado e modelo de regressão de Poisson simples, devido a alta incidência de 
cesarianas. Posteriormente utilizar-se-á o modelo de regressão de Poisson múltipla, para ajustar possíveis efeitos de confusão.
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Título: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLARES CORRELACIONADA COM O PERFIL SOCIAL DAS FAMÍLIAS EM SERRANA – SP

Docente orientador: Renato Augusto Zorzo

RESUMO
A saúde da criança está intimamente relacionada à alimentação. Entretanto, entende-se que as práticas alimentares como amamentar e comer são 
práticas sociais. Por isso, tornase tão importante a abordagem dos aspectos nutricionais dos escolares com base no perfil social dos familiares, pois o 
processo que compreende desde a amamentação até a alimentação cotidiana da família diz respeito às experiências, valores, costumes e percepções 
próprias de cada grupo social. Desse modo, vê-se que a alimentação não pode ser abordada por uma única perspectiva, pensando apenas na 
promoção da saúde e nutrição da criança, ela deve ser analisada como um meio de construção social. Assim, a escola deve ser vista como um espaço 
privilegiado para a realização de ações de promoção de saúde e ter um papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida a partir de 
práticas alimentares mais saudáveis que respeitem a diversidade cultural, ambiental, econômica e social. Diante desse cenário, o projeto de pesquisa 
aqui proposto visa avaliar a questão nutricional de escolares correlacionando com o contexto social, no qual estão inseridos, em uma escola infantil na 
cidade de Serrana (SP), objetivando a melhoria da saúde da criança e da família, além de envolver o ambiente escolar como um espaço de convivência 
fundamental para a formação de um indivíduo saudável. Para a análise e melhor compreensão do estado nutricional dos escolares serão utilizados 
questionários para avaliar o perfil socioeconômico (nível de escolaridade, salário, quantidade de moradores por residência e quantidade de pessoas 
que contribuem para a renda familiar) das famílias de cada criança, além de uma pesquisa de campo descritiva com métodos de investigação 
quantitativa de caráter transversal. Com isso, espera-se uma relação direta do estado nutricional dos escolares com a questão socioeconômica 
familiar, para que assim possam ser feitas intervenções adequadas de acordo com o perfil de cada família, abrangendo não apenas a criança, mas sim 
todo o contexto social.
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Título: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE SIMULADOR DE BAIXO CUSTO PARA PUNÇÃO INTRAÓSSEA

Docente orientador: Rodrigo Magri Bernardes

RESUMO
A punção intraóssea é um procedimento muito utilizado em emergências onde há dificuldade em conseguir acesso à circulação sistêmica venosa, 
visando assim, agilizar o atendimento ao paciente. Apesar da escassez de estudos encontrados sobre a utilização de simuladores de punção intraóssea, 
o treinamento de habilidades para realizar procedimentos assistenciais tem sido demonstrado na literatura nacional e internacional como fator que 
beneficia o aprendizado. Todavia, embora eficiente, a realização desse procedimento encontra dificuldade no contexto prático das situações médicas 
de emergência. A falta de equipamentos para o treinamento no ensino superior e a ausência de aprendizado da técnica correta gera lacunas no 
atendimento emergencial e cotidiano em instituições médicas e fora delas. Produzir um simulador de baixa fidelidade de punção intraóssea com 
materiais de baixo custo e validar a adequação do simulador para o ensino com experts. Estudo metodológico de validação de um simulador. Será 
desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa consistirá na produção de um protótipo de um simulador de punção intraóssea de baixa fidelidade que 
se assemelha a uma perna humana onde serão utilizados materiais de baixo custo e fácil manejo. A segunda etapa será a validação do simulador para 
uso no ensino de estudantes do curso de enfermagem e medicina, médicos e enfermeiros. O Estudo será realizado no Laboratório de Habilidades de 
Simulação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, que conta com estrutura para práticas de habilidades. Os dados serão coletados por meio 
de um instrumento de coleta de dados desenvolvido pelos próprios pesquisadores e composto por duas partes. Para o processo de validação do 
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protótipo do simulador, serão selecionados experts por meio de avaliação do Currículo Lattes e indicação. Serão incluídos profissionais médicos ou 
enfermeiros, com experiência na realização do procedimento e em serviços de emergência. Serão excluídos profissionais que não responderem ao 
questionário de avaliação no tempo determinado ou de forma incompleta. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação, 
devidas adequações e futura aprovação. Os dados serão analisados por meio da estatística descritiva simples. Para validação será utilizada a 
porcentagem de concordância (PC) entre os juízes. O simulador será considerado validado para uso no ensino da habilidade de punção intraóssea se a 
PC for maior ou igual a 80% entre os juízes.

Aluno: João Vitor Veloso Simão Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Vitor Marques da Cunha Peroni Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Heloísa Moreira de Arruda Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CRISIS RESOURCE MANAGEMENT NA GRADUAÇÃO MÉDICA

Docente orientador: Rodrigo Magri Bernardes

RESUMO
A segurança do paciente, como principal aliada na qualidade do cuidado de saúde, oferece um cuidado eficaz, efetivo e apurado em elucidações 
científicas. O atendimento médico de emergência é uma situação complexa, na qual o paciente necessita de um cuidado de alta qualidade. Para evitar 
falhas é necessário, não apenas o conhecimento técnico, mas também habilitas não técnicas, como, um efetivo trabalho em equipe e comunicação 
entre os integrantes.  O Crisis resource management (CRM) é um método de treinamento que foi criado na aviação que está sendo utilizado para a 
medicina com o intuito de diminuir erros e falhas, garantindo um atendimento mais efetivo tecnicamente e socialmente, aprimorando as habilidades 
não-técnicas. Na medicina há poucos protocolos voltados para a esfera da falha humana que podem ocorrer por desconhecimento técnico, fatores 
psicológicos e comportamentais. O objetivo geral será comparar o desempenho dos participantes em ambientes simulados de emergência, antes e 
após um treinamento sobre CRM. Os objetivos específicos são avaliar o desempenho dos participantes sobre habilidades técnicas e não técnicas em 
ambientes simulados de emergência, antes e após um treinamento sobre CRM. Estudo transversal, analítico e quase-experimental com abordagem 
quantitativa, com avaliação antes e após uma intervenção em um mesmo grupo de participantes. Será investigado o efeito da variável independente 
(treinamento sobre CRM) sobre a variável dependente (desempenho dos estudantes no cenário de simulação) em uma situação controlada. Os 
participantes serão estudantes da graduação em Medicina. A amostra será por conveniência e não probabilística, composta por 30 indivíduos. Esse 
número amostral foi definido devido à capacidade física do local onde acontecerá o estudo. Serão incluídos estudantes com idade maior ou igual a 18 
anos. Serão excluídos os participantes que, durante a atividade de simulação, enfrentarem problemas técnicos nos equipamentos do cenário de 
simulação. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  O estudo será desenvolvido em uma instituição de ensino superior privada em 
laboratórios de simulação realística. Para a coleta de dados, será realizado um curso de curta duração sobre emergências médicas e avaliado o 
desempenho antes e depois da intervenção. Será utilizado um Formulário de Avaliação de Habilidades Técnicas e um Formulário de Avaliação de 
Habilidades Não-Técnicas. Os dados serão codificados e submetidos a dupla digitação em planilhas do aplicativo Microsoft Excel ®. Após correção de 
possíveis erros de digitação, será utilizado o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) para as análises. Os dados serão apresentados em 
análises descritivas (frequências absoluta e relavia e medidas de tendência central e dispersão) e as comparações de variáveis contínuas com 
distribuição normal serão analisadas por teste t de Student, e as que não cumprirem critérios de normalidade por Mann-Withney. As variáveis 
categóricas serão comparadas por Qui-quadrado de Pearson. O nível de significância considerado será de p < 0,05.
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Título: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE EM ESTUDANTES DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE RIBEIRÃO PRETO-SP

Docente orientador: Rafael Lima Kahwage

RESUMO
A má absorção à lactose é uma condição relacionada a incapacidade orgânica de digestão intestinal da molécula de lactose presente no leite e nos 
alimentos derivados do leite. A lactase pode apresentar-se com redução na sua expressão ou na sua atividade. A má absorção de lactose é a 
incapacidade de digestão da lactose relacionada a não persistência de lactase ou outras patologias intestinais. Já a intolerância à lactose é uma 
condição na qual encontrase a má absorção de lactose associada a sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos, borborigmos, diarreia e 
flatulência. A causa mais comum de má absorção à lactose é a não persistência da lactase após a infância. O início dos sintomas estão relacionados à 
produção de excesso do gás hidrogênio captado durante a aplicação do exame de teste respiratório e estão associados à elevada morbidade na 
população mundial. A prevalência mudnial de má absorção de lactose gira em torno de 68%, com maiores resultados após a aplicação do teste 
genético ao teste respiratório com hidrogênio expirado.  No Brasil, há um estudo genético que demonstra uma prevalência de má absorção de lactose 
em torno de 18 a 28%. O diagnóstico de má absorção e intolerância à lactose pode ser realizado pelo teste do hidrogênio expirado no ar após uma 
sobrecarga de lactose. O teste respiratório do hidrogênio no ar exalado é um exame altamente sensível para a detecção de intolerância a lactose e é 
pouco disponível nos centros médicos do Brasil pelo seu alto custo de aquisição. Ainda, há pouco conhecimento na prevalência da intolerância à 
lactose no Brasil, seja pela baixa disponibilidade do teste respiratório do H2 expirado, seja pela falta de reconhecimento desta doença que traz 
redução na qualidade de vida na população acometida, Analisar a prevalência de intolerância à lactose; avaliar a prevalência de má absorção de 
lactose e determinar a percepção geral de qualidade de vida pelos pacientes diagnosticados com intolerância à lactose. A população de estudo incluirá 
voluntários assintomáticos (n=15) ou com sintomas gastrointestinais há mais de 3 meses. Os participantes serão divididos em assintomáticos e 
sintomáticos. O estudo será realizado aplicando-se o teste respiratório do H2 expirado com sobrecarga de lactose e um questionário com dados de 
identificação, sintomas gastrointestinais e de qualidade de vida (SF-36) para todos os participantes do estudo.
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Aluno: Gabriella Cardana Zafani Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcos Eduardo Borges Cunha Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: EXTENDED FOCUSED ASSESSMENT WITH SONOGRAPHY FOR TRAUMA (E-FAST): ENSINO E TREINAMENTO EM AMBIENTE DE EMERGÊNCIA 
PARA O ALUNO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Docente orientador: Rafael Leme Curado

RESUMO
O ultrassom de emergência e trauma é um dos pontos mais críticos no que se refere ao desenvolvimento de novas tecnologias para diagnostico nas 
salas de urgências e emergências. Há muitos anos o ultrassom vem sendo empregado nas salas de urgência como uma ferramenta diagnóstica e em 
1980, na Alemanha, através do sistema de atendimento às emergências, ocorreu a experiência pioneira de utilização da ultrassonografia no trauma, o 
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que exigiu um programa de treinamento como pré-requisito para os médicos residentes de cirurgia a partir de 1988. Na América do Norte, esse 
método diagnóstico passou a ser utilizado de modo rotineiro na avaliação clínica das emergências em 1992, inicialmente em traumatizados e 
posteriormente nas emergências clínicas. Em 1995, após vários estudos que mostraram a utilidade do ultrassom, o Colégio Americano de Cirurgiões 
(American College of Surgeons) decidiu incluir no algoritmo de abordagem do trauma abdominal a sequência FAST (Focused Abdominal Sonogram for 
Trauma), que em 1996 foi revisada e publicada na edição do curso de Suporte Avançado de Vida no Trauma (Advanced Trauma Life Support – ATLS) de 
1997. Em 2001, o Colégio Americano de Médicos Emergencitas (American College of Emergency Physitians – ACEP) realizou uma revisão das políticas e 
diretrizes para a realização adequada do exame de ultrassom, com ênfase nos pontos críticos que os programas de treinamento de médicos que 
atuam na área de emergência precisam focar.  As recomendações gerais incluem temas amplos com o ultrassom no trauma, na gravidez, renal, 
hepatobiliar, vascular e procedimento invasivos. A formação dos médicos não radiologistas com o treinamento em ultrassonografia tem como 
objetivo principal melhorar a capacidade de diagnóstico e acelerar o tratamento de seus pacientes, considerando que o ultrassom é um procedimento 
de urgência e a disponibilidade de profissional adequadamente capacitado é o que finalmente interessa ao paciente.  A avaliação através do ultrassom 
permite definir com rapidez algumas emergências e responder perguntas básicas da prática médica diária como: se há ou não líquido livre na cavidade 
abdominal, torácica; presença de corpos estranhos, Em países da América Latina ainda não há consenso para implementação da ultrassonografia de 
emergência como um exame de extensão da avaliação clínica inicial do paciente em uma sala de urgência. Porém, a necessidade de atualização 
constante do graduando de medicina, assim como os médicos recém egressos, em relação à melhor prática médica e suas mais atuais evidências, faz 
com que o conhecimento sobre a ultrassonografia point-of-care faça parte do treinamento destes.

Aluno: Mateus Laurito Drighetti Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tatiane Coghi Roncato Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lívia Gonçalves de Lima Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Carolina M. Amaral Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PERCEPÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS PÓS CONTÁGIO COVID-19

Docente orientador: Viviane Ferreira

RESUMO
A Corona Virus Disease (COVID-19) é uma doença infecciosa causada pelo vírus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), que 
acomete, especialmente, o trato respiratório. Apresenta variável taxa de mortalidade, sendo que comorbidades prévias são consideradas fatores de 
risco e agravamento nas manifestações clínicas do quadro. Os primeiros casos do vírus surgiram em Wuhan, na China, em 2019, entretanto, o mundo 
pós-moderno vive uma pandemia dessa doença. Nesse âmbito, o presente estudo se mostra relevante, uma vez que essa temática se apresenta como 
uma problemática de saúde pública global. A identificação a prevalência e a percepção dos universitários do curso de Medicina que contraíram COVID-
19 possibilitará entender o conhecimento que este futuro profissional da área de saúde possui sobre biossegurança e como enfrentou o período da 
doença. Desta forma será possível o planejamento e desenvolvimento de ações de medidas específicas para elaboração de propostas de educação 
para este público. Identificar a prevalência dos universitários do curso de Medicina, em uma universidade privada no estado de São Paulo, que 
contraíram COVID19, aliada às percepções desses e às possíveis necessidades relacionadas ao conhecimento do tema, a fim de se ampliar medidas de 
educação na saúde. Pesquisa exploratória descritiva, de abordagem quantitativa, tendo como amostra discentes do curso de Medicina do Centro 
Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Os dados serão coletados a partir de um formulário do Google Forms, divulgado via mídias sociais – WhatsApp 
após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa em seres humanos.

E-mail: ferreiravi@hotmail.com

Aluno: Larissa Maria Borges Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Anderson Lima de Souza Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Andressa Borher Mello Pinheiro Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Helder Kennedy Anunciação de Mello Júnior Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: RAPID ULTRASOUND IN SHOCK (RUSH) PROTOCOL: PROPOSTA DE VALIDAÇÃO COMO ROTINA NA ADMISSÃO DE PACIENTES EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA ATRAVÉS DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA E TREINAMENTO PRÁTICO SIMULADO

Docente orientador: Rafael Leme Curado

RESUMO
A utilização da ultrassonografia tem conquistado cada vez mais espaço em cenários como as salas de emergências e as unidades de terapia intensiva. 
Com o passar do tempo, cada vez mais, o médico clínico, emergencista e intensivista têm utilizado essa ferramenta para auxílio ao diagnóstico em 
pacientes gravemente enfermos. Leva-se em consideração, ainda, o fato de ser um exame prático, de fácil aplicabilidade e minimamente invasivo. Há, 
por parte de alguns profissionais, ainda uma forte resistência em absorver essa prática, uma vez que o desconhecimento sobre o manejo do aparelho, 
bem como a falta de conhecimento científico sobre os principais achados ultrassonográficos. No entanto, acredita-se que tanto o exame físico quanto 
a avaliação point-of-care complementam a busca por um diagnóstico correto para melhorar o tratamento de condições críticas,Com o advento da 
ultrassonografia à beira leito, podemos diagnosticar de forma rápida condições ameaçadoras de vida, como o pneumotórax hipertensivo ou o 
tamponamento cardíaco. Podemos, ainda, desenvolver uma linha de raciocínio mais assertiva diante de pacientes com quadro de insuficiência 
respiratória aguda através de sistematização da análise ultrassonográfica desse paciente, podemos rapidamente diagnosticar causas como: 
pneumonias, tromboembolismo pulmonar, congestão pulmonar e broncoespasmo.  É possível também, diferenciar os principais tipos de choque 
circulatório, com a análise da função ventricular direita, esquerda e análise da responsividade a volume desses pacientes pela mensuração da cava 
(alternativa para o cálculo da pressão venosa central - PVC - em coluna d’água). Todavia, esta ferramenta não é infalível e pode induzir a erros 
diagnósticos se utilizada por profissionais com pouco ou sem treinamento adequado. É necessária a utilização diária e contínua da ultrassonografia 
point-of-care sob supervisão de um profissional mais experiente. Também fica clara a necessidade de uma anamnese minuciosa, um completo exame 
físico, além de exames complementares pertinentes para a condução do caso.  Dessa forma, a aplicação prática desses conceitos através do protocolo 
RUSH tem se mostrado, ao longo dos últimos anos, como uma nova modalidade de avaliação dos doentes críticos e poderia ser incorporada por todos 
os médicos que atuam em cenários de urgência, emergência e unidades de terapia intensiva.

E-mail: rlcurado@me.com

Aluno: Bianca Lemos Felix de Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOBRE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR PRIVADO.
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Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
As Instituições de Ensino Superior (IES) privadas precisaram adequar-se rapidamente ao modelo de ensino-aprendizado remoto, devido as 
recomendações de isolamento social do Governo, provocadas pela pandemia da COVID-19. Apesar da agilidade de pesquisas que estão surgindo neste 
momento, há ainda a necessidade de mais estudos para compreender melhor este período. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo 
compreender a percepção dos alunos do curso de graduação em psicologia sobre o ensino remoto emergencial em uma instituição de ensino superior 
privado. Como procedimento metodológico realizar-se-á uma entrevista, com duração de aproximadamente 60 minutos, cuja data e o horário serão 
marcados de acordo com a disponibilidade do entrevistado. Será utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado. Espera-se entrevistar três alunos 
de cada período do curso, cuja adesão será voluntária. A entrevista será realizada na própria instituição. Para a análise das entrevistas, depois de 
transcritas de suas audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo. É impossível negar as diversas mudanças que aconteceram no mundo com o 
surgimento da Pandemia Covid19. Diversos setores e serviços foram afetados. Sabe-se que na educação várias estratégias emergências foram 
implementadas, como por exemplo o ensino remoto com o intuito de dar continuidade às aulas. Experiências com a modalidade EAD foram 
aproveitadas pelas instituições de ensino, porém sabe-se que o ensino remoto não utiliza dos mesmos procedimentos da EAD. Todavia, enquanto as 
aulas presenciais não retornam este ensino e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) estão sendo utilizadas para dar continuidade 
aos processos educativos. Considerando o momento adverso em que a educação se encontra, o presente estudo se justifica pela necessidade de dar 
voz aos alunos do curso de graduação em psicologia sobre o ensino remoto e os impactos na sua vida acadêmica.

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

Aluno: Matheus Gomes Leandro	 Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE EM TEMPOS DA PANDEMIA DE COVID-19.

Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
A procura por serviços psicológicos na modalidade online tem crescido desde as primeiras regulamentações, conforme demonstram os estudos 
temáticos nesta área. Este contexto de crescimento sofreu um impacto ainda maior quando o mundo foi acometido por uma pandemia de COVID-19 
(doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2), em especial nos primeiros meses de 2020. Considerando este contexto, o objetivo deste estudo será 
realizar uma análise da produção científica acerca do atendimento psicológico on-line em tempos da pandemia de Covid-19. Como procedimento 
metodológico será realizado um levantamento nas principais bases de dados disponíveis na literatura nacional. As bases de dados pesquisadas serão o 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Além 
disso, será utilizado o buscador Google Acadêmico. O período da busca de artigos será de 2015 a 2021, cujos descritores serão: psicoterapia, 
psicoterapia online, psicoterapia on-line Brasil, pandemia, Covid-19. A primeira etapa do levantamento consistirá na reunião de artigos que podem ser 
incluídos nos critérios assumidos acima. Serão descartados textos legislativos, normas, instruções normativas, regimentos específicos, orientações e 
demais documentos. Posteriormente, será realizada uma leitura e análise dos respectivos artigos buscando identificar o tipo de contribuição que 
propiciavam ao tema.

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

Aluno: Gustavo de Oliveira Tunis                        Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PANDEMIA COVID-19: BURNOUT PARENTAL, O ISOLAMENTO SOCIAL DOS PAIS E FILHOS NO ENSINO REMOTO EM FASE DE ALFABETIZAÇÃO.

Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
A pandemia causada pelo novo coronavírus fez com que o Brasil adotasse o distanciamento e isolamento social como medida não-farmacológica para 
a contenção da disseminação da Covid-19 para que não houvesse o colapso no sistema de saúde. Por conta disto, as escolas suspenderam suas 
atividades presenciais e começaram a utilizar o ensino remoto como alternativa. Pais de crianças de 6 anos de idade, em idade de alfabetização, viram-
se com a nova rotina de home office, isolamento em suas casas e com a rotina escolar de seus filhos migrando para o universo online. Crianças nessa 
fase escolar demandam mais atenção dos pais, pois não têm maturidade suficiente para terem autonomia em seus estudos. O Burnout Parental é 
considerado como um estado intenso de esgotamento relacionado com o papel desempenhado como pais, no qual a pessoa fica emocionalmente 
distante dos filhos, dúvida da sua capacidade de ser um bom pai e se tornam cada vez menos envolvidos no relacionamento com seus filhos, fazendo 
com que não tenham mais prazer em ficar com eles. Estudos sugerem que sintomas como depressão, comportamentos compulsivos e viciantes, 
distúrbios do sono e conflitos conjugais fazem parte do quadro da síndrome. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar a existência de 
relação entre o Burnout Parental e o isolamento social dos pais, com filhos no ensino remoto em fase de alfabetização. Os dados serão coletados via 
questionário on-line, composto por 28 questões divididas nas categorias de múltipla escolha e abertas. Para as variáveis quantitativas, empreendeu-se 
análise descritiva, enquanto as questões abertas serão analisadas conforme Análise de Conteúdo.

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

Projeto(s) do curso: Direito

Título: LITIGÂNCIA CLIMÁTICA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Docente orientador: Thais Silveira Pertille

RESUMO
Descobertas cientificas, que se intensificaram a partir da segunda metade do século XX, têm redimensionado as pautas sobre os problemas ecológicos 
e demonstrado que os maiores desafios enfrentados para a manutenção das condições de vida no planeta Terra são globais. As questões decisivas para
 a contemporaneidade alertam sobre a transnacionalidade de grande parte dos seus problemas, haja vista a revolução tecnológica que redimensionou
 mercados, diminuiu distâncias e transformou em pautas globais o que até então era encarado apenas sob olhares regionais. Nesse cenário, as crises 
climáticas despontam e suscitam especial atenção das organizações políticas no intento de que medidas sejam rapidamente adotadas para fazer cessar
 as condutas antrópicas que contribuem para alterações do clima. O preciso diagnóstico científico das ações humanas que maximizam processos de 
mudança do clima e como o Direito e a política vão se relacionar com essas conclusões consubstancia demanda altamente complexa e indispensável. 
Especificamente na área do Direito, as discussões do clima começam a reverberar, ainda que haja reconhecida insuficiência dos institutos jurídicos para
 essa específica tutela. É diante desse cenário que se propõe pesquisa no intuito de investigar de que modo essas questões começam a ser tratadas 
pelo judiciário brasileiro, naquilo que parte da doutrina tem identificado como litigância climática. Por isso, o objetivo central do projeto de pesquisa 
que se apresenta reside em possibilitar que acadêmicos reflitam os institutos jurídicos trabalhados em sala a partir das especificidades dos problemas 
climáticos, aperfeiçoando sua formação e produzindo conhecimento que poderá contribuir com este importante debate que toma as pautas globais. 
Para tanto o problema que se apresenta como norte para os trabalhos que virão a ser desenvolvidos reside na seguinte questão: Os tribunais 
brasileiros já têm feito em seus julgados menção às normas jurídicas em específica incidência sobre assuntos climáticos? A pergunta, com o 
desenvolvimento da pesquisa pode proporcionar ainda outro espaço de interesse como: A partir do conceito de litigância climática quais os principais 
institutos jurídicos envolvidos na discussão e de que modo tem havido orientação principiológica para o enfrentamento do tema? A hipótese a ser 
investigada sugere que as questões do clima ainda se constituem em novidades no âmbito jurídico, havendo necessidade premente de que o assunto 
ganhe maior dimensão, sobretudo a título de compreensão das instituições acerca de se atribuir olhares contemporâneos sobre o Direito, que por ora 
não podem perder de vista as crises climáticas. A importância da pesquisa está justamente em colaborar com a necessária expansão desse assunto, 
possibilitando também aos acadêmicos envolvidos que experimentem com olhares práticos teorias e conceitos. 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.

E-mail: thaispertille@gmail.com

Aluno: Amanda Francis Kevermann Milanese Curso do aluno: Direito Situação: IC/ESTADO
Aluno: Jaqueline Francisco Mafra Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: O ESTADO INCONSTITUCIONAL DE COISAS DOS PRESÍDIOS BRASILEIROS E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
 EM SANTA CATARINA.

Docente orientador: Thais Silveira Pertille

RESUMO
O sistema penal brasileiro está estruturado sobre a lógica do que a doutrina denomina de modelo misto quanto aos fins da pena. Por esse conceito 
compreende-se que as normas penais se destinam a punir agentes que efetivem condutas proibidas, aplicando-lhes reprimendas proporcionais a sua 
culpabilidade. Essas são executadas no sentido de atingir finalidades que trafegam entre os vieses prevencionista e retributivista. Essa lógica impõe 
estruturas institucionais capazes de efetivar as particularidades desses objetivos, mediante a atenção de um complexo de ações estatais que requerem
 planejamento administrativo, capacidades econômica e operacional. Entretanto, é sabido que os sistemas penitenciários no Brasil não tem conseguido
 efetivar as intenções normativamente idealizadas. Age em sentido oposto aos fins da pena, acentuando problemas sociais, criando condições para 
organizações criminosas e coloca o Estado em posição de autor dos mais diversos desrespeitos aos direitos fundamentais das pessoas sob sua tutela. A
 falta de atendimento aos ditames das normas nacionais (Lei 7.210/84) e internacionais (Regras de Mandela) é tão grave a ponto de fazer com que as 
mais variadas instituições dos poderes declarem reiteradamente a importância de medidas capazes de reverter essa realidade. Muito se tem 
pesquisado acerca dos diversos contextos nos quais a ação estatal deve se redimensionar, mas, diante de novos problemas outras dimensões se abrem
 para investigação acadêmica. Aqui se está querendo chamar atenção para os impactos que a pandemia da Covid-19 tem e pode apresentar quanto às 
pessoas presas. Tendo em mente que o Brasil possui diversas administrações prisionais a intenção neste projeto é de propor estudo focado sobre a 
realidade de Santa Catarina. Logo, justifica-se a importância da pesquisa sob três aspectos: a) Os fins da pena determinam prevenção e reprovação; b) 
Há notória falta de capacidade institucional de gerir os problemas penitenciários no Brasil; c) Há reconhecimento de estado de inconstitucionalidade 
permanente do sistema penitenciário nacional. A pesquisa ganha importância frente ao seu objetivo central de analisar no contexto das consequências
 da Covid-19 as violações aos direitos fundamentais das pessoas presas, ao que apresenta os objetivos de (a) investigar se a segurança sanitária do 
sistema penitenciário catarinense é capaz de fazer adequado controle epidêmico, garantido o direito à saúde dos reclusos e agentes públicos, (b) 
colaborar para concretizar as diretrizes internacionais que determinam constante acompanhamento investigativo das condições carcerárias e (c) que 
tipos de ações vêm sendo tomadas e pensadas no sentido da efetivação dos direitos constitucionais das pessoas presas. Para cumprir tais objetivos 
apresenta-se como pergunta problema: A partir da constatação de que o sistema de execução penal no Brasil se encontra em “estado de coisas 
inconstitucional”, nas palavras do Supremo Tribunal Federal, não oferecendo garantias aos direitos fundamentais dos presos e nem efetivo alcance dos
 fins da pena idealizados nas normas penais, em que medida os reflexos da pandemia da COVID-19 acentuam os problemas penitenciários 
especificamente quanto à realidade de Santa Catarina? A hipótese é de que, tendo em vista a já dramática situação da realidade penitenciária 
brasileira, as consequências da Covid-19 acentuam a violação dos direitos fundamentais das pessoas presas e dos agentes públicos, potencializando 
ainda mais um quadro já definido como de flagrante inconstitucionalidade. Para efetuar esta 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. As técnicas de pesquisa serão a doutrinária, legal e a jurisprudencial. 

E-mail: thaispertille@gmail.com

ESTÁCIO SANTA CATARINA



Importa ressaltar que a técnica utilizada será predominantemente bibliográfica e a documental.

Aluno: Rafaela Hoppe de Amorim Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: A CRISE DA MOBILIDADE URBANA E O DIREITO À CIDADE

Docente orientador: Barbara Vallilio Siqueira

RESUMO
No Brasil, o intenso processo de expansão dos grandes centros urbanos, impulsionado pela política desenvolvimentista do governo Vargas, marcou o 
período compreendido entre a década de 1940 e 1960 pelo seu intenso fluxo migratório rural-urbano em que as cidades foram ocupadas seguindo 
uma lógica de distribuição desigual do território. Dentre os problemas provocados por esse acelerado processo de urbanização, a chamada crise de 
mobilidade urbana dos grandes centros metropolitanos é considerada como um dos principais problemas atuais. A base dessa crise pode ser associada 
não apenas pelo crescimento desordenado no período citado, mas também pela falta de uma política de uso do solo integrada à política de 
mobilidade e, por isso, o tema da mobilidade urbana esta atualmente nos debates sobre os modelos de apropriação do espaço, e as cidades 
permanecem sendo construídas de forma cada vez mais insustentáveis (NAKANO, 2015; SCARINGELLA, 2001). A crise de mobilidade urbana nos 
grandes centros metropolitanos é considerada como um dos principais problemas atuais. O deslocamento no espaço urbano com boas condições de 
acessibilidade, conforto e segurança é uma das principais articulações que garantem aos indivíduos a possibilidade de acesso à cidade, garantindo aos 
cidadãos a sensação de pertencimento, além de promover a função social da cidade. Dentre os avanços jurídicos urbanísticos conquistados pela luta 
ao direito à cidade, os Planos de Desenvolvimento de Transporte e Mobilidade ganham destaque por viabilizar a construção de estratégias de 
desenvolvimento urbano associada às estratégias de mobilidade. Nesse sentido, o artigo busca identificar no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
da Grande Florianópolis – PLAMUS as estratégias que promovem o direito à cidade como um direito social.  O objetivo geral verificar se o Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis – PLAMUS articula mobilidade e desenvolvimento urbano para ampliar o direito à cidade a 
partir de diretrizes que integram transporte, habitação, emprego e equipamentos sociais. A metodologia compreende em pesquisa teórica, 
apresentação dos avanços jurídicos urbanísticos no Brasil e leitura e a análise do PLAMUS sob à ótica do direito à cidade e da mobilidade urbana para 
verificar se existe efetividade na construção desse instrumento importante.
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Título: A IMPORTÂNCIA DA DIMENSÃO AMBIENTAL NO ARCABOUÇO JURÍDICO URBANÍSTICO

Docente orientador: Barbara Vallilio Siqueira

RESUMO
No Brasil, especialmente nas últimas décadas do século XX, as demandas relativas ao direito à moradia, transporte, lazer, saneamento básico, bem 
como o tema da degradação ambiental em decorrência do processo de expansão urbana, foram motivações para a criação de movimentos sociais que 
tiverem lutas e conquistas importantes para o arcabouço jurídico no pais, à exemplo dos capítulos de política urbana e de política ambiental na 
Constituição Federal de 1988, a aprovação do Estatuto da Cidade, bem como a obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores à nível municipal. 
Nessa perspectiva, a presente pesquisa se justifica a partir de duas vertentes. A primeira por propor estudar elementos que compõe o Plano Diretor de 
Urbanismo do Município de Florianópolis para identificar se existe uma duplicidade de tratamento entre a vertente ambiental e urbana a partir dos 
instrumentos proposto pelo Estatuto da Cidade e de outras normativas de cunho ambiental. E a segunda, por verificar se existe compatibilidade com 
as especificidades locais nas diretrizes propostas a partir dos instrumentos disponíveis para tratar a realidade municipal. O presente projeto de 
pesquisa visa estudar um conjunto de referências conceituais que tratam da importância de uma abordagem mais articulada entre política urbana e 
política ambiental, que dê algumas respostas às questões e aos impactos ambientais nas cidades. Tem como objetivo metodológico contextualizar o 
arcabouço jurídico urbanístico e ambiental para inserir no debate a importância de um aparato normativo mais integrado entre essas duas vertentes. 
Para apresentar uma análise concreta tem como objeto de estudo a cidade de Florianópolis a partir da realização de visitas de campo, análise de 
documentos para coleta de dados e informações, e leitura do Plano Diretor de Urbanismo do Município de Florianópolis para identificar se existe 
relação entre política urbana e ambiental. O estudo da cidade e do Plano Diretor, poderão evidenciar os conflitos já existentes entre o processo de 
urbanização em Florianópolis com a legislação ambiental por um lado e, por outro, identificar avanços na formulação de políticas públicas urbanas 
mais recentes que adotam a dimensão ambiental de forma mais expressiva. O Objetivo Geral desta pesquisa é debater sobre a importância da 
dimensão ambiental no arcabouço jurídico urbanístico e verificar se existe integração ou confronto da vertente ambiental no desenho da política 
urbana municipal, tendo como estudo de caso o Plano Diretor de Urbanismo do Município de Florianópolis. A metodologia desse Projeto de Pesquisa 
está estruturada em 4 Etapas, sendo elas: Abordagem Temática, Abordagem do aparato normativo urbano e ambiental, Abordagem Analítica da 
cidade de Florianópolis e Abordagem interativa do Plano Diretor de Urbanismo do Município de Florianópolis. Assim, é possível contribuir para melhor 
compreensão dos percursos do trabalho.
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Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título: O DOCUMENTÁRIO ENSAÍSTICO DE JOEL PIZZINI

Docente orientador: Luiz Fernando De Oliveira

RESUMO
A tradição do documentário também é marcada por iniciativas que questionam tentativas de fornecer uma delimitação conceitual e de modos de 
produção para essa modalidade audiovisual. O experimentalismo de realizadores expande as fronteiras do campo, ampliando a compreensão do que 
pode ser um documentário, tanto por parte da crítica especializada quanto do público. A articulação criativa de elementos narrativos renova 
estruturas narrativas, produzindo linguagens mais expressivas, cativantes e híbridas, mesmo que ainda mantenham uma relação com o real. No 
documentário, essa relação é flexível. Há projetos marcados pela busca da objetividade e outros que abrem mão desse recurso para ressaltar a 
subjetividade de seus realizadores, como é o caso de documentários de caráter ensaístico, que misturam elementos do ensaio de matriz literária em 
sua narrativa, gerando obras que destacam mais as impressões do realizador e o seu “eu” do que a defesa expositiva de um ponto de vista. Escrever 
ensaisticamente envolve tomar um posicionamento, é um ato político, um exercício de cidadania, mas é, antes de tudo, um encontro consigo mesmo, 
com o “eu” passível de transformações e evoluções, totalmente disponível para se expressar de modo experimental. Como lembra Bense (2014), 
envolve um “agir sobre o existente”, “um monólogo reflexivo” com nós mesmos, mas direcionado para o outro. Organizar imagens estáticas ou em 
movimento a partir de experiências vivenciadas e sentidas, intelectualmente ou fisicamente, molda a subjetividade que vai ser o alicerce para 
realizadores exporem suas visões de mundo e estruturarem sua escrita audiovisual. Escrever um ensaio e filmar ensaisticamente são ações que 
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guardam semelhanças, exigem reflexões, consciência de si e o reconhecimento de que a resposta que se procura ou a pergunta que se elabora envolve 
subjetividades. Abrange, portanto, a (re)significação do “eu” que será apresentado na tela. A metodologia deste projeto de pesquisa inclui tanto 
estudos teóricos, por meio de revisão bibliográfica, quanto a análise de conteúdo e a realização de entrevistas com documentaristas brasileiros que 
produzem ensaios documentais. O objetivo principal é identificar características do documentário de cunho ensaístico, em específico elementos 
narrativos presentes em obras do diretor brasileiro Joel Pizzini, considerado um dos autores nacionais de ensaios documentais que mais 
problematizam as possibilidades expressivas do campo do documentário. Os trabalhos a serem analisados neste projeto serão: Caramujo-Flor (1988), 
Glauces: Estudo de um rosto (2001), Dormente (2006), 500 Almas (2007), Anabazys (2009), Mr. Sganzerla – Os Signos de Luz (2012) e Olho Nu (2014).

Aluno: Letícia Martendal Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE PASTAS DE CIMENTO PORTLAND USANDO ADITIVO ACELERADOR DE RESISTÊNCIA QUE ATUA À ELEVADAS 
TEMPERATURAS DE CURA

Docente orientador: Nagilla Huerb De Azevedo

RESUMO
Em busca-se da redução no tempo de serviço das obras através da otimização dos processos, é essencial o uso de aditivos químicos nas estruturas de 
concreto para que se consiga as propriedades necessárias e seguras em períodos mais curtos. Exige-se 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 resistência têm como principal função acelerar o desenvolvimento de suas resistências 
iniciais. Dessa forma, esse trabalho de pesquisa visa analisar a influência de um aditivo encontrados no mercado, acelerador de resistência quando 
usado à elevadas temperaturas, nas propriedades do estado fresco e endurecido do cimento CPV, o principal cimento usado na região da Grande 
Florianópolis - Santa Catarina. 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 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 um percentual mediano, por fim serão realizados os ensaios de mini slump, tempo de pega e de 
resistência à compressão em 7 e 28 dias de idade, para os compósitos com adição do aditivo e para a pasta de referência, feita apenas com água e 
cimento. Vale ressaltar que esse aditivo trabalha de forma adequada à elevadas temperaturas, cerca de 50ºC, que será, portanto, a temperatura usada 
para realizar a cura dos corpos de prova confeccionados até a idade dos ensaios. Por fim, será feita a análise dos resultados, fazendo a comparação 
dos compósitos com adição e a pasta referência, será possível concluir qual a influência desse aditivo 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.
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Título: POTENCIAL DE ECONOMIA DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DO APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM ACADEMIA DE GINÁSTICA DE 
FLORIANÓPOLIS/SC.

Docente orientador: Diego Antônio Custódio

RESUMO
De toda a água existente no planeta, estima-se que apenas 2,5% sejam doce o que torna a problemática da escassez deste recurso tema discutido por 
diversas organizações. De acordo com a Organização das Nações Unidades, mais de 785 milhões de pessoas no mundo não tem acesso à água para 
beber. O problema é ainda mais grave nos grandes centros urbanos onde o aumento populacional e da demanda torna ainda mais necessária a busca 
pela racionalização da água. Dentre as alternativas para minimizar os efeitos da escassez de água estão o uso racional que com a implementação de 
novas tecnologias visa garantir a redução do consumo de água sem reduzir o conforto dos usuários na execução das suas atividades. Um outro grupo 
de medidas consiste em aumentar a oferta de água com uso de fontes alternativas de abastecimento, tais como: reuso de água, aproveitamento de 
água pluvial ou construção de poços. O uso de água pluvial é uma técnica utilizada desde o Egito antigo e desperta o interesse de diversos tomadores 
de decisão pois proporciona uma fonte alternativa de abastecimento no local de consumo. Diversas atividades nos centros urbanos tem um elevado 
consumo de água potável tais como: escolas, hospitais e academias. No entanto, muitas das atividades desenvolvidas nesses locais não necessitam de 
água potável, como por exemplo: descarga em bacias sanitárias, lavagem pisos e irrigação de jardins. Além disso, o modelo de tarifação de água 
mudou em 2020, fazendo com que a busca por projetos de redução do consumo de água tenha objetivos ligados à sustentabilidade e à economia. 
Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o potencial de economia de água potável por meio do aproveitamento de água pluvial em uma academia de 
ginástica localizada na cidade de Florianópolis/SC. O potencial de economia de água potável será estimado desenvolvendo-se as seguintes etapas: na 
primeira etapa deverá ser obtido, junto à administração da academia, o projeto arquitetônico, a fatura de água e o número de alunos e colaboradores 
da academia. Ainda na primeira etapa, serão obtidos dados diários de precipitação da cidade de Florianópolis (disponíveis na página da Agência 
Nacional de Águas); na segunda etapa será aplicado um questionário aos alunos e colaboradores da academia com objetivo de diagnosticar o perfil de 
consumo da edificação; na terceira etapa serão realizadas medições das vazões em torneiras e chuveiros da academia para que fosse possível estimar o
 consumo médio de cada aparelho sanitário. Para as bacias sanitárias de caixa acoplada o volume médio de acionamento será consultado diretamente
 no aparelho. Para as bacias sanitárias de válvula de descarga, será adotado o valor da vazão estabelecido em norma específica; na quarta etapa serão 
realizadas simulações utilizando o programa computacional Netuno (versão 4.0) com objetivo de dimensionar o reservatório ideal para o sistema de 
água pluvial a partir dos dados de precipitação diários, número de usuários, área de cobertura da edificação e uso final da água; na quinta etapa será 
proposto um projeto de uma rede de tubulações para o abastecimento da água pluvial na academia; na sexta etapa, com base no projeto proposto, 
será possível levantar os quantitativos e orçar a execução do projeto para avaliar a viabilidade financeira da sua implantação quando comparado ao 
modelo de tarifação praticado na cidade de Florianópolis/SC. Ao final do projeto espera- se determinar o potencial de economia de água potável e a 
viabilidade financeira do projeto de aproveitamento de água pluvial em uma academia de ginástica.
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Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
As tecnologias de Realidade Virtual (VR), Realidade Aumentada (AR) e Realidade Mista (XR) do termo em inglês “Extended Reality” têm proporcionado 
novas experiências na área de treinamento e com isto, novas perspectivas se abrem. Com a evolução de uma série de técnicas associadas às 
ferramentas de RV, RA e XR é possível trazer novos recursos como a interação em tempo real entre participantes de um treinamento, sendo eles 
instrutores, técnicos, alunos e aprendizes. Os objetivos deste trabalho são pesquisar as novas abordagens de AR, VR e XR, elencar as tecnologias 
disponíveis, pesquisar as diferentes nomenclaturas e abrangência de termos como Realidade Virtual, Aumentada, Mista ou Estendida. Também tem 
como objetivos, apresentar as questões de direitos autorais de uso das imagens em 3D que este tipo de projeto costuma utilizar. Como metodologia, 
neste projeto será utilizado a pesquisa bibliográfica e documental, tendo a forma exploratória e descritiva. Terá a observação e uma abordagem 
qualitativa e quantitativa. O método Design-Based Research (DBR) é utilizado e será utilizado a abordagem do Human Centered Design, metodologia 
que se concentra no ser humano como o centro para o estudo das tecnologias aqui propostas e foca na interdisciplinaridade como computação, 
design 3D, treinamento, o uso imagens em 3D e direitos autorais. Como resultados, espera-se que o nível de uso da RA e RV pelo treinamento possa 
ser mais intenso, e com mais recursos que envolvem o tempo real. Espera-se amadurecer o entendimento e a utilização destes recursos no 
treinamento, bem como apresentar um embasamento jurídico que esclareça os tipos de licenças que podem ser utilizadas relacionadas aos direitos do 
uso de imagens inseridas em softwares de Realidade Virtual, Aumentada e Mista. Os resultados desta pesquisa também podem ser aplicados à 
serviços de manutenção, onde os técnicos não estão aprendendo a utilizar de equipamentos, mas sim, fazendo uma manutenção onde devem ser 
evidenciadas por meio dos objetos virtuais em 3D, ferramentas, equipamentos, máquinas e dispositivos que merecem total entendimento quando 
feitas as inspeções ou manutenção. Somados a estes recursos, são propostos comandos de interação em tempo real, como o software Vuforia Chalk 
que aumentam a clareza da explicação dos procedimentos e minimizam a margem de erros e reduzem custos de transporte de técnicos bem como 
diminui o tempo de resposta ao atendimento.
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Título: A RELEVÂNCIA DO USO DE MATERIAIS ACADÊMICOS DO MÉTODO MONTESSORI COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA FACILITAR O PROCESSO 
DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Docente orientador: Antonio Bonanomi Neto

RESUMO
A Educação resulta de inúmeras experiências e de conhecimentos registrados por estudiosos das diversas culturas, os quais convergiram para a 
reunião de saberes pedagógicos no mundo contemporâneo, como se deu com o método desenvolvido por Maria Montessori (1870 – 1952), 
estimulada por sua  vivência profissional  que resultou no Método Montessori, nutrindo seu propósito de contribuir para melhorar a condição humana 
a partir da educação de crianças que, no dizer de Röhrs (2010, p.13), devem apender a conhecer o mundo e a desenvolver sua aptidão para organizar 
a própria existência com autoconfiança e de modo independente que resultam em construção interna de disciplina e de organização.  Para concretizar 
esse propósito humanizador da educação, o método Montessori deve ocorrer em um ambiente favorável ao aprendizado, onde a criança possa viver, 
experimentar e aprender e ter, desde a fase inicial do processo educativo, um ambiente que seja ajustado às contínuas mudanças das suas 
necessidades e de acordo com as etapas do seu crescimento. O espaço ocupado pela criança deve perimir que ela se movimente de modo inteligente, 
útil e voluntário. Necessariamente a criança tem que contar com a mediação sensível do professor apto ao exercício da didática com base na 
instrumentalidade proposta pelo método, que a auxiliem no desenvolvimento da disciplina, além de oportunizar a realização de trabalhos 
construtivos. Nessa perspectiva, essa instrumentalidade é concebida como a reunião de saberes técnicos que ensinam o como fazer pedagógico para 
construir estratégias que facilitem a aprendizagem pelo uso de material didático constituído de objetos padronizados. No presente estudo, dentre as 
estratégias facilitadoras do ensinar e aprender estão o uso de recursos para ativar a concentração, a utilização de materiais cujos formatos progridem 
do simples ao complexo, o uso de elementos geométricos sólidos, a tábua de multiplicação que permite à criança ter controle sobre os erros e 
reconhecer seus próprios enganos, o jogo de correspondência de cartões que estimula a autoexpressão e a comunicação (LILLARD, 2017). O Professor 
que faz a mediação do processo de ensino por meio do método Montessori, é orientado a observar de modo isento, como um cientista que deseja ver 
e compreender em cada criança o despertar intelectual do homem. O professor deve deixar a criança livre no seu processo de apreensão do 
conhecimento pela experiência, pelo fazer, pela espontânea expressão da personalidade. O   objetivo geral do presente estudo é destacar o uso dos 
materiais acadêmicos que, além de estimular a auto-educação da criança, facilitam o processo de ensino e de aprendizagem na educação infantil. Os 
objetivos específicos são: destacar os aconselhamentos de Maria Montessori para a autopreparação do professor montessoriano; descrever os 
materiais acadêmicos e sua aplicabilidade. O estudo sustenta-se nos seguintes referenciais teóricos: Castro (2017), Montessori (1987), Lillard (2017), 
Pessoa (2017), Röhrs (2010). Quanto aos procedimentos, o estudo está amparado na pesquisa qualitativa quanto ao método, na pesquisa exploratória 
a partir de levantamento bibliográfica e análise de exemplos que estimulem a compreensão quanto a natureza e na pesquisa participante quanto aos 
procedimentos. O resultado deve enfatizar aspectos da filosofia montessoriana com foco na autoeducação e nas diferentes formas de aprender na 
educação infantil.
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Título: OBTENÇÃO DE FILMES DE ALGINATO E CARBOXIMETILCELULOSE PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE DICLOFENACO DE SÓDIO

Docente orientador: Tamires Cristina Costa

RESUMO
Inúmeros pacientes no Brasil e no mundo sofrem com lesões na pele, causadas por doenças, queimaduras ou traumas. O tratamento ineficaz dessas 
lesões pode levar a sequelas graves, como perdas de membros e funções e/ou prolongamento do tempo de internação hospitalar. Para um 
tratamento adequando das lesões em enfermos, curativos de baixo custo que liberem compostos bioativos em feridas se fazem necessários. 
Biopolímeros, como alginato e carboximetilcelulose (CMC), apresentam excelentes características físico-químicas e biológicas, possibilitando liberação 
lenta de fármacos, como o anti-inflamatório diclofenaco de sódio. A obtenção dos curativos a partir de blendas poliméricas favorece a formação de 
filmes em várias camadas que, além de manter as características de cada polímero utilizado, auxiliam na redução da velocidade de liberação de 
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fármacos. Nesse sentido, o objetivo desse projeto é avaliar a viabilidade do uso de filmes poliméricos em mono e bicamada, com proporções iguais de 
alginato e CMC, visando a liberação controlada de diclofenaco de sódio em meio líquido, para aplicação como curativos. Para isso, os filmes em uma 
ou duas camadas serão produzidos em placas de acrílico (15 cm x 2 cm) utilizando o método de casting. O anti-inflamatório diclofenaco de sódio será 
incorporado e as características físico-químicas dos filmes serão avaliadas. Os filmes em bicamadas serão preparados com apenas uma das camadas 
contendo fármaco; a camada inferior permanecerá livre de anti-inflamatório. Para avaliar a eficiência de incorporação do fármaco, os filmes serão 
imersos em solução-tampão fosfato salino (PBS) até completa dissolução dos polímeros, posteriormente centrifugados e quantificado a concentração 
de fármaco presente no sobrenadante. A liberação in vitro em fluido corpóreo simulado (FCS) convencional também será investigada, utilizando uma 
célula de difusão de Franz. A partir dos resultados desta pesquisa, espera-se produzir filmes promissores para aplicação como curativos ativos, que 
favoreça a utilização em enfermos.
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Título: UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE LARANJA PARA O DESENVOLVIMENTO DE BIOFILMES POLIMÉRICOS

Docente orientador: Tamires Cristina Costa

RESUMO
O plástico é responsável por um dos maiores problemas ambientais do mundo moderno, como a morte de muitos animais marinhos e diferentes tipos 
de poluição. É, em geral, obtido de fontes não-renováveis como o petróleo, permanecendo cerca de 400 anos para degradação no meio ambiente. 
Frente a essa problemática, torna-se necessário diminuir o intenso consumo e utilização desse material, substituindo-o por materiais mais 
biodegradáveis. Uma saída é o desenvolvimento de biofilmes a partir de resíduos orgânicos, como cascas de frutas cítricas. Os resíduos cítricos são 
gerados em abundância e os métodos de disposição usados permanecem insatisfatórios. O Brasil, por exemplo, é o maior produtor de laranja do 
mundo; estima-se que, após a extração do suco de laranja, 50% do fruto é o bagaço. A destinação desse resíduo é dificultada pois se aterrado pode 
produzir metano descontroladamente, é difícil de queimar considerando a quantidade de água presente e inviável para utilização como suplemento 
animal, devido aos altos níveis de açúcar e baixo pH. Esse resíduo, no entanto, pode ser utilizado para a produção de biofilme, usando a capacidade de 
gelificação da pectina e a resistência das fibras celulósicas. Neste âmbito, a proposta deste projeto de pesquisa é avaliar a produção de biofilmes 
poliméricos utilizando a casca de laranja, para o desenvolvimento de embalagens/materiais ambientalmente seguros e biodegradáveis. Para isso, as 
cascas de laranja passarão por um pré-tratamento com água, para remoção dos açúcares solúveis, seguido das etapas de secagem e trituração, para a 
obtenção de um pó fino. Esse pó, juntamente com uma solução de ácido cítrico, antiespumante e glicerol, será utilizado para a produção dos filmes 
poliméricos pela técnica de casting. Os filmes obtidos serão caracterizados morfologicamente e será avaliado sua resistência e biodegradabilidade, 
utilizando microrganismos anaeróbicos. Além disso, a estabilidade ao armazenamento será estudada, para propor as melhores rotas de utilização dos 
filmes obtidos. Espera-se desenvolver uma formulação de filmes poliméricos com potenciais usos na indústria farmacêutica e/ou alimentícia, além de 
melhorar a capacidade crítica-exploratória dos alunos envolvidos na pesquisa.

E-mail: tamires.costa@estacio.br

Aluno: Luana Lemos Chimenti Orlando Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yasmin Ferreira Souza Hoffmann Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Júlia Camini D'Errico Curso do aluno: Farmácia Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: A REPRESENTAÇÃO DO TREINADOR NA MÍDIA DIGITAL DO COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO.

Docente orientador: Beatriz Dittrich Schmitt

RESUMO
Essa pesquisa é vinculada aos Estudos Socioculturais da Educação Física e dos Esportes e se fundamenta na Teoria das Representações Sociais. Estudos 
com análise da mídia em Jogos Olímpicos e Paralímpicos são publicados em periódicos, muitos sobre análise de documentos impressos e outros a 
partir de documentos digitais e redes sociais (fenômeno social mais recente). Todavia, a figura do treinador esportivo ainda não tem recebido atenção 
nessas publicações. Objetivo: Analisar as publicações que a mídia digital “Instagram” do Comitê Paraolímpico Brasileiro manifesta sobre os treinadores 
paraolímpicos brasileiros. Metodologia: Tratar-se de uma pesquisa documental do tipo qualitativa, descritiva e longitudinal com intuito de analisar as 
publicações que a mídia digital “Instagram” do Comitê Paraolímpico Brasileiro manifesta sobre os treinadores paraolímpicos brasileiros. O endereço 
eletrônico para consulta das informações será:  https://www.instagram.com/ocpboficial/. Para a coleta das informações, as postagens serão lidas na 
íntegra e, ato contínuo, serão inseridas em uma planilha eletrônica. A data da publicação, o conteúdo da publicação e detalhes sobre as imagens 
também serão inseridos nesta planilha eletrônica. Acerca do recorte temporal da pesquisa, deve-se considerar que os Jogos Paraolímpicos de verão 
ocorrerão nos dias entre 24 de agosto de 2021 até 5 de setembro de 2021. Além disso, considera-se que o Edital de Projeto de Iniciação Científica é no 
período de agosto de 2021 até julho de 2022. Sendo assim, as coletas serão realizadas nos meses de agosto a dezembro de 2021. Portanto, 
compreende período de Jogos Paraolímpicos, em agosto e setembro de 2021 e, assim, as publicações do Instagram possivelmente tenderão a focar no 
período dos Jogos Paraolímpicos (abertura, desempenho do Brasil, encerramento, entre outros). E compreende o período após os Jogos Paraolímpicos 
(outubro, novembro, dezembro de 2021). Essa pesquisa está de acordo com aspectos éticos. Por ser uma pesquisa documental dispensa aprovação no 
Comitê de Ética e não requer Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Essa pesquisa poderá ser realizada de forma remota em caso de persistir as 
medidas de distanciamento social provocada pelo Covid-19.

E-mail: beatriz.schmitt@estacio.br

Aluno: Graziella Cristina Vieira Curso do aluno: EDUCAÇÃO FÍSICA    Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Letchely Da Silva Macedo Curso do aluno: EDUCAÇÃO FÍSICA    Situação: IC/ESTADO
Aluno: Deisy Furtado De Farias Curso do aluno: EDUCAÇÃO FÍSICA    Situação: PIBIC/Voluntário

Título: EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE O PERFIL IMUNOLÓGICO, PSICOLÓGICO E DE APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE EM 
PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS

Docente orientador: Thiago Luis Da Silva Castro

RESUMO
Este projeto tem como investigar os efeitos do treinamento resistido sobre o perfil imunológico, psicológico e de aptidão física relacionada à saúde em
 pessoas com doenças crônicas. Para tanto, será necessário a realização de um levantamento das variáveis alvos deste estudo. Além disso, pretende 
revisar sistematicamente a literatura especializada sobre a relação entre exercício físico e doenças crônicas publicada nos últimas cinco anos. A 
amostra será composta por aproximadamente 7000 pessoas com condições ou doenças crônicas, doenças metabólicas, cardiopata, hipertensos, 
dislipidêmicos e pessoas com doenças pulmonares obstrutivas, que já passaram pela fase de tratamento e se encontram na fase 3 e 4 encaminhadas 
ao processo de reabilitação, tratamento e acompanhamento de atividades físicas. Os dados serão coletados pré, durante e pós periodo experimental. 
Para tanto, serão utilizados os Instrumentos: Questionário sociodemográfico e clínico, para caracterização da amostra, Escala de Humor de Brunel – 
BRAMS, para avaliar o perfil de humor, Questionário de Regulação de Comportamento no Exercício Físico – 2 - BREQ-2, para identificar o tipo de 
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motivação, Short Form Health Survey - (SF-36), para avaliar as condições de saúde e o Inventario de Depressão de BECK (BDI), para avaliar o nível de 
depressão dos participantes. Os dados serão inicialmente tabulados no programa Microsoft Excel® (2010) e posteriormente analisados através do 
programa Statistical Package Social Science (SPSS) versão 20.0 Os dados serão tratados por meio da estatística descritiva (média, desvio-padrão para 
dados quantitativos e frequência absoluta e relativa dados qualitativos) e também através da estatística inferencial. Os dados que apresentarem 
correlação significativa serão inclusos no modelo de Regressão Linear Múltipla através do método Backward. O nível de significância adotado nos testes
 será de p≤0,05.

Aluno: Karin Roberta Da Silva Carpes Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES
Aluno: Yann Soares Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Título: IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES MUSCULOESQUELETICAS E DOR EM PRATICANTES DE DIFERENTES MODALIDADES DESPORTIVAS DURANTE A 
PANDEMIA DO COVID-19

Docente orientador: Marta Cristina Rodrigues Da Silva

RESUMO
Justificativa: Essa pesquisa é vinculada aos estudos da área da saúde, da Educação Física e dos desportos e se fundamenta na análise lesões 
musculoesqueléticas. Estudo que engloba á pesquisar índices de lesões musculoesqueléticas de diferentes modalidades desportivas, e, de como será 
esta volta a prática desportiva com incidência de lesões e dor musculoesquelética com 1 ano e meio do período de pandemia do covid-19. Objetivo: 
Verificar os índices de lesões Musculoesqueléticas e dor em praticantes de diferentes modalidades desportivas durante a pandemia do Covid-19. 
Metodologia: Tratar-se de uma pesquisa transversal de análise descritiva do tipo quantitativa, com intuito de analisar a incidência de lesões em 
diferentes ambientes de práticas desportivas e de exercício físico (clubes, acadêmicas, estúdios), onde o professor de educação física possa estar 
atuando com diferentes públicos, verificando como esta a volta das atividades desportivas com este um ano e meio de pandemia do covid - 19. A 
pesquisa será realizada por meio de entrevista semiestruturada e de instrumento sobre avaliação da dor. Será aplicado á pessoas que estão praticando 
ou iniciando a prática de exercício físico ou esporte no período de agosto de 2021 a março de 2022 em diferentes locais da grande Florianópolis. Essa 
pesquisa será enviada (maio a junho de 2021) ao Comitê de Ética Pesquisa em Seres Humanos da Estácio de Santa Catarina, para estar de acordo com 
aspectos éticos, assim como aplicação de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes. Essa pesquisa poderá ser realizada de forma 
remota em caso de persistir as medidas de distanciamento social provocada pelo Covid-19.

E-mail: martacrys1605@gmail.com

Aluno: Beatriz Guizoni Tavares Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES
Aluno: Beatriz Guizoni Tavares Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: PERFIL DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES PÓS INFECÇÃO POR COVID – 19

Docente orientador: Ana Inês Gonzales

RESUMO
redor do mundo, e impactou diretamente a população em geral, gerando complicações e sequelas importantes que persistem com longo tempo e 
promovem limitações funcionais. Neste contexto, a reabilitação cardiorrespiratória é tratamento essencial, podendo contribuir para melhora da 
capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes com sequelas pós infecção por COVID-19. Diante da crise pandêmica e da provável evolução, a 
própria reabilitação necessitar ou de readaptações, possibilitando sua atuação em formato a distância, também conhecido como home based. 
Objetivo: Identificar o perfil da Capacidade Funcional de pacientes Pós Infecção por COVID-19. Método: Pesquisa com delineamento transversal, com 
amostra por acessibilidade, com indivíduos infectados por Covid-19 no Estado de Santa Catarina, Brasil, sem comorbidades pré-existentes a infecção 
que serão acompanhados para monitoramento do estado de saúde junto ao Programa de Extensão e Pesquisa em Reabilitação Cardiopulmonar – 
ESTÁCIO REABILITA. O recrutamento será realizado por meio de divulgação em mídias sociais, jornais e grupos de WhatsApp, a fim de coletar a 
população para o estudo, sendo estes indivíduos potencialmente elegíveis. Os sujeitos elegíveis serão contados via contato telefônico e serão 
convidados a participarem da pesquisa onde após o aceite verbal serão enviados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os 
questionários para serem preenchidos de forma remota. Os dados referentes aos dados sociodemográficos e de caracterização dos sujeitos serão 
coletados através de ligação telefônica. O instrumento elaborado para aplicação de forma remota, será realizado com o auxílio do Google Docs com 
seções para avaliação do estado de capacidade funcional pós-covid-19. Os testes a serem realizados de forma ativa, remota serão enviados através de 
vídeos gravados pela equipe de pesquisa, para execução de forma assincrônica, e estes serão devidamente instruídos para aplicação e monitorização 
adequada ou serão executados de forma síncrona junto aos pacientes. Os instrumentos de avaliação, intervenção e a forma de aplicação estão 
descritos a seguir:Os pacientes serão submetidos a uma única avaliação pré ao questionário Post-Covid-19 Functional Status Scale e aos testes de 
capacidade funcional Testes de sentar e levantar (TSL) e teste de marcha estacionária de 2 minutos. 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. Para correlacionar variáveis será utilizado o teste de Pearson ou o teste de Spearman. Será considerado significativo p ≤ 0,05.

E-mail: anainesgonzales@gmail.com

Aluno: Guilherme Michels Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Título: PROPRIEDADES DE MEDIDA E CRITÉRIOS DE INTERPRETABILIDADE PARA INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA AUTOEFICÁCIA EM PACIENTES 
COM DPI

Docente orientador: Manuela Karloh

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 testar as propriedades de medida (validade e confiabilidade) de instrumentos de avaliação da autoeficácia em 
pacientes com DPI, sendo a Escala Geral de Autoeficácia (EGA) Escala de Autoeficácia da DPOC (EA-DPOC) e Pulmonary Rehabilitation Adapted Index 
of Self-Efficacy (PRAISE) 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 
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outro observador. O teste t pareado ou de Wilcoxon será utilizado para comparar a pontuação obtida na EGA, EA-DPOC e PRAISE entre a aplicação 
pelo Observador 1 e pelo Observador 2 e entre os dois dias de aplicação pelo Observador 2. A confiabilidade será avaliada por meio do coeficiente de 
correção intraclasse e a consistência interna por meio do alfa de Cronbach. A validade da EGA, EA-DPOC e PRAISE 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%.

Aluno: Gabriela Borchat Souza Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ben Hur Heckmann Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Rosana Moyses De Oliveira Freitas Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Francine Maria Loyola Danguy Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: ALIMENTANDO A SUA SAÚDE: FONTES VEGETAIS RICAS EM COMPOSTOS BIOATIVOS

Docente orientador: Giordana Demaman Arend

RESUMO
Nos últimos anos, a busca por alimentos que proporcionem uma dieta rica em compostos biologicamente ativos como, por exemplo, os compostos 
fenólicos, tem se intensificado. A busca pelo consumo destas fontes alimentares está relacionada às diversas propriedades funcionais intrínsecas a 
esses compostos. Compostos bioativos são substâncias como polifenóis, vitaminas, carotenóides, oligofrutose, entre outras, que normalmente estão 
presentes nos alimentos em pequenas concentrações, mas afetam positivamente uma ou mais funções no organismo. Entre os principais compostos 
bioativos, presentes em frutos, associados a esta proteção estão, majoritariamente, os flavonoides os quais podem apresentar atividade antioxidante 
até 27 vezes maior do que algumas frutas como maçã e pêssego e são responsáveis pela coloração de frutas e vegetais. Os produtos vegetais possuem 
uma ampla gama de propriedades, onde os antioxidantes são as mais importantes, sendo significativa para a redução da incidência de doenças 
cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e estímulo de respostas imunológicas. Deste modo, os efeitos farmacológicos, bem como a sua 
dose-dependência e possíveis efeitos adversos devem ser amplamente avaliados, de modo a se obter um uso seguro destes compostos, uma vez que 
embora a qualidade nutricional de alguns destes compostos já tenha sido amplamente estudada, não foi encontrado na literatura um material 
educativo e de fácil acesso que explicasse a importância da utilização desses vegetais, formas de consumo e possíveis efeitos adversos. Dentre os 
compostos de origem vegetal que podem ser utilizados, possuímos importantes fontes naturais, as quais iremos dividi-las em três classes: (I) Ervas e 
vegetais que já são amplamente utilizados no dia a dia; (II) Resíduos vegetais produzidos no dia a dia e (III) Plantas alimentícias não convencionais 
(PANCs). Diante deste contexto, percebe-se a necessidade da difusão do conhecimento relacionado ao consumo destas fontes vegetais, abordando 
não somente os seus pontos positivos, como também os seus pontos negativos, dosagens adequadas, valores de digestibilidade (quando disponíveis) 
e fatores antinutricionais. Deste modo, percebe-se a necessidade de materiais acessíveis e informativos, para que possam ser aplicados no dia a dia, 
trazendo benefícios nutricionais e farmacológicos de maneira segura.

E-mail: giordana.arend@estacio.br

Aluno: Juliana Silvana De Lima Curso do aluno: Nutrição Situação: IC/ESTADO
Aluno: Nathalia Manuela Ertle Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ENTRE PSICOLOGIAS E DE(S)COLONIALIDADES: A PRODUÇÃO DA PSICOLOGIA BRASILEIRA

Docente orientador: Felipe Augusto Leques Tonial

RESUMO
Vivemos uma realidade que é marcada por processos de exclusão, desigualdade e empobrecimento. Se, por um lado, vemos um processo de acúmulo 
de riqueza e o respectivo empobrecimento mundial, por outro, após alguns anos de lógicas progressistas no Brasil e em parte do mundo, temos 
presenciado um levante conservador que tende a acabar com a pouca perspectiva democrática já construída nestes contextos. Assim, faz-se 
necessário problematizar perspectivas de conhecimento e de atuação que apontem a uma desconstrução dessas relações de poder. E mais, que 
tragam, pragmaticamente, propostas de sustentação de outros modos de vida, mais equânimes, justos, solitários – eis a justificativa desta pesquisa. 
Uma saída possível para este dilema social tem surgido a partir de um conjunto de argumentações denominado como pensamentos decoloniais, que 
sustentam a ideia de que o mundo é construído e permeado por uma lógica colonial de relações. Para estes, a vida nas sociedades consideradas 
modernas é atravessada por relações de poder naturalizadas que tiveram suas origens nos colonialismos no mundo. Argumentam que a experiência da 
invasão e do processo de exploração e escravização dos/as negros/as e dos/as indígenas constituíram paulatinamente enunciados e práticas que 
classificaram os seres humanos e, respectivamente, balizaram nosso modo de vida. Este processo fez surgir o que podemos nomear como 
colonialidade, isto é, a naturalização de um padrão de relações de poder que constrói uma determinada simbolização da vida em sociedade, 
legitimando um modo de vida específico (moderno/colonial) em detrimento de outros. Assim, nos últimos 20 anos, temos visto a psicologia se 
aproximar dessa meada de discussões, construindo outras práticas possíveis para sua atuação e balizando seus argumentos em perspectivas outras até 
então distantes do seu campo científico-filosófico. Este movimento da psicologia de se aliar ao pensamento decolonial motivou a curiosidade que 
sustenta o desejo por esta pesquisa; especificamente, em compreender a produção da psicologia decorrentes deste encontro. Sendo assim, estamos 
propondo uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo geral mapear e discutir criticamente a produção científica já existente na psicologia 
brasileira a partir do pensamento decolonial, contingenciados por três objetivos específicos, a saber: a) conhecer os principais temas/objetos de 
pesquisa e pontos de contato a partir deste encontro; b) mapear as principais dificuldades desta aproximação; e c) problematizar as alternativas 
propostas ao nosso modo de vida. 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 5 anos. Este formato de pesquisa 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 bando de dados, tendo como descritor base “psicologia” e 
como descritores cruzados “decolonial”, “descolonial”, “descolonialidade”, “decolonialidade”, “colonialidade”, “descolonização” e “decolonização”. 
Esta busca bibliográfica será realizada nos seguintes sites de busca: Scielo, BVS-Psi, Redalyc e Periódicos da CAPES. 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.

E-mail: felipe.tonial@estacio.br

Aluno: Edi Carlos Ballmann Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/ESTADO

Título: PRÁTICAS, EPISTEMOLOGIAS E DE(S)COLONIZAÇÕES: UMA REVISÃO NARRATIVA

Docente orientador: Felipe Augusto Leques Tonial

RESUMO
A pesquisa em questão parte de uma certeza: vivemos em um mundo que é, em sua maior parte, fruto de processos coloniais que contingenciam a 
vida em comunidade, delimitando lugares, funções e identidade para cada pessoa, bem como os possíveis e as capacidades desta em sociedade. Esta 
contingência tem efeitos nocivos, na medida em que estipula lugares de superioridade e inferioridade, hierarquizando a vida em sociedade e 
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produzindo espaços de subalternidades. Esta constatação, sustentada e debatida pelo que podemos denominar na América Latina de pensamento 
decolonial, tem se expressado de diferentes formas nas produções científico-filosóficas da psicologia. Nos últimos 20 anos, temos visto a psicologia se 
aproximar dessa meada de discussões, construindo outras práticas possíveis para sua atuação e balizando seus argumentos em perspectivas outras até 
então distantes do seu campo científico-filosófico. Este movimento da psicologia de se aliar ao pensamento decolonial motivou a curiosidade que 
sustenta o desejo por esta pesquisa; especificamente, em compreender a produção da psicologia decorrentes deste encontro. Sendo assim, esta 
pesquisa se justifica como uma tentativa de problematizar o que tem sido discutido pela psicologia ao se aproximar do pensamento decolonial, com a 
intenção de buscar subsídios teórico-práticos para pensar outros mundos possíveis, menos pautados em lógicas instituídas por relações de poder e 
subalternidades. Como poderemos ver, os projetos de(s)coloniais apontam movimentos possíveis para pensarmos perspectivas de mudança e 
transformação social. Sendo assim, estamos propondo uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo geral mapear e discutir criticamente a 
produção científica já existente na psicologia brasileira a partir do pensamento decolonial, contingenciados por três objetivos específicos, a saber: a) 
conhecer os principais temas/objetos de pesquisa e pontos de contato a partir deste encontro; b) mapear as principais dificuldades desta 
aproximação; e c) problematizar as alternativas propostas ao nosso modo de vida. Metodologicamente, propomos desenvolver um Estado da Arte (ou 
Estado do Conhecimento) das publicações científicas em Psicologia sobre esta temática, tendo como recorte temporal os anos de 2011 até 2016. Este 
recorte temporal específico se justifica já que esta pesquisa está articulada a outra, desenvolvida em paralelo, e que tem o recorte temporal dos 
últimos 5 anos (2021 até 2017). Este formato de pesquisa 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 bando de dados, tendo como descritor base “psicologia” e como descritores cruzados “decolonial”, “descolonial”, 
“descolonialidade”, “decolonialidade”, “colonialidade”, “descolonização” e “decolonização”. Esta busca bibliográfica será realizada nos seguintes sites 
de busca: Scielo, BVS-Psi, Redalyc e Periódicos da CAPES. 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.

Aluno: Débora Mariano Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/ESTADO

Título: QUEM CUIDA DO CUIDADOR? REFLEXOS EMOCIONAIS EM TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DIANTE DO COVID-19.

Docente orientador: Amanda Castro

RESUMO
O cuidado psicológico dos profissionais da saúde num âmbito hospitalar, frente aos óbitos ocorridos pelo covid-19, torna-se cada vez mais relevante.  
Este estudo levanta questões como a conscientização da importância do cuidado psicológico dos profissionais da saúde num âmbito hospitalar, frente 
aos óbitos ocorridos pelo covid-19, trazendo mais assistência e preparo aos profissionais para atender a demanda que o trabalho exige. A fim de que 
os mesmos assimilem e conheçam seus limites físicos e psíquicos, compreendendo assim que para oferecer um bom atendimento ao paciente, é 
necessário buscar alternativas para que possam trabalhar seus próprios sofrimentos, de maneira adequada no espaço institucional. Portanto, esse 
projeto pretenderá relatar o preparo dos técnicos de enfermagem para enfrentar o momento da morte causados pelo covid-19 e os desafios que a 
profissão exige. O cuidar representa a principal aptidão de um profissional de saúde, a fonte de satisfação com o trabalho que realiza. Mas lidar com o 
sofrimento e a grande quantidade de morte causadas pelo covid-19 representa também um fator inexorável de tensões para esses profissionais. Daí 
surge a pergunta: Quem cuida de quem presta esse cuidado? Participarão da pesquisa 20 técnicos em enfermagem, que atuam em contexto de saúde 
durante a pandemia. O recrutamento dos participantes será feito através de contato online devido a atual situação da pandemia do COVID-19. 
Realizada a seleção dos participantes, os indivíduos devidamente instruídos sobre os objetivos do estudo e como deverão realizar o preenchimento 
dos formulários necessários. Após concordar em participar, o participante deverá realizar a leitura e assinatura do TCLE (termo de consentimento livre 
esclarecido). Será realizado a coleta de a partir de indicações do convívio da própria pesquisadora, não participarão profissionais da área da saúde que 
se encontram aposentados ou afastado por licença médica, profissionais remanejados do setor, não atuando diretamente com o COVID-19, ou seja, 
profissionais da área da saúde que se encontram atuando no administrativo, financeiro, ou áreas afins, não serão analisados. O profissional de saúde 
deve estar atuando na área e atuar no município de Florianópolis. Será levado em consideração o estado emocional de cada participante no dia da 
coleta. Sobre a análise de dados, os dados serão tabulados em uma planilha de Excel, versão 365/2020 e serão feitas as análises descritivas de 
frequências absolutas, frequências relativas, média e desvio padrão.

E-mail: amandacastrops@gmail.com

Aluno: Janaina Diana Carvalho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mirieli Da Silva Macedo Curso do aluno: Enfermagem Situação: IC/ESTADO
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E GERENCIAMENTO DE CRISE DE IMAGEM: OS DESAFIOS DA GESTÃO DOS STAKEHOLDERS EM MÍDIAS 
SOCIAIS

Docente orientador: Jonas Severino da Silva 

RESUMO
Este projeto propõe uma investigação sobre a comunicação organizacional e de que forma as organizações atuam no monitoramento das mídias 
sociais para o gerenciamento dos públicos da organização no cenário contemporâneo e principalmente diante das situações em que acarretam as 
crises de imagem institucional. Nos últimos anos, houve bastante crescimento no número de pessoas que passaram a usar as mídias sociais para se 
comunicarem com as empresas. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua (Pnad contínua) do IBGE em 2016 dos 116 
milhões de usuários que acessaram a internet no Brasil, 94,2% fizeram o envio ou receberam mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos do 
tipo redes sociais como facebook e whatsapp. Neste sentido, é perceptível o quanto tem crescido exponencialmente o número de pessoas conectadas 
em mídias digitais com uso constante para resolver diversas situações cotidianas. Uma pesquisa realizada em 2017 pela TIC Domicílios do Cetic.br 
mostra que a proporção de usuários de internet no brasil era de 67% em 2017, ante 61% quando comparado ao ano de 2016. Houve um crescimento 
de seis pontos percentuais dentro do período de um ano. E, essa ampliação representa 120,7 milhões de brasileiros com acesso permanente à rede.  
Porém, nota-se também que há muitas insatisfações reveladas nas mídias sociais sobre a atuação, qualidade e o tempo utilizado para as respostas dos 
públicos. Dentro de um contexto tecnológico e de muita celeridade por parte da sociedade é que este projeto pretende investigar e refletir se as 
organizações de modo geral têm caminhado ao encontro dessas necessidades de seus stakeholders. Portanto, inicialmente será realizado um trabalho 
com a identificação, localização e obtenção de referências bibliográficas sobre o tema a ser pesquisado. Para tanto, serão utilizados alguns critérios 
como: buscas em periódicos alocados nas plataformas do CNPq, grupos de pesquisas de núcleos de Pós-Graduação, publicações de trabalhos em 
eventos científicos, portal da SciELO, banco de teses e dissertações e outros portais de produções acadêmicas e cientificas que atuem no eixo temático 
aqui proposto. Após a coleta desse material se adotará como critérios para a análise a abordagem teórica, a metodologia e as considerações 
apresentadas pelos autores em suas publicações. Levar-se-á em consideração na análise a forma como as organizações tratam e se posicionam no 
sentido de programar ações preventivas e corretivas na medida em que percebem a necessidade de se posicionarem para emitir feedback aos 
stakeholders da organização. Principalmente com o uso e monitoramento das mídias sociais em que a empresa faz uso para uma melhor interação 
entre os públicos. Posteriormente pretende-se realizar uma reflexão sobre os estudos realizados nas pesquisas levantadas.

E-mail: silva.jonas@estacio.br

Aluno: Haline de Souza Silva Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: O CONHECIMENTO COMO RECURSO DE COMBATE À PEDOFILIA

Docente orientador: Virgínia Laís de Souza

RESUMO
No Brasil é estimado que o abuso sexual contra crianças e adolescentes atinja mais de 30% da população. Com um número tão alto é urgente que 
tenhamos pesquisas desta natureza para compreender o papel da escola no enfrentamento ao abuso sexual infantil, tanto de uma perspectiva 
educativa, quanto no que se relaciona a exposição e a denúncia de crimes contra menores. O presente projeto de pesquisa tem como principal 
objetivo analisar a legislação brasileira e orientações curriculares no que concerne a temáticas como educação sexual para alunos(as) do Ensino 
Fundamental I. Como objetivos secundários visa refletir sobre as iniciativas de combate à pedofilia presentes no ambiente escolar e considerar a 
eficácia da atuação governamental em casos de violência sexual contra crianças. Nossa hipótese é que ao recusar compartilhar temas relativos à 
orientação sexual no ambiente escolar estamos mantendo as crianças no obscurantismo, de forma que podem nunca perceber que estão sendo 
violadas. É sabido que a violência contra menores ocorre, principalmente, por parte de familiares e amigos, o que indica que, para algumas crianças, a 
escola seria o ambiente que poderia lhes instruir sobre o assunto. A metodologia da pesquisa envolve revisão bibliográfica e análise de documentos 
como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e a Base Nacional Comum Curricular (2018). Esta escolha se dá pelo fato de possibilitar a 
comparação entre as orientações na década de 1990, momento em que tivemos materiais explícitos sobre Orientação Sexual a partir dos Temas 
Transversais, e a documentação recente que oculta a discussão dos currículos escolares. Com esta pesquisa espera-se compreender as principais 
alterações nos últimos anos e de que maneira a Educação Sexual está (ou não) sendo ofertada nas escolas. Espera-se, além de mapear as mudanças 
curriculares das últimas décadas, investigar de que maneira o apagamento de alguns temas pode ter consequências para as crianças. Entre as autoras 
mais importantes para a pesquisa estão Adichie (2017), Bento (2011), Leão (2010), Louro (2014, 2008, 2003), Moura (2007) e Vianna (2020).

E-mail: souza.virginia@estacio.br

Aluno: Edilaine Graziele Bento Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PRECONCEITO LINGUÍSTICO NO ENSINO MÉDIO: A SOBERANIA DA LINGUAGEM CULTA E O APAGAMENTO DA LITERATURA POPULAR NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS

Docente orientador: Virgínia Laís de Souza

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo refletir sobre práticas da disciplina Língua Portuguesa em escolas públicas da região metropolitana 
de São Paulo e que podem reforçar o preconceito linguístico. Para isto, será feita a análise de materiais didáticos e aplicação de questionário a alunos 
que finalizaram o Ensino Médio entre 2018 e 2020 nas referidas escolas. Entre os objetivos pode-se citar refletir sobre a presença de literatura 
contemporânea e popular nas escolas públicas e observar a incidência do preconceito linguístico na educação formal. A principal hipótese é que a 
língua nem sempre é abordada em suas diferentes formas, o que faz com que a gramática normativa seja priorizada. Em aulas onde o foco é poesia, é 
comum utilizar textos de Carlos Drummond de Andrade, Luís de Camões, Clarice Lispector, enquanto outros gêneros textuais, de linguagem coloquial, 
são esquecidos. Parece importante analisar se a literatura contemporânea e popular coexiste com autores consagrados, além de olhar se gêneros 
periféricos e/ou regionais são apresentados aos alunos: como Racionais e Emicida - para citar nomes do rap -, o repentista Patativa do Assaré ou 
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autores da literatura de cordel - como Jarid Arraes. Tanto as poesias em linguagem formal quanto as de linguagem informal são capazes de levantar 
críticas sociais e importantes de serem estudadas. Assim, questionamos como trabalhar a linguagem e a adequação da comunicação ao contexto, 
evitando preconceitos linguísticos e sociais nas escolas. Com esta pesquisa espera-se compreender a linguagem ofertada e possibilitada aos 
estudantes do Ensino Médio nos últimos anos, problematizando que há embates entre gramáticas normativas e internalizadas. Nem sempre a 
variação linguística é acolhida no ambiente escolar, o que gera distinções entre os alunos que mantém a própria oralidade (com determinado 
vocabulário, gírias e sotaques) e os sujeitos que melhor aderem a linguagem padrão. Entre os autores mais importantes para a pesquisa estão Marcos 
Bagno (2001, 2002, 2007), Antonio Houaiss (1991, 1985) e Magda Soares (2001, 2002, 2009).

Aluno: Juliana Teodoro Porto Ferreira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: UM ESTUDO SOBRE O PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ E SÃO CAETANO DO SUL: UM OLHAR PARA O 
PERÍODO DA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

Docente orientador: Maria do Carmo Pereira Servidoni

RESUMO
O presente projeto emergiu durante as aulas de Planejamento Educacional e Teoria e Metodologia de Ensino da Matemática no curso de Pedagogia, 
no ano de 2020. Refletindo sobre os processos educacionais docente e discentes convergem para um mesmo ponto e levanta-se a seguinte questão: 
como está sendo tratada a educação em nossa região? Como os conceitos matemáticos estão sendo construídos? O objetivo do trabalho centra em 
estudar como ocorre a organização da educação nas séries iniciais do   ensino fundamental, nas cidades de Santo André e São Caetano do Sul, tendo 
em vista que são cidades com características bastante diferentes nos aspectos geográficos, populacional, econômico e até mesmo cultural. Ambas as 
cidades têm índices satisfatórios na educação, não são ainda os ideais, mas em relação a muitas cidades pode-se dizer que os índices são altos. Outra 
questão que nos interessa é compreender o motivo na proximidade nos índices entre as cidades, mesmo sendo elas bastante diversas. Nesse sentido, 
temos por hipótese inicial que as cidades de Santo André e São Caetano do Sul, apresentam propostas as quais alavancam a aprendizagem dos 
estudantes, o que motiva a investigação. Teremos como elementos metodológicos um levantamento bibliográfico da literatura e da legislação vigente 
que embasam a construção dos planos municipais de educação; a análise dos planos municipais numa abordagem qualitativa e, posteriormente, 
estruturar uma entrevista para ser aplicada aos gestores públicos responsáveis dos municípios, a saber os secretários de educação ou um assessor. No 
que se refere a alfabetização matemática, após a análise das propostas das cidades, temos como pretensão propor uma sequência de ensino, 
especificamente em relação a magnitude número. Entende-se que o conceito número seja um dos assuntos fundamentais para o desenvolvimento de 
toda a matemática por se tratar de um objeto que deve ser construído pelo sujeito e não apenas aprendido, ele faz parte do desenvolvimento do 
conhecimento lógico-matemático discutido na teoria de piagetiana. O princípio que norteia a projeto de pesquisa é que o pedagogo é um ser em 
constante formação, sempre haverá atualização, seja por princípios legais ou teóricos, que fundamentarão o seu exercício em sala de aula, sendo 
assim será um grande aprendizado para os envolvidos. A pesquisa trará elementos que podem ser imbuídos na prática dos futuros professores que 
deverão ser sempre reflexivos.

E-mail: maria.servidoni@estacio.br

Aluno: Rebeca Moreira Martins Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: DESENVOLVIMENTO, CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO E CRIMINALIDADE: ANÁLISE DE FATORES CRIMINÓGENOS E SUA RELAÇÃO 
COM ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E ESPACIAIS NO BAIRRO DO COROADINHO EM SÃO LUÍS-MA.

Docente orientador: Marco Aurélio De Jesus Pio

RESUMO
Este projeto se justifica pelo ineditismo e relevância científica de articular multidisciplinarmente o estudo do direito ao desenvolvimento local e sua 
relação com a criminalidade no bairro do Coroadinho, considerado uma das maiores favelas do Brasil. A pesquisa instiga os bacharelandos do curso de 
Direito a pensar a cidade em que vive, a origem e formação dos seus bairros, os crimes praticados, sua etiologia, índices e políticas criminais que 
apresentem produção científica com grande potencial de publicação em periódicos nacionais e internacionais, dada a relevância temática e ausência 
de produção em nossa cidade. A construção socioespacial de precariedade convive lado a lado com regiões mais desenvolvidas onde vive a classe 
dominante e detentora do capital. Essa premissa é verificável historicamente em países periféricos como o Brasil e, em cidades do Nordeste como São 
Luís do Maranhão que tem visto surgir vários de seus bairros a partir de ocupações irregulares de terras. Ao lado de toda essa precariedade, nota-se 
índices de criminalidade que se elevam cada vez mais, representando os mais diversos tipos de infrações penais, que o Estado parece não ser capaz de 
estagnar ou reduzir por meio de políticas criminais efetivas e/ou estudos de uma etiologia criminal relacionada ao desenvolvimento local. É assim com 
o “Bairro” do Coroadinho que surgiu em São Luís na década de 1970 a partir da migração de pessoas vindas de outros estados e regiões do Maranhão. 
Por se tratar de ocupação inicialmente dita “irregular”, não teve a atenção do Estado em políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, e por 
décadas sofreu com descaso e esquecimento do Estado, obrigando os moradores a sobreviver em um local com precárias condições de vida, altos 
índices de criminalidade e ausência de segurança pública efetiva e humana. Por isso, este projeto de pesquisa tem como principal objetivo analisar a 
questão do crescimento urbano desordenado, o desenvolvimento e sua relação com a criminalidade no Coroadinho, buscando no materialismo 
histórico as determinantes da construção social, determinantes criminógenas, e efetuando uma hodierna e real análise sob perspectiva socioespacial e 
econômica desta região, diante das políticas públicas que vem sendo promovidas nos últimos anos. Neste sentido, será utilizado como estado da arte 
as teorias criminológicas da desorganização social (ecológica) e teorias neorretribucionistas (movimento da lei e da ordem; teoria da tolerância zero; 
teoria das janelas quebradas), todas apoiadas da macrossociologia do consenso. Também será estudado e analisado criticamente o sistema capitalista 
procurando esclarecer suas contradições, assim como as teorias do desenvolvimento e sua relação com fatores criminógenos que possam explicar o 
porquê de comunidades periféricas apresentarem maiores índices de criminalidade, buscando fundamentos teóricos em teorias macrossociológicas de 
conflito como etiquetamento social e criminologia radical marxista. Como procedimentos metodológicos será utilizada pesquisa do tipo bibliográfica e 
de campo, do tipo aplicada e com abordagem qualitativa, fazendo uso do método científico do Materialismo Histórico-dialético e Sociologia Reflexiva.

E-mail: maximusimperatore@yahoo.com.br

Aluno: Jardel Assenção Ribeiro Filho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Amanda Graziely Fernandes e Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Lucas Ferreira Carvalho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Rômulo Coimbra Moraes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O DIREITO SISTÊMICO COMO MEIO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: ESTUDO DE CASO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO

Docente orientador: Laryssa Saraiva Queiroz

RESUMO
O Justiça em Números, anualmente, apresenta a conjuntura jurídica marcada pela hiperjudicialização. Diante deste cenário, algumas medidas têm sido 
tomadas. Por exemplo, foi implantada a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse (Res. nº 125/20, CNJ); bem 
como estabelecida a noção de Tribunal Multiportas pelo novo Código de Processo Civil. Esses tipos de resolução estão sendo cada vez mais 
valorizados e estimulados. Ademais, um dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, proposta pela Organização das 
Nações Unidas é promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis. A partir dessas premissas, um juiz de direito do Estado da Bahia, Sami Storch, introduziu o uso da prática terapêutica 
denominada Constelação Familiar Sistêmica, cunhando ainda a denominação Direito Sistêmico para referenciar a aplicação do pensamento sistêmico 
no âmbito judiciário, cujos resultados começaram a chamar atenção em 2014, quando conseguiu alcançar o percentual de 100% de acordos. Inclusive, 
está em tramitação, desde 2017, o Projeto de Lei n. º 9.444, que visa incluir a Constelação como instrumento que preste assistência aos meios de 
solução de controvérsias preexistentes. E, mesmo antes de sua regulamentação legal, algumas iniciativas já estão sendo desenvolvidas em vários 
Tribunais. Exemplo são as rodas processuais e mutirão sistêmicos, realizadas no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desde 2017, por iniciativa 
da 3° Vara de Família de São Luís. Diante desse cenário, surgem alguns questionamentos acerca do que exatamente vem a ser e como o Direito 
Sistêmico tem sido aplicado no âmbito do Poder Judiciário. O recorte no âmbito de apenas um tribunal justifica-se pela viabilidade técnico-científica, 
enquanto a escolha do Maranhão, em especial, dá-se pelo fato de ser a Unidade Federativa com maior índice de habitantes por unidade judiciária, ao 
passo em que possui o menor índice de população com atendimento jurisdicional, o que indica sério problema de acesso à justiça. Portanto, estão 
entre o escopo desta pesquisa, além de compreender os fundamentos do pensamento sistêmico, identificar as formas e dinâmicas de sua aplicação 
judiciária, bem como analisar sua legalidade. Para tanto, propõe-se a utilização de abordagem qualitativa, a partir do estado da arte do tema e análise 
documental de leis, projetos de leis e resoluções. Bem como aplicação do método estudo de caso no âmbito da referida Vara, valendo-se das fontes 
de evidência: documentos, registros em arquivo e entrevistas. (CAAE nº 42899020.2.0000.5087)

E-mail: queiroz.laryssa@estacio.br

Aluno: João Guilherme Silva Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adja Sandra Santos Aires Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nildson Matheus Martins da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Danielle Fernanda Campos Muniz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design

ESTÁCIO SÃO LUÍS



Título: DESIGN E MÉTODOS PARTICIPATIVOS: FERRAMENTAS PARA INCLUSÃO DE PESSOAS EM PROCESSOS DE DESIGN NO AMBIENTE VIRTUAL.

Docente orientador: Rafael Ricarte De Souza

RESUMO
O design participativo surge nos anos 70, na Escandinávia, em uma aliança entre sindicatos e designers na tentativa de estabelecer a democracia no 
ambiente laboral quando o uso de sistemas de computadores fora introduzido. A proposta de pesquisa surge a partir da observação do atual cenário, 
diante das atividades remotas, ou seja, virtuais, onde algumas dificuldades e empecilhos se formatam no que tange o contato com o outro. Dessa 
forma o presente projeto de pesquisa visa investigar como estabelecer esse link entre sujeitos/atores sociais e designer, apoiados por uma espécie de 
toolkit, ou kit de ferramentas em design para apoiar e favorecer a participação dos usuários em projetos. No intuito de obter informações, a saber de 
ferramentas tradicionais de coleta de dados como entrevista, questionário, entre outras, tais ferramentas podem ser facilmente adaptadas para o 
meio virtual, dada a facilidade de acesso à formulários on-line do google por exemplo, no entanto, outras formas de investigação se fazem necessárias 
no que diz respeito ao contato com o usuário. Uma das principais premissas do design participativo, onde decisões são tomadas junto às pessoas 
envolvidas na prática projetual, sejam elas decisões políticas ou não. Reflete ainda sobre os impactos que recaem sobre tais práticas no atual cenário 
remoto, diante do enfrentamento da pandemia pelo Coronavírus. Considerando usuários e designers enquanto sujeitos capazes de articular juntos 
conhecimento tácito e técnico (uma das premissas do design participativo), o ambiente virtual pode apresentar empecilhos no que tange à construção 
de vínculos entre os atores sociais no que diz respeito ao distanciamento físico. Nesse contexto, há uma sinalização de que essas dinâmicas 
influenciam diretamente no ser humano, precisamente por se tratar de um organismo vivo, passivo de sofrer mudanças e influências externas. É 
possível inferir que o fazer design tradicional se configura inviável diante de fatores complexos, assim como, o fazer design baseado em fatores 
singulares, ou seja, considerando apenas recortes específicos em um fenômeno, ainda que com foco no ser humano. Dessa forma, a pesquisa será 
realizada via encontros remotos com alunos pela plataforma teams; leitura e revisões de literatura sistemática e processos interativos de testes de 
ferramentas adaptando-as para o modo remoto. No entanto, vale considerar que diante da complexidade dos problemas sociais, não se trata apenas 
de uma questão terminológica, e sim, de uma questão metodológica em que o usuário não seja considerado apenas uma fonte de informações. No 
entanto, as contribuições do UCD são inegáveis, trouxeram um novo olhar para as abordagens metodológicas que levam em consideração a 
participação do usuário, ainda que de forma pontual e superficial.
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Aluno: Lydia Rebeka Sousa Pereira Curso do aluno: Design Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elijemima dos Santos Ferreira Curso do aluno: Design Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paula Gabriele Miranda Santos Curso do aluno: Design Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gisele Santos Reis Curso do aluno: Design Situação: PIBIC/Voluntário

ESTÁCIO SÃO LUÍS



Relatório atualizado em 30/03/2022

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2021/2022 - ESTÁCIO SÃO PAULO

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título: LABCOOL: PESQUISA DE TENDÊNCIAS DE MODA E COMPORTAMENTO

Docente orientador: Fernanda Ramos Melo

RESUMO
Entre marcos mundiais, a pandemia foi e a que está mais modificando o cenário da economia. Com sua chegada em março de 2020, a pandemia freou 
o cenário econômico e alterou modelos de trabalhos. Aqui pode-se dizer o limite da vida cotidiana para uma alteração fundamental de 
comportamento e indução à novos cenários emergentes. O seguimento fashion contém impacto significativo na cadeia de comportamento e por fim 
econômico. O caráter da Pesquisa de Iniciação Cientifica é fomentar o crescimento das áreas correlatas a moda, a fim de instigar o estudante, o papel 
de pesquisador investigador. A importância desse projeto consiste em analisar os aspectos culturais da sociedade local e conhecer a moda 
internacional, e as especulações mundiais. O objetivo geral dessa pesquisa de iniciação científica compete a investigação de empresas e consumidores, 
a fim de identificar novas tendências e novos eixos de comportamento.  Deste modo consiste em buscar informações nos mais diversos acervos 
mundiais, redes sociais e redes de fast fashion, sobre tendências da moda seguimento feminino e masculino. Aqui reflete o momento atual e o 
enquadramento da cadeia produtiva no cenário correlacionado ao impacto COVID-19. Objetivos específicos são: Compreender o comportamento do 
consumidor atual; realizar pesquisas sobre empresas, marcas e lojas nível internacional; desenvolver relatórios de pesquisa; Pesquisa mercadológica 
com relação ao modelo econômico nacional - consumo; apresentar os relatórios de tendências para os estudantes de do curso de moda da Estácio 
Santo Amaro São Paulo / SP. Os processos de pesquisa são vinculados 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. Para tanto, o plano de trabalho segue quatro linhas de pesquisas: Pesquisa mercadológica direcionada as redes 
de fast fashion internacional; Pesquisa mercadológica direcionada comportamento e desfiles; Pesquisa mercadológica direcionada acessórios 
internacionais; Pesquisa mercadológica direcionada a calçados.
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Aluno: Cristiane Bartelt da Silva Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES
Aluno: Natália Magalhães da Silva  Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luanderson Rodrigues Costa Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE LEITE NA MICROBIOTA INTESTINA

Docente orientador: Maíra de Assis Lima

RESUMO
A maioria dos animais, senão todos, coexiste com um complemento de simbiontes procarióticos que conferem uma variedade de benefícios 
fisiológicos. Em humanos, a interação entre células animais e bacterianas é especialmente importante no trato gastrointestinal. Juntos, todos esses 
microrganismos (chamados coletivamente de microbiota) abrigam um repertório de genes que codificam proteínas que excede em muito o pool 
genético encontrado em nosso genoma humano. Dentre suas principais funções, destacam-se a imuno-modulação, contribuição nutricional e 
resistência à colonização por bactérias patogênicas. Esta sofre alterações por fatores externos e internos como meio ambiente, antibicoterápicos, 
alimentação, sistema imunológico, genético, probióticos e prebióticos. Muitos alimentos fermentados e iogurte em particular, contêm grandes 
quantidades de bactérias vivas, normalmente até 109 UFC/g. Esses alimentos têm contribuído significativamente para a dieta humana desde o 
Neolítico, no entanto, até o momento, a maioria dos estudos não conseguiu identificar modulações significativas da microbiota intestinal humana 
residente sobre o consumo de alimentos fermentados. Levando em consideração a importência do leite para a nutrição e colonização por 
microorganismos do intestino de seres humanos, o objetivo deste trabalho é investigar a carga microbiologica dos diferentes tipos de leite e estudar a 
interefência destes na saúde humana e sua relação com a microbiota intestinal.
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Aluno: Camila Queiroz dos Santos Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Isabelly Tharesa Villella de Souza Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Jonas Rodrigues Gimenes Barbosa dos Santos Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ariana dos Praseres Barros Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA NA MELHORIA DAS COMPETÊNCIAS SOCIO EMOCIONAIS E ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE 
ESTUDANTES DE ESCOLAS NA REGIÃO DE INTERLAGOS

Docente orientador: Marcelo Lourenço

RESUMO
As atividades físicas, mesmo que não sendo considerados uma atividade acadêmica, podem ser atividades de grande relevância no campo 
educacional. Através dos valores adquiridos pelos treinamentos esportivos, como trabalho em equipe, disciplina, determinação, comprometimento e 
humildade, os alunos adquirem nesta vivência aspectos positivos que podem melhorar seu rendimento escolar. Entender de que forma a atividade 
física pode ter ascendência sobre o rendimento escolar é a proposta deste trabalho científico. Serão aplicados treinamentos esportivos de 
modalidades esportivas, segundo critérios pré-estabelecidos durante o período de vigência do projeto, serão aplicados instrumentos para mensurar 
situação inicial do aluno quando do início dos treinamentos para formar um perfil inicial que servirá de base para os testes subsequentes. As 
mudanças nos aspectos pedagógicos e comportamentais dos alunos durante o período de treinamento e após o ciclo de treinamento serão analisadas 
com o objetivo de quantificar o impacto deste treinamento no rendimento acadêmico do aluno. Serão selecionados alunos de escolas da região de 
Interlagos, próximos da IES e os treinamentos acontecerão semanalmente no Centro Esportivo da IES em horários pré-definidos. Antes, durante e após 
os ciclos de treinamentos serão aplicados instrumentos que servirão de base para analisar as mudanças ocorridas e serão confrontadas com os 
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relatórios de rendimentos acadêmicos e comportamentais fornecidos pelas escolas participantes do projeto. Ao final do trabalho teremos condições 
de analisar quais aspectos foram melhor impactados pela atividade esportiva e quais aspectos podem ser aplicados como transformadores do 
rendimento acadêmico do aluno, ou sejam que causam maior influência na melhoria dos aspectos pedagógicos.

Aluno: Thalita da Silva Costa Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luiza Gonzalez Da Costa Campos Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: AVALIAÇÃO DAS ESCOLHAS ALIMENTARES DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: Renata Magalhães Boaventura

RESUMO
O consumo alimentar, baseado nas escolhas alimentares da população brasileira, atinge diversos perfis, dentre eles o grupo de estudantes 
universitários de diversas instituições de ensino superior do Brasil. De acordo com as orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, 
devemos reduzir a quantidade do consumo de alimentos processados (alimentos em conservas, compotas, caldas, queijos entre outros) e evitar os 
alimentos ultra processados (salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo, entre outros), pois são alimentos nutricionalmente 
desbalanceados, com excesso de açúcar, gordura, sódio e conservantes e aditivos, que são prejudiciais à saúde, contribuindo para o desenvolvimento 
de doenças como obesidade, diabetes, dislipidemias e hipertensão. A base de uma alimentação equilibrada deve ser composta por uma variedade de 
alimentos in natura ou minimamente processados (frutas, verduras e legumes, grãos, tubérculos, leite, ovos, carnes e peixes), que sofrem, geralmente, 
mínimas alterações como moagem, secagem, pasteurização ou seleção, sendo, portanto, alimentos mais nutritivos e provedores de saúde ao 
organismo, que auxiliam na prevenção de diversas doenças, além de contribuir para um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. 
Segundo resultados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2017- 2018, a composição dos alimentos ultra processados em soma calórica foi de 
21,4%, o que representa cerca de 1/4 do valor energético total consumido pela população brasileira. O presente trabalho tem como objetivo analisar 
as escolhas alimentares de estudantes do ensino superior de São Paulo, pois devido a correria do dia a dia entre trabalho e estudo, os hábitos 
alimentares podem ser prejudicados, levando esses estudantes a consumirem alimentos pobres nutricionalmente. Essa avaliação será realizada 
através de um estudo qualitativo e transversal, por meio do desenvolvimento e aplicação de um questionário online. O questionário foi desenvolvido 
levando em consideração as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014. A análise estatística será realizada 
através da análise descritiva a partir das frequências relativas e absolutas e médias (desvios-padrão).
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Aluno: Daniela dos Santos Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MOMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE DAS DECISÕES EXARADAS 
ENTRE 2020 E 2021 SOBRE AS MEDIDAS TOMADAS PELO ESTADO BRASILEIRO EM RELAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

Docente orientador: Letícia Rocha Santos 

RESUMO
O Supremo Tribunal Federal tem protagonizado importantes decisões no atual contexto de pandemia. A emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus, que gerou impactos em todo o mundo, ensejou a atuação da Suprema Corte para dirimir conflitos acerca da repartição constitucional de 
competências e da efetividade dos direitos fundamentais. Como forma de compreender quais têm sido os argumentos utilizados, o projeto se destina 
a analisar as decisões relativas à repartição de competências e aos conflitos entre direitos fundamentais. Serão selecionadas as decisões que possuem 
pertinência com o objeto do presente trabalho, por meio de consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, com posterior realização do 
método de análise de conteúdo para sistematizar os resultados. Estes serão apresentados tendo Alexy enquanto marco teórico e as alterações na 
legislação brasileira como referências.

E-mail: leticia.rocha.aju@gmail.com

Aluno: Dermeval de Oliveira Braga Neto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mikaelle Oliveira Menezes de Góes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lylian Vitória De Almeida Nascimento Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kamilla Isabelle Andrade Ferreira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ACESSO À JUSTIÇA E FRATERNIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA: O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID19 NA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SERGIPE 

Docente orientador: Nivaldo Souza Santos Filho

RESUMO
O presente projeto visa reforçar o papel da Defensoria Pública como instituição democrática constitucional, apresenta-se no Brasil a partir do difícil 
papel de materialização do Acesso à Justiça. Pensar em efetivação do Acesso à Justiça em um país de dimensões continentais, dos mais populosos do 
mundo, é sem dúvidas tarefa de comprometimento contínuo, prova disso que os estudos desenvolvidos em relação à situação apresentada nunca 
deixaram de fazer parte das discussões jurídicas acadêmicas. Conforme preceituam Capelletti e Garth (1988), o termo acesso à justiça é de difícil 
definição, de forma que o conceito está em constante modificação e evolução. A abrangência do princípio vetor se desenvolve paulatinamente com o 
avanço social, ao ponto que hoje o desenvolvimento do acesso à justiça ultrapassa as emblemáticas ondas  desenvolvidas pelos supracitados autores. 
Não se pretende, contudo, utilizar-se dos fatores geográficos para justificar o descompasso de promoção do acesso à justiça feito pelo Brasil, somente 
visa-se demonstrar que diversos sãos os fatores que maximizam a problemática, perpassando de premissas geográficas, históricas, mas principalmente 
sociais. A importância de um órgão como a Defensoria Pública para mantença do Estado Democrático de Direito, demonstra-se ainda mais imperiosa 
em países onde a desigualdade social é latente e as liberdades da população cerceadas. O direito de representação legal perante o Estado, de acesso a 
prestação jurisdicional é o primeiro e mais básico viés do acesso à justiça, sendo os defensores públicos responsáveis por representar e dar voz aquela 
parcela da população inerte ao judiciário. O vocábulo “inerte” é utilizado aqui a partir de uma perspectiva crítica e não processual, essa inércia não se 
relaciona com a inércia precípua da jurisdição, mas sim o fato de grande parte da população não ter forças para movimentar a chamada “máquina 
jurisdicional”, termo também a ser criticado em virtude do poder judiciário não dever ser confundido com uma indústria de resolução de conflitos. 
Obviamente o poder judiciário deve-se encontrar inerte, porém para parte da população essa inércia torna-se uma constante, ao ponto de não poder 
ser superada, cabendo a Defensoria Pública exercer a função de romper esse afastamento e conduzir as pessoas para que possam ter seus direitos 
tutelados. Esses sujeitos que figurarão como titulares do presente estudo são chamados de hipossuficientes na forma da lei, ou seja, pessoas que não 
possuem recursos financeiros suficientes ao ponto de arcar com as despesas judiciais e muito menos de contratar um procurador que possa advogar 
em seu favor. O advogado é percebido aqui como ator essencial para garantia e efetivação da justiça, agente com conhecimento técnico necessário 
para assessorar, conduzir e assegurar a população que seus direitos sejam tutelados. A ausência desse sujeito, acarreta as pessoas o sentimento de 
abandono, pois apesar de em algumas ações ou atos, a capacidade postulatória ser mitigada, a assistência jurídica funciona como fator de 
esclarecimento, logo, de aquisição de direitos. Os defensores públicos surgem assim em virtude dessas deficiências, pretendendo garantir um 
tratamento igualitário, democrático e acessível perante o judiciário a todos. A clara dificuldade de uma consciência de direitos em um país com níveis 
de escolaridade baixíssimos e ainda com índices de analfabetismo como o Brasil, dificulta ainda mais a tutela desses perante o Estado, situação ainda 
mais alarmante em relação aos Direitos Humanos que sofrem cotidianamente violações contínuas em razão da ignorância humana. Não há dúvidas 
que um dos maiores obstáculos ao se falar de direitos humanos é a sua efetivação, direitos que devem ultrapassar o liame da proclamação para 
efetivação, cabendo refletir quanto a tutela civil desses direitos, e de que forma restou a defensoria pública o papel basilar da resistência e militância. 
O presente trabalho tem como objetivo principal identificar as novas barreiras do acesso à justiça surgidas em virtude da pandemia do COVID 19 na 
Defensoria Pública do estado de Sergipe. A problemática insere-se em torno dos novos desafios enfrentados pelas defensorias públicas no Brasil, 
problematizando-se o quanto o enfraquecimento da instituição na pandemia é conveniente para manutenção de um sistema seletivo de prestação 
jurisdicional e consequentemente provedor de uma cultura violadora de direitos humanos. A importância de tão complexa problemática enfrentada 
pelo judiciário brasileiro dar-se-á relevante a grande demanda atendida cotidianamente pela Defensoria Pública Estadual, assim como insuficiente 
número de Defensores Públicos, dentre diversos fatores. Em face da delimitação necessária para que os objetivos do estudo sejam alcançados, optou-
se em analisar o estado de Sergipe através de sua Defensoria Pública Estadual – DPE, opção ensejada em decorrência do estado amostra ser o menor 
da federação brasileira e consequentemente a organização jurisdicional em relação a assistência jurídica gratuita da defensoria pública aparentar 
funcionar de forma menos tortuosa, já que o Tribunal de Justiça de Sergipe – TJ/SE, foi certificado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com o Selo 
de Diamante  da Justiça em Números. A metodologia aqui utilizada baseia-se através do método exploratório, buscando na análise documental, 
teórica, legislativa, dados disponibilizados pela própria Defensoria Pública do Estado de Sergipe, pelo IV Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, 
desenvolvido pelo Ministério da Justiça do Brasil, Secretaria de Reforma do Judiciário ,Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e 
a Agência Brasileira de Cooperação, pesquisa que foi realizada no âmbito do projeto de fortalecimento do Acesso à Justiça no Brasil, e, Mapa da 
defensoria Pública de Sergipe, realizado pela Comissão dos Aprovados no Concurso para o cargo de Defensor Público Substituto do Estado de Sergipe 

E-mail: profnivaldo.souzasf@gmail.com

ESTÁCIO SERGIPE



do ano de 2012. Buscando assim desenvolver um diagnóstico que busque traçar soluções para um melhor atendimento e atuação da Defensoria 
Pública de Sergipe ainda em estado pandêmico. Diante do exposto, percebe-se a triste contemporaneidade de problemas antigos que parecer ser 
intrínsecos a existência das defensorias públicas no Brasil. Outro fato alarmante é a naturalização das mazelas concernentes à defensoria pública como 
problemas isolados institucionais ao invés de violações a todo sistema de justiça em si concebido. Essa visão isolada e individualista somente ajuda a 
enfraquecer ainda mais a Defensoria Pública enquanto instituição fundante do Estado democrático de Direito. A revolução democrática de justiça 
defendida em todo o corpo do presente trabalho, só se torna possível mediante o fortalecimento da Defensoria Pública, de modo que o 
enfraquecimento do órgão e as ações insipientes para mudança do quadro dramático em que atualmente se encontra as defensorias no Brasil 
demonstram e revelam um pequeno interesse por parte do poder público na consolidação de uma justiça democrática. O acesso à justiça enquanto 
expressão básica de direito humano, manifesta-se pela luta de reconhecimento de sujeitos em sociedade, esses esquecidos pelo estado como 
detentores de direitos, apenas observados quando transgressores das normas. A gramática de direitos humanos assim necessita do fortalecimento da 
tutela civil mediante o efetivo acesso à justiça. Como apresentado, os direitos humanos que hodiernamente ainda sofrem com a ignorância humana 
ao escolher humanos superiores a outros, estabelecendo soberanias acima da humanidade, enaltecendo um único padrão de humanidade, possuem 
como grande obstáculo não só sua efetivação na esfera internacional, porém também a militância pela eficácia de direitos humanos pela tutela 
jurisdicional interna. Convém ressaltar que de forma alguma se pretende concluir que somente pela esfera judicial pressupõe a salvaguarda dos 
direitos humanos, mas sim que o poder judiciário deveria garantir que perante sua ótica fosse propagada a inviolabilidade desses direitos e o 
fortalecimento de instituições e ações que atuem na preservação dos direitos humanos. A Defensoria Pública assim, como órgão de resistência 
incumbido constitucionalmente pela tutela civil dos direitos humanos, deve ser observada pelo Conselho Nacional de Justiça e todo poder judiciário, 
não somente como um auxiliar da justiça, mas sim como órgão essencial, crucial para mantença do estado democrático de direito. Diante das 
violações cotidianas de direitos humanos, fragilidade política e econômica em que se insere o Brasil, território fértil para tentativa de ações 
autoritárias e totalitárias, em que figuras políticas surgem disseminando restrições de direitos, violações de direitos humanos em troca de uma 
suposta estabilidade e discursos de ódio que propagam discriminações a todo o momento, questionamos por quanto tempo ainda o poder judiciário 
será capaz de menosprezar a tutela civil de direitos humanos, defendida aqui como forma essencial de concessão desses direitos mediante o devido 
acesso à justiça. Em relação a Defensoria Pública de Sergipe, reitera-se pela louvável resistência de desenvolvimento de ações de promoções de 
direitos humanos, tutela civil e coletiva, mesmo com tantas fragilidades e adversidades para seu efetivo funcionamento. Não obstante, dever-se-á 
destacar os motivos que na análise demonstraram-se mais latentes aos entraves encontrados para o desenvolvimento pleno do órgão. Como 
observado a DPE-SE é consideravelmente um órgão novo com menos de trinta anos, de modo que somente dois concursos públicos para defensores 
ocorreram no estado, a ausência ou reduzida de mão de obra especializada – não só defensores – acarreta sem dúvidas um dos piores problemas 
identificados seja no diagnóstico da defensoria pública ou nos próprios dados cedidos pela instituição, a ausência de servidores e defensores é sem 
dúvidas o fator imediato mais problemático da defensoria, ocasionando sobrecarga dos defensores e precarização de todo serviço desenvolvido, que 
conforme estudo de campo e análise de dados geram o acúmulo de varas para um mesmo defensor que acabam ficando divididos entre realização de 
audiências e atendimento. Verificou-se para tal situação apresentada, a realização de contratos temporários de prestação de serviço para ocupação de 
cargos que deveriam ser preenchidos por técnicos e analistas, a atitude é benéfica como forma paliativa, porém o que não pode ocorrer é que a 
medida provisória para melhoria e ampliação do quadro de servidores torne-se uma ação permanente a precarizar ainda mais o serviço oferecido, já 
que a DPE-SE apresenta a disposição orçamentária como limitante para realização de concursos de defensores e servidores. Outro fator observado de 
extrema relevância, são as ações isoladas dos órgãos componentes ou ditos como auxiliares da justiça, no caso o Tribunal de Justiça de Sergipe – TJSE 
e o Ministério Público de Sergipe –MPSE, sugestiona-se em razão de ações conjuntas para melhor efetivação dos direitos humanos no estado de 
Sergipe, bem como a união possa diminuir as dificuldades maximizadas, devido aos fatores orçamentários, de gestão e recursos humanos. Além de 
reuniões constantes de ações realizadas pelos três órgãos em relação a melhoria do acesso à justiça em Sergipe, mais especificamente evidenciando o 
protagonismo dos três órgãos na efetivação da tutela civil de direitos humanos no Estado de Sergipe, já que até o código de processo civil de 2015, 
propaga um novo modelo cooperativo de justiça. Ainda pensando nas parcerias em auxílio ao fortalecimento da DPE-SE, estimula-se a necessidade de 
panoramas e pesquisas mais atuais quanto o funcionamento do órgão e as problemáticas consequentes do acesso à justiça no estado, já que o ultimo 
mapa da Defensoria Pública de Sergipe é datado de 2013. Assim, conclui-se reiterando pelo papel crucial da Defensoria Pública para efetivação da 
tutela civil de direitos humanos e do consequente devido acesso à justiça, seja nas mais diversas demandas, em relação a direitos sociais, saúde, 
educação, direitos civis ou ações coletivas, de modo que o enfraquecimento da instituição ocasiona a manutenção de um sistema seletivo de 
prestação jurisdicional ao violar a reafirmação dos direitos humanos como intrínsecos a dignidade humana. A atuação do Supremo Tribunal Federal 
em momento de emergência na saúde pública: uma análise das decisões exaradas entre 2020 e 2021 sobre as medidas tomadas pelo Estado brasileiro 
em relação à pandemia do coronavírus.
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Título: DIREITO PENAL E LITERATURA

Docente orientador: Alberto Hora Mendonça Filho 

RESUMO
Pode-se falar dos marcos iniciais da proteção do bem jurídico “vida” pelo delito de homicídio do artigo 121 do Código Penal, mas não seria mais 
interessante utilizar Frankstein como exemplo? De outra banda, a intimidade é um bem jurídico, por que não abordar a partir da obra “Confissões” de 
Rosseau? E ainda falando de bem jurídico, o livro “Robinson Crusóe” pode auxiliar a entende-lo quando traz consigo a ideia do individualismo. A justiça 
pode ganhar muito com a literatura e, inclusive, pode ser objeto de reflexão filosófico-jurídica e, para tanto, a obra “Antígona” mostra-se de grande 
valia. Em suma, a partir do exemplo, percebe-se que a literatura pode contribuir para o estudo do Direito, na medida em que também é cultural e 
demanda a interpretação. Assim sendo, as narrativas literárias podem ajudar ao Direito, tanto para exemplificar situações ou condutas descritas 
normativamente, quanto por propiciar a reflexão crítica. De tal modo, nota-se um fortalecimento, notadamente a nível nacional, de um movimento de 
aproximação e estudo do Direito e da Literatura, levando em conta os benefícios de tal interlocução. Com isso em mente, busca-se a explicar e 
analisar, criticamente, os institutos jurídicos do Direito Penal, adotando os enredos literários como pano de fundo. Para tanto, adotar-se-á uma 
pesquisa qualitativa, pois a intenção consiste em explorar o conjunto complexo de fatores que envolvem o fenômeno central. No que diz respeito à 
abordagem, será ainda bibliográfico-documental, na medida em que se vale tanto de artigos científicos e obras doutrinários, como de regras legais e 
constitucionais. Justifica-se a pesquisa, pois servirá de meio para aproximar o estudante de Direito de textos literários, sobretudo clássicos, e também 
de outras áreas do conhecimento, integrando-os a comunidade acadêmica. Ademais, auxiliará tanto na visualização de institutos jurídicos, como 
também em sua análise crítica, contribuindo para um pensamento para além das amarras dos formalismos.
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Título: TEORIA CRÍTICA DO DIREITO ADMINISTRATIVO: ANÁLISE SOBRE A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS

Docente orientador: Pedro Meneses Feitosa Neto

RESUMO
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, os Direitos Fundamentais foram dispostos numa posição de suprema 
hierarquia dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O ideário neoconstitucionalista da Constituição Cidadã objetiva não só a positivação desses 
direitos, mas preza por sua efetivação, trazendo inclusive meios diretos para a busca da concretização dos seus ditames, como o controle de 
constitucionalidade e a aplicação de remédios constitucionais. Contudo, a Teoria Crítica dos Direitos Humanos aponta para a relevante inefetividade 
prática dos Direitos Humanos para grande parcela da população.  Dentre as normas constitucionais também podem ser observadas as normas 
basilares do Direito Administrativo brasileiro, como por exemplo o artigo 37, que também possui caráter eminentemente principiológico e estabelece 
sujeições para a Administração Pública. Ademais, sabe-se que os princípios administrativos não estão restritos ao artigo mencionado, sendo que todos 
os princípios expressos na Constituição Federal de 1988 estão intrinsecamente ligados a um princípio implícito: a Supremacia do Interesse Público. 
Entretanto, o estudo do Direito Administrativo tem se realizado tradicionalmente de maneira apartada do tema “efetividade dos Direitos 
Fundamentais”, ou, em plano mais abstrato, do tema “efetividade dos Direitos Humanos”.  Nesse contexto, questiona-se como o princípio da 
Supremacia do Interesse Público pode ser utilizado para efetivação dos direitos fundamentais pela Administração Pública, a partir de uma Teoria 
Crítica do Direito Administrativo. Para solucionar o problema de pesquisa, inicialmente, se analisará sobre o impacto da Constituição Federal de 1988 
no ordenamento jurídico brasileiro e como a doutrina do Direito Administrativo conceitua e trata sobre a relação entre os princípios administrativos 
expressos, a supremacia do interesse público e a efetividade dos direitos humanos. Utilizam-se, para isso, os livros de Maria Sylvia Di Pietro e Hely 
Lopes Meirelles. Também será feita revisão bibliográfica sobre a Teoria Crítica dos Direitos Humanos, buscando compreender como a adoção de 
posições contra-hegemônicas para o estudo do Direito pode descortinar a inefetividade das normas fundamentais e como essa teoria se relaciona com 
a emergente Teoria Crítica do Direito Administrativo. Para isso, a pesquisa se valerá dos estudos de Boaventura de Souza Santos e David Sanchez 
Rubio sobre a Teoria Crítica dos Direitos Humanos, que combate a ideia de universalidade desses direitos, ponderando sobre a sua real aplicação para 
a população. Por fim, será investigado como o princípio da Supremacia do Interesse Público vem sendo utilizado pela Administração Pública e quais a 
necessidades geradas a partir do olhar da Teoria Crítica do Direito Administrativo para efetivação dos Direitos Humanos. Serão realizadas pesquisas 
bibliográficas em livros e periódicos, documentais em jurisprudência e legislação, de cunho principalmente qualitativo. O método utilizado para 
realização da pesquisa é o dedutivo, partindo-se de conceitos gerais sobre Direitos Humanos, Fundamentais e Administrativo para que ao final possam 
ser abordados os efeitos práticos da adoção da Teoria Crítica do Direito Administrativo, correlacionando a Supremacia do Interesse Público com a 
Efetividade dos Direitos Humanos. Objetiva-se que, após a realização das pesquisas acerca do tema em questão, possam ser oferecidas novas bases 
para que a comunidade jurídica brasileira possa avaliar a efetividade dos Direitos Humanos através, também, do Direito Administrativo, e assim, que 
seja conferida maior efetividade direitos referidos.
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Título: TRABALHO E TECNOLOGIA: BUSCA DA INTERSEÇÃO ENTRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO NO 
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica se destina a estudar o limite da privacidade do empregado quanto à proteção do tratamento de dados 
pessoais diante do cenário, em que a divulgação de dados pessoais e sensíveis trazem riscos éticos, inclusive sociais, gerando violações de direitos 
fundamentais.  Uma privacidade que ganha novos rumos na era digital. A Lei Geral de Proteção de Dados, criada para encontrar soluções frente a 
conflitos ocasionados decorrentes das novas tecnologias, busca garantir o exercício do direito da personalidade e repressão às práticas 
discriminatórias desencadeadas com a má utilização de dados pessoais. No entanto, observa-se que no campo das relações de trabalho, é possível 
uma discussão acerca da eficácia do Direito Trabalhista na contemporaneidade, quando se considera as corriqueiras transformações nas relações 
laborais tradicionais, dando espaço para novas visualizações. Na sequência, ao diagnóstico da recente lei, torna-se possível conter a violação à 
privacidade e uma liberdade negativa, decorrente de um abuso do poder diretivo do empregador que exige a divulgação de dados pessoais e sensíveis 
na admissão, promoção e, até mesmo, o não consentimento ocasionar demissão do funcionário. Outrossim, constatações acerca da natureza jurídica 
do consentimento, dos pressupostos jurídicos, da responsabilidade jurídica da proteção de dados do trabalhador e as obrigações que as empresas 
terão na adaptação. E então, quais medidas a serem adotadas para que haja adequação e respeito à proteção dos dados pessoais. Importa-se 
também, investigar os fenômenos disruptivos das novas tecnologias que são consideradas direito de quarta dimensão, em que particulares não 
poderão desrespeitar as condutas, garantias e liberdades no âmbito legal dos direitos, sendo inteligível a existência de conflitos entre direitos 
fundamentais. Isto, leva a refletir como o Poder Judiciário deverá agir, nos considerados casos difíceis, frente a ebulição de lacunas desenfreadas pelas 
céleres mudanças sociais. O método utilizado será histórico-evolutivo, fazendo necessário o emprego de técnicas de pesquisa, como levantamento 
bibliográfico e documental nacional e estrangeiro, pesquisa jurisprudencial e interpretação das normas jurídicas, significando os diversos 
procedimentos utilizados, como recursos peculiares, já que os métodos são traçados como etapas fundamentais desta pesquisa que detém uma 
relevância atual no aspecto jurídico e social.
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: DIMENSIONAMENTO E ANÁLISE DE CONSOLOS E VIGAS-PAREDE EM CONCRETO ARMADO EMPREGANDO O MÉTODO DAS BIELAS E TIRANTES

Docente orientador: Marcelo Vitor Oliveira Araujo

RESUMO
Desde o início da sedentarização do homem, durante a Revolução Neolítica, começou a existir uma demanda crescente pelo desenvolvimento de 
novas tecnologias relacionadas à construção civil. Ao longo dos milênios e séculos subsequentes, o homem desenvolveu uma serie de tecnologias e 
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novos materiais que modificaram completamente o planeta em que vivemos. Dentre esses materiais pode-se destacar o concreto armado, 
amplamente presente nos centros urbanos e responsável pelo surgimento de diferentes paisagens durante o desenvolvimento da civilização 
contemporânea. O concreto é o resultado da combinação entro o cimento Portland, água, areia e brita em proporções específicas, formando um 
bloco monolítico em seu estado endurecido. Enquanto o concreto armado refere-se a estrutura de concreto que possui em seu interior armações em 
barras de aço, em que estas mostram-se necessárias com o intuito de atender à deficiência do concreto em suportar os esforços de tração. Estas 
estruturas são dimensionadas por engenheiros civis utilizando métodos específicos de dimensionamento. De modo geral, o método de 
dimensionamento de estruturas em concreto armado na ruptura estabelece a garantia da segurança fazendo com que as solicitações correspondentes 
às cargas majoradas sejam inferiores às solicitações últimas, sendo estas as que levariam a estrutura à ruptura se os materiais tivessem suas 
resistências reais minoradas por coeficientes de ponderação. Os estados limites considerados no cálculo das estruturas de concreto são: Estado Limite 
Último e Estado Limite de Serviço. Uma peculiaridade a ser destacada no método dos estados limites é a validade da hipótese de Bernoulli, que 
estabelece que seções planas permanecem planas após a flexão do elemento. Essa hipótese simplifica o dimensionamento de elementos lineares de 
concreto, pois considera que a distribuição das deformações ao longo da seção transversal segue uma relação linear para todos os estágios de 
carregamento, inclusive no estágio limite último de ruptura. Porém existem alguns elementos estruturais para os quais esta hipótese simplificadora 
não é válida, devido ao fato das tensões de cisalhamento serem significativas, provocando deformações não planares ao longo da seção transversal. 
Para estes casos, deve-se utilizar outras metodologias alternativas de dimensionamento, neste projeto de pesquisa sugere-se o método das bielas e 
tirantes. Este método possibilita uma análise sistêmica de elementos estruturais descontínuos, bem como, fornece um perfeito entendimento a 
respeito dos mecanismos resistentes da estrutura, seja esta de concreto simples, armado ou protendido. Dessa forma, este projeto pretende fazer um 
estudo detalhado a respeito do método e propor a análise de dois exemplos empregando esta metodologia de dimensionamento.
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Título: PRODUÇÃO DE POLIHIDROXIBUTIRATO (PHB) ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS COMO FONTE DE CARBONO PARA 
BACILLUS SP.

Docente orientador: Luana Renyelle De Oliveira Menezes

RESUMO
Biopolímeros são polímeros sintetizados a partir de fontes renováveis. Assim caracterizadas por possuírem o tempo de vida mais curto comparado a 
polímeros de origem petroquímica. Por sua vez, o desenvolvimento de biopolímeros ganhou popularidade no meio cientifico e comercial pois, são 
utilizados como alternativas que buscam minimizar os impactos ambientais ocasionado pelo descarte inadequado e exagerado por plásticos sintéticos 
no mundo. Além disso, os biopolímeros são materiais altamente biodegradáveis, os quais são degradados pelo resultado da ação de microrganismos 
de forma natural, já que utilizam o bioplástico como fonte de energia para crescimento celular. No entanto, o presente projeto apresenta a Bacillus sp. 
como potencial bactéria para produção de biopolímeros. Estas realizam a síntese desses materiais através do consumo e armazenamento de carbono, 
os qual induz a formação de compostos sob forma de grânulos de polihidroxibutirato (PHB) ou outros polihidroxialcanoato (PHA). O PHB é um 
biopolímero que pode ser empregado em várias aplicações, como embalagens e sacos, por possuírem características semelhantes a plásticos 
sintéticos. Assim, o presente projeto tem como objetivo avaliar a produção de PHB formado por Bacillus sp., utilizando resíduos agroindustrial como 
forma de baratear o processo de produção do PHB. Portanto, a Bacillus sp. será submetida a uma série de testes, onde comprovará que a fonte de 
carbono é a partir de açucares provindos dos resíduos agroindustriais, esta análise será realizada por espectroscopia no infravermelho de Fourier 
(FT/IR) e cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massas (GC/MS), identificando os compostos presentes da matéria.
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Título: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE

Docente orientador: Juliana De Goes Jorge

RESUMO
Introdução: A qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e 
em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, está diretamente relacionada com a preservação da funcionalidade e 
autonomia. A qualidade de vida tem um papel importante na vida dos estudantes universitários, porém com o estilo de vida agitado alguns estudantes 
deixam para trás boas práticas como a alimentação saudável, noites bem dormidas e atividades físicas, provocando inúmeros prejuízos às suas 
atividades de vidas diárias. A qualidade do sono está envolvida com a manifestação de diversas alterações na função cognitiva, psicológica, 
imunológica e/ou na metabólica. O sono dos alunos possui menor duração, pois eles passam por privações de sono durante os dias de aula ou 
trabalho. Essas irregularidades repercutem negativamente na saúde desses jovens, comprometendo a atenção, a memória, a capacidade de resolução 
de problemas e, principalmente, o desempenho acadêmico. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de estudantes de fisioterapia do Centro Universitário 
Estácio de Sergipe. Método: Trata-se de um estudo observacional transversal com estudantes de fisioterapia do Centro Universitário Estácio de 
Sergipe, localizada no município de Aracaju, Sergipe, Brasil. Todos os voluntários responderão ao Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à 
Saúde SF-36 (SF-36) e uma avaliação estruturada elaborada pelos pesquisadores para obtenção do perfil sociodemográfico. Resultados Esperados: Este 
estudo é de grande importância, pois apesar da reconhecida correlação entre maus hábitos de vida com o declínio funcional e piora da qualidade de 
vida, até nosso conhecimento, não estão bem estabelecidos os efeitos da rotina atribulada na qualidade de vida e capacidade funcional de estudantes 
universitários do Estado de Sergipe. Logo, o bem-estar dos estudantes universitários é essencial, porém a rotina inadequada dessa população está 
associada a piora da qualidade de vida e da capacidade funcional.
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Título: AVALIAÇÃO SUBJETIVA DA QUALIDADE DO SONO DOS PROFESSORES DO CURSO DA SAÚDE
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RESUMO
Introdução: Ser professor é transformar conhecimento em ensinamentos práticos e teóricos, além de promover saúde a fim de sustentar o que foi 
ensinado. Diante da rotina repleta de atribuições, o docente abdica horas de descanso e sono a fim de cumprir suas metas e obrigações, gerando 
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assim consequências psicossociais, físicas e cognitivas. Ao atuar no ensino superior de cursos da área da saúde, eles precisam está em constante 
atualização, ter conhecimento teórico e prático, com a intenção de qualificar novos profissionais e obterem um reconhecimento no ambiente de 
trabalho. Um sono de qualidade além de promover restauração energética, permite restabelecimento de sistemas fisiológicos, da produtividade e 
muitos outros benefícios. Tendo em vista que a privação do sono provoca uma queda no rendimento, redução do nível de alerta, alterações físicas, 
cognitivas, sociais e emocionais, destaca-se a importância em aprofundar a temática no meio acadêmico e evidenciar que não são somente os alunos 
que sofrem consequências diante da redução do tempo de sono. Objetivo: Avaliar a qualidade do sono dos professores dos cursos da área da saúde do 
Centro Universitário Estácio de Sergipe. Método: Trata-se de um estudo observacional transversal com professores dos cursos da saúde do Centro 
Universitário Estácio de Sergipe, localizada no município de Aracaju, Sergipe, Brasil. Todos os voluntários responderão ao Índice de qualidade do sono 
de Pittsburgh (PSQI) e uma avaliação estruturada elaborada pelos pesquisadores para obtenção do perfil sociodemográfico. Resultados esperados: 
Observar fatores laborais e demográficos, e como que podem contribuir diante da baixa qualidade do sono. Existem poucas pesquisas sobre a 
temática nos últimos 5 anos, desta maneira este projeto busca mostrar a importância da qualidade do sono e de que modo a privação do mesmo 
interfere na vida dos professores de cursos da área da saúde, e assim esperamos inspirar futuras intervenções e pesquisas com o mesmo viés de 
estudo, para que, desse modo, a ciência possa ser fomentada e que haja um aprofundamento do tema.
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Título: PREVALÊNCIA DA DOR LOMBAR EM TRABALHADORES E SUA POSSÍVEL RELAÇÃO COM A POSTURA SENTADA 
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RESUMO
A lombalgia está presente na população economicamente ativa, podendo está relacionada a diversos fatores, entre eles as atividades laborais, onde as 
pessoas passam boa parte do seu dia em postura sentadas, e em posições antiergonômicas. A posição sentada é considerada antifisiológica por 
causarem pressão intradiscais. Mesmo sentada numa postura considerada “ideal” ela causa uma pressão interna no disco intervertebral de 35% e 
tensão nas estruturas que ficam localizadas na região posterior da coluna vertebral.  Justificativa: A dor lombar é classificada como um dos maiores 
problemas de saúde no Brasil, causa longos períodos de afastamento da suas atividades laborais e redução da produtividade. Diante deste cenário 
desperta o interesse em buscar identificar a relação da postura adotada no ambiente de trabalho com o surgimento e predomínio da dor lombar. 
Objetivo: avaliar a prevalência da dor lombar em trabalhadores e sua possível relação com a postura sentada. Método: Será realizado um estudo 
transversal com trabalhadores de ambos os sexos na faixa etária de 18 a 40 anos de idade. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP) do Centro Universitário Estácio de Sergipe de acordo a Resolução n. 510/16, sob número de CAAE: 45271021.6.0000.8079.  Os participantes 
devem atender aos critérios de inclusão (trabalhar em postura sentada ou ortostática, idade entre 18 e 45 anos, com/sem dor lombar) e aos critérios 
de exclusão (patologias sistêmicas que possam referir dor na coluna lombar, fibromialgia, gestação, portadores de doença física, e que já possua 
diagnóstico clinico de alguma patologia relacionada a coluna lombar). Os participantes irão responder os questionários sobre a percepção dolorosa 
utilizando a Escala Visual Numérica (EVN), percepção da dor lombar e dificuldade nas suas atividades ocupacionais e de vida diária, através do 
questionário de avaliação funcional de Oswestry e Roland-Morris, antecedentes e fatores de riscos pelo protocolo de avaliação padronizado através da 
plataforma Microsoft Forms. Resultados esperados: Espera-se diante da pesquisa entender a possível relação com a postura sentada adotada no 
ambiente de trabalho com o predomínio da dor lombar entre os trabalhadores.

E-mail: lidianecarine@hotmail.com

Aluno: Flaviane Victória Dos Santos Oliveira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ane Carolaine Cavalcante Correa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yane Dantas Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Docente orientador: Elizabete Silva Filha

RESUMO
Diante do aumento do número de casos de transtornos alimentares na fase jovem e sendo esse um problema que acarreta em prejuízos físicos e 
emocionais nesse grupo, este estudo tem por finalidade identificar qual o comportamento alimentar destes indivíduos, destacando mais precisamente 
em crianças e adolescentes. Nesse sentido, percebeu-se que os fatores de risco são um desafio para os pesquisadores, pois podem afetar os pacientes 
de maneiras diferentes, por isso se mostra importante entender as causas dos transtornos alimentares para que ações preventivas possam ser 
tomadas e os casos não atinjam níveis epidêmicos. Desta forma, o seguinte trabalho tem como finalidade compreender, por meio de estudos já 
publicados, as estratégias nutricionais utilizadas para propor uma conduta nutricional adequada, eficaz e obter êxito no tratamento. A revisão da 
literatura sobre o assunto foi realizada a partir da pesquisa em banco de dados Scielo, Pubmed, Scopus. Para a pesquisa nos bancos de dados, utilizou-
se o descritor “transtornos de alimentação na infância”, “Feeding and Eating Disorders of Childhood”, universalmente aceito, onde mais ou menos 80 
artigos foram encontrados, possibilitando uma melhor análise desse material. Os idiomas de redação utilizados foram em português, inglês e espanhol.

E-mail: silva.elizaf@gmail.com

Aluno: Elisama Diniz Araujo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Beatriz Costa Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Allana Constantino Dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS DE ARACAJU/SE

Docente orientador: Jamille Oliveira Costa

RESUMO
A mortalidade da população mundial tem sido atribuída principalmente as doenças cardiovasculares (DCV), com destaque para a Insuficiência Cardíaca 
(IC) que tem sido considerada um grande problema de saúde pública, uma vez que acomete a via final de todas as enfermidades relacionadas ao 
coração. Apesar de já está bem elucidado que estilos de vida inadequado como alcoolismo, tabagismo, inatividade física e alimentação não saudável, 
caracterizada pelo alto consumo de ultraprocessados são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas patologias, ainda são escassos 
estudos que descrevam o consumo de alimentos de acordo com o grau de processamento e seu impacto na qualidade de vida em indivíduos com IC. 
Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar a frequência do consumo de alimentos processados e ultra processados e seus efeitos em 
pacientes com insuficiência cardíaca em hospitais públicos e privados da cidade de Aracaju Sergipe. Trata-se de estudo transversal que será realizado 
em cinco hospitais referências em cardiologia em Aracaju/SE, sendo três públicos e dois privados. A pesquisa será realizada com indivíduos acima de 
18 anos e de ambos os sexos, admitidos e diagnosticados com IC. Serão coletados dados de identificação, sócio-demográficos, fatores de risco e 
etiológicos da IC, qualidade e estilo de vida (prática de atividade física, alcoolismo e tabagismo). Além disso, serão realizadas avaliação do consumo 
alimentar, antropométrica, clínica e bioquímica. Os dados de consumo dietéticos serão coletados mediante aplicação do questionário de frequência 
alimentar de 86 alimentos. Os alimentos relatados serão categorizados conforme a extensão e proposito de processamento em três grupos: 1- in 
natura ou minimamente processados; 2 - alimentos processados e 3 - alimentos ultraprocessados. Os alimentos pertencentes ao grupo 1 ou 2 que 

E-mail: jamille.costa@estacio.br
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forem misturados com do grupo 3 terá classificação neste último grupo. A quantificação do consumo energético de macro e micronutriente será 
realizada  por meio do software em nutrição. O projeto já está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da 
Universidade Federal de Sergipe. Acredita-se que essa pesquisa poderá servir de base para traçar estratégias de políticas públicas no âmbito da 
nutrição para prevenção de eventos cardiovasculares subsequentes.

Aluno: Fernanda De Almeida Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Aisha Vitória Dos Santos Brito Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CRIAÇÃO E GESTÃO DE REDE SOCIAL PARA PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS NUTRICIONAIS EXTRAÍDOS DE BASES CIENTIFICAS E ANALISE DE 
PERFIS DE INFLUENCIADORES QUE ABORDEM TEMAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.

Docente orientador: Bárbara Lúcia Fonseca Chagas 

RESUMO
A informação sobre nutrição pode ser obtida através de diferentes meios, assumindo as redes sociais um papel cada vez mais ativo. Com a 
digitalização da informação, ocorreu um aumento da informação disponível sobre alimentação e nutrição, no entanto nem sempre estes conteúdos 
tem por base fontes fidedignas e com veracidade científica. Nesse ambiente virtual, existem personalidades da Internet que se destacam por gerarem 
audiência e contribuírem para a formação de opinião de seus seguidores – são os chamados influenciadores digitais. Com capacidade de engajar um 
grande número de pessoas, através de opiniões, ideias, gostos pessoais e exposição de comportamentos, o influenciador digital é definido como o 
indivíduo produtor de conteúdo, seja em texto, vídeos e imagens, que utiliza canais na internet para promover uma marca ou produto. Além de 
aumentar a exposição, essa atividade se torna uma fonte de renda. Desta forma, destaca-se a importância de educar o público sobre o que esperar e 
como buscar as informações corretas sobre saúde, alimentação e nutrição, tornando a presença e atuação de profissionais de saúde nas redes sociais, 
um serviço público no qual os profissionais de nutrição devem estar envolvidos, tendo-se identificado a necessidade da oferta de conteúdos através 
de  publicações de informações cientificas nas redes sociais, já que o uso destas mídias tem aumentado em todas as idades, principalmente na geração 
mais jovem. Sendo assim, o presente projeto tem por objetivos disseminar conteúdos nutricionais com respaldo científico nas redes sociais 
(Instagram) e analisar os conteúdos de posts sobre alimentação divulgados por influenciadores digitais nesta rede social. Para tanto, será criado um 
perfil na rede social Instagram denominado @nutriciencia.se_ aju através do qual serão realizados posts informativos sobre alimentação e nutrição. 
Para a análise dos conteúdos postados pelos influenciadores, serão selecionadas publicações sobre alimentação e nutrição postadas durante o período 
da pesquisa, observada a interação com os seguidores e a identificação e análise das hashtags mais utilizadas. Análise semelhante também será 
realizada na própria conta do @nutriciencia.se_ aju com o intuito de caracterizar as informações da conta que sinalizem o engajamento, visualizações, 
compartilhamentos e posts salvos.

E-mail: barbarachagas90@yahoo.com.br

Aluno: Kalyne Rany Viana Rodrigues Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Paula de Araújo Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SEGURANÇA ALIMENTAR NOS SERVIÇOS DE DELIVERY ALIMENTÍCIO NO CONTEXTO DA PANDEMIA POR COVID-19: REVISÃO SISTEMÁTICA

Docente orientador: Denise Andrade Da Silva

RESUMO
A pandemia por COVID-19 representa um dos maiores desafios sanitários em escala mundial desse século. A transmissão do coronavírus se dá 
geralmente pelo ar ou por contato pessoa a pessoa, por meio de gotículas de saliva, espirros, tosse e secreção que podem contaminar as mãos e as 
superfícies. Para o enfrentamento desta iminência, muitos países estão seguindo as recomendações da OMS, para que os indivíduos higienizem as 
mãos, cubram a boca com a dobradura do cotovelo ou com tecido quando tossir ou espirrar, utilize máscaras em todos os ambientes, evite multidões 
e realizem o isolamento domiciliar, como medidas que contribuem para a redução da disseminação da doença. Como tentativa de minimizar os 
impactos financeiros decorrentes do fechamento de restaurantes e outros serviços de alimentação para o público, serviços alternativos como o 
delivery entraram em cena e, para garantir que os produtos ofertados sejam de qualidade, os órgãos de fiscalização competentes reforçam as medidas 
de higiene pessoal e de manipulação dos produtos, já que ainda não existe um consenso sobre a dimensão da propagação do novo coronavírus em 
produtos alimentícios. Tendo em vista estes aspectos e o fato desta temática ainda ser pouco explorada, o presente estudo tem como objetivo fazer 
uma revisão sistemática dos principais estudos acerca da utilização do serviço de delivery alimentício na pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2), 
buscando evidenciar os cuidados necessários no emprego desta prática. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura científica baseada na análise 
de artigos referentes à aquisição de delivery alimentício durante a pandemia do coranavírus SARS-CoV-2. O estudo realizará um levantamento 
bibliográfico do período de 2020 a 2021 nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), US National Library of Medicine National Institutes of Health (Pubmed), Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Google Acadêmico, norteado pelo seguinte questionamento: “ Como proceder com a 
aquisição de delivery alimentício durante a pandemia do coranavírus SARS-CoV-2?”. As etapas de identificação, seleção e inclusão desta revisão 
sistemática seguirão as recomendações PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). A literatura elencada nesse 
estudo permitirá destacar as principais precauções mediante a utilização do delivery alimentício, visto sua grande procura durante a pandemia de 
COVID-19. Estudos inerentes a essa temática ainda são pouco explorados, havendo a necessidade de um aprofundamento deste assunto para a 
prevenção da contaminação do vírus. De modo geral, a literatura relacionará os cuidados que devem ser observados não somente com o alimento, 
mas com quem o entrega e o recebe, devido ao alto risco de contaminações cruzadas.

E-mail: andrade.denise@estacio.br

Aluno: Sâmara Luane Ramos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaís Da Cruz Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Letícia Souza Goes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: IMPACTO DA ARQUITETURA BIOFÍLICA NO COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS DE ESPAÇOS RESIDENCIAIS EM TERESINA-PI

Docente orientador: Clarissa Borges Nonato

RESUMO
Na contemporaneidade, a arquitetura, na busca por espaços mais humanizados, tem utilizado parâmetros biofílicos para conceber soluções que 
gerem sentimentos positivos para a vida das pessoas, promovendo uma sensação de bem-estar. Para isso, aplica nos mais diversos ambientes 
elementos que remetam a natureza como, por exemplo, a vegetação e materiais naturais. Esta tendência, fundamenta-se também em estudos da 
psicologia ambiental que afirmam que estar integrado com a natureza é, na realidade, uma função humana adaptativa, que permite e ajuda na 
recuperação psicológica dos indivíduos. Nesse sentido, a presente pesquisa nasce da necessidade de compreendermos de que modo esses parâmetros 
biofílicos, utilizados na arquitetura, podem impactar positivamente no comportamento dos usuários. Ao mesmo tempo, provocar uma reflexão sobre 
a ação projetual e a necessidade de conceber espaços mais humanizados que promovam segurança e bem-estar. Intitulada “Impacto da arquitetura 
biofílica no comportamento dos usuários de espaços residenciais”, tem como objetivo geral avaliar o impacto da arquitetura biofílica no 
comportamento dos usuários de espaços residenciais. Para desenvolvê-la será utilizada as metodologias de abordagem qualitativa e quantitativa e 
como método de procedimento a pesquisa de campo. O estudo deverá ser conduzido em duas partes: a primeira relativa a fundamentação teórica por 
meio da revisão de literatura sobre as temáticas, biofilia, percepção ambiental e arquitetura biofílica. A segunda parte será condicionada pela pesquisa 
de campo em que será realizada a coleta de dados por meio de entrevistas, questionários e observação sistemática das edificações selecionadas.  Em 
seguida, os procedimentos de análise e interpretação deverão ocorrer por meio do cruzamento dos dados obtidos no referencial teórico e no contexto 
real do objeto de estudo. Todos esses processos deverão ser efetivados no propósito de alcançar os objetivos estabelecidos. E, finalmente, a 
realização da conclusão, estabelecendo uma síntese dos resultados obtidos. Acredita-se que o presente trabalho poderá colaborar para o 
desenvolvimento de concepções de projetos arquitetônicos que tenham em vista uma maior humanização dos espaços e, consequentemente, a saúde 
e o bem-estar dos usuários.

E-mail: clarissa.nonato@estacio.br

Aluno: Talita Carvalho Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES
Aluno: Julina Monteiro Carvalho Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título: AS ROTINAS PRODUTIVAS E O ESVAZIAMENTO DAS NOTÍCIAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Docente orientador: Eulália Ribeiro Gonçalves do Nascimento Teixeir

RESUMO
O jornalismo baseia-se em rotinas produtivas que seguem aspectos que foram identificados a partir das análises das teorias do jornalismo do 
Gatekeeper, Agendamento e Newsmaking. Desde que o jornalismo virou empresa, ele passou a apresentar aspectos organizacionais que também 
podem ser identificados pelas teorias de estudos organizacionais. Sendo assim, este projeto pretende identificar (1) a relação entre as rotinas 
produtivas contemporâneas a partir do uso das ferramentas digitais, especificamente em tempos de produção remota em virtude da pandemia, e (2) 
os impactos na construção das notícias. Como objetivos específicos busca-se (1) identificar e (2) compreender as atuais rotinas produtivas por meio 
das ferramentas digitais, (3) analisar a produção das matérias e (4) analisar as matérias veiculadas. A pesquisa deve se concentrar em 03 sites de 
notícias de Teresina - cidadeverde.com, G1 Piauí, e Portal O Dia, e 03 emissoras de TV, sendo duas emissoras tradicionais e uma webtv. A escolha 
desses veículos de comunicação leva em conta o número de acessos e os critérios transmidiáticos adotados pelas empresas jornalísticas. A pesquisa 
deve ser feita com aplicação de entrevistas com equipes dos meios de comunicação, com uso de questionários abertos e fechados, coleta de matérias 
produzidas no período de março de 2020 a março de 2021, primeiro ano de pandemia, e de abril a outubro de 2021, com análise de conteúdo em 
cruzamento com os dados dos questionários.

E-mail: eulalia.vasconcelos

Aluno: Raphael Victor Sousa Santos Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO PIAUÍ

Docente orientador: Marcelo de Moura Carvalho

RESUMO
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) implantada no Brasil em 2009 através da Portaria do Gabinete Ministerial (G/M) 
do Ministério da Saúde (MS) de número 1.944, visa promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de 
modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a 
facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde (BRASIL,2009). Desde os primórdios da vida do homem em sociedade, o 
senso comum considera os homens como o sexo forte. Os meninos são educados, entre outras coisas, para serem competitivos, corajosos, 
destemidos, poderosos, violentos, invulneráveis, provedores e protetores, sendo também treinados para suportar, sem chorar, suas dores físicas e 
emocionais, desenvolvendo uma masculinidade que por vezes pode se tornar prejudicial (WHO, 2000). Em média, os homens brasileiros vivem, 7,2 
anos a menos que as mulheres, sendo a taxa de mortalidade feminina maior que a dos homens após a faixa etária de 70 anos. Entre as causas de 
morte prematura estão à violência e acidentes de trânsito, além de doenças cardiovasculares e infartos (BRASIL, 2018). De acordo com Brasil (2018) a 
adoção de hábitos saudáveis, coma a prática de atividade física regular, uma alimentação balanceada, como também, o uso moderado de bebidas 
alcoólicas são cruciais para diminuir estes agravos evitáveis. A identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz, por 
tanto, o devido reconhecimento desta realidade torna-se fundamental na melhoria da qualidade de vida dos homens. Diante do exposto surge como 
objeto de estudo a saúde do homem na faixa etária de 20 à 59 anos que trabalham em uma Instituição de Ensino Superior do Estado do Piauí.

E-mail: marcelo.moura@estacio.br

Aluno: Ingryd Lannay de Carvalho Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Glória Maria Nunes de Aquino Gomes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sayanne Lins Coimbra da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabelly do Nascimento Borges Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título: TROTE EM UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: CARACTERIZAÇÃO E IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA

Docente orientador: Maria Tamires Alves Ferreira

RESUMO
As ligações falsas (trotes) tem sido uma das prováveis causas no atraso e prejuízo ao atendimento à população, interferindo principalmente na 
qualidade da assistência prestada, desta forma, vale ressaltar a importância de analisar os impactos que esses incidentes causam no andamento do 
serviço. Diante disso, com o objetivo de analisar a ocorrência de trotes em um serviço de atendimento pré-hospitalar e a percepção dos profissionais 
de saúde atuantes no serviço em relação aos seus impactos no atendimento, propõe-se a realização de uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa 
de caráter transversal descritivo. Esse tipo de pesquisa concentra-se no sentido atribuído pelos indivíduos que vivem a experiência do fenômeno de 
interesse, podendo gerar dados numéricos passíveis de serem medido. A pesquisa será realizada no serviço de atendimento móvel de urgência 
(SAMU), na cidade de Teresina/PI. A coleta de dados acontecerá no mês de outubro a novembro de 2021. Os instrumentos de coleta de dados serão 
elaborados pelas autoras do estudo, inicialmente será utilizado um instrumento para coletar as informações que caracterizam os trotes nos últimos 5 
anos (2015-2020), que constam no Sistema de Atendimento e Gestão de Ocorrência (SAGO), que faz o registro de todas as ligações, contendo data, 
horário, o nome da pessoa que atendeu e o desfecho do chamado.  Buscando abranger a multidimensionalidade da problemática, o segundo será um 
questionário contendo perguntas abertas e fechadas aplicadas aos profissionais de saúde para investigar a percepção em relação ao trote e como 
interfere nos atendimentos. O universo será igual à amostra e se constitui aproximadamente de 140 profissionais de saúde que trabalham no SAMU 
de Teresina (PI).

E-mail: alves.maria@estacio.br

Aluno: Flaviana Lopes da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carylane Nunes Barros Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rayssa Soares Gomes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carlos Weuller Sousa Miguel Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: ANÁLISE DA TERAPIA NUTRICIONAL EM DOENÇAS NEUROLÓGICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Docente orientador: Amanda Cristine Ferreira dos Santos

RESUMO
Introdução: Os distúrbios neurológicos decorrentes das lesões no sistema nervoso demonstram consequências no estado nutricional de acordo com a 
localização atingida, afetando por vezes as capacidades físicas e cognitivas necessárias para uma nutrição adequada. os distúrbios neurológicos 
decorrentes das lesões no sistema nervoso demonstram consequências no estado nutricional de acordo com a localização atingida, afetando por 
vezes as capacidades físicas e cognitivas necessárias para uma nutrição adequada. Objetivo: Analisar as principais terapias nutricionais nas doenças 
neurológicas. Justificativa: As doenças neurológicas afetam o sistema nervoso central e periférico, desenvolvendo desordens a nível cerebral, medular 
e nervos periféricos. Para o atendimento dessas doenças a integração de profissionais de várias áreas mostra-se fundamental, como o neurologista, 
fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, dentre outros. A construção deste estudo justifica-se pela necessidade de conhecimento da terapia nutricional 
dos pacientes com doenças neurológicas, sendo essencial para o desenvolvimento e atualização dos protocolos clínicos como estratégia para 
prevenção de possíveis complicações, além de auxiliar no planejamento das ações de Saúde Pública.  Metodologia: A pesquisa será realizada por meio 
de uma revisão integrativa da literatura. As bases de dados consultadas serão a Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), 
Web of Science e Scopus. A busca será realizada por meio do acesso ao sítio eletrônico das próprias bases, mediante o cruzamento dos seguintes 
descritores em português e inglês: “neuropatias”, “terapia nutricional”, “eficácia” e "efeitos adversos".  O acesso a bases de dados será realizado entre 
os meses de Julho a Dezembro de 2021. Para coleta e análise dos dados será adotada a recomendação de Souza, Silva e Carvalho, (2010). Os estudos 
escolhidos serão lidos minuciosamente para a extração dos dados e a elaboração das categorias de análise por base dos objetivos de cada pesquisa. O 
registro dos dados obtidos dos artigos será feito no instrumento (ANEXO–A) validado por Ursi, (2005), contendo informações como: título do artigo, 
ano de publicação, periódico, autores, delineamento do estudo, amostra, objetivos, resultados, conclusões, etc.
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Título: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D EM PACIENTES COM COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Docente orientador: Carlos Henrique Ribeiro Lima

RESUMO
Justificativa: A Covid-19 é uma doença que tem acometido milhões de pessoas pelo mundo, sendo responsável pelo aumento no número de mortes 
pelo planeta. No sentido de auxiliar no tratamento dessa doença, a ciência da nutrição busca pesquisar estratégias nutricionais eficientes que 
contribuam para a terapia da Covid-19. Diante disso, busca-se estudar a suplementação com vitamina D no tratamento de pacientes que foram 
acometidos pela infecção da Covid-19. Portanto, faz-se necessário realizar uma revisão de literatura para avaliar os riscos e benefícios e reais efeitos 
da suplementação de vitamina D nesses pacientes. Visto que, esse estudo torna-se relevante do ponto de vista cientifico, pois na literatura ainda 
existem muitas lacunas científicas a respeito desse tema. E do ponto de vista social, torna-se imprescindível, pois ajudará esclarecer com 
embasamento científico o real efeito da suplementação da vitamina D para pacientes com Covid-19 por meio de divulgações em eventos científicos e 
sociais. Objetivos: Verificar o efeito da suplementação de vitamina D em pacientes com Covid-19; Realizar uma busca nas bases de dados científicas; 
Avaliar o efeito dos diferentes tipos e doses de vitamina D nos pacientes com Covid-19; e Observar os riscos e benefícios da suplementação de 
vitamina D nos pacientes com Covid-19. 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 a suplementação da vitamina D em pacientes com Covid-19. Serão adotados como critérios de inclusão: artigos indexados em plataformas 
digitais, publicados em inglês, português e espanhol; 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 avaliados pelos pesquisadores. A avaliação dessa revisão sistemática ocorrerá por meio da 
escala de Jadad. E os resultados serão apresentados em forma de tabelas e figuras.

E-mail: lima.carlos@estacio.br

Aluno: Paulo Almeida Muniz Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

ESTÁCIO TERESINA



Aluno: Ana Paula Sousa de Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título: IMPACTO DO NEUROMARKETING NAS ESCOLHAS ALIMENTARES DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Docente orientador: Amanda Cristine Ferreira dos Santos

RESUMO
Introdução: O Neuromarketing é derivado da interação interdisciplinar entre a psicologia, a neurociência e o marketing. Ao escolher um alimento para 
uma refeição, o indivíduo deve primeiramente reconhecê-lo, identificá-lo e classificá-lo como apropriado ou não ao seu consumo, de acordo com seus 
hábitos (culturais, nutricionais, entre outros). Além dos fatores biogênicos, a escolha alimentar encontra-se relacionada a fatores socioambientais 
diversos Objetivo: Analisar o impacto do Neuromarketing nas escolhas alimentares da população brasileira. Justificativa: A construção deste estudo 
justifica-se pela necessidade do conhecimento sobre o impacto do Neuromarketing nas escolhas alimentares dos brasileiros, sendo essencial para o 
desenvolvimento de políticas e estratégias de prevenção das doenças crônicas nas transmissíveis, como também transtornos de autoimagem. Desse 
modo, além de trazer evidências panorâmicas no que diz respeito ao impacto do Neuromarketing nas escolhas alimentares da população brasileira, 
poderá contribuir de maneira informativa para todos os indivíduos interessados em compreender como funciona o nosso consciente e subconsciente 
na hora da tomada de decisões. Dessa maneira, podendo promover ações educativas acerca desta temática, assim como desenvolver políticas 
públicas que proporcione melhorias nas preferências alimentares e bem-estar da população. Metodologia: A pesquisa será realizada por meio de uma 
revisão integrativa da literatura. As bases de dados consultadas serão a Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), 
Web of Science e Scopus.A busca será realizada por meio do acesso ao sítio eletrônico das próprias bases, mediante o cruzamento dos seguintes 
descritores em português e inglês: “Marketing”, "Comportamento alimentar", “Padrões Alimentares” e "Brasil". O acesso a bases de dados será 
realizado entre os meses de Julho a Dezembro de 2021. Para coleta e análise dos dados será adotada a recomendação de Souza, Silva e Carvalho, 
(2010). Os estudos escolhidos serão lidos minuciosamente para a extração dos dados e a elaboração das categorias de análise por base dos objetivos 
de cada pesquisa. O registro dos dados obtidos dos artigos será feito no instrumento (ANEXO–A) validado por Ursi, (2005), contendo informações 
como: título do artigo, ano de publicação, periódico, autores, delineamento do estudo, amostra, objetivos, resultados, conclusões, etc.
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Título: MICROBIOTA INTESTINAL E DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 
AUTISMO (TEA): UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Docente orientador: Andrea Nunes Mendes de Brito

RESUMO
Ultimamente, tem havido um interesse emergente no papel da microbiota intestinal como co-fator no desenvolvimento do Transtorno do espectro do 
autismo (TEA), devido à comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro, que contribui para o aparecimento de problemas gastrointestinais. 
Pessoas com TEA estão mais predispostas a terem desordens gastrointestinais que afetam a ingestão alimentar e a absorção de nutrientes e geram 
desconforto gastrointestinal, inflamação na parede intestinal, quadro de diarreia ou constipação e refluxo gastresofágico que impactam a saúde e o 
consequências ao estado nutricional. Apesar das causas dessas dificuldades intestinais ainda serem desconhecidas, sugere-se envolvimento com a 
microbiota intestinal, esta desempenha papéis importantes na patogênese da inflamação, disfunção imunológica e rompimento do eixo intestino-
cérebro. OBJETIVO: Verificar a relação entre microbiota intestinal e distúrbios intestinais em crianças e adolescentes com TEA. MÉTODOS: Trata-se de 
uma revisão integrativa que será realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Scopus utilizando os descritores “Autismo ou Transtorno Do Espectro 
Autista (TEA)”; “alterações gastrointestinais ou distúrbios gastrointestinais”; e eixo intestino-cérebro ou microbiota intestinal ou modulação 
intestinal”. Os critérios de elegibilidade adotados serão estudos observacionais de coorte, caso-controle e estudos transversais disponíveis na íntegra 
referentes a temática, publicados nos últimos cinco anos, no idioma português e inglês. Serão excluídos da amostra artigos de revisão, relatos de casos 
ou séries de casos e cartas ao editor, bem como artigos duplicados e estudos que não contemplassem a temática da pesquisa. RESULTADOS 
ESPERADOS: Considerando à existência de poucos estudos que investigam a relação entre microbiota intestinal e sintomas gastrointestinais em 
crianças e adolescentes com autismo no Brasil, principalmente na região nordeste, espera-se verificar a relação entre eles, a fim de servir de fonte 
para estratégias para políticas públicas e de saúde e para estudos futuros e assim contribuir com a melhoria da qualidade de vida desses jovens e de 
seus familiares bem como o fortalecimento da Rede de Atenção a essa população.
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Aluno: Amanda Barbosa de Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
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Título: VERIFICAÇÃO DOS TEORES DE MINERAIS (SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO E MAGNÉSIO) EM RÓTULOS DE SUPLEMENTOS A BASE PROTEICA E DE 
AMINOÁCIDOS.

Docente orientador: Francilio de Carvalho Oliveira

RESUMO
Suplementos alimentares são muito utilizados por atletas de elites ou por pessoas ativas que praticam atividades físicas em geral e muitas dessas 
pessoas desconhecem as informações nutricionais contidas nos rótulos ou não se atentam a elas, utilizando-os de forma indiscriminada e sem nenhum 
tipo de acompanhamento nutricional. Pensando nessa perspectiva este trabalho se propõe analisar o teor dos minerais expressos nas informações 
rotulares dos suplementos a base proteica e de aminoácidos. Trata-se  de uma pesquisa observacional, com abordagem quantitativa que  terá como 
cenário a cidade de Teresina-Pi  onde serão analisados as informações quanto aos  teores de sódio, potássio, cálcio e magnésio registrados nos rótulos 
de suplementos alimentares (whey protein, hipercalóricos, creatina, albumina e BCAA e multivitamínicos) obtidos no comércio local da referida 
cidade. Os dados serão tratados estatisticamente, por meio de medidas de tendência central e variação (Anova), utilizando programa Prisma versão 
7.0  e confrontados com os valores estabelecidos pela legislação vigente. Espera-se com este contribuir com informações agrupadas quanto a 
disponibilidade destes minerais nos referidos produtos afim de possibilitar uma alerta aos consumidores quanto as problemáticas metabólicas que 
poderão vir a causar naqueles praticantes que fazem uso sem prescrição e orientação adequada.
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: PANDEMIA DO COVID 19 E SAÚDE MENTAL: UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS EMOCIONAIS CAUSADOS NO AMBIENTE FAMILIAR.

Docente orientador: Francilio de Carvalho Oliveira

RESUMO
De forma inquestionável, a Pandemia do Covid -19 tornou-se uma ameaça a saúde física e mental da população na atualidade. Com o objetivo de 
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barrar a disseminação do vírus, o governo decidiu adotar medidas de isolamento social, sendo a primeira em março de 2020. A partir de então, a 
rotina familiar deparou-se com diversos desafios abruptos e simultâneos. Os responsáveis pelo lar que antes, exerciam suas funções laborais em 
ambientes externos passaram a exercer o trabalho em casa, na modalidade online - home office, e aqueles que já trabalhavam no lar, se deparam com 
diversas atividades simultâneas. As crianças que desenvolviam suas atividades de ensino no espaço escolar, foram transferidas para a modalidade de 
ensino remoto. O lazer da família que antes era no espaço externo, bem como parques, praças, sítios, viagens, dentre outros, foram privados da 
atividade externa juntamente com a interação de amigos, colegas e familiares. Diante de tantas exigências relacionadas a resiliência principalmente 
em tempos pandêmicos como este, surgiu o questionamento de quais impactos o novo normal causou na saúde mental da família. Dessa forma, o 
presente projeto pretende pesquisar, descrever e explicar acerca dos impactos emocionais causados nas relações familiares, utilizando-se da 
plataforma Google Forms para coleta de dados de 50 participantes mulheres. Espera-se que os achados deste estudo possam contribuir com a 
sociedade, surtindo efeitos positivos a curto, médio e longo prazo, trazendo soluções humanizadas e restaurativas.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A MEDIAÇÃO E O ACESSO À JUSTIÇA NO DIREITO DAS FAMÍLIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19

Docente orientador: José Ricardo Suter

RESUMO
A presente pesquisa visa analisar a utilização da mediação de conflitos no direito das famílias no Brasil em tempos de pandemia devido a Covid-19. 
Diante o cenário atual com a crise e os conflitos vividos por todos os brasileiros, inicia-se a reflexão sobre a importância da utilização da mediação de 
conflitos. No final de 2019, fora noticiado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, vítimas da Covid-19. De lá para cá, vários países têm vivido 
a crise sanitária ocasionada pela pandemia. Com o Brasil não foi diferente, pois a pandemia tem proporcionado milhares de mortes por todo o país, 
causando impactos sociais e econômicos em todo o território nacional, gerando inúmeros conflitos nas mais diversas áreas até os dias atuais. Desta 
maneira, imperioso dizer que essas demandas que vão surgindo, diante a cultura do contencioso que ainda impera no país vai desaguar no Poder 
Judiciário, ocasionando ainda mais atrasos nas respostas aos jurisdicionados, obstando o efetivo acesso à justiça, que é um importante preceito 
constitucional no Estado Democrático de Direito. Contudo, o cenário atual, ainda pior com a crise sanitária ocasionada pela Covid-19 demonstra um 
acesso à justiça totalmente divergente daquele objetivado pela Constituição Federal de 1988, refletindo a inoperância do Estado na sua promoção, 
principalmente no que tange a condição temporal, de forma que o direito pleiteado muitas vezes é auferido tardiamente. Ressalta-se que o direito 
deve almejar as necessidades da sociedade, perseguindo a justiça e a paz social como arrimo de um Estado Democrático que visa alcançar nova forma 
de legitimação. Sabe-se que a ineficiência do Poder Judiciário coloca em risco o acesso à Justiça, assegurado pela Magna Carta, não cumprindo com o 
seu papel, que é promover a Justiça. Assim, necessário refletir sobre formas mais céleres e eficazes de gerir tais contendas. Consciente do problema, o 
Poder Judiciário brasileiro procura, há tempos, novas alternativas para obtenção de respostas, procedendo à legitimação de meios consensuais de 
resolução de conflitos, especialmente, a mediação que atualmente ocorre extraprocessual ou endoprocessual. A mediação é uma técnica consensual 
de resolução de conflitos que auxilia na reconstrução do diálogo à medida que inclui as partes litigantes na busca de seus anseios e resolução de seus 
problemas com o auxílio de um terceiro imparcial que atua para facilitar a comunicação entre as partes. Possibilita aos envolvidos elaborarem 
soluções para satisfazerem seus interesses comuns, contribuindo para a preservação da relação existente entre eles e para a democratização na 
gestão desses conflitos. Por meio da mediação é possível alcançar de maneira humanitária e democrática a resposta que se espera na resolução do 
litígio. Sabe-se que muitas demandas originadas devido a pandemia da Covid-19 tem como fato gerador motivações que fogem da predição dos 
envolvidos, gerando impasses nas imposições de responsabilidades. Diante disso, em tempos de crise, se torna necessário adotar postura 
colaborativa, escuta ativa, (r)estabelecimento da comunicação, dialogar e refletir sobre os interesses, restaurar relações, oportunizar e democratizar o 
gerenciamento de conflitos. Nesse sentido, a mediação pode ser um método mais célere e menos oneroso, além de poder proporcionar o acesso à 
justiça. Como metodologia para o desenvolvimento do presente estudo, reporta-se a investigação indireta, com pesquisa qualitativa, por meio do 
método dedutivo, sendo empregado como forma de estudo o levantamento bibliográfico, expondo a temática a partir de referenciais teóricos. Assim, 
a partir dessas concepções, objetivando diminuir os impactos monstruosos ocasionados pela pandemia da Covid-19, espera-se com a presente, ao 
final, poder propor a utilização da mediação no gerenciamento dos conflitos familiares, além de demonstrar que esta técnica, pode ser um método 
efetivo de se alcançar a pacificação social e o acesso à justiça.
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Título: ANÁLISE JURÍDICA DA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL NO BRASIL ENTRE 2010 E 2020

Docente orientador: Fabiana Polican Ciena

RESUMO
Esta pesquisa tem por meta analisar o conteúdo jurídico da política pública educacional no Brasil entre 2010 e 2020, considerando o 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.
Sendo uma proposta inicial de pesquisa no direito educacional, não há pretensão de esgotar o tema. O objetivo educacional é inserir o aluno no 
ambiente acadêmico de pesquisa, proporcionando consciência e crítica para sua atuação profissional, entregando pesquisa inicial que considere o 
conceito jurídico da política pública educacional, mapeamento e analisando a evolução da política pública educacional no Brasil entre 2010 e 2020, na 
intenção de verificar efetividade ou precarização, propondo soluções. Justifica-se pesquisar o tema educação, em especial, a política pública 
educacional, e, mais especificamente, a efetividade desse direito humano com necessidades potencializadas na pandemia, 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 efetividade da política pública educacional. Por fim, a pesquisa ação de análise jurídica da política pública educacional no Brasil 
entre 2010 e 2020 proporciona discussão pela sociedade, como justificativa de aspecto social, proporcionando consciência crítica do cidadão voltada à 
ação de reivindicação para o bem comum. 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, no período de 2010 a 2020, as políticas públicas educacionais no Brasil precarizaram tal serviço 
de utilidade pública, especialmente na pandemia. Por objetivos específicos aliados às técnicas de investigação propostas, pretende-se: verificar o 
conteúdo jurídico do conceito de política pública educacional; mapear as políticas públicas educacionais entre 2010 e 2020; observar e discutir a 
efetividade da política pública educacional entre 2010 e 2020, incluindo necessidades potencializadas pela pandemia.
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Título: DIREITO A TER DIREITOS HUMANOS EFETIVOS NO BRASIL ENTRE 2010 E 2020
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Docente orientador: Fabiana Polican Ciena

RESUMO
Esta pesquisa tem por meta analisar a efetividade da política pública de direitos humanos no Brasil entre 2010 e 2020. Sendo uma proposta inicial de 
pesquisa no campo dos direitos humanos, não há pretensão de esgotar o tema. O objetivo educacional é inserir o aluno no ambiente acadêmico de 
pesquisa, proporcionando consciência e crítica para sua atuação profissional, entregando pesquisa inicial que considere o conceito jurídico da política 
pública de direitos humanos no Brasil, mapeamento e analisando a evolução da política pública de direitos humanos no Brasil entre 2010 e 2020, na 
intenção de verificar efetividade ou precarização, propondo soluções. Justifica-se pesquisar o tema direitos humanos, em especial, a política pública 
de direitos humanos, e, mais especificamente, a efetividade dessa atuação estatal com necessidades potencializadas na pandemia, por aspectos 
educacionais, jurídicos e sociais. A justificativa social comporta trazer o tema dos direitos humanos para o estudo da comunidade interna e externa, 
tema ainda inexistente como disciplina em muitos cursos jurídicos. Muitos alunos destacam que os materiais trabalhados na disciplina de direitos 
humanos na Faculdade Estácio de Sá são ótimos, mas ressaltam que a possibilidade de estudar os conceitos para além da disciplina seriam de grande 
valia para a construção do conhecimento dos acadêmicos. Daí a ideia de propor um grupo de pesquisa que possibilite a discussão do tema. Os 
aspectos jurídicos também justificam a pesquisa do tema, pois o melhor conhecimento dos direitos humanos proporciona efetividade na cobrança 
administrativa e judicial das garantias, considerando que pouco se discute a efetividade da política pública de direitos humanos. Por fim, a pesquisa 
ação de análise jurídica da política pública de direitos humanos no Brasil entre 2010 e 2020 proporciona discussão pela sociedade, como justificativa 
de aspecto social, proporcionando consciência crítica do cidadão voltada à ação de reivindicação para o bem comum. 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 houve precarização 
da política pública de direitos humanos no Brasil no período de 2010 a 2020, especialmente na pandemia, destacando-se a intenção de propor 
soluções. Por objetivos específicos aliados às técnicas de investigação propostas, pretende-se, ao mapear as políticas públicas de direitos humanos no 
Brasil, entre 2010 e 2020: verificar o conteúdo jurídico do conceito de política pública de direitos humanos no Brasil; observar a evolução das políticas 
públicas de direitos humanos no Brasil entre 2010 e 2020 para verificar se evoluíram  como política multicultural; realizar abordagem etnográfica da 
política pública de direitos humanos no Brasil entre 2010 e 2020; observar e discutir a efetividade da política pública de direitos humanos no Brasil 
entre 2010 e 2020, incluindo necessidades potencializadas pela pandemia.

E-mail: fabiana.ciena@estacio.br

Aluno: Alexandre Quirino Mansinho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Vitor de Castro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Neuza Aparecida de Lima Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: AS CONTRIBUIÇÕES DO EMPREENDEDORISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO

Docente orientador: Valdiza Maria do Nascimento Fadel

RESUMO
A pandemia da Covid-19 vem ocasionando repercussões em nível global, não apenas de ordem biomédica e epidemiológica, mas também impactos 
sociais, econômicos, políticos e culturais, comprometendo seriamente a sustentação econômica do sistema financeiro e da população em seus 
diversos aspectos. Neste cenário, a economia brasileira, que já vinha sofrendo com a redução do emprego, pois atingiu as taxas de desocupação de 
12,3% em 2018 e de 12,2% em 2019, foi impactada de forma severa pela pandemia, resultando no aumento crescente do desemprego. Por 
conseguinte, no ano de 2020, a taxa de desocupação foi de 13,9% e, somente no primeiro trimestre de 2021, o país já alcançou a marca de 14,4% de 
desocupação, ou seja, mais de 14 milhões de pessoas. É importante ressaltar que neste caminho, emerge uma realidade repleta de pobreza, fome, 
inadimplência, problemas de saúde, dentre outros impactos sistêmicos. Em contrapartida, as micro em pequenas empresas conseguiram reverter a 
perda de postos de trabalho provocada pela crise e continuar gerando novos empregos. Diante deste cenário, o empreendedorismo tem se revelado 
como uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Em 2020, o Brasil registrou um recorde histórico na abertura de novas 
empresas e encerrou o ano com quase 20 milhões de empreendimentos ativos, das quais, 79% são empreendedores individuais. Além disso, cumpre 
destacar que muitos negócios também operam de maneira informal, não sendo incluídos nos dados suscitados. Neste sentido, esta investigação tem 
como objetivo principal compreender as contribuições do empreendedorismo para o desenvolvimento da cidade de Ourinhos - SP, assim como da 
importância da capacitação dos empresários individuais para a competitividade e longevidade empresarial. Para tanto, serão necessárias pesquisas 
bibliográficas em livros e artigos científicos pertinentes ao tema. Também serão feitas investigações acerca de dados estatísticos dos registros de 
abertura e fechamento de empresas formais na cidade, visando uma melhor compreensão da dinâmica real do contexto específico da economia local. 
Também será pertinente realizar um levantamento de campo para identificar e mensurar quantitativos aproximados de negócios informais, bem como 
os principais setores de atuação. Por fim, realizar-se-á uma análise qualitativa dos resultados e avaliação acerca das possibilidades de elaborar 
materiais orientativos aos empresários individuais.

E-mail: adm_val@hotmail.com

Aluno: Andreia Tatiane Waiss Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: TRANSEXUALIDADE NO ESPORTE

Docente orientador: Débora Alves Guariglia

RESUMO
A transexualidade está crescendo e ganhando visibilidade no Brasil e no mundo e com isso surgem questões sociais importantes a serem discutidas 
para a incorporação dessas pessoas em uma sociedade mais justa, como por exemplo a participação de pessoas trans no ambiente esportivo. Sendo o 
esporte uma importante ferramenta para melhoria da saúde e qualidade de vida, além de ser um ambiente de socialização e combate ao preconceito 
dessa população. No entanto, pessoas transgêneros, em sua maioria, estão excluídas de práticas esportivas tanto a nível escolar como nos níveis 
amador e profissional. A principal justificativa da exclusão dessas pessoas no esporte é pautada nas diferenças e vantagens biológicas ou hormonais. 
Acredita-se que somente a ciência poderá colaborar com essas discussões, por meio do acompanhamento do desempenho dos atletas Trans ou ainda 
pelo acompanhamento de avaliações físicas de pessoas em transição. Por tanto, o objetivo do presente estudo será avaliar documentos, estatísticas e 
a literatura existente sobre essa temática para com isso auxiliar no entendimento e do impacto da transição no desempenho desses atletas. Com isso, 
dois trabalhos serão desenvolvidos, o primeiro avaliará a estatísticas esportivas da atleta brasileira Tifanny Abreu e verificar seu desempenho 
esportivo após sua transição. E o outro realizará uma revisão de literatura abordando os trabalhos existentes que avaliaram o desempenho de atletas 
ao longo de sua transição. Para o trabalho 1 serão utilizados dados da Super liga, contidos nas estatísticas dos sites sobre a superliga nacional de 

E-mail: debora.guariglia@estacio.br
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voleibol. E para o trabalho 2 será realizada uma busca sistemática na literatura sobre a temática. Tendo como bases de dados a serem consultadas: 
PUBMED, SCIELO, WEBOFSCIENCE, SPORTSDISCUS, GOOGLE ACADÊMICO. Não serão restritos períodos de publicação, bem como idioma. Por ser uma 
pesquisa documental e bibliográfica esse trabalho dispensa a aprovação do comitê de ética em pesquisas com seres humanos. Acredita-se que esse 
trabalho contribuirá para a sistematização das informações sobre o desempenho esportivo/físico de atletas Trans, e com isso o posicionamento e 
decisões possam ser pautadas de forma mais justa e baseada e dados científicos e não apenas em senso comum pautados por pré-conceitos, pela falta 
de evidências ou ainda pelo desconhecimento sistematizado dessa temática.

Aluno: Elder Teixeira Pereira Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO USO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM DEFICIENTES AUDITIVOS, 
PROFESSORES E INTÉRPRETES

Docente orientador: Theda Manetta da Cunha Suter

RESUMO
Até o século XV os surdos eram considerados incomunicáveis, mundialmente. O intérprete da linguagem de sinais esteve presente na comunidade 
surda brasileira estabelecendo a comunicação entre a comunidade surda e não surdos de forma voluntária. Contudo sintomas associados a 
transtornos traumáticos cumulativos de membros superiores têm sido relatados em usuários e intérpretes profissionais de linguagem de sinais desde 
a década de 90. Justificativa: A LER é situação que não pode ser ignorada, ainda mais se tratando de contexto vital e delicado como a comunicação 
entre indivíduos com deficiência auditiva. Assim, o estudo de prevalência destes distúrbios entre trabalhadores e usuários da Linguagem Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), suas adaptações e dificuldades frente à pandemia da COVID-19 e potencial protocolo de orientação para prevenção destes são 
necessários. Objetivo: Este projeto tem como objetivo investigar: a prevalência de quadros álgicos e distúrbios osteomioarticulares, qualidade de vida 
no trabalho e quadro de ansiedade e depressão e satisfação com a funcionalidade familiar em trabalhadores e usuários da Linguagem Brasileira de 
Sinais; quais foram as das adaptações necessárias para a comunicação devido à pandemia da COVID-19 e a influência destas sobre os quadros álgicos; 
além da influência de um protocolo de orientações sobre as mesmas variáveis. Método: O delineamento deste estudo se enquadra como estudo de 
caso experimental quantitativo. Foi cadastrado em Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 46747021.2.0000.5496. A pesquisa será realizada em Grupo 
do Facebook e comunidades de surdos próximas aos pesquisadores. Devido à pandemia da COVID-19, a entrevista acontecerá virtualmente, por meio 
de formulário do Google Forms. Serão sujeitos da pesquisa: indivíduos que façam uso da LIBRAS, seja deficiente auditivo, intérprete ou professor. Os 
participantes serão avaliados, inicialmente, com questionário de identificação de características sociodemográficas sobre sexo, idade, escolaridade, 
estado civil, antecedentes de doenças osteomioarticulares, alterações da tireoide, tabagismo, prática de exercício físico, entre outras. Além deste, os 
instrumentos: questionário aberto sobre as adaptações à comunicação e ao trabalho TILS devido à pandemia da COVID19; questionário de McGill; 
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – QNSO; Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho – QWQL-BREF; Escala Hospitalar de 
Ansiedade e Depressão – HAD; Funcionalidade Familiar (APGAR familiar). A atuação proposta para prevenção acontecerá de maneira assíncrona por 
meio de mensagens de texto e vídeos explicativos sobre prevenção e alongamentos. Estes serão enviados semanalmente pelo WhatsApp. Resultados 
esperados: é esperado, além da obtenção de dados acerca de prevalência sobre sintomas associados a transtornos traumáticos cumulativos de 
membros superiores, dificuldades e adaptações frente à pandemia e orientar preventivamente os participantes; despertar de maneira a desvelada o 
assunto no campo científico frente às necessidades e a complexidade da inclusão do surdo na sociedade ouvinte na área da saúde.

E-mail: suter.theda@estacio.br

Aluno: Mislaine Francine Gonçalves Santiago Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Felipe Yamanaka Bonatto Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Eduardo Fortes Balduino Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: CONDICIONANTES SOCIOESPACIAIS DA CRIMINALIDADE VIOLENTA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN

Docente orientador: Douglas da Silva Araújo

RESUMO
O município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, experimentou entre 2015 e 2019 uma variação nos índices de crimes violentos contra 
a pessoa e contra o patrimônio, apresentando uma tendência à queda nos últimos dois anos. Esses índices encontram-se concentrados em 
determinados bairros da capital que guardam caraterísticas sociais e econômicas comuns entre si. Nos últimos anos, têm se tornado cada vez mais 
frequentes estudos que investigam a criminalidade a partir das condicionantes existentes no espaço, considerando sua forte relação com os 
componentes sociais, espaciais e jurídicos, tendo em vista que sua manifestação espacial não ocorre de forma homogênea, variando de acordo com o 
local onde são analisadas, partindo do pressuposto que existem condicionantes (socioeconômicas, demográficas, ambientais etc.) que alteram e 
dinamizam esse fenômeno. Assim, investigar o crime sob uma perspectiva espacial favorece o embasamento de teorias que tratam sobre a dinâmica 
da criminalidade violenta. Nesse contexto, este projeto de pesquisa pretende compreender a dinâmica dos crimes violentos no município de Natal/RN, 
a partir das respostas as seguintes proposições: como se configura a geografia da criminalidade violenta nos bairros de Natal/RN, interpretada por 
meio da análise da espacialização dos crimes violentos contra a pessoa e contra o patrimônio, ocorridos no período de 2015 a 2019? Essa 
criminalidade pode ser explicada por variáveis e fenômenos socioespaciais? A hipótese deste estudo é de que variação desses crimes pode ser 
explicada com base nesses aspectos socioespaciais, justificando, assim, a importância dos estudos sobre a relação entre esses fatores e a 
criminalidade, como é o caso deste projeto de pesquisa. Metodologicamente, essa pesquisa detém caráter quali-quantitativo, considerando o 
levantamento inicial de dados a partir do qual será feita análise sobre a influência das condicionantes socioespaciais sobre a dinâmica do crime. Ao 
final, esta pesquisa pretende contribuir para a explicação das causas desse fenômeno e pretensiosamente fornecer subsídios para o desenvolvimento 
de ações pelo poder público que tenham o intuito de mitigar os efeitos de um dos maiores problemas sociais da atualidade, que é a criminalidade.

E-mail: douglasaraujojp@gmail.com

Aluno: Tárcys Malco de Moraes Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thiago Ferreira dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rildenia Kelly de Oliveira Santos de Araújo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tulio Nascimento Fernandes de Macedo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão

Projeto(s) do curso: Gestão Financeira

Título: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A PERMANÊNCIA DO ALUNO NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO PÓS- PANDEMIA

Docente orientador: Hugo Eduardo Meza Pinto

RESUMO
Este projeto de iniciação científica pretende analisar a importância da educação financeira para manutenção do aluno no ensino superior, 
especificamente na Faculdade de Tecnologia Estácio Curitiba (Fatec) no Pós-pandemia. A partir da análise do trinômio Educação Financeira – Ensino 
Superior – Pós-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 no período do pós-pandemia. A pesquisa se centra nos alunos do ensino superior da Fatec 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, atendimento remoto, mentorias, canal de podcast, desenvolvimento 
de mídias sociais e material impresso) que possam ser utilizados para atingir os objetivos propostos. 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 Fatec Curitiba; Desenvolver oficinas sobre finanças 
pessoais; Contribuir com uma metodologia específica para propiciar condições de aprendizado em finanças pessoais para que a Estácio possa oferecer 
aos seus discentes. O público-alvo da pesquisa será os estudantes do ensino superior privado, especificamente os discentes da Fatec Curitiba dos 
diversos cursos. A metodologia utilizada será múltipla; passando pela pesquisa exploratória, a pesquisa explicativa e a descritiva.
A base do projeto está centrada no trinômio: Educação Financeira, Ensino Superior e Pós-pandemia. Inicialmente será realizada uma pesquisa 
exploratória pelas bases conceituais sobre educação financeira e finanças pessoais, evolução dos conceitos no mundo e, especificamente, no Brasil. Da 
mesma forma, serão analisados dados secundários da educação superior no Brasil e os efeitos da pandemia na economia, especialmente na renda e 
no emprego dos discentes do ensino superior privado. Há uma extensa literatura teórica sobre esses assuntos. Dentro da pesquisa explicativa, que se 
pretende realizar, objetiva-se entender com maior percepção, a relação entre renda e ensino superior, para isso se utilizará a metodologia proposta 
nos trabalhos da teoria do capital humano do Theodore Schultz, nos seus estudos: O valor econômico da educação (1963) e O capital humano – 
investimentos em educação e pesquisa (1971). Finalmente, na pesquisa descritiva, pretende-se analisar estudos direcionados ao público-alvo 
(discentes do ensino superior privado).

E-mail: hugo.pinto@estacio.br

Aluno: Jaqueline Padilha Machado Curso do aluno: Logística Situação: PIBIC/Voluntário

Título: EGRESSO – UMA FONTE VALIOSA DE INFORMAÇÃO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO – UM RETRATO DOS EX-
ALUNOS DA FATEC FEITO POR  ALUNOS

Docente orientador: Claudia Lorena Juliato Araujo

RESUMO
O presente projeto tem como intenção realizar um levantamento de dados que subsidiem traçar o perfil do aluno egresso da FATEC com a intenção de 
agrupar informações suficientes a fim de auxiliar na melhoria contínua dos cursos. O que se pretende é levantar o maior número de dados e 
informações possíveis sobre os egressos da FATEC a fim de interpretar e compreender que cidadão estamos formando e entregando ao mercado de 
trabalho. Para isto serão realizadas coletadas de dados em uma pesquisa totalmente quantitativa a fim de revelar o perfil do aluno egresso. As etapas 
do projeto constituirão de busca pelos contatos destes ex-alunos, elaboração de questionário, compilação e análise dos dados e, subsequentemente, a 
interpretação dos elementos que possam ser importantes para a IES e, assim, traçar planos de melhorias contínuas. Objetivo geral: realizar um 
levantamento de dados e análise gráfica dos alunos egressos da FATEC para a obtenção de informações que possam ser utilizadas para traçar o perfil 
do egresso e assim buscar a melhoria contínua dos cursos. Este projeto tem um viés totalmente empírico, sem enfoque bibliográfico. Esta pesquisa 
caracteriza-se totalmente pelo suporte de dados quantitativos onde será feito o uso da ferramenta questionário para se obter os resultados. A 
Estatística estará presente, com ênfase total, para auxiliar a leitura, depuração, cálculos e representações dos dados. A importância de se obter 
informações que demonstrem além da satisfação de um cliente sobre um produto, em uma grande empresa, na educação vai além. Para as 
Instituições de ensino é muito importante saber se o seu egresso está satisfeito com os serviços prestados, mas além disso, é importante também 
saber como este egresso se encontra no mercado de trabalho, quais suas conquistas, suas adversidades e como a IES poderia ter atuado melhor. O 
que a formação do curso trouxe de positivo para sua vida acadêmica, pessoal, profissional. Entender o quanto melhor ou não está o seu egresso após 
sair da instituição é, para a instituição, peça chave para buscar e realizar melhorias contínuas seja no âmbito acadêmico, de infraestrutura, de 
pesquisa, ou de qualquer outra área. A devolutiva de um aluno egresso é uma das maiores e melhores fontes de informação que a IES pode obter para 
reformular suas estratégias de ensino, pesquisa e extensão e assim, desta forma, atender às demandas dos novos alunos e do mercado de trabalho.

E-mail: claudia.juliato@estacio.br

Aluno: Giovanna Isabella das Neves Curso do aluno: Processos Gerenciais Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Silvia Cristina Costa Mainardes Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mayllon Henrique Machado Oliveira Curso do aluno: Gestão Financeira Situação: PIBIC/Voluntário
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título: ESTAÇÃO METEREOLÓGICA DE BAIXO CUSTO

Docente orientador: Jonas de Sousa Correa

RESUMO
Há muitos anos, medir condições meteorológicas representam um desafio para a à sociedade que atualmente novas tecnologias são utilizadas. A 
busca por informações meteorológicas entre eles, os dados de temperatura, pluviosidade, umidade por exemplo, são ferramentas que vem a suprir 
demandas por órgãos oficiais e não governamentais que necessitam de uma maior gama de informações no intuito de melhorar a confiabilidade nas 
previsões climáticas. As mudanças climáticas em função dos fenômenos ambientais, o monitoramento de dados ambientais se torna uma importante 
ferramenta para predição, adaptação e possivelmente corretivas de catástrofes, enchentes, deslizamentos e ou secas.
Um dos principais problemas com obtenção dos dados, estão principalmente na dificuldade da obtenção dos dados com maior frequência em relação 
ao tempo, e nos poucos pontos de coleta de dados. A grande extensão territorial e o custo de aquisição, controle e manutenção desses equipamentos, 
representam também um entrave a disponibilização e aquisição desses dados. Em resposta aos problemas de aquisição de informações climáticas, 
muitos projetos inovadores tecnológicos que utilizam sensores de baixo custo, tem sido uma saída estratégica para aumentar o número de dados dos 
postos de monitoramento, e servir de ferramenta para órgãos de interesse. Nesse contexto, uma saída para aumentar a gama de rede de dados 
meteorológicos aliado ao baixo custo na aquisição de sensores microcontrolados torna-se uma opção estratégica para esse fim.
No intuito de agregar e somar cientificamente ao exposto, o objetivo deste presente projeto de pesquisa é a montagem de uma estação 
meteorológica de baixo custo com alunos de curso profissionalizante. A estação será confeccionada e instalada nas dependências na cidade de Campo 
Grande / MS. A estação será dotada de um microcontrolador Arduino equipado com sensores de temperatura, umidade, pressão e pluviosidade. 
Durante o monitoramento os alunos do curso atuarão no desenvolvimento e monitoramento ambiental auxiliados por um aluno de iniciação de 
graduação do curso de engenharias.

E-mail: jonas.correa@estacio.br

Aluno: Wagner Hudson de Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE TATUADORES DE CAMPO GRANDE - MS

Docente orientador: Gabriel Elias Ota

RESUMO
As lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho crescem de forma abrupta em diversas áreas de trabalho, 
dentre elas, os tatuadores. As causas de LER e DORT são ocasionadas por um conjunto de fatores físicos e organizacionais do trabalho que contribuem 
para o aparecimento desta síndrome. Dentre os fatores, estão: repetitividade de movimentos, aplicação de força sem a devida preparação e posturas 
inadequadas durante períodos prolongados. Além disso, destacam-se os fatores casuais indiretos que são: ausência de pausas durante a jornada de 
trabalho, não rotatividade de tarefas, períodos prolongados de trabalho e os fatores psicológicos, como o estresse, pressão pela produção e o 
relacionamento com os demais colaboradores. Desta forma, investigações devem ser realizadas para identificar o estado de saúde desses profissionais 
para que seja possível orientá-los para que tenham e sigam uma prática profissional com mais saúde. É possível levantar a hipótese de que 
profissionais tatuadores que realizam exercício físico regularmente apresentem menor ocorrência de dor osteomuscular comparado aos sedentários. 
Portanto, o objetivo do presente projeto de pesquisa é avaliar o estado de saúde de tatuadores. A amostra será composta por profissionais que 
trabalham em estabelecimentos registrados na Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande/MS. As avaliações serão: avaliação 
antropométrica (circunferência de quadril, abdominal, braços, coxas e estatura), IMC (índice de massa corporal) para caracterização da amostra e 
serão aplicados o questionário nórdico de sintomas osteomusculares para que seja possível identificarmos os locais que os tatuadores mais se 
queixam de dor durante a prática profissional. Além disso, será aplicado o questionário de avaliação do nível de atividade física, pois a partir dele é 
possível verificar se os tatuadores realizam atividades físicas frequentes ou não. Diante disso, será possível associar o nível de atividade física com a 
presença ou não de dor.

E-mail: gabriel.ota@estacio.br

Aluno: Milena Soares Weiand Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Título: BIODINÂMICA NA COMUNIDADE: ENTENDENDOO MOVIMENTO HUMANO

Docente orientador: Dayanne Sarah Lima Borges

RESUMO
A análise do movimento humano vem por muito tempo despertando interesse.  Uma das aplicações clínicas desta análise consiste em avaliar o padrão 
de Deambulação ou Marcha. Padrões incomuns e incontroláveis de doenças ou lesões na região dos pés e pernas podem originar irregularidades de 
Marcha. Foram classificadas várias causas de anormalidades de marchas em diferentes patologias, tais como: Artrose, Mal de Parkinson, Diabetes, 
Miosites, Tendinites, Paralisia Cerebral, dentre outras, sendo por esta razão, a análise da marcha muito bem aceita como instrumento de pesquisa e 
ensino. Daí a necessidade de uma melhor compreensão e investigação deste indicador de saúde. Assim, neste sentido, o presente projeto terá como 
objetivo investigar os tipos de pés, tipos de pisada, e observar a existência de dados que comprovam e ou justificam a prevalência de anormalidades 
dos pés e sua relação com a patologia apresentada pelo paciente. Propor exercícios de alongamento, fortalecimento, de equilíbrio e de treinamento 
de marcha. Atender e orientar a comunidade, através desse prisma científico, esquemas de tratamento no que tange a melhoria postural e 
deambulação correta para cada caso envolvendo patologias que afetam o movimento humano. Levar o refinamento das técnicas de avaliação feitas 
pelos alunos sob a supervisão da professora responsável. Integrar 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 
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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: Fabiana Ferreira dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: INCIDÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES E DISTÚRBIOS DE IMAGEM EM ACADÊMICOS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE CAMPO 
GRANDE

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).

E-mail: camila.dmorais@estacio.br

Aluno: Walquiria da Rosa Barros Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: LABORATÓRIO DE ESTUDO E INTERVENÇÕES SOBRE A PARENTALIDADE: PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE ALIENAÇÃO PARENTAL

Docente orientador: Michelle Joanny Zompero Santos

RESUMO
O foco do fenômeno da alienação parental recai sobre o vínculo disfuncional parental em razão de um desequilíbrio ou patologia advinda de vínculos 
conjugais mal estruturados, que afetam o exercício da parentalidade e a construção da filiação com o advento da ruptura familiar, causada por um 
divórcio litigioso. Neste processo, o cuidador guardião explora a vulnerabilidade da prole diante desta situação e do conflito de lealdade exigido para 
alinhá-la a seu favor e, como objeto de seu gozo, passa a utilizá-la como instrumento de vingança e ataque contra o genitor alvo instaurando uma 
dicotomia emocional nos filhos. Nas situações mais graves, implica a implantação de falsas memórias ou falsas denúncias de abuso sexual. Desse 
modo, considerando a gravidade de tal violência e invasão psíquica, a qual viola os direitos da criança e do adolescente na expressão de sua liberdade 
e personalidade o presente projeto propõe olhar para este fenômeno à luz da interdisciplinaridade entre os saberes do Direito e da Psicologia. Isso se 
faz relevante, sobretudo, em razão da indicação de baixa produção de estudos científicos e publicações com apropriada descrição de metodologia, 
procedimentos definidos e com análise objetiva e criteriosa dos dados encontrados sobre o tema. E, de igual modo, pela necessidade de capacitação 
profissional na área - considerando a interferência que o Poder Judiciário realiza na família, podendo esta romper em definitivo os laços familiares ou 
efetivar a sua manutenção. Desse modo, projeto de extensão tem como principal objetivo realizar uma pesquisa documental para conhecer as 
demandas das Varas de Famílias da Comarca de Campo Grande-MS, como também de delinear a prática dos profissionais da equipe técnica e dos 
operadores do Direito frente a situações com tipificação de alienação parental. Espera-se que, a partir da divulgação dos resultados alcançados, por 
meio de publicação científica, estes possam auxiliar trabalhos de capacitação profissional sobre a temática estudada, conforme preconiza o art. 5º da 
Lei de Alienação Parental.

E-mail: michelle.zompero@estacio.br

Aluno: Maria José Matos de Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título:   
A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

Docente orientador: Osvaldo Ferreira de Carvalho

RESUMO
A pesquisa empreendida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) apresenta como tema “A Proteção Internacional 
dos Direitos Humanos” ao estudar a força catalisadora do sistema internacional de proteção aos direitos humanos sob uma análise em defesa da 
primazia internacional da pessoa humana. Escrutinar o mundo dos direitos humanos em qualquer tempo é conduzir–se e atuar em defesa da 
humanidade, é entender o ser humano num constante caminhar do imperfeito para o perfeito. Nessa ordem de intelecção, é preciso reconhecer que o 
ser humano difere dos demais seres vivos e deve ser interpretado como algo único, especial e irrepetível, isto é, possuidor da mais alta dignidade. 
Nessa toada, a investigação se orienta por uma visão emancipatória, por uma dogmática universalizante dos direitos humanos, não mais aplicados 
estes ao sabor das idiossincrasias nacionais. Ademais, a pesquisa revela que o movimento de internacionalização dos direitos humanos se beneficia e 
continua a ser beneficiado pela institucionalização ou estabelecimento de mecanismos de garantia e proteção de tais direitos. Pode ser apontado 
como marco histórico e exitoso desse movimento de internacionalização a adoção da Carta das Nações Unidas em 26 de junho de 1945, após a 
Segunda Guerra Mundial, em que se verifica que o Direito Internacional dos Direitos Humanos começou verdadeiramente a se desenvolver e a se 
efetivar como ramo autônomo do Direito Internacional Público. Como conclusões importantes da pesquisa destaca–se a existência de um complexo 
conjunto de elementos que propicia a tutela dos direitos humanos a um nível extra ou supraestatal, elementos estes que formam sistemas autônomos 
[por exemplo, sistema das Nações Unidas, sistema europeu, sistema interamericano etc.], mas que têm pontos de relação ou mesmo de dependência, 
ainda que não se encontrem integrados. Estes sistemas constituem o último recurso para tutela dos direitos humanos internacionalmente garantidos 
quando os Estados não venham cumprir as suas obrigações internacionais quanto a respeitar, proteger, promover, garantir [ao abranger obrigações de 
fazer – positivas e negativas] direitos humanos com a máxima efetividade possível. Além disso, é examinado que a recepção de normas de Direito 
Internacional coloca–se como mecanismo de abertura do sistema jus fundamental porquanto, de forma consentânea com a estruturação do Estado 
Constitucional e seus reflexos em suas relações internacionais, a sua ordem constitucional se abre para receber normas de Direito Internacional de 
Direitos Humanos. Nessa ordem de ideias, o itinerário investigativo é produto de reflexão crítica, inovadora e inclinada aos valores da ética, da justiça, 
da moral e da dignidade da pessoa humana nos quais se assentam todos os seus resultados alcançados.

E-mail: osvaldo.ferreira@estacio.br

Aluno: Fábio Venceslau de Souza   Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Douglas de Menezes Alves   Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Eliane Cavalcante Genival Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título:   
ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Docente orientador: Pedro Paulo Pereira Braga

RESUMO
O atendimento pré-hospitalar adequado é capaz de minimizar os agravos de saúde e aumentar a sobrevida de pacientes vítimas de eventos 
traumáticos ou mal súbito. As injúrias provocadas por acidentes correspondem à principal causa de morte e invalidez entre crianças no mundo.  
Estima-se que ao menos 1/5 das emergências por causas externas entre crianças e adolescentes estão relacionadas com o contexto escolar e a prática 
esportiva. Contudo, ainda são escassos os dados que relacionam o nível de formação e capacitação dos professores da educação básica no 
atendimento de crianças e adolescentes em situações de emergências. Dessa forma, pretende-se nessa pesquisa analisar o nível de conhecimento em 
primeiros socorros de professores da educação básica em Goiânia e região metropolitana. Para isso, será adotada a orientação teórica quanti-
qualitativa. O procedimento de coleta de dados se dará a partir da aplicação de um questionário com questões fechada de múltipla escolha, o qual 
será disponibilizado para preenchimento a partir da ferramenta Google Formulário. Como critério de inclusão, serão considerados eletivos para 
participação apenas aqueles com formação superior em licenciatura e que tenham desempenhado atividades relacionadas à docência por pelo menos 
um ano. Todos os procedimentos a serem adotados para o desenvolvimento deste trabalho estarão de acordo com as normas éticas de pesquisa em 
humanos.

E-mail: pdo.braga@gmail.com

Aluno: Laercio Carlos Araújo Moura  Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ANÁLISE DA COMPREENSÃO SOBRE NORMAS ÉTICAS EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS POR ACADÊMICOS DE SAÚDE 

Docente orientador: Lídia Acyole de Souza

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 
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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 2021, 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.

Aluno: Nathalie Kathleen da Silva Santos  Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Gabriely Alves   Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Vitória José de Sousa  Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marianny Rodrigues de Oliveira  Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTILO DE VIDA E COMPORTAMENTOS TABÁCICOS DE ACADÊMICOS DA SAÚDE NO INÍCIO E UM ANO APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA POR 
COVID-1

Docente orientador: Lídia Acyole de Souza

RESUMO
A literatura tem apresentado, nos últimos anos, uma preocupação crescente com comportamentos adotados por estudantes universitários durante a 
graduação. Dentre estes, comportamentos que afetam a condição de saúde têm ganhando ênfase em investigações com essa população (SOUSA; 
JOSÉ; BARBOSA, 2013). Neste cenário, a pandemia por covid-19 surge como agravante para a mudança de comportamento devido a seus aspectos 
sociais, econômicos e psicológicos. O presente estudo busca verificar o estilo de vida e a prevalência consumo de derivados tabaco associado de 
acadêmicos da saúde. Trata-se de um estudo observacional, do tipo coorte prospectiva, 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.

E-mail: lidia.acyole@estacio.br

Aluno: Stephany Milhomem Machado Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bruna Carolina Marques Borges Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: FUNÇÕES EXECUTIVAS E VIOLÊNCIA EM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR

Docente orientador: Leandro Jorge Duclos da Costa

RESUMO
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.

E-mail: leandro.duclos@estacio.br

Aluno: KáritaThuanne de Melo Pereira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Zilda Ferreira dos Santos Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO GOIANA SOBRE A AQUISIÇÃO E USO CORRETO DE ANTIMICROBIANOS

Docente orientador: Álvaro Paulo da Silva Souza

RESUMO
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), calcula-se que até 2050 haverá 700.000 mortes ao ano devido à resistência 
antimicrobiana. Desde a descoberta dos antimicrobianos, estes foram a classe de medicamentos mais utilizados pela medicina humana e veterinária, e 
seu uso excessivo contribuiu para o crescimento evolutivo da resistência bacteriana.  Objetivo: Verificar o conhecimento da população de Goiânia 
sobre a aquisição e o uso correto de antimicrobianos. Metodologia: Será realizado uma análise quantitativa e qualitativa descritiva, na qual será 
aplicado um questionário semiestruturado com 15 perguntas para uma amostra da população de Goiânia (n=270) nos meses de agosto a outubro de 
2021. 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 mediante o cronograma citado de acordo com a aprovação e 
autorização pelo Comitê de Ética, obedecendo assim a resolução CNS 466/2012 (CONEP, 2012) sob o CAAE: 19172719.3.0000.5284.

E-mail: alvaro.souza@estacio.br
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Aluno: Gracielly Sebastiana Luisa Oliveira  Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ariardiny Oliveira dos Santos  Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Título: PRODUÇÃO DE ENZIMAS QUITINOLÍTICAS PRODUZIDOS POR FUNGO DO SOLO TRICHODERMA ASPERELLUM PARA APLICAÇÕES 
BIOTECNOLÓGICAS NO CONTROLE DE ARTRÓPODES TRANSMISSORES DE DOENÇAS

Docente orientador: Alexsander Augusto da Silveira

RESUMO
No Brasil o carrapato bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus (R. microplus) é encontrado em todos os Estados, em 95,6% dos municípios. 
Prejuízos diretos, como redução da produção de leite ou carne relacionados à espoliação sanguínea, danos no couro e transmissão de doenças, e 
prejuízos indiretos relacionados ao seu controle, são estimados em aproximadamente U$ 3,9 bilhões anuais e coloca este ectoparasita no mais alto 
patamar de importância para a pecuária brasileira. Várias são as formas de controle do carrapato, porém a mais praticada pelos produtores rurais é o 
controle químico.  Em média, as diferentes bases químicas utilizadas para o controle do carrapato apresentam uma vida útil de pouco mais de uma 
década, quando quase que a totalidade das populações presentes no campo apresenta resistência à droga utilizada. O controle químico por meio de 
acaricidas/inseticidas é o principal meio de controle para estes ectoparasitos, mas, seu uso indiscriminado frequentemente resulta na seleção de 
vetores resistentes à maioria das bases químicas comercialmente disponíveis, além da resistência, os acaricidas/inseticidas químicos afetam outros 
organismos vivos, contribuindo para a poluição ambiental, além da possibilidade de contaminação dos produtos de origem animal para consumo 
humano. Como as opções para o controle dos ectoparasitas são cada vez mais escassos vários trabalhos são descritos, estimulando assim a pesquisa 
de métodos de controle alternativos e eficazes. Neste sentido o objetivo geral da presente pesquisa é testar a eficácia de enzimas quitinolíticas 
produzidas por Trichoderma asperellum na degradação de estruturas quitinosas presentes no exoesqueleto, na membrana peritrófica e no 
revestimento dos ovos do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus e da mosca do chifre Haematobia irritans irritans. De maneira específica os 
objetivos são induzir a produção, pelo Trichoderma asperellum, de enzimas quitinolíticas à partir de quitina comercial e extrato de larvas; determinar a 
atividade enzimática da quitinase, N- acetilglicosaminidase – NAGase, da β – 1, 3 – glucanase  e da protease; caracterizar química das enzimas 
quitinolíticas por RMN e espectrometria de massas; testar a eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum na degradação 
de estruturas quitinosas (polissacarídeos) do Rhipicephalus (Boophilus) microplus e da H. irritans em diferentes fases do ciclo de vida - ovos, larvas e 
adultos e avaliar os danos causados nas estruturas quitinosas do carrapato e da mosca-dos-chifres pela técnica de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) ou microscopia eletrônica de transmissão (MET).
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Aluno: Emanoela Gonçalves Brito Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ionária Carina Alves de Souza Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thallya Mariane Brito Coelho Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: EFEITOS DE DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE REABILITAÇÃO CARDIACA SOBRE OS MARCADORES CLÍNICOS E FUNCIONAIS EM PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Docente orientador: Luiz Fernando Martins de Souza Filho

RESUMO
A reabilitação cardíaca (RC) é uma intervenção multifacetada e multidisciplinar, que melhora a capacidade funcional, recuperação e bem-estar 
psicológico. Ainda, é uma intervenção de baixo custo para tratamento ambulatorial ou domiciliar na insuficiência cardíaca (IC), uma vez que melhora o 
prognóstico, reduzindo a taxa de hospitalização e despesas de saúde, além de prolongar a vida.  Ela é comparativamente favorável em termos de 
custos por ano de vidas-salvas com outras intervenções preventivas e terapêuticas bem estabelecidas no tratamento da IC como medicamento para 
baixar o colesterol, a trombólise, angioplastia coronária, cirurgia ou implante de dispositivo. Por fim, tal programa em pacientes com IC aumenta a 
capacidade funcional, reduz sintomas e melhorar qualidade de vida e diminui as hospitalizações em pacientes com fração de ejeção por IC 
(recomendação I e nível de evidência A). Objetivo: Verificar os efeitos da RC com base em exercícios aeróbicos em diferentes intensidades na 
modulação autonômica e variáveis funcionais. Metodologia: Ensaio clínico randomizado cego,com avaliações e reavaliações  no Laboratório de 
nutrição e saúde (LAFINS) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e os protocolos de treinamento serão realizados no Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás (HC-EBSERH-UFG) na sala de ergometria e reabilitação cardiometabólica ambos situados na cidade de Goiânia-GO. O 
estudo será realizado com participantes com IC atendidos no ambulatório de cardiologia doHC-EBSERH UFG. A amostra compreenderá aqueles que 
tem indicação e estabilidade clínica (risco clínico intermediário)  participação em um programa de reabilitação cardíaca (RC). Será considerada uma 
amostra de 99 pacientes, nesta estimativa de amostra constam 20% a mais do valor do cálculo amostral prevendo possíveis perdas de 
acompanhamento dos participantes. Serão incluídos na pesquisa aqueles com idade superior a 18 anos; que assinarem o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE); acompanhados clinicamente no ambulatório de Cardiologia do HC-EBSERH-UFG com IC que tenham estabilidade e indicação 
clínica (risco clínico intermediário) para realização da reabilitação cardiometabólica. Serão considerados critérios de exclusão indivíduos que 
apresentarem alguma contraindicação absoluta para a reabilitação cardiometabólica: Infarto agudo do miocárdio muito recente < 72 h, angina instável 
< 72 h da estabilização, valvopatias graves sintomáticas com indicação cirúrgica, hipertensão arterial descontrolada: PAS > 190 mmHg e/ou PAD > 120 
mmHg, insuficiência cardíaca descompensada, arritmias ventriculares complexas, graves, suspeita de lesão de tronco de coronária esquerda, 
instabilizada ou grave,  endocardite infecciosa, miocardite, pericardite, cardiopatias congênitas severas não corrigidas, sintomáticas  
tromboembolismo pulmonar e tromboflebite – fase aguda, dissecção de aorta – tipo A ou fase aguda do tipo B, obstrução severa sintomática do trato 
de saída do ventrículo esquerdo com baixo débito esforço-induzido, diabetes mellitus descontrolada, quadro infeccioso sistêmico agudo, ECG com 
desnivelamento do segmento ST >2 mm ao esforço; retinopatia diabética com descolamento da retina. O estudo será divido em três etapas que serão 
descritas como avaliação (cega), protocolos, reavaliação (cega) e elas serão realizadas para todos os grupos de maneira simultânea.

E-mail: luiz.dsouza@estacio.br

Aluno: Rodrigo Pereira Augusto   Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nayara Sant’Ana Chaves da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: NÍVEL DE CONHECIMENTO DE FISIOTERAPEUTAS EM RELAÇÃO À DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

Docente orientador: Luiz Fernando Martins de Souza Filho

RESUMO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é altamente prevalente em pessoas acima de 40 anos, mas é subdiagnosticada no Brasil. Uma das 
hipóteses para o subdiagnóstico é o baixo conhecimento sobre a DPOC por parte dos pacientes e profissionais. o fisioterapeuta deve se aproximar de 
saberes da epidemiologia, que oferece conhecimentos quanto à distribuição das doenças nas coletividades, fatores de risco; e das ciências sociais, que 
trazem conhecimento dos fatores culturais, comportamentais e religiosos do processo saúde-doença. Devido a isso, o estudo buscará identificar o 
nível de conhecimento sobre DPOC de fisioterapeutas que atuam nos três níveis de atenção à saúde. Objetivo: Identificar nível de conhecimento de 
fisioterapeutas em relação a DPOC. Metodologia: Estudo quase-experimental qualitativo, descritivo, ao qual buscará dados por meio da aplicação do 
Questionário de Conhecimentos sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica na Atenção Primária (QAP-DPOC). Ao qual, será aplicado para 
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fisioterapeutas que atuam no estado de Goiás. O estudo será realizado com fisioterapeutas do estado de Goiás. Para identificar o número da 
população e garantir a validade interna e a representatividade da pesquisa foi realizado o levantamento da quantidade de fisioterapeutas no estado de 
Goiás, no total são 7573 profissionais. O cálculo amostral foi realizado na ferramenta online Solvis, com margem de erro em 10%, intervalo de 
confiança de 90% e acréscimo de 20% prevendo possíveis perdas amostrais, resultando como amostra estatística desta pesquisa o total de 82 
fisioterapeutas. Serão inclusos, neste estudo, Bacharéis em Fisioterapia de ambos os sexos, com idades entre 23 e 55 anos, que tenham registro junto 
ao COFFITO e que aceitem participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Serão excluídos os 
profissionais que solicitarem deixar de participar do estudo em qualquer uma das etapas da pesquisa. A pesquisa será composta das seguintes etapas: 
01. Elaboração do material de educação em saúde (vídeos e cartilha) com foco na DPOC, que serão produzidos de acordo com os seguintes tópicos: 
epidemiologia da DPOC, fisiopatologia da DPOC, sinais clínicos, exames, diagnóstico, prevenção, tratamento farmacológico e não farmacológico, 
monitoramento, avaliação fisioterapêutica; 02. Disponibilização do link do formulário para os fisioterapeutas via e-mail e redes sociais para avaliação 
do nível de conhecimento; 03. Logo após responderem o formulário, no final da página será disponibilizado um link para os fisioterapeutas passarem 
por treinamento online com foco na DPOC através de vídeo e cartilha; 04. Após o treinamento, os profissionais responderão o formulário novamente 
para avaliar o efeito da metodologia de educação em saúde.

Aluno: Ângela Almeida Dundú Couto Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Keliane Marques Rodrigues  Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yohanne Barbosa Andrade  Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Sarah Jhennifer Nunes Morais e Costa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: A RELAÇÃO DO BILINGUISMO COM AS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

Docente orientador: Larissa de Oliveira e Ferreira

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 de funções executivas e consequentemente dos processo de aprendizagem. 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” “young adults”, “bilingualism”, “executive functions”, “adolescence” and “neuropsychology”. 
Para investigar o estado da arte sobre o tema nos últimos 10 anos.
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Aluno: Osmael Pereira Portilho Dias Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS E DA INTELIGÊNCIA EM CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Docente orientador: Larissa de Oliveira e Ferreira

RESUMO
A violência contra crianças é um grave problema que atinge e prejudica essa população durante um importante período de desenvolvimento. Ainda 
que existam evidências que demonstrem as consequências em amostras de adolescentes e adultos, sugerindo um impacto a médio e longo prazo, os 
prejuízos na infância ainda não foram suficientemente reportados. Assim, a proposta desse trabalho é avaliar a relação da violência no desempenho 
cognitivo de crianças divididos em dois grupos: o primeiro vítimas de violência e o segundo não vítimas de violência. Pretende-se também contribuir 
para a área de avaliação neuropsicológica desenvolvendo a padronização da Torre de Hanói, um instrumento amplamente usado em avaliações 
neuropsicológicas, mas que não apresenta consenso quanto aos componentes que ele avalia, nem quanto à sua forma de aplicação e correção. 
Participarão da pesquisa 50 crianças com idade entre seis e 11 anos e 11 meses, divididos em dois grupos vítimas e não vítimas. Os instrumentos 
usados na avaliação serão: o WISC IV como instrumento de medida de inteligência, a Torre de Hanói e o FDT como instrumentos de medida de 
funções executivas e o Juvenile Victimization Questionnaire (Hamby, Finkelhor, Ormrod & Turner, 2004), traduzido e adaptado no Brasil em estudos 
recentes, como instrumento que avalia tipos de violência (crimes convencionais, maus tratos, violência testemunhada, violência por pares e violência 
sexual) e quantidade de violência sofrida.
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Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título: APLICAÇÃO DE MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA EM PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ARESTAS  
EM DESENHOS DE GRAFOS 

Docente orientador: Joelma de Moura Ferreira 

RESUMO
O agrupamento de arestas em desenhos de grafos é uma técnica que busca reduzir a poluição visual, por meio da união de arestas identificadas como 
compatíveis. Existem diversas abordagens para união de arestas, mas no geral, elas não se preocupam em encontrar o “melhor” conjunto de feixes 
que respeite critérios matematicamente determinados. As abordagens existentes implementam heurísticas, em sua maioria, centradas em aspectos 
geométricos de um desenho já existente. Além disso, não se tem conhecimento de nenhuma técnica que tenha usado aprendizado de máquina para 
resolver problemas de otimização de agrupamento de arestas. Este projeto de pesquisa propõe a investigação da eficiência de oito algoritmos de 
aprendizado de máquina na montagem de feixes de arestas. O objetivo principal é minimizar a quantidade de feixes e maximizar a compatibilidade 
geral do grafo, unindo em conjuntos disjuntos de arestas. O projeto está dividido em duas fases. A primeira fase compreenderá o estudo exploratório 
das técnicas de montagem de feixes de arestas, de aprendizagem de máquina e análise dos principais algoritmos de análise de agrupamento (k-Means,
 Affinity, Agglomerative, DBScan, MeanShift, Spectral, Birch e Minibatch), como resultado buscar-se-á a montagem de uma matriz de compatibilidade 
que será usada como entrada dos algoritmos selecionados. Na segunda fase serão implementados e analisados os algoritmos e efetuados testes 
exaustivos individuais em laboratório de informática que possam identificar quais algoritmos geram melhores soluções com base na função objetivo e 
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critérios quantitativos definidos na literatura. Nessa etapa será utilizado o pacote scikit-learn que é uma biblioteca de aprendizado de máquina para a 
linguagem de programação Python. Pretende-se, através dos modelos a serem desenvolvidos e dos experimentos controlados, analisar as abordagens 
mais eficientes quando aplicadas ao problema tratado na pesquisa.

Aluno: Pedro Henrique Pires Soares Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: DISRUPÇÃO NO TRADICIONALISMO DO ENSINO JURÍDICO:  O USO DAS TECNOLOGIAS NA DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO JURÍDICO SOBRE 
QUESTÕES FAMILIARISTAS 

Docente orientador: Jeane Santos Bernardino Fernandes 

RESUMO
Uma questão assola o imaginário do corpo docente diante do quadro de incertezas trazido pela pandemia: Como estimular/motivar/provocar os 
Aprendentes Jurídicos a adotar uma postura proativa e engajada em meio ao cenário pandêmico? Sabido que nada gera maior interesse do que a 
sanha de visibilidade/notoriedade/reconhecimento que em algum grau acomete a todo e qualquer indivíduo. Promove-se o engajamento na 
Academia Jurídica, utilizando o formato de disseminação de conteúdo digital para o desenvolvimento de competências e habilidades, com especial 
ênfase às gerações Y e Z, e possibilitando o fortalecimento de compreensões básicas de institutos que deveriam ser por todos sabido, e com especial 
enlevo dos Aprendentes Jurídicos. Possibilita-se operacionalizar a experiência, adotando um ambiente lúdico de metodologias ativas, e utilizando as 
plataformas digitais para execução do projeto, estimulando a promoção da ‘persona’ dos Aprendizes e fomentando um espectro de ação que os 
projetaram à Realidade 4.0 no âmbito jurídico. Assim, sobrevém a ideia de motivar e engajar os Aprendentes, inserindo o Acadêmico Jurídico na 
Realidade 4.0 pela disseminação de conteúdo digital de qualidade. A ação de despertamento será possível moldando a “persona” dos Aprendizes 
envolvidos, de forma que possam se ver inseridos na condição de defensores reais de casos concretos, envolvendo a cena jurídica familiarista. Assim, 
possibilita-se mobilizar a Comunidade Acadêmica à reflexão de temas delicados e controvertidos da cena jurídica, o que prospecta a reflexão e ação 
participativa, rompendo com o “fenômeno da ‘uberização’ dos advogados que já está começando a ocorrer, com uma grande massa de profissionais 
deixando de ser remunerada, ou sendo remunerada por valores baixos e por tempo específico de trabalho’. (RADOMYSLER et al., 2020, p. 20). Outro 
mecanismo propulsor de interesse dá-se pelo estímulo do desenvolvimento da Oratória como ferramenta de sustentação de ideias e convencimento. 
Todas essas providências serão oportunizadas, fazendo ao Aprendente convir que o Modelo de Aulas Síncronas é utilizada sob uma vertente inovadora 
e dialógica, e que o Alunado deve assumir o papel de participação proeminente e realmente contundente, reproduzindo esse modelo em suas redes 
sociais. Instados os aprendentes a refletir sobre as proposições de casos diversos, será possível averiguar a profundidade e a densidade das 
argumentações e pesquisa, e prepara-los à realização da atuação na Práxis Jurídica. Tem-se como destinação a análise da estrutura e capacitação dos 
discentes a desenvolvimento de habilidades e competências que os engaje a manter-se interessado pelo Ensino Jurídico no cenário pandêmico.
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Aluno: Lucas Gomes Pandolfi Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruna Maria Ignacio da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: A VIVÊNCIA DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL EM UM LABORATÓRIO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DE UMA FACULDADE DA GRANDE VITÓRIA 

Docente orientador: Claudia Xavier Cavalcanti

RESUMO
O empreendedorismo social pode ajudar a reduzir os problemas socioeconômicos como também pode ser usado como uma ferramenta estratégica na 
construção da coesão social em uma determinada sociedade O empreendedorismo social tem evoluído como um domínio de pesquisa de grande 
significância para empresas e pesquisadores (KANNAMPUZHA; HOCKERTS, 2019; REY-MARTÍ ET AL, 2016). Diversas questões como pobreza e bem-
estar humano motivaram várias empresas a conduzir negócios com um impulso social embutido (HUDA ET AL, 2019). O empreendedorismo social atua 
como um catalisador para a mudança social, e os empreendedores sociais não esperam benefício monetário direto de seus empreendimentos sociais 
(BARBERÁ-TOMÁS ET AL, 2019). Todo empreendedorismo tem uma função social, no entanto, o empreendedorismo social difere do 
empreendedorismo tradicional em sua missão principal de criar valor social em vez de gerar ganhos econômicos privados (BEDI; YADAV, 2019). Nesse 
âmbito, existem programas de empreendedorismo social no cenário universitário, mas poucos trabalhos acadêmicos sobre o tema. Segundo Ortiz et al 
(2017), em um momento de incerteza econômica, é necessário encontrar novas alternativas para melhorar a situação do emprego. Uma das soluções 
é fomentar o empreendedorismo nas instituições de ensino superior por meio dos seus laboratórios. Os laboratórios não têm apenas a função de 
formar alunos, seu trabalho vai além, na medida em que têm um papel muito importante na transferência de conhecimento para a sociedade. O 
principal objetivo desta pesquisa é avaliar o apoio que uma Faculdade localizada na Grande Vitória está fornecendo à sociedade na forma de 
empreendedorismo social por meio do seu laboratório de práticas de gestão.  A partir disso, será abordado um conjunto de boas práticas para o 
empreendedorismo universitário (redes de empreendedorismo, estudos centrados na criação de novas empresas, atualização e reciclagem de cursos 
de negócios e apoios universitários ao empreendedorismo). A metodologia aplicada, baseada em estudo de caso por meio de observação direta, 
permitirá conhecer o desenvolvimento da atividade empresarial universitária, de forma a extrapolar as experiências para a realidade no entorno da 
faculdade. No que concerne aos objetivos, essa pesquisa é de caráter qualitativo e exploratório, pois estas pesquisas “têm como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). Como procedimento 
metodológico será realizado um estudo de caso por meio de observação direta, em que serão avaliadas as consultorias realizadas pelo laboratório de 
práticas de gestão de uma Faculdade localizada na Grande Vitória. A partir daí, será feita uma análise em expiral baseada em Creswell (2013).
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Aluno: Fernanda Lyra Victor Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: COMPARAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES NAS ALTERAÇÕES NO ESTADO DE HUMOR E RESPOSTAS AFETIVAS DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 
SUBMETIDOS A SESSÃO DE TREINAMENTO DE ALTA INTENSIDADE UTILIZANDO PESO CORPORAL  
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Docente orientador: Roberta Luksevicius Rica

RESUMO
A inatividade física vem crescendo a cada dia. Estatísticas da OMS mostram que um em cada quatro adultos e quatro em cada cinco adolescentes não 
praticam atividade física suficiente. A razão para essa elevada prevalência de inatividade física poderia ser resultante da associação de dois problemas: 
a baixa taxa de engajamento inicial e a alta taxa de abandono em programas de exercício físico. Portanto, compreender os mecanismos de aderência e 
adesão de modalidades esportivas (como estado de humor e percepção de prazer), bem com as tendências, são importantes para tentar minimizar o 
abandono da pratica de alguma modalidade. Considerando a lacuna de informações disponíveis na literatura o objetivo do presente estudo será 
comparar os efeitos de uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade utilizando peso corporal entre homens e mulheres saudáveis na 
percepção de prazer e estado de humor. A amostra será composta de 30 voluntários (15 homens e 15 mulheres) 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: percepções de esforço, recuperação, dor, do estado de humor e prazer. Os dados serão expressados em média ± desvio padrão da média 
e diferenças estatísticas serão considerados com p≤ 0,05. Teste de D’Agostino–Pearson será aplicado para análise da distribuição da normalidade. Os 
testes Student's t-test e ANOVA One- ou Two- way seguidos por teste post-hoc Bonferroni’s será realizado para comparar as diferenças entre os 
grupos. O effect size (ES) será 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.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: ESTUDO DA CORRELAÇÃO ENTRE PERFIL DE SINTOMAS E COMORBIDADES ASSOCIADAS EM INDIVÍDUOS DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 

Docente orientador: Arlindo Elias Neto

RESUMO
Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan (China), foi relatado um surto de uma nova doença caracterizada como pneumonia infecciosa aguda, 
causada por um tipo de Coronavírus. Pesquisadores chineses fizeram o sequenciamento genético do vírus e identificaram o agente etiológico como 
sendo o SARS-COV-2. O novo Coronavirus recebeu esse nome devido ter em sua superfície moléculas de proteínas que confere a forma de uma coroa. 
O primeiro caso foi notificado em 16 de janeiro, na China e a partir daí o vírus se espalhou gradualmente pelos países e continentes adjacentes. Em 30 
de Janeiro de 2020 a OMS declarou emergência de saúde pública e em 11 de março de 2020 foi decretado pandemia, devido a velocidade com a qual 
o vírus se espalhou pelo mundo (LIMA et al, 2020). Em fevereiro de 2020 estavam sendo investigados 9 casos no Brasil, sendo o primeiro caso 
confirmado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, de um homem que tinha chegado de viagem da Itália. No Espírito Santo o primeiro caso 
confirmado foi em 29 de fevereiro, de uma mulher moradora de Vila Velha que tinha chegado de uma viagem internacional e poucos dias depois 
começou a apresentar os sintomas (CATÃO, 2020). A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias produzidas 
ao tossir ou espirrar e contato com objetos ou superfícies contaminados. Os sintomas principais são: dor de cabeça, dor no corpo, febre, dispneia, 
coriza, tosse, dor de garganta, perda de olfato, perda do paladar. O diagnóstico é feito através de coleta de material aspirado de nasofaringe ou swabs 
combinado (nasal/oral) ou através de secreção respiratória (escarro ou lavado bronco alveolar). Confirmado a doença, os casos graves são 
encaminhados para um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves são acompanhados pela atenção primária de saúde e são 
instruídos a respeito de medidas de precaução domiciliar (LIMA, 2020). As medidas adotadas inicialmente, como o isolamento social, fechamento de 
escolas, cancelamento de grandes eventos, medidas de higiene e uso de máscaras tiveram objetivo de diminuir a circulação de pessoas e 
consequentemente a propagação do vírus, em particular para a população idosa e portadores de comorbidades, que são os grupos mais suscetíveis às 
formas graves da doença, e ganhar tempo para organização de recursos de assistência à saúde e de vigilância epidemiológica (OLIVEIRA et al, 2020). 
Atualmente sabe-se que a COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda grave onde afeta principalmente o trato respiratório inferior podendo gerar 
uma resposta inflamatória sistêmica. A doença pode ser dívida em três estágios: 1) fase infecciosa onde a maioria dos indivíduos é assintomático; 2) 
fase intermediaria na qual ocorre  comprometimento pulmonar, visualizado ao raio x, apresentando um imagem típica de infeções pulmonares do tipo 
padrão de vidro fosco; 3) o terceiro estagio é caracterizado por uma fase hiper inflamatória no qual se encontram os pacientes acometidos mais 
gravemente com disfunções multiorgânicas, distúrbios da coagulação e síndrome do desconforto respiratório agudo e lesão renal aguda (CUNHA, 
2020; GONZÁLEZ, 2020). A mortalidade de indivíduos acometidos pela COVID-19 está associada ao terceiro estágio da doença e as pesquisas têm sido 
direcionadas para a identificação dos principais fatores de risco. Esses estudos apontam maior prevalência de complicações em pacientes mais idosos, 
geralmente consistindo em Síndrome Respiratória Aguda (SDRA), mas também casos de arritmias, lesão cardíaca aguda e choque (CUNHA, 2020). Foi 
também relatada grande prevalência dessas complicações em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, coronariopatia, diabetes mellitus, 
obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma. A enzima conversora de angiotensina 2, ligada à membrana, funciona como receptor 
para o SAR-CoV-2, o que, em parte, explica alguns desses fatores de risco. Contudo, a epidemiologia, o curso clínico, a patogênese e os fatores de risco 
relacionados a complicações da COVID-19 ainda não foram completamente compreendidos (GONZÁLEZ, 2020). O presente trabalho visa investigar a 
relação entre o perfil de sintomas dos indivíduos acometidos pela COVID-19 e a presença de comorbidades. Particularmente, os autores pretendem 
responder a seguinte pergunta de pesquisa: “existe correlação positiva entre o perfil de sintomas e comorbidades de pacientes diagnosticados com 
COVID-19?”
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Título: JUDICIALIZAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE: O PAPEL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Docente orientador: Paulo Sergio Rizzo

RESUMO
No Brasil, os cidadãos podem contratar um plano de saúde privado ou usar o SUS (Sistema Único de Saúde), bancado pelo governo federal. Em países 
da Europa, como Inglaterra e Espanha, o Estado também se encarrega de prover saúde em troca do pagamento de impostos. Nos Estados Unidos, por 
outro lado, a única forma de receber atendimento é pagando um convênio particular. Pessoas abaixo da linha de pobreza e idosos são os únicos 
beneficiados por serviços gratuitos como o Medicare e Medicaid, que prestam apenas atendimentos mais simples e de emergência. No Brasil, ainda 
milhares de pessoas estão morrendo vítimas desse terrível mal. Não será o sistema privado de saúde que irá resolver o gravíssimo problema de saúde 
pública no Brasil. Nossa Constituição define que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mas essa também, como tantas outras obrigações do 
Estado brasileiro diante dos seus cidadãos, tem sido historicamente difícil de ser atendida. No caso da saúde, há um grande caminho a percorrer, seja 
sob o aspecto do equacionamento da capacidade do Estado de financiar sua obrigação constitucional, seja pela busca de soluções alternativas 
mediante aquilo que se convencionou chamar de saúde suplementar. Foi com a Constituição de 1988 que se institui o Sistema Único de Saúde (SUS), 
no qual a universalidade, a equidade e a integralidade da assistência à saúde de todos os cidadãos são preceitos básicos. Configurou-se aí o lema 
"Saúde, direito de todos e dever do Estado". Embora o conceito do SUS tenha sido uma enorme evolução em relação à situação anterior, já que abriu 
a perspectiva de atendimento a parcelas da população inteiramente desassistidas, a realidade tem sido muito mais desafiadora do que a pretensão 
dos legisladores e a capacidade dos executores públicos. A realidade é que o SUS ainda tem se revelado incapaz de oferecer assistência a todos, 
levando crescentes camadas da população à demanda da saúde suplementar, por meio dos serviços oferecidos pela iniciativa privada. Por outro lado, 
durante a pandemia vários questionamentos tem sido feito como a forma de isolamento social (vertical ou horizontal), autorização para o 
funcionamento (ou não) das empresas, definição de atividades essenciais, são realizadas diariamente e exigem respostas rápidas e revisão contínua. 
Como fator complicador, a ausência de uma política nacional efetiva causa dificuldades, porque, ainda que existam peculiaridades e necessidades 
locais, a velocidade das comunicações prejudica a eficiência do sistema. Porém, a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na medida cautelar 
na ADI 6341, em 15 de abril de 2020, autorizou Estados, DF e Municípios a adotarem medidas administrativas e normativas de modo concorrente com 
a União, o que, na prática, limita o poder desta de editar normas gerais. Assim, a eventual discussão judicial sobre uma política pública geral e 
uniforme em todo o país será substituída pela possibilidade de questionamento das políticas, dos atos e das normas da União, dos 26 Estados, do 
Distrito Federal e dos 5.570 Municípios brasileiros. Por isso, também será imprescindível definir quais são os limites da revisão judicial e da autonomia 
dos chefes do Executivo e das normas aprovadas nos órgãos legislativos de todos os entes federativos no país, relacionadas ao atual estado de 
calamidade pública em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. Para tanto, 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 da área de saúde, bem como artigos científicos, desenvolvido na área da judicialização ao direito à saúde, bem como os reflexos da pandemia 
do coronavírus. Cabe esclarecer que terá um enfoque indutivo-documental, com 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 responsável pelo controle da saúde: OMS, 
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

E-mail: paulo.rizzo@estacio.br

Aluno: Leonor Fernandes De Faria Tomé Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O ADVENTO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL COMO FATOR DE DESESTÍMULO À CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS INDIVIDUAIS DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Docente orientador: Vitor Faria Morelato

RESUMO
Um traço marcante nas sociedades de capital é a relação entre possibilidade de alta lucratividade e o risco inerente a toda atividade empresária. No 
entanto, o risco do negócio deve ser atrelado a atividade empresária, ou seja, a aspetos como, por exemplo, volume de vendas, perfiz de consumo, 
qualidade do produto ou serviço posto no mercado. A doutrina e a jurisprudência compreendem como nocivo à dinâmica empresária quando o risco 
afeta aspectos pessoais dos empreendedores, pois, nesse contexto, ocorre um desestímulo ao exercício da atividade empresária no país. Diante desse 
cenário, até 2011, caso um empreendedor quisesse exercer atividade empresária sem a conjugação com sócios, era obrigado a expor seu patrimônio 
pessoal sob a forma de empresário individual, pois, nessa forma de exercício da empresa, vige o princípio da unicidade patrimonial. Os ativos e 
passivos financeiros do empresário se confundem, por força de lei, aos da pessoa física que exerce a atividade. Como alternativa, à margem da lei, era 
comum que empreendedores providenciassem sócios de fachada, sem que exercessem atividade efetiva de sócio, com percentuais ínfimos no quadro 
societário, apenas para viabilizar juridicamente a criação de sociedades limitadas, as quais, por força de lei, separam automaticamente o patrimônio 
pessoal dos sócios ao da sociedade empresária. Para evitar tal prática marginal ao texto de lei, foi criada a Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI) pela Lei 12.441/2011, acrescentando o artigo 980-A ao Código Civil, e permite que um único empreendedor exerça a empresa com 
separação efetiva entre o patrimônio pessoal e o profissional. No entanto, a abertura de uma EIRELI encontra dificuldades na prática em decorrências 
de exigências da lei, como, por exemplo, a obrigatoriedade de integralização de um capital social não inferior a 100 salários mínimos. Cogita-se que a 
existência de entraves e exigências que dificulta a abertura de uma EIRELI se dá para que a estrutura empresarial não seja banalizada, ou seja, não seja 
usada como instrumento de devedores contumazes que, de má-fé, utilizam dessa estrutura jurídica para esconder seus ativos e, com isso, frustrar 
execuções. Entretanto, em ação aparentemente contraditória, o legislador brasileiro promulgou, no ano de 2019, a Lei 13.874/2019, que permite a 
criação de sociedades limitadas unipessoais, ou seja, uma sociedade com um único sócio, com proteção patrimonial, e sem as exigências que 
dificultavam a abertura de uma EIRELI. O presente estudo objetiva medir os impactos dessa nova lei na abertura das EIRELI no Estado do Espírito 
Santo, com a finalidade de observar se houve uma queda, e portanto um desestímulo efetivo à abertura desta forma empresarial. Para tanto serão 
buscados os registros de abertura de empresas perante a Junta Comercial do Estado. Em paralelo, será estudado, a partir de levantamento 
bibliográfico, quais os impactos jurídicos da desvalorização da EIRELI, a partir da análise dos motivos de sua criação, e dos motivos das exigências que 
dificultavam sua abertura. A partir do conhecimento sobre o perfil e importância da EIRELI, será possível mensurar potenciais consequências da 
redução de seu uso na prática.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título: A PRESENÇA DAS MULHERES EXECUTIVAS NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO: UMA ABORDAGEM SOBRE A LIDERANÇA FEMININA NO 
CONTEXTO DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO BRASILEIRAS

Docente orientador: Joaquim Francisco de Oliveira Neto

RESUMO
A presença de mulheres nos conselhos de administração de grandes empresas brasileiras de capital aberto é um assunto relevante a ser pesquisado, 
uma vez que as mulheres também precisam acessar espaços corporativos deliberativos, com vista a oferecer muito mais do que já oferecem, e romper 
barreiras de ausência em espaços determinantes para os negócios e, em geral, também em espaços sociais deliberativos. A partir da realização de um 
panorama de desempenho das empresas com lideranças femininas nos conselhos de administração, de companhias de capital aberto listadas na B3, 
no período de 2010 a 2021, o trabalho tem como objetivo apresentar o quantitativo das lideranças femininas nos conselhos de administração destas 
companhias, bem como um comparativo entre o desempenho das empresas com lideranças masculinas e femininas por meio do cálculo e 
apresentação de indicadores de desempenho financeiros, econômicos e de endividamento. Além disso, busca-se discutir as características da gestão 
feminina e suas implicações no contexto de liderança das mulheres com base em estudos e pesquisas anteriores. A metodologia a ser empregada é 
descritiva e quantitativa, contando com uma amostra que será oriunda de uma população de 354 empresas. A partir da coleta dos dados secundários, 
serão criadas bases de dados em software Microsoft Excel® e elaboradas tabelas e gráficos com medidas estatísticas, contendo dados como: (1) 
Informações das Empresas: nome da empresa; data de publicação da demonstração; setor de atuação; (2) Indicadores de Desempenho: liquidez 
corrente; liquidez geral; liquidez imediata; margem líquida; retorno sobre o ativo; retorno sobre o patrimônio líquido; composição do endividamento; 
dívida líquida; receita líquida; lucro líquido; (3) Indicadores de Gênero: total de membros no Conselho de Administração (CA); total de homens; total 
de mulheres; formação do presidente; mulher na vice-presidência; mulher na presidência. Pretende-se, a partir destes dados, que são viáveis e de 
acesso livre sem demandar recursos financeiros para tal, atender aos objetivos do estudo, bem como obter inferências a partir deles.
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Título: A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA (1824 A 1988)

Docente orientador: Joaquim Cerqueira Neto

RESUMO
A presente proposta de pesquisa, tendo como referencial teórico e histórico o trabalho de José Murilo de Carvalho, pretende analisar o percurso de 
evolução dos direitos de cidadania no Brasil a partir da afirmação e reconhecimento tal como foram inseridos nos textos constitucionais brasileiros, de 
modo a buscar encontrar algumas respostas, dentre elas, aquelas já acima formuladas, a respeito da construção da cidadania e dos direitos humanos 
no Brasil. A afirmação histórica dos direitos humanos é descrita por inúmeros autores de forma lógica e cronológica, o que dá uma sensação de um 
caminho pronto, acabado e universal. Podemos perceber que historicamente os chamados direitos de cidadania foram construídos e reconhecidos no 
âmbito dos textos constitucionais de cada país. Os direitos fundamentais são, assim, previstos enquanto garantia da tutela individual em face do 
Estado a partir da declaração de uma lei fundamental, a Constituição. A presente pesquisa visa estudar o caminho histórico pelo qual os direitos 
humanos foram sendo reconhecidos e afirmados na ordem constitucional em contexto específicos no Brasil, buscando-se identificar, apresentar e 
comparar cada uma dos períodos histórico-jurídico e constitucionais em que cada Constituição incorporou, afirmou ou negou tais direitos aos seus 
cidadãos. Com isso, pensamos extrair conclusões que, primeiro, afastem a ideia geral de todos os países seguiram uma linha histórica igual na 
afirmação dos direitos humanos e fundamentais e, segundo, compreender em que medida a ordem de evolução e construção dos direitos de 
cidadania, que são direitos humanos, assumidos no contexto brasileiro podem gerar impactos, seja positivos, seja negativos, seja de avanços, se de 
retrocesso, tendo em vista a efetivação deles em nosso país. Assim, estudar e compreender a evolução dos direitos humanos numa perspectiva 
histórico-jurídica com base nas Constituições brasileiras permitirá uma visão ampliada e particular concomitantemente, na medida em que poderemos 
perceber o percurso do direitos humanos no Brasil, bem como os traços característicos e os desafios para sua verdadeira efetivação em nosso 
contexto nacional.
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Título: A SOLUÇÃO COLETIVA DE CONFLITOS NO BRASIL: PERSPECTIVAS E DESAFIOS A PARTIR DOS MECANISMOS DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS E DAS AÇÕES COLETIVAS

Docente orientador: Larissa Clare Pochmann da Silva

RESUMO
A solução coletiva de conflitos tem se revelado cada vez mais objeto de atenção no Direito Processual. A manutenção de um sistema voltado única ou 
precipuamente para um processo estritamente individual revela-se insuficiente diante de um cenário em que, tanto na esfera pública como na 
privada, as relações de massa expandem-se continuamente, fruto da concentração urbana, da globalização, da produção e do consumo em escala de 
massa, aliados às inovações tecnológicas e à rápida difusão da informação, com a multiplicação de lesões decorrentes de circunstâncias de fato ou de 
relações jurídicas comuns , capazes de proporcionar danos de massa, que afetam um grande número de indivíduos. Sem dúvida, porém, seu ápice se 
deu com o Código de Processo Civil de 2015, que agregou à solução coletiva de conflitos o novel mecanismo do incidente de resolução de demandas 
repetitivas. O que se denomina de solução coletiva de conflitos abrange (a) as ações coletivas, que se caracterizariam as demandas nas quais um 
legitimado extraordinário poderia defender, em juízo, os interesses de toda uma coletividade, grupo ou pessoas, sem que todos os interessados 
tivessem que ingressar no Poder Judiciário; (b) os processos ou incidentes modelo, que seriam decididos a partir de casos individuais, mas com a 
aplicação da decisão sobre questões comuns a outros litigantes; (c) os meios de solução extrajudicial de conflitos coletivos. Para fins desta pesquisa, 
delimitar-se-á o tema às ações coletivas, que, além de inegável importância no ordenamento jurídico brasileiro, está em foco diante da tramitação de 
2 (dois) projetos de lei para uma nova lei da ação civil pública, e ao incidente de resolução de demandas repetitivas. Por sua vez, o incidente de 
resolução de demandas repetitivas teve seu advento com o Código de Processo Civil de 2015 e tem se destacado tanto sob a ótica da formação de 
precedentes vinculantes como por se constituir como um importante mecanismo para a tutela dos direitos individuais homogêneos. Pretende-se 
aferir, durante o período de vigência do Código de Processo Civil de 2015, sobre a utilização da ação civil pública e do incidente de resolução de 
demandas repetitivas no ordenamento brasileiro; verificando-se o espaço que tem sido atribuído a cada mecanismo. Para isso, em um primeiro 
momento, pretende-se analisar o instituto da ação civil pública, tanto à luz das disposições vigentes como do projeto de lei em tramitação, e do 
incidente de resolução de demandas repetitivas. Após, pretende-se coletar e analisar dados sobre a utilização dos incidentes de resolução de 
demandas repetitivas nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, também considerando os parâmetros de: quantidade 
de mecanismos suscitados, quantidade de mecanismos admitidos e quantidade de teses fixadas, em comparação ao total de processos de cada 
tribunal, analisando-se o tempo médio entre a suscitação e a admissibilidade e entre a admissibilidade e a fixação da tese jurídica, bem como a 
matéria objeto de cada incidente. Objetiva-se, ainda, verificar a quantidade de demandas coletivas sobre direitos individuais homogêneos em 
tramitação, bem como a quantidade de processos individuais e o tema tratado. Espera-se aferir, com precisão, o funcionamento de cada um dos 
mecanismos, seus pontos positivos e seus possíveis desafios, de forma a se verificar como, a partir das ações coletivas e do incidente de resolução de 
demandas repetitivas, o microssistema de julgamento de casos repetitivos pode ter seu funcionamento racionalizado, utilizando-se dos mecanismos já 
existentes para obter um melhor rendimento para a solução das milhões de demandas que tramitam no Poder Judiciário. Ao final, pretende-se 
publicar o resultado em um artigo científico elaborado pela docente em coautoria com os discentes pesquisadores.

E-mail: larissa.clare@estacio.br
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Título: A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM MAPEAMENTO DOS DADOS E ÍNDICES DO RIO DE JANEIRO NO 
ANO DE 2020

Docente orientador: Paola Bettamio Mendes

RESUMO
O ano de 2020 é marcado pelo começo de uma nova pandemia mundial, o SARS-CoV-2, também popularmente conhecido como COVID-19, 
transformou a realidade e dinâmica social, trazendo uma ameaça à saúde pública devido à alta taxa de contágio e letalidade do vírus. Uma das 
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estratégias propostas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para contenção da crise sanitária seria o isolamento social. Porém, ao passo que o 
isolamento protege a população do vírus, ele acaba por expor mais ainda mulheres à situação de violência doméstica, tendo em vista que 43,1% dos 
casos de violência contra a mulher ocorrem dentro da casa da vítima, segundo o Instituto de Pesquisa e Ensino Avançado (IPEA). Nesta perspectiva, 
diversas pesquisas surgem apontando o aumento da violência contra mulher em muitos países, e não seria diferente no Brasil. Ocupando o quinto 
lugar de país mais violento para as mulheres segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas pra os Direitos Humanos, o Brasil já demonstrava antes 
da pandemia uma dificuldade de erradicar a violência contra mulher, mesmo após a criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e da Lei de 
Feminicídio (13.104/2015). O que demonstra que apesar de todos os avanços trazidos pela legislação vigente, é preciso um olhar mais cauteloso para 
com a temática por parte do Estado. Portanto, este projeto de pesquisa tem como finalidade analisar o impacto das medidas do isolamento social no 
Rio de Janeiro e sua relação com o aumento da violência doméstica contra mulher, tendo sua devida importância para o campo das Ciências Humanas 
visto a possibilidade de fomento de dados quanto para a compreensão dessa nova dinâmica e composição social. Como dito, o objetivo central, o 
projeto irá analisar o impacto das medidas do isolamento social no Rio de Janeiro e sua relação com o aumento da violência doméstica contra mulher. 
Para a obtenção de tal proposição, as alunas e alunos adotarão uma metodologia dialética, com base na coleta de dados e pesquisas sobre a temática 
produzidas no ano de 2020 em comparação aos demais anos. Tendo como parâmetro os seguintes aspectos e objetivos: propiciar o conhecimento 
teórico sobre o conceito de violência doméstica; promover uma reflexão sobre a eficácia e limites da Lei Maria da Penha; propiciar o conhecimento de 
questões interdisciplinares, cujos reflexos atinjam a compreensão dos fenômenos da violência doméstica e analisar dados sobre a temática de forma 
comparativa. A metodologia adotada será a de revisão teórica do tema desenvolvido, análise da legislação vigente e dos dados produzidos pelas 
Delegacias, Promotorias, Varas Criminais e de Execuções Penais, Defensoria Pública, Centrais de Penas e Medidas Alternativas, Tribunal de Justiça, 
Tribunal Regional Federal, que têm competência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e Tribunais Superiores, no ano de 2020. Por fim, para a 
compreensão dos dados será utilizada a etnografia documental. Como referencial teórico, esta proposta de pesquisa tem influência de outras demais 
com a finalidade de relacionar o aumento dos índices de violência doméstica contra mulher com a política de isolamento social, implementada como 
forma de controle da pandemia no ano de 2020 na cidade do Rio de Janeiro.
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Título: AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE E O TESTAMENTO VITAL À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA

Docente orientador: Henrique Lopes Dornelas

RESUMO
As diretivas antecipadas de vontade, mormente o testamento vital, crescem em utilização e importância no cenário atual. Trata-se de um mecanismo 
que permite ao paciente com discernimento exercitar sua autonomia, podendo decidir a não ser submetido a tratamentos fúteis em casos terminais, 
garantindo sua dignidade no momento de sua morte. A manifestação da vontade de forma livre e consciente é um direito fundamental do indivíduo, 
dentro do campo da autonomia privada, com base no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, inciso III da CF/88) como também dos 
princípios da Bioética. O objetivo geral do projeto de pesquisa é de identificar e contextualizar as diretivas antecipadas de vontade e o testamento vital 
à luz dos princípios da bioética e da dignidade da pessoa humana. São propostos como objetivos específicos da pesquisa: a) Identificar o testamento 
vital como espécie de diretiva antecipada da vontade; b) Analisar o testamento vital de acordo com os princípios da bioética; c) Contextualizar o 
testamento vital com fundamento na dignidade da pessoa humana; d) Verificar a necessidade de regulamentação legal do testamento vital; e) 
Identificar a jurisprudência sobre o tema; f) Mensurar o número de testamentos vitais realizados junto a órgãos de pesquisa. 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 e demais órgãos públicos de dados disponíveis ao público). Na pesquisa busca-se 
verificar qual é o fundamento para a adoção do testamento vital no nosso ordenamento. Sabe-se que resulta da autonomia da vontade privada do 
indivíduo, ou seja, o paciente determina-se pela sua vontade, única e exclusivamente, sem sofrer qualquer coerção externa, de modo que essa sua 
vontade manifesta passa a ter valor jurídico, tendo em vista ser a autonomia privada a produtora de normas jurídicas e sobretudo do respeito ao 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 bem como aos 
princípios bioéticos da Autonomia, da Beneficência e da Justiça, os quais surgiram com a ética resultante dos avanços da medicina e da tecnologia 
quando se trata do prolongamento da vida humana.
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Aluno: Rafael Tinoco Palatnic Curso do aluno: DIREITO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O MICROSSISTEMA DE INCIDENTES FIXADORES DE TESES JURÍDICAS PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015: LEVANTAMENTO DE 
DADOS, ANÁLISE, SISTEMATIZAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS A PARTIR DOS INSTITUTOS DO INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE DEMAN

Docente orientador: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes

RESUMO
O Código de Processo Civil de 2015 previu, nos cinco incisos do artigo 927, um sistema de pronunciamentos qualificados ou vinculantes, que pretende 
garantir a uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, conforme estabelece o art. 926 do referido Código. Devido à 
relevância e a extensão do tema, para fins de delimitação do objeto da pesquisa, destaca-se que, no inciso III do artigo 927, o legislador prevê um 
microssistema de incidentes fixadores de teses jurídicas, composto pelos institutos do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), do 
incidente de assunção de competência (IAC) e dos recursos repetitivos, referente à formação concentrada do precedente, pelo julgamento de 
questões comuns a demandas variadas, capaz de contribuir na busca pela racionalização e eficiência dos meios processuais para realizar o julgamento 
dos litígios envolvendo direito individuais homogêneos. Os recursos repetitivos já existiam no código anterior, o Código de Processo Civil de 1973, e 
passaram a integrar, junto com o incidente de resolução de demandas repetitivas, o microssistema de incidentes de casos repetitivos com caráter 
repressivo, por dependerem da existência de processo em curso que versem sobre a questão jurídica a ser pacificada, enquanto o incidente de 
assunção de competência possui natureza preventiva, dispensando a repetitividade. Nesse projeto, pretende-se analisar, empiricamente, através do 
critério censitário, o funcionamento e a utilização desses mecanismos durante a vigência do Código de Processo Civil, bem como a aplicação das teses 
fixadas, com o cumprimento do microssistema de precedentes vinculantes. Para isso, o projeto iniciará pelo levantamento dos dados incidentes de 
resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de competência e recursos repetitivos suscitados, comparativamente ao quantitativo de 
processos que ingresse anualmente em cada Tribunal, bem como a identificação da questão jurídica tratada. Pretende-se, assim, averiguar como tem 
sido a taxa de utilização de cada um desses incidentes comparativamente ao quantitativo de processos que ingressa no Tribunal, de forma a se aferir a 
escala de utilização de cada mecanismo. Neste momento, não é suficiente somente o número de incidentes, mas a comparação com um dado que 
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indique a proporção com o volume de processos no tribunal, para se poder aferir de modo comparativo os dados. Em segundo lugar, examinar-se-á 
qual foi o legitimado que suscitou o mecanismo, de forma a se aferir a taxa de participação na suscitação de cada um dos sujeitos processuais nos 
microssistemas fixadores de incidentes vinculantes e qual foi a questão jurídica mais frequentemente tratada. No terceiro momento, realizar-se-á o 
levantamento dos mecanismos admitidos, verificando-se a fundamentação da decisão para admissibilidade ou não do mecanismo e se houve a 
determinação ou não de suspensão dos processos pendentes. Esta etapa permitirá compreender como vem sendo interpretados os critérios para a 
admissão ou dos mecanismos e, também, quais legitimados tem apresentado maior taxa de êxito nos incidentes suscitados. Em um quarto momento, 
realizar-se-á o levantamento do quantitativo de processos pendentes tratando do objeto do incidente. Em seguida, em um quinto momento, verificar-
se-á se já houve a fixação da tese jurídica e, em um sexto momento, aferir-se-á quanto ao cumprimento dos precedentes. No sétimo e último 
questionamento, após a análise dos dados obtidos a partir de consulta a cada Tribunal, pretende-se realizar a consolidação e comparação dos dados 
obtidos por ramo da Justiça e por Tribunal. A partir da pesquisa, devem ser obtidos dados detalhados e precisos, para aferir a utilização e o 
funcionamento dos incidentes fixadores de teses jurídicas, sendo que o resultado da pesquisa será publicado em um artigo científico escrito pelo 
proponente junto com os discentes.
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Título: O MICROSSISTEMA DE INCIDENTES FIXADORES DE TESES JURÍDICAS PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015: UMA ANÁLISE 
QUALITATIVA DAS QUESTÕES COMUNS SUSCITADAS E DAS TESES FIRMADAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DOS PRECEDENTES

Docente orientador: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes

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. A finalidade central da sistemática delineada para o julgamento de questões comuns é de firmar uma interpretação 
pretensamente definitiva acerca da norma legislada. 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). 
Enquanto aos recursos repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas possuem um caráter repressivo, por dependerem da existência 
de processo em curso que versem sobre a questão jurídica a ser pacificada, enquanto o último ostenta natureza preventiva, dispensando a 
repetitividade. A análise da tese jurídica permite compreender o funcionamento de cada um destes mecanismos, bem como seu funcionamento e sua 
aplicação durante a vigência do Código de Processo Civil. Nesse projeto, pretende-se estudar especificamente as questões jurídicas a serem 
pacificadas no âmbito dos incidentes fixadores de teses jurídicas. Iniciar-se-á pelo levantamento com a análise das questões de direito, processual ou 
material, indicadas como repetitivas, tratando-se de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de recursos repetitivos, ou que se projetem 
como passíveis de repetição, no caso de incidente de assunção de competência. Para isso, a partir dos incidentes de resolução de demandas 
repetitivas, dos incidentes de assunção de competência e dos recursos repetitivos suscitados, será feita a análise da questão de direito trazida à tona, 
delimitando-se não apenas a questão em relação ao tema, mas, principalmente, o contorno atribuído ao tema a ser tratado. No segundo momento, é 
preciso analisar, em relação à admissibilidade, como foi definida a tese jurídica a ser fixada, bem como sua exata relação com o tema registrado como 
admitido pelo Tribunal. No terceiro momento, passa-se à aferição da tese fixada, verificando o entendimento fixado e os temas que foram 
enfrentados no julgado. Após, analisa-se a aplicação do entendimento firmado aos processos pendentes, em análise por amostragem nos tribunais, 
com a seleção de pelo menos 10 (dez) processos pendentes em relação a cada tese fixada. Pretende-se, assim, em um estudo inédito, sobre a tese 
jurídica nos incidentes previstos no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que permitem a observação sobre o funcionamento e o 
cumprimento do sistema de precedentes previsto pelo ordenamento jurídico brasileiro. A partir da pesquisa, obter-se-ão dados detalhados e precisos, 
que serão materializados na publicação de um artigo científico escrito pelo proponente junto com os discentes.
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Título: PREVENÇÃO EDUCACIONAL À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: ESTUDO DE CASO NO ÂMBITO DAS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS: 
“PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR”

Docente orientador: Claudia Rodrigues dos Santos

RESUMO
Esta pesquisa é parte de um estudo empírico, que envolve os processos de análise e reflexão das práticas do Estado  e de seus diversos atores na 
atuação contra o crime de violência contra a mulher diante da aplicação/eficácia da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340 de 2006), da Lei Caó (a 
denominada ”Lei Caó” - Lei 7.716/89, revogada pela lei 9.459/97 / e a Lei 12.288/2010 conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, que alterou 
vários pontos da Lei 7.716/89). Além de analisar a Lei Maria da Penha e a Lei Caó, a pesquisa  estuda a prevenção dos crimes de violência contra a 
mulher correlacionada à Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em 
todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Acredita-se que, ao levar o conhecimento aos jovens e/ou 
formadores do processo de educação em fase de formação de caráter e de identificação enquanto cidadãos, a eficácia terá mais sucesso na sociedade. 
O objetivo geral é capacitar os educadores para o desenvolvimento de atividades no âmbito escolar, a fim de desconstruir a cultura de violência em 
desfavor do gênero feminino, e contribuir com o processo cognitivo dos jovens na prevenção e erradicação da violência contra a mulher. São objetivos 
específicos registrar, mensurar e descrever o fenômeno da violência contra a mulher no âmbito escolar, com o intuito de subsidiar os órgãos púbicos 
responsáveis pela área com dados científicos para a criação e adoção de políticas públicas de prevenção, proteção e amparo às vítimas da violência 
doméstica e violência étnico-racial; capacitar alunos do ensino médio e fundamental à prática das atividades extensionistas de cunho social, 
redesenhando o combate à violência contra a mulher, para a produção de uma cartilha orientadora a ser distribuída nas escolas e nas Universidades; 
oferecer aos alunos, educadores e pais condições de identificar as causas do fenômeno e as formas mais eficazes de prevenção, como por exemplo, 
folders, informativos a serem inseridos em bibliotecas e outros canais informativos com uso da tecnologia; promover, na escola,  levantamento de 
dados, estudos e pesquisa sobre a situação da violência doméstica local, propondo com esses dados alternativas de atendimento, de promoção e de 
defesa dos direitos dos cidadãos. O marco teórico da pesquisa situa-se no campo da prevenção educacional à violência doméstica contra a mulher, 
voltada para o estudo de questões étnico–raciais. Como referencial para o estudo, a Constituição Federal, promulgada em 1988, será a principal fonte, 
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uma vez que a Lei Maria da Penha, busca alcançar a igualdade material do princípio constitucional da isonomia, previsto em seu artigo 5º, I. Considera-
se neste estudo que o papel social da escola é mediar o conhecimento prévio do aluno com o conhecimento formal. A Educação Básica é um dos 
laboratórios de socialização, tendo um dos seus objetivos a construção de um cidadão crítico-social. Em relação à implementação da Lei 10.639/2003 
nas escolas, a pesquisa deverá se basear no plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-
raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A operacionalização do projeto se efetivará de forma articulada e integrada entre 
DEAM, Juizados de Violência Doméstica e Projeto Violeta, que disponibilizam espaço físico para que a realização de palestras, coletas de dados e 
documentos. Devido à maior concentração de alunos negros e pardos na escola pública, notou-se a necessidade de que o tema e os princípios 
relacionados aos mesmos fossem aplicados nesse modelo de instituição educativa. Trata-se de pesquisa qualitativa e quantitativa, que propõe a 
análise de grupos ainda em formação cognitiva que se preparam para a grande tarefa de ser cidadão. Serão usados na pesquisa dados estatísticos, 
extraídos do material colhido em campo.

Aluno: Isabelle Porto da Silva Curso do aluno: DIREITO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: REDEMOCRATIZAÇÃO E COLONIALIDADE NO BRASIL PÓS 88: UMA ANÁLISE DA CONSTITUINTE.

Docente orientador: Ilana Aló Cardoso Ribeiro

RESUMO
A pesquisa será desenvolvida dentro do grupo de pesquisa PDDAL – Participação, democracia e decolonialidade na América Latina que será criado afim 
de fomentar a participação dos alunos e alunas já envolvidos no projeto e estimular a participação de outros/as estudantes que desejem pesquisar 
sobre a temática. O grupo se reunirá uma vez por semana na modalidade digital, enquanto perdurarem as restrições causadas pela pandemia, para 
discutir textos referentes a nossa bilbiografia e distribuir as tarefas semanais e mensais. Nosso grupo tem como objetivo estudar de maneira 
interdisciplinar a democracia, seus limites, avanços e desafios dentro do contexto latino-americano. Para tanto nosso primeiro projeto de pesquisa 
tem como objetivo principal analisar a constituinte brasileira de 1987/88 para entender o processo de redemocratização a partir da teoria decolonial. 
É portanto, a teoria decolonial que dará a base para analisar a nossa constituinte, buscando entender de que maneira podemos fazer um diagnóstico 
da nossa democracia atual a partir dessa redemocratização. Assim, o projeto se justifica por trazer uma abordagem interdisciplinar e decolonial da 
democracia para os estudos constitucionais de maneira inovadora a partir da análise das comissões da constituinte, seus textos, discursos e 
representantes. Vamos utilizar aqui o imbricamento entre raça, classe e gênero para falar sobre democracia representativa, traçando um panorama 
dos membros das comissões que dizem respeito a democracia e assim fazer inferências. Como metodologia, de acordo com o descrito, trabalharemos 
com a análise documental das comissões constituintes que criaram os espaços relativos aos direitos políticos no Brasil para então identificar possíveis 
problemas estruturais que a própria teoria decolinial denuncia. Podemos citar como por exemplo, a necessidade de incluir grupos historicamente 
excluídos do processo constitucional como os indígenas, os negros e as mulheres. E é justamente porque nos filiamos a necessidade de uma 
democracia que não seja somente procedimental, que seja uma democracia de libertação (sociologia da ação de Touraine), teoria da libertação 
(Dussel), teoria decolonial (Quijano) e epistemologias do Sul (Boaventura) que pretende-se realizar a presente pesquisa.
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Título: POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA – TEORIA E PRÁTICA: DEMOCRACIA, POLÍTICA PÚBLICA E AUTONOMIA

Docente orientador: Glauber Cardoso Carvalho

RESUMO
Esta pesquisa busca agregar conhecimento ao campo das Relações Internacionais ao incidir no debate em torno das políticas públicas, verificando a 
participação da política externa. Tal questionamento se insere, na atualidade, em uma tênue fronteira entre pesquisas da Ciência Política e das 
Relações Internacionais que são conduzidas com grande incentivo nos países centrais do sistema mundial, mas na periferia conta ainda com pouca 
atenção. A ampliação da globalização, das disputas internas, das crises nacionais e internacionais, também provoca mudanças e impõe constantes 
desafios à democracia e à autonomia na inserção internacional do Brasil, sobretudo a partir do início do século XXI. Internamente, assistiu-se à uma 
alteração de comportamento do poder Legislativo em busca de ampliar o seu espaço de uma forma geral na política nacional e, especificamente, suas 
competências nas decisões internacionais - o que teria resultado na imposição de limitações e constrangimentos às negociações do Executivo e de 
outros setores sociais. Diante disso, a pesquisa se propõe a investigar a validade de tais percepções, imputando necessária a compreensão do quadro 
geral do processo decisório, do poder de agência das instituições e as características dos agentes, assim como, da corrosão do ambiente democrático 
quando as peças de um complicado tabuleiro se movem em direção umas das outras. Esta pesquisa parte desse cenário, e mesmo considerando uma 
árdua tarefa, visto que não há consenso entre os especialistas, propõe a inclusão de mais reflexões. Uma vez concentrando-se na ótica dos estudos de 
política externa, busca-se aprofundar o conhecimento de sua evolução, suas continuidades, rupturas e os fenômenos sociais decorrentes do jogo 
político nacional em face do jogo internacional de poder. E, ao mesmo tempo em que percebemos as grandes assimetrias internas e as graves 
vulnerabilidades externas que desembocaram no século XXI, buscamos pensar historicamente a construção da nação, ajudando-nos a entendermos a 
própria estrutura social brasileira.
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: ESPAÇOS PÚBLICOS: ANÁLISE DA SUA UTILIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, RJ

Docente orientador: Alicia Vieira Rodriguez Romero

RESUMO
A população mundial vem migrando para os centros urbanos, as cidades. A vivência na cidade passa, inegavelmente pelo uso do espaço público. Ao 
longo do tempo, esses espaços nas cidades brasileiras vêm sentindo uma sequência de alterações que refletem resultados na sua forma de utilização, 
estruturação e conservação. Esses espaços por muito tempo foram negligenciados, abandonados ou não conseguiram acompanhar o seu 
desenvolvimento. O relatório ONU-Habitat (2011) também aponta a grande desigualdade nestas cidades: cidades duais, divididas, segregadas. Por 
exemplo, os bairros periféricos têm poucos espaços públicos e de baixa qualidade. Municípios como Nova Friburgo, localizados na Região Serrana do 
Rio de Janeiro, Brasil, que no seu início teve a sua fundação idealizada com a chegada de muitos imigrantes europeus, mas com o passar dos anos seu 
crescimento e expansão se deu pela própria população. Conhecida também por ser o município mais frio do Rio de Janeiro, foi inicialmente colonizada 
por famílias vindas de Fribourg, Suíça em 1819, motivo a qual a cidade recebeu o seu nome. O município está localizado no centro-norte do estado do 
Rio de Janeiro, especificamente na Serra dos Órgãos, onde se destacam morros, serras e picos, configurando uma barreira natural que contorna o vale 
que abriga o centro urbano do município. Dessa forma a pesquisa propõe uma investigação teórica e um estudo de casos abordando o processo de 

E-mail: alicia.romero@estacio.br

UNESA



expansão urbana de Nova Friburgo para a construção de uma cartilha de espaços públicos. Esta cartilha descrevera um roteiro dos espaços existentes 
e de quão eficientes são na vida urbana do residente do município. O objetivo de criar esse manual é auxiliar na promoção de uma política de 
tratamento, manutenção e criação de novos espaços públicos no município de Nova Friburgo através de um levantamento dos espaços públicos 
existentes, das condições destes e dos desafios à sua manutenção. Será desenvolvida uma pesquisa desses espaços, vital para identificar onde podem 
ser investidas as melhorias urbanas, por meio do mapeamento dos pontos de relevância, problemas e potencialidades. Segundo Lefebvre (2009) a 
reflexão sobre a cidade auxilia na redefinição das formas, funções e estrutura da cidade. Ao longo da execução da proposta, será preciso distinguir e 
compreender a dinâmica da cidade e a vida dos residentes e seu cotidiano. Este trabalho compreende que os espaços públicos devem espelhar as 
carências e anseios dos seus usuários, para que desta maneira sejam realmente utilizados. Um bom espaço urbano não depende somente de uma 
execução técnica, mas também deve ser um espaço que atende as expectativas daquela população que utiliza e frequenta o local. Ao longo de toda a 
execução da proposta será mapeado os pontos de interesse, as dificuldades, as possibilidades, história local e o perfil da população de cada região, 
além de uma pesquisa de espaços públicos já existentes como praças, ruas e parques. Para assim a partir desse ponto identificar as prioridades e 
alternativas para a melhoria local. Concluindo um passo a passo para elaboração de projetos urbanos no município. Por fim acreditasse que esse 
material produzido possa balizar na melhoria dos espaços públicos e encorajar gestões públicas e privadas a priorizar essas áreas em suas gestões a 
fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade de recursos.

Aluno: Joyce Cardinot Silveira Curso do aluno: ARQUITETURA E URBANISMO Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: REFLETINDO SOBRE AS TEORIAS URBANAS DAS CIDADES MULTIFUNCIONAIS E COMPACTAS DOS SÉCULOS XX E XXI. O PAPEL DO 
PLANEJAMENTO URBANO DAS CIDADES MÉDIAS NO COMBATE À COVID-19 E O CASO REFERÊNCIA DE NOVA IGUAÇU/RJ.

Docente orientador: Marlise Sanchotene de Aguiar

RESUMO
Nesta pesquisa, o tema da sustentabilidade é uma reflexão central na redefinição da agenda urbana para enfrentamento dos impactos negativos da 
expansão planetária, dentre eles, a fácil dispersão de doenças infecciosas como é o caso da COVID-19. O período que se iniciou na década de 1970 tem 
como principal característica no Brasil as propostas setoriais de cunho ambiental, embora o projeto de nação amplo e voltado para a 
internacionalização do início da década de 1980 não tenha atendido de forma também ampla a política ambiental e, assim, promoveu formas de 
ocupação urbana que agravaram os problemas locais pelas condições precárias de existência da maior parte da população. Esse modelo de ocupação 
dispersa e fragmentada que demanda maiores deslocamentos diários e impõe dificuldades de acesso a bens e serviços dificultou ainda mais o 
combate ao vírus SARs-Cov-2. Refletir sobre o devir do planejamento e gestão urbanos, portanto, implica em reordenar nossas formas de ocupação e 
expansão urbanas. Para tanto, o objetivo principal desta pesquisa consiste em realizar estudos de autores voltando o olhar às teorias urbanas dos 
séculos XX e XXI analisando a dimensão das cidades plurais, multifuncionais e compactas. Essa atividade é fundamental para exercitar reflexões sobre 
as possíveis direções de desenvolvimento socioeconômico de espaços periféricos como o Município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A 
metodologia adotada trata-se de estudo de autores cujas ideias versam sobre a cidade compacta, plural, multifuncional. Essas reflexões serão 
avaliadas em uma abordagem exploratória qualitativa de caso referência e considera como processo metodológico a constituição de diferentes 
produtos como mapas, planilhas, comparações fotográficas e outros para reunir, catalogar e sistematizar dados do caso referenciado. As fontes 
utilizadas, além da própria leitura da cidade, serão o Plano Diretor vigente e as discussões em torno de sua atualização, o Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDUI-RMRJ), jornais, revistas e websites cujas pesquisas são fundamentais para 
construir o mapeamento de novos empreendimentos. A proposta se justifica sobretudo por contribuir para o aprofundamento da base teórica e 
metodológica sobre o planejamento e gestão urbanos frente ao desafio de superar a pandemia, uma temática que está no bojo da agenda urbana 
contemporânea. Ressalta-se, também que este trabalho é a continuação de outros estudos de iniciação científica que se encontram em fase de 
conclusão.
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Título: TEORIAS URBANAS CULTURALISTAS, PRAGMÁTICAS, UTILITARISTAS E UTÓPICAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANEJAMENTO URBANO E 
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM TEMPOS DE COVID-19. O PAPEL DAS CIDADES MÉDIAS E O CASO REFERÊNCIA DE NOVA IGUAÇU/RJ

Docente orientador: Marlise Sanchotene de Aguiar

RESUMO
Esta pesquisa busca refletir sobre as questões urbanas da cidade contemporânea em contexto de COVID-19 considerando que combater o vírus SARs-
Cov-2 significa sobretudo combater os modelos de ocupação e expansão urbana que se estabelecem segundo a lógica do mercado (disperso e 
fragmentado), e reorganizar relações socioespaciais valorizando as escalas locais. Neste cenário, estimular a criação de novos polos de infraestrutura 
espalhados pelo território municipal é o caminho apontado como um dos enfrentamentos assumidos pelo planejamento urbano. Para tanto, o 
objetivo principal desta pesquisa consiste em estudar autores que refletem sobre os desafios urbanos ao longo do final do Século XIX e de todo Século 
XX com o recorte das teorias culturalistas e da teoria utópica do Século XVI a partir da ideia da valorização da escala local e do controle do crescimento 
dos núcleos urbanos para perseguir o crescimento e desenvolvimento socioeconômico em bases sustentáveis. Os conceitos e ideias levantados por 
esse aporte teórico serão considerados sob a luz do Século XXI e de acordo com o contexto histórico, social e econômico do Município de Nova 
Iguaçu, cotejando com períodos marcantes na constituição de sua morfologia urbana para possibilitar averiguar possíveis caminhos para a indução de 
desenvolvimento de seus bairros periféricos buscando identificar tendências de valorização da escala local. A metodologia adotada trata-se de estudos 
de autores cujas ideias serão avaliadas em uma abordagem exploratória qualitativa de caso referência e considera como método a constituição de 
diferentes produtos como mapas, planilhas, comparações fotográficas e outros para reunir, catalogar e sistematizar dados do caso referenciado. As 
fontes utilizadas, além da própria bibliografia revisada, serão a leitura da cidade, do Plano Diretor vigente e as discussões em torno de sua atualização, 
e do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDUI-RMRJ), pesquisa em jornais, revistas e websites 
cujas análises são fundamentais para construir o mapeamento de novos empreendimentos e compreender a possível criação de núcleos policêntricos 
que possam resgatar a dimensão da escala local. A proposta se justifica sobretudo como espaço de debate crítico teórico sobre a utilização sustentável 
dos recursos do solo, uma temática fundamental para o compromisso do desenvolvimento sustentável, e também pela continuidade de um trabalho 
já fundamentado e em fase de conclusão em outros estudos. Essa discussão vem problematizar os impactos negativos do cenário de desaceleração 
econômica ocorrido nos últimos anos, sobretudo nos últimos meses no contexto da COVID-19, e de aquecimento do mercado imobiliário que 
testemunhamos atualmente na Baixada Fluminense.
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Projeto(s) do curso: Cinema

Título: EFEITOS VISUAIS E SOFTWARES: O CINEMA DA NOVA GERAÇÃO

Docente orientador: Francisco Carlos Malta 

RESUMO
Quando falamos de cinema é comum associarmos ao cinema contemporâneo os efeitos visuais digitais. O percurso de evolução da sétima arte vai de 
imagens com impressionantes explosões, peripécias aparentemente impossíveis e personagens com as mais diversas formas físicas parecem povoar os 
filmes contemporâneos, mas qual será a ligação entre eles e o meio digital? Qual a importância dos softwares na criação dessas imagens e o que elas 
representam para a cultura contemporânea? E os filmes brasileiros? Por que não exploramos essa vertente? Seriam os efeitos visuais uma 
característica única de nosso tempo? Flertando com a arqueologia da mídia e encarando a questão a partir da cultura visual contemporânea, da 
cultura do software e do desenvolvimento do cinema busca-se entender qual a relação dos softwares com os efeitos visuais, partindo daqueles 
presentes no primeiro cinema, aqui representados pelos filmes de Georges Méliès, até análises de filmes mais recentes, como Avatar, de James 
Cameron. A pesquisa propõe também explorar por meio da inteligência artificial a criação de personagens com atores já falecido, como utilizado em 
Star Wars e alguns games com uma forte tendência de mercado mesmo caindo em uma questão ética. Para explorar a questão da Inteligência Artificial 
nos games uma das ferramentas utilizadas é a startup britânica Sonantic. O programa aprende as simular a fala de um indivíduo no prazo máximo de 
três horas. Depois de treinado, o computador narra qualquer texto com aquela voz original, podendo mudar timbre, altura, intensidade e emoção. Até 
o presente momento, a ferramenta só funciona em inglês, mas em breve será possível fazer a tradução dos jogos usando as vozes do elenco nativo é o 
que aponta os estudiosos. A pesquisa indicou que até o presente momento ainda não é possível substituir as emoções humanas e suas nuances. A 
tecnologia ganha terreno nos videogames, mas não é desconhecida dos jogos em geral. Antes mesmo dos termos "videogame" e "inteligência 
artificial" serem cunhados, já havia experimentos de aparelhos que jogavam xadrez, damas, jogo da velha, entre outros. No videogame, que teve sua 
distribuição comercial iniciada nos anos 1970, a inteligência artificial assume um papel reativo. Por exemplo, quando o Pac-Man está no canto do 
labirinto, o fantasma inimigo o persegue. Isso é uma amostra rudimentar de comportamento de IA. À medida que software e hardware evoluem, essas 
ordens ficam mais complexas. Então, digamos, se o Pac-Man estiver no canto do labirinto, o fantasma inimigo o persegue, exceto se estiver sob efeito 
da pastilha, e nesse caso o fantasma foge. Essas regras implementadas por humanos evoluíram a ponto de parecer que Trico, a besta fantástica 
gigante de “The Last Guardian”, desenvolve um vínculo de amizade com o personagem do jogador. Ele reage a afagos, comida, entre outras ações. 
Como podemos perceber essa pesquisa já iniciou há alguns anos.
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Título: ESTENDENDO AS ARTES EXPERIMENTAIS: CINEMA E FOTOGRAFIA DE MCLUHAN À ARQUEOLOGIA DOS MEIOS

Docente orientador: Wilson Oliveira da Silva Filho

RESUMO
Essa proposta de Iniciação científica prolonga as questões desenvolvidas anteriormente no Projeto “Experimental, expandido, estendido: Cinema, 
fotografia e artes visuais como arqueologia e ecologia das mídias”. Se faz mister pensar a arte experimental sob a ótica do cinema e da fotografia 
expandida em suas extensões como os gifs animados (e seus desdobramentos como o efeito boomerang do aplicativo Instagram), as questões 
envolvendo a glich art, o morphing e outras relações entre fotografia, cinema, vídeo e arte contemporânea. Junto com alunos de cursos diferentes que 
já participavam do projeto anterior, fortemente interessados não só pela ontologia da imagem, mas pelas possibilidades vivenciadas e vindouras com 
as novas mídias nossa proposta tem com base as ideias que preconizam o meio como mensagem e massagem exploradas pelo teórico canadense 
Marshall McLuhan, as teorias que pensam o cinema como arqueologia dos meios (KITTLER, 2018; ELSAESSER, 2018; ERNST, 2013) e a associação dessa 
arqueologia midiática a outras campos como as ecologias dos meios como evidencia Michael Goddard. Essas teorias precisam mais e mais serem 
vistas do ponto de vista da arte experimental – evidenciando como também observamos no projeto anterior que as próprias produções dos alunos e 
alunas tratam quase sempre de experimentos audiovisuais. Ao pensar as passagens ou cruzamentos entre fotografia, cinema e as artes visuais – a arte 
experimental experimental interage com fenômenos como a projeção, os cinemas em redes, o filme-ensaio, e sobretudo nos remete a uma lógica 
sensorial que cerca a imagem. Se paul Virilio pensa três lógicas para definir a imagem, uma quarta parece surgir com a imagem que se assume como 
um dado. A era paradoxal das imagens ( terceira lógica par Virilio) encontra-se em desvio diante das possibilidades que a rede e o novo desenho das 
artes digitais trazem. Além de um estudo da noção de arte experimental ( nas vanguardas dos anos 1920, no underground americano dos anos 60 , da 
fotografia de Man Ray a Cindy Sherman , esse projeto tem novamente um sentido teórico e prático. No lugar de pequenos gifs ou um filme 
experimental nossa proposta se encerra com uma produto interativo que tem os diferentes autores e teorias, em especial McLuhan como referência.
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Título: INVESTIGAÇÕES SOBRE O IMAGINÁRIO VAMPÍRICO NO CINEMA A PARTIR DAS ANÁLISES DOS PERSONAGENS CARMILLA E DRÁCULA

Docente orientador: Yuri Garcia Piedade Kurylo

RESUMO
O presente projeto tem como objetivo a análise das transfigurações dos personagens Carmilla (1872) de Sheridan Le Fanu e Drácula (1897) de Bram 
Stoker em suas representações audiovisuais. A relação entre ambos é evidente ao percebermos que se tratam de duas obras literárias sobre vampiros. 
No entanto, além desse elemento mais básico em comum, as duas histórias são consideradas as narrativas que começam a delinear melhor o que 
seria esse monstro tão famoso em nossa cultura contemporânea (GARCIA, 2014). Nesse sentido, é importante destacar que Drácula é um dos mais 
famosos personagens do cinema. Carmilla, apesar de possuir menos incursões no meio audiovisual, traz uma narrativa que serviria como uma grande 
inspiração para o livro de Bram Stoker. Em seu âmbito mais central, o projeto já apresenta como proposta a relação intermidiática entre literatura e 
cinema, através da investigação fílmica das obras em questão. Nesse sentido, o objeto de estudo pode demonstrar como esse diálogo se desenvolve 
em uma perspectiva histórica através de dois recortes que possuem uma imensa variedade de transposições ao longo de 100 anos, visto que a 
primeira incursão cinematográfica já datava de 1921 com a produção húngara Drakula (RHODES, 2010). Em seu outro viés, trabalhamos a formação de 
um imaginário cultural através de duas obras responsáveis pela maior disseminação da figura do vampiro. Apesar de sua origem mítica, sendo 
presente em diversas culturas através de variadas formas de representação, ainda não possuía uma delimitação mais clara de suas características 
(LECOUTEUX, 2005). A literatura gótica, nesse sentido, acaba tendo papel decisivo nessa formação mais clara da persona vampírica. Todavia, é através 
da sua massiva utilização no audiovisual que alcança sua maior potência e maior impregnação na cultura contemporânea. A pesquisa possui também 
um foco mais voltado aos estudos sobre gêneros cinematográficos. Apesar de sua origem em histórias de Horror, as transposições de Carmilla e 
Drácula perpassam filmes que transitam entre Romance, Musical, Ação e outras variedades. Dessa forma, essa amplitude permite uma investigação 
que apresente uma variação dos personagens em suas múltiplas representações através de uma variação de estruturas narrativas e decisões técnicas 
de filmagem. Por fim, o projeto busca apresentar estudos mais focados ao gênero do Horror e a concepção de vampiro, procurando abarcar as 
polissêmicas possibilidades metafóricas que o gênero e os personagens apresentam. Em um olhar mais psicanalítico, percebemos questões como 
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sexualidade, violência e desejos reprimidos. Nesse sentido, o ensaio O Estranho de Sigmund Freud (1996) já indica a importância que o Horror ocupa 
no inconsciente humano, através da variação entre diferença e similaridade na alteridade humana. Através de outras abordagens, podemos perceber 
os monstros como como uma clara noção que promove articulações sociopolíticas possíveis sobre questões de gênero, identidade e sexualidade ou 
sobre uma visão xenófoba da dificuldade em lidar com o que escapa de um padrão do homem branco, eurocêntrico, judaico-cristão, heterossexual 
cisgênero. O vampiro, nesse sentido, possui em sua polissemia, uma amplitude de estudos que abordam essas questões como percebemos nos 
trabalhos de Ken Gelder (2001) e Matthew Gibson (2006). Uma de suas mais famosas metáforas aponta a clara relação predatória da aristocracia ao 
povo de menor poder aquisitivo. Procurando estender essa referência, podemos perceber um diálogo com a própria concepção de “luta de classes” de 
Karl Marx (1967) ou em suas leituras póstumas nas Escola de Frankfurt (RÜDIGER, 2010) e nos Estudos Culturais (ESCOSTEGUY, 2010). Dessa forma, o 
projeto apresenta uma ampla possibilidade temática dentro de seu recorte inicial, permitindo articulações teóricas variadas, se apresentando como 
um objeto de estudo que reproduz uma das mais claras características da Comunicação apontada por Martino (2010): seu viés interdisciplinar.
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Título: MATERIALIDADES DA DIREÇÃO DE ARTE: A TECNOLOGIA E A PRODUÇÃO DA IMAGEM NO AUDIOVISUAL

Docente orientador: Nivea Faria de Souza

RESUMO
Em continuidade a pesquisa da iniciação científica de 2020/2021, esta pesquisa pretende identificar e investigar o papel da direção de arte nas 
constantes transformações tecnológicas. 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, figurinos e produções de efeitos especiais. 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 tanto de CGI (Computer Graphic Imagery), Sfx (Special 
Effects) na concepção da visualidade e materialização de variados filmes. O cinema se apropriou dos avanços científicos de tal forma que quase já não 
é mais possível produzir sem pensar em efeitos visuais. A direção de arte hoje precisa trabalhar de maneira efetiva a integração de imagens de ação ao 
vivo, durante a gravação, e elementos CGi para criar imagens verossímeis aos espectadores, a chamada de VFx (Visual Effects). Dessa maneira essa 
pesquisa pretende identificar quais os limites e como se estabelece o diálogo dos profissionais responsáveis pela produção e materialização da 
imagem de uma obra. Qual o papel da direção de arte para a produção da imagem em VFx? Qual a importância dos efeitos visuais serem, não só 
pensados, mas também totalmente integrados, como campo criativo fundamental, desde o início da etapa de pré-produção de um filme?
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Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título: FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO WEBJORNALISTA

Docente orientador: Marco Aurelio Reis

RESUMO
O projeto de pesquisa busca mapear funções e competências exigidas dos webjornalistas no mundo contemporâneo, em um cenário de politarefismo 
marcado pela presença crescente no mundo virtual de produções da cadeia tradicional do jornalismo. Como área do webjornalismo ainda pouco 
observada, as funções e competências precisarão ser levantadas desde o início da expansão do jornalismo online por meio de entrevistas com 
profissionais. Busca-se uma consolidação do estado da arte do jornalismo na web com autores referenciais, de modo a construir um sistema que una o 
levantamento proposto às pesquisas da área. Tal levantamento se apresenta necessário para atualização do ensino do jornalismo na web, para 
desenvolver entre estudantes de graduação o olhar crítico em torno do acúmulo elevado de funções e competências exigidas dos jornalistas na web e 
para uma observação crítica das produções midiáticas em tal contexto. Carreira do jornalismo configurada ao longo da década de 1990, o 
webjornalismo sofreu transformações nos últimos 30 anos, marcadas pelas introduções de multitarefas, ou seja, pelo acúmulo de funções no processo 
de produção e de veiculação de notícias na web. Quando tal multitarefismo passou a ser mais rotineiro, a partir dos primeiros anos deste milênio, na 
cadeia formada por jornais, revistas, emissoras de rádio e de TV, os webjornalistas viram suas atividades se expandirem o que, no presente projeto, 
será identificado como politarefismo, um aspecto pouco observado quando se pensa no papel da web no novo modelo de negócio da cadeia 
tradicional do jornalismo pós-industrial, nos termos defendidos por Caio Túlio COSTA (2014). Tal reconfiguração do mercado jornalístico ocorre no 
contexto que Muniz Sodré denomina como biosmidiático (SODRÉ, 2002). KISCHINHEVSKY (2009) localiza na década de 1980 o início do processo de 
disrupção das funções e competências exigidas de jornalistas, em função dos avanços tecnológicos, fazendo surgir os primeiros profissionais 
encarregados de mais de uma função no processo de produção e de veiculação de notícias, sendo notório o caso de repórteres de jornais que 
passaram, nos primeiros anos de 2000, a fazer fotos durante a apuração de suas reportagens e os chamados repórteres-abelha, do telejornalismo, que 
passaram a produzir, apurar, cinegrafar, gravar offs e até passagens, sendo também responsáveis por dirigir o carro de reportagem. SALAVERRÍA 
(2002) destaca que, nesse momento de convergência (JENKINS, 2009), é necessário observar quatro dimensões: tecnológica, empresarial, profissional 
e comunicativa. No que tange ao profissional, Salaverría e Kischinhevsky observam a preferência dos grupos de comunicação por contratar jornalistas 
com multi-habilidades. O acúmulo de funções (sendo algumas novas) entre profissionais, exigindo deles novas competências, é o principal sinal dos 
novos tempos midiáticos. Tais aspectos já foram notados no meio radiofônico em estudos que antecedem a este, sobre novas funções e competências 
nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro (REIS e THOMÉ, 2017); novas funções e competências em jornais do Rio ante o avanço das redes sociais 
digitais (REIS e THOMÉ, 2018), e o mesmo cenário no jornalismo das emissoras de TV em rede (REIS, THOMÉ E MIRANDA, 2018) e no telejornalismo 
regional (REIS, THOMÉ, 2019). O projeto faz referência aos estudos de Perrenoud (1999) e McClelland e Spencer (2000), que apontaram, ainda no 
início da década de 1970, o termo competência como habilidade de uma pessoa desempenhar uma tarefa de forma adequada em determinada 
situação. Assim, estavam definitivamente apartados os conceitos aptidão e habilidades, sendo o segundo a ser aprimorado por meio da prática e de 
conhecimentos adquiridos antes e durante essa prática. Zarifian (1999), ao pensar em transformações organizacionais para emergência de 
competências, foca em mutações no mundo do trabalho.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ANÁLISES TÉCNICAS E ECONÔMICAS DA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E 
COMPOSTOS DE VALOR AGREGADO.

Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
Novos produtos e tecnologias, tais como, as integrantes das novas matrizes industriais química e energética, ou seja, aquelas ligadas às cadeias 
produtivas de biocombustíveis e compostos de alto valor agregado, têm sido destacados como importantes recursos para atingir os objetivos 
atrelados ao desenvolvimento sustentável a nível global. Neste cenário, vários estudos revelam que as metas mundiais e a inevitável transição 
econômica, social e ambiental não serão completamente atingidas sem o impulso à pesquisa, à inovação e o estabelecimento de políticas e estudos 
adequados e ainda específicos para cada país e/ou região. Especificamente, para que estes processos sejam uma realidade industrial, criteriosas 
análises tecnológicas, econômicas e ambientais são necessárias, o que contribui fundamentalmente com a competitividade destes bioprodutos e com 
o progresso e a industrialização sustentável das cidades. Destarte, tendo-se em consideração que a melhoria na infraestrutura e na disponibilidade de 
alternativas econômicas nas regiões em desenvolvimento permite que se possa optar pelo emprego de fontes renováveis de energia em maior escala, 
uma avaliação destes processos e das oportunidades regionais mostra-se como uma importante área de estudo local. No entanto, implementar novos 
processos produtivos em nível industrial requer de fatores como, viabilidade técnica, disponibilidade de recursos e matérias-primas, existência de mão-
de-obra, e particularmente rentabilidade econômica, medida pela capacidade de geração de lucros. Neste ponto, os estudos de avaliação técnica e 
econômica de novos projetos geralmente exigem a aplicação de softwares na maioria das vezes protegidos por licenças, e ainda que requerem o 
investimento de altos custos para sua utilização. Desta forma, a pesquisa por alternativas econômicas acessíveis é muito importante para a inovação e 
o desenvolvimento de novas ferramentas de simulação técnica e econômica de processos, que por sua vez sejam também mais específicas e aplicáveis 
a nosso panorama nacional e regional. Além disto, são necessárias avaliações técnico-econômicas de transformações de biomassa que não se 
concentrem na análise do custo de uma única cadeia de fabricação para um específico produto e sim o estudo integrado das vantagens de múltiplas 
rotas de transformação e geração de bioprodutos. Isto, permitirá uma melhor e mais fácil tomada de decisões para a inclusão de novas tecnologias no 
âmbito dos novos tipos de biocombustíveis e produtos químicos derivados de biomassa. Neste contexto, o objetivo geral da presente proposta de 
pesquisa é o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas computacionais de análises técnicas e econômicas da produção de biocombustíveis e 
compostos de valor agregado a partir da validação dos cálculos matemáticos com dados reais e de acordo com o panorama regional, visando a 
otimização das rotas tecnológicas de produção, por meio da redução dos custos de conversão, do aumento da eficiência e da viabilidade dos 
processos.
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Título: MODELAGEM MOLECULAR APLICADA À VULCANIZAÇÃO: ANÁLISE DO EFEITO DE PRODUTOS NATURAIS NO PROCESSO

Docente orientador: Valéria Dutra Ramos

RESUMO
A vulcanização de elastômeros (borrachas) pode ser compreendida como um processo de reticulação, onde as macromoléculas individuais presentes 
no polímero são convertidas em uma rede tridimensional elástica. Em geral, a vulcanização é conduzida através de uma composição que contém 
agentes de vulcanização e, se necessário, aceleradores, ativadores, cargas, retardadores etc. Borrachas com utilização mais comum como, por 
exemplo, a borracha natural (NR) e o copolímero de estireno-butadieno (SBR), são vulcanizadas através de sistemas onde aceleradores orgânicos e 
ativadores estão sempre presentes. Os aceleradores são usados para reduzir o tempo do processo da vulcanização na reação do enxofre com os 
elastômeros; ao passo que, os ativadores são facilitadores da ação dos aceleradores, permitindo maior quantidade de ligações cruzadas. A 
combinação de ácido esteárico (ativador orgânico) e óxido de zinco (ativador inorgânico) atualmente é a mais empregada no sistema de ativação. Há 
algum tempo, nosso grupo de pesquisa tem buscado substituir o ácido esteárico nas composições usuais de NR e SBR por produtos naturais. 
Diferentes óleos vegetais, além da cera de abelha, foram testados e os diversos resultados – parâmetros da vulcanização e cinética, além da análise 
térmica dos ingredientes da composição e suas interações – foram reportados em artigos técnicos e dissertações de Mestrado. Nas últimas décadas, a 
modelagem molecular (MM) surgiu como faceta poderosa que proporcionou um melhor entendimento a nível molecular dos mecanismos de ação das 
moléculas. Os três principais métodos teóricos para cálculos computacionais de propriedades moleculares podem ser classificados em: métodos 
empíricos (mecânica molecular); métodos semiempíricos (SE); e, cálculos ab initio. Os métodos semiempíricos são cálculos de orbital molecular (OM), 
empregando vários graus de aproximação e que usam apenas os elétrons de valência. Por sua vez, os cálculos ab initio são cálculos mecânico-
quânticos que usam equações exatas, sem aproximações, que envolvem a população eletrônica total da molécula. Os métodos são baseados no uso 
da equação de Schrödinger completa para tratar todos os elétrons de um sistema químico. Os métodos ab initio trazem uma limitação computacional 
grande, pois o aumento no sistema eletrônico (quantidade de átomos na molécula ou número atômico dos átomos) produz um grande aumento no 
tempo computacional de cálculo, devido à grande quantidade de integrais que precisam ser resolvidas numericamente. Isto torna este poderoso 
método limitado para aplicação em sistemas moleculares maiores (enzimas, catalisadores etc.). O presento Projeto de Pesquisa tem como objetivo 
utilizar os recursos computacionais exigidos pela MM para a melhor compreensão teórica e validação de dados experimentais. Assim sendo, duas 
reações principais, envolvidas na vulcanização, serão escolhidas e modeladas através de métodos semiempíricos e de métodos ab initio e um 
comparativo será traçado com os experimentos realizados. O desenvolvimento deste projeto permitirá validar não apenas os dados experimentais que 
serão encontrados, mas também servir como ferramenta de previsão para futuras pesquisas que envolvam a utilização de produtos naturais - óleos 
vegetais e substâncias similares - como possíveis ingredientes ativos no processo de vulcanização de elastômeros de uso geral (borracha natural (NR) e 
o a borracha de estireno-butadieno (SBR)).
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Título: PROCESSO DE COMPOSTAGEM: UMA ALTERNATIVA PARA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS GERADOS 
NA COZINHA DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO, CAMPUS NORTE SHOPPING

Docente orientador: Daniela Sayão Vieira

RESUMO
Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 12.305/10 que estabelece princípios e objetivos, para a gestão de Resíduos 
sólidos urbanos (RSU) no Brasil. Nas últimas décadas, os RSU tornaram-se uns dos problemas centrais em termo de planejamento urbano e gestão 
pública em praticamente todas as cidades do mundo. Em relação aos resíduos orgânicos, sabe-se que eles correspondem a mais de 50% dos resíduos 
sólidos gerados no Brasil, e tem sua maior parte destinada aos aterros sanitários e lixões, que além de causar mal cheiro, poder contaminar o solo e os 
lençóis freáticos, diminuem consideravelmente a vida útil destes lugares. A compostagem é uma alternativa considerada ambientalmente viável para 
minimizar os impactos dos resíduos orgânicos e é recomendada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existe uma grande variedade de métodos 
de compostagem, sendo que a escolha do método para a sua realização depende do local, quantidade e do tipo de resíduos e da disponibilidade 
financeira para implementação e manutenção do processo. A tendência é que, a medida que cresça o nível de educação ambiental e a divulgação de 
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boas práticas para se obter um mundo mais sustentável, as pessoas compreendam que a reciclagem dos resíduos sólidos e orgânicos, através da 
compostagem, é uma excelente alternativa. Para alavancar essa conscientização e corroborar com a finalidade de uma universidade, o escopo desse 
trabalho é, além de se estudar a compostagem de modo teórico, realizar a coleta e a separação do resíduo orgânico gerado na cozinha industrial, que 
serve ao curso de nutrição, da Universidade Estácio de Sá, campus Norte shopping para levar para compostagem. Apesar da quantidade gerada de 
resíduos orgânicos ser considerada baixa, espera-se, dessa maneira, fomentar a consciência e educação ambiental nos alunos do campus para que eles 
possam ser disseminadores dessa prática, e transformar o resíduo orgânico gerado em húmus, que será doado para hortas comunitárias no entorno 
do pátio da compostagem.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: EDUCAÇÃO 5.0 E O ENSINO HÍBRIDO NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A APLICABILIDADE DO MODELO AURA 
ENQUANTO UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS EXATAS, DESENVOLVIDO PELA UNESA, NO 
CAMPUS CABO FRIO

Docente orientador: Gilselene Garcia Guimarães

RESUMO
Percorrer a trajetória da educação, com suas descobertas, conquistas e transformações têm demonstrado que a evolução de estudos, observações e 
propostas de implementação de práticas educacionais continua desbravando caminhos que apontam para uma nova realidade: a era digital. A 
inserção das novas tecnologias como ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem ainda está em andamento para alguns, em 
descoberta para outros e no anonimato para muitos. Segundo Han (2018, p.36), “hoje não somos mais destinatários e consumidores passivos de 
informação, mas sim remetentes e produtores ativos.” O contexto 5.0 sugere que em menor tempo possível seja adquirido o maior quantitativo de 
conhecimento em determinado assunto. Portanto aprender muita coisa de modo rápido e compacto é uma proposta que encanta e avança. A 
autonomia, a colaboração e a protagonismo são os principais pilares que identifica este novo contexto que emerge. A prática colaborativa permite que 
se contribua com diferentes formas de mediação, de modo que os discentes se posicionem em um lugar de destaque no seu processo de ensino e 
aprendizagem. A rapidez com que as transformações digitais acontecem desafiam as instituições educacionais a criarem oportunidades inovadoras no 
processo de ensino e aprendizagem. O ensino híbrido surge fortalecido por esta nova realidade, considerando, como o próprio termo sugere, a 
interação, a mistura, a combinação de duas propostas que podem se completar e/ou complementar. A apresentação desta proposta quer evidenciar 
uma prática metodológica inaugurada pela Universidade Estácio de Sá, aplicada no ensino superior, priorizando o ensino híbrido como uma das 
possibilidades de incorporação das metodologias ativas, o modelo AURA. O foco desta investigação está voltado para o curso das Engenharias, 
especificamente no campus Cabo Frio/RJ. Observando a atuação deste método, vigente em alguns períodos do curso de Engenharia, surge a questão: 
como os discentes foram preparados para aprender e assumir a postura de liderança na sua trajetória de aprendizagem? O principal objetivo é 
compreender as implicações e competências que a aplicabilidade deste método pode gerar nos discentes, identificando quais motivações podem 
contribuir e qualificar este método de ensino com o foco nas ciências exatas, utilizando tecnologias da Realidade Aumentada. Evidenciar os grandes 
benefícios e os possíveis entraves que a aplicação do modelo AURA pode apresentar neste primeiro momento de adaptações e aprimoramentos, 
representa a principal justificativa para que este estudo seja desenvolvido e alcance os seus objetivos. Além disso, faz-se necessário entender as 
principais mudanças de paradigmas que ocorrerão na proposta de estudar, conviver e protagonizar um modelo de aprendizagem inovador que agrupa 
toda a sensibilidade do ensino presencial com a inovação e a criatividade tão propicia ao ambiente digital. Uma importante contribuição deste estudo 
trata da possibilidade de incorporar o uso da Realidade Aumentada como uma estratégia capaz de ampliar o conhecimento e criar ambientes de 
aprendizagem mais interativos, dinâmicos e fortemente motivadores para os discentes, enquanto futuros profissionais de Engenharia. O 
procedimento metodológico será fundamentado nos conceitos da pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, enquanto análise de impactos e 
competências e quantitativa, enquanto apresentação de resultados através de gráficos e tabelas. A escolha do estudo de caso considera o aspecto 
exploratório que assume, a partir dos objetivos propostos, maior familiaridade com o objeto de estudo. Para tanto serão realizadas entrevistas com os 
discentes e docentes, além da aplicação de questionários. Como desfecho desse processo de investigação e descobertas, espera-se apresentar um 
portfólio com sugestões de estratégias desenvolvidas a partir do recurso da Realidade Aumentada, considerando interessante poder agregá-lo á 
metodologia já em vigência.
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Título: ESTUDO DA RESISTÊNCIA A FADIGA PELO MEF DE ASA DE AEROMODELO DE REFORÇADO COM FIBRAS DE BANANEIRA

Docente orientador: Alexandre Alvarenga Palmeira

RESUMO
O compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira necessita de uma especial atenção no estudo e caracterização de sua resistência a 
fadiga, incluindo os efeitos de forma da asa de um aeromodelo fabricado com este compósito. O objetivo deste trabalho é estudar, através do 
AUTODESK INVENTOR 3D, a resistência a fadiga de uma asa de aeromodelo constituída de compósito de base polimérica reforçado com fibras de 
bananeira, comparando-o com dados experimentais, avaliando esforços a que são submetidas a asa, para se caracterizar sua resistência a fadiga. O 
trabalho seguirá as seguintes etapas: Estudo do software de elementos finitos (AUTODESK INVENTOR 3D) Criação do modelo CAD da asa; Definição 
das propriedades do material; Criação da malha e especificação do elemento; Definição das cargas e das condições de restrição; Resolução; e por fim 
verificação dos resultados obtidos (Distribuição de tensão - Von Mises, Distribuição de Deformação e Número de Ciclos). A fim de simular a 
movimentação da asa e os “ranges” de movimento linear, com o objetivo de se verificar os esforços ao qual a asa estava sendo exposta com tal 
deslocamento, e encontrar as forças de reação presentes na asa para os deslocamentos efetuados. Será estabelecido um deslocamento senoidal no 
centro da asa, para cima e para baixo, com valor positivo e negativo máximo respectivo, que flexionará asa no sentido do deslocamento, e levará a 
uma força de reação máxima, ressalta-se que estes valores são objeto de estudo, onde inicialmente serão arbitrados ao modelo e frente as respostas 
da simulação serão verificadas a validade dos mesmos. Segundo BARBOSA (2016), como regra prática da construção de aeromodelos a asa tem que 
suportar de 5 a 6 vezes o peso do avião para resistir os esforços sobre a mesma durante os processos de decolagem, pouso e arremetida, além das 
manobras acrobáticas. Considerando que o peso médio de um aeromodelo é de 2,0 kg com motor, para a asa simulada, e este critério o valor máximo 
de força de reação simulada foi 60 vezes maior que o peso do aeromodelo, ou seja, muito além do especificado. De posse da evolução dos 
deslocamentos, será possível obter as Tensões de Von Mises nos piores trechos (de maior deslocamento) da asa. Para o deslocamento positivo com 
uma flexão para cima o valor da tensão foi de 33,72 Mpa no trecho central da asa, e de 55,4 Mpa com uma flexão máxima para baixo. Durante a 
análise dinâmica, observou-se que após 10.000 ciclos de carga e descarga a asa apresentou um valor máximo de concentração de tensão de 65 MPa. 
Segundo CAMPBELL (2019), os compósitos constituídos com 40% de fibras longas e resina epóxi, apresentam um limite máximo de resistência de 
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54,25 (MPa) para tração e 97,50 (MPa) para flexão, esses valores também serão utilizados como referência para comissionar/calibrar o modelo.

Aluno: Maria Bhiatriz Ferreira Pimenta Costa Curso do aluno: ENGENHARIA CIVIL Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTUDO TEÓRICO DA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE CARBONATAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.

Docente orientador: Mischelle Paiva dos Santos

RESUMO
Diversas manifestações patológicas em edificações podem ser encontradas na construção civil, essas patologias estão associadas com ações que 
comprometem a durabilidade da estrutura. A resistência do concreto e do aço é o fator principal na definição da resistência da estrutura e caso um 
desses componentes esteja degradado pode ocasionar o comprometimento da estrutura. O concreto tem o objetivo principal de suportar esforços 
atuantes nas estruturas, além de proteger a armadura, formando uma barreira que mantém a camada passiva da armadura e a protege contra a 
penetração de agentes agressivos. Umas das principais causas da degradação das estruturas de concreto armado é causada devido à corrosão nas 
armaduras, sobretudo pelos processos de carbonatação e ação dos íons de cloreto. Sabe-se, então, que os principais agentes agressivos ao aço são: o 
dióxido de carbono (CO2), responsável pelo fenômeno de carbonatação e os íons cloreto, que alteram a camada passiva. A carbonatação é um 
fenômeno físico-químico que leva a redução do pH do concreto e deve ser evitado, pois pode desestabilizar a camada protetora do aço deixando-o 
passível a corrosão, que é uma das mais onerosas e importantes causas de deterioração do concreto armado. Dentre os principais fatores que podem 
influenciar no fenômeno de carbonatação estão o tipo e a quantidade de cimento, relação água/cimento, qualidade na execução, a falta ou má 
execução da vibração do concreto, concentração de dióxido de carbono na atmosfera, umidade relativa do ar e temperatura, ou seja, esse fenômeno 
é influenciado tanto pela composição do concreto quanto por fatores relacionados ao ambiente de exposição. Este trabalho tem como objetivo avaliar 
o processo de carbonatação explorando a forma como esse fenômeno acontece bem como as possíveis remediações que podem ser realizadas caso as 
estruturas avaliadas apresentem patologias devido a esse fenômeno. Essas possíveis remediações demandam de mão de obra especializada, tomando 
como conhecimento a importância estrutural que o material possui. Além disso, o presente estudo busca apresentar possíveis formas de mitigar esse 
fenômeno que muitas vezes é agravado pelas altas emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Este estudo tem um viés teórico, demonstrando o 
processo de carbonatação e conceitos como degradação, durabilidade e vida útil das estruturas de concreto armado.
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RESUMO
Este trabalho visa abordar as dificuldades cotidianas dos deficientes visuais e a possibilidade de uma melhora significativa na qualidade de vida. O 
projeto apresenta uma proposta para desenvolver um dispositivo sensor de baixo custo que pode resolver mais dificuldades enfrentadas pelos 
deficientes visuais do que as bengalas comuns. O objetivo da proposta é criar um módulo que possa ser conectado a qualquer bengala que o 
deficiente visual tenha utilizado, que possa detectar obstáculos acima da cintura para evitar lesões e arranhões na parte superior do corpo do usuário. 
No processo de desenvolvimento, são utilizados os conceitos adquiridos em todo o curso "Engenharia de Controle e Automação", como análise de 
circuitos, cálculos, teoria de controle, microcontroladores, conversão de energia, etc. Além disso, o projeto também aborda temas relacionados com a 
sociedade, como inclusão, acessibilidade e mobilidade. Dada a porcentagem de pessoas com deficiência visual, diversos estudos e o desenvolvimento 
de técnicas para auxiliar o dia a dia dessas pessoas: técnicas orientação e mobilidade e tecnologias assistivas. Técnicas de orientação e mobilidade são 
treinamentos que tornam possível deficientes visuais melhor compreensão do espaço em que estão e como melhor contornar isso. Foi escolhido falar 
sobre os Deficientes Visuais, pois após uma pesquisa mais detalhada, foi visto que de acordo com CENSO 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca 
de 24% da população, declarou algum grau de dificuldade, dentre eles, deficientes mentais e intelectuais, também foram inseridos. Com a atual 
situação das ruas brasileiras, tem se tornado cada dia mais difícil transitar em meio as ruas. O trabalho prático foi desenvolvido nas seguintes etapas: 
1a - Análise dos recursos disponíveis no microcontrolador utilizado, bem como das ferramentas de desenvolvimento de projeto; 2ª - Estudo sobre 
dificuldades encontradas por deficientes visuais com o objetivo de identificar e definir o recurso tecnológico que traria maior ganho para a qualidade 
de vida dessas pessoas; 3ª - Desenvolvimento dos recursos e tecnologias assistivas para a bengala eletrônica, considerando definição e aquisição de 
material, programação e testes do sistema.
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RESUMO
O projeto consiste em um dispositivo microcontrolado que mede a quantidade e o tempo de chama de gás num botijão GLP o famoso gás de cozinha, 
que também é chamado de gás liquefeito de petróleo, Estas medidas serão realizadas através de sensores de carga e vazão, e além disso o projeto 
prevê que as informações da quantidade de gás sejam transmitidas via bluetooth para um aplicativo de celular. O objetivo do projeto será facilitar a 
vida da dona de casa e empresas que utilizam o recurso do gás em botijão para o seu dia a dia pessoal e profissional. O dispositivo é composto 
basicamente de três blocos principais, o primeiro chamamos de módulo sensor, que é composto por uma célula de carga, um sensor de vazão, e a 
eletrônica associada necessária, neste caso a parte eletrônica é um módulo HX711 que é um conversor e amplificador de sinal, cuja função é 
condicionar e amplificar o sinal lido da célula de carga e do sensor de vazão. O módulo sensor realiza a medida da massa de um botijão comum de 
27Kg cujo peso líquido é de 13Kg. O segundo bloco chamamos de módulo microcontrolador que efetuará os cálculos previstos, a partir da leitura 
obtida do módulo sensor. Utilizaremos um microcontrolador chamado ESP32 que possui baixo custo e baixo consumo de energia e um grande 
potencial para projetos IOT (Internet Of Things) e para a Indústria 4.0. O ESP32 possui embutido os módulos de Wi-Fi e Bluetooth, que é um protocolo 
padrão de comunicação para baixo consumo de energia e baixo alcance, ele será usado para transmitir as informações do ESP32 para o celular, assim 
não será preciso que o usuário esteja conectado a internet para que o dispositivo funcione, basta ambos os aparelhos estarem pareados. O terceiro 
bloco chamamos de módulo Aplicativo, que consiste num aplicativo de celular compatível com Android e IPhone que vai exibir a estimativa calculada 
pelo módulo microcontrolador, ou seja a quantidade de gás e o tempo de chama disponível em função do número de bocas ligadas. O gás GLP é ainda 
o é o tipo de gás mais comum no Brasil e está presente na grande maioria das residências. Quem ao longo da vida nunca passou pela experiência de 
ter que interromper o cozimento de algo pela falta de gás repentina? ou nunca ouviu nossas mães ou avós passando pelo velho dilema: "preciso fazer 
um bolo, mas será que o gás vai ser suficiente?" Queremos que esse problema seja minimizado na vida da dona de casa, mas também dos pequenos 
empreendedores e restaurantes, que também usam este tipo de gás no fornecimento de seu serviço, o produto que será desenvolvido informará 
corretamente a quantidade de gás e o tempo que resta de chama quando o fogão for ligado, para que assim, o usuário não seja surpreendido com a 
falta de gás, e consiga reservar recursos para uma interrupção iminente, ou defina um estoque mínimo de gás baseado num critério mais assertivo. O 
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projeto tem caráter multidisciplinar que vai envolver conhecimentos de programação, eletrônica, e instrumentação, e a orientação de quatro 
excelentes alunos dos cursos de engenharia de controle e automação, e ciência da computação, Desenvolveremos um dispositivo de baixo custo, 
acessível a grande maioria dos usuários com o que existe de mais moderno no que diz respeito a comunicação de dados sem fio e o processamento de 
dados em alta velocidade.
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RESUMO
Nos últimos anos alguns compostos derivados do fosfato de cálcio, em particularmente a hidroxiapatita (HAP), estão sendo intensamente pesquisados 
para aplicação em material de implante, como sistema de cobertura para superfícies de estruturas metálicas, como catalisador, suporte para 
catalisadores, fertilizantes, e também no tratamento de água, remoção de resíduos metais pesados, em águas, solos contaminados e efluentes 
industriais para a remoção de impurezas, no uso da produção de lâmpadas fluorescente [10], matéria prima para célula de combustível [18] e matriz 
de estabilização para resíduos radioativos [19]. Esta variação de aplicações torna a HAP, foco de inúmeras pesquisas seja no desenvolvimento de 
novos materiais ou no avanço da tecnologia de sua fabricação. Então, distintos métodos de síntese de hidroxiapatita vêm sendo motivos de estudos 
mais profundos, onde são utilizadas algumas técnicas, tais como: precipitação, técnica hidrotérmica, método de fluxo, eletro-cristalização, pirólise, 
liofilização, irradiação por micro-ondas e sol-gel [1-2]. HAP é um fosfato de cálcio, cuja fórmula é Ca10(PO4)6(OH)2, apresentando propriedades 
variadas, dependendo de seu modo de preparação [3-4]. O precursor do cálcio usualmente usado para obter hidroxiapatita é o hidróxido de cálcio de 
origem sintética ou biológica, como ossos bovinos, suínos, espinhas de peixe, conchas e escama de peixe e casca de ovo [12, 41-47]. Neste trabalho 
utilizou-se a casca do ovo para obtenção da HAP, é um material sugerido como alternativa para avaliação de resíduos sólidos; a casca de ovo de 
galinha é um dos subprodutos ainda pouco valorizado pela indústria. O descarte inadequado da casca de ovo pode causar problemas ambientais 
relacionados à proliferação microbiana devido à quantidade de matéria orgânica residual, e quando disposto em lixões e aterros sanitários, podem 
atrair vetores de doenças. Desta forma, é possível observar que há a necessidade de aproveitamento integral da matéria prima de modo a diminuir os 
problemas de produção, como o acúmulo dos resíduos nas plantas de beneficiamento/processamento e o custo unitário de matérias-primas. De 
forma a reduzir o descarte desses materiais, buscam-se alternativas de uso para o reaproveitamento dos mesmos [8], e uma dessas alternativas, 
consiste na utilização da casca de ovo, para obtenção da HAP, que será testado como catalisador. A importância da HAP na catálise deve-se ao elevado 
número de aplicações em processos catalíticos, com destaque particular na indústria química e petroquímica, na despoluição de gases e águas visando 
no desenvolvimento de novos materiais. Desta maneira, os catalisadores podem apresentar duas classificações, homogêneos e heterogêneos. Um 
catalisador heterogêneo pode apresentar três características essênciais: alta atividade, alta seletividade e alta estabilidade, para que possa cumprir 
com tudo que deve ser exigido dele. Dessa forma, o desenvolvimento de uma nova geração de catalisadores sólidos tem sido objeto de um crescente 
interesse na produção de produtos químicos finos, em operações nas refinarias, bem como no domínio da energia [28]. O uso da HAP como 
catalisador tem sido cada vez mais com maior frequência, para conversão do etanol, como podemos ver alguns exemplos de trabalhos anteriores em 
que a utilização da HAP esse efeito, como para conversão de etanol para n-butanol [50 - 57], conversão do etanol para Butadieno [32], usando 
apatitas dopadas com Sb e Mn [42], esses são alguns exemplos da utilização da HAP como catalisador. Neste contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo, desenvolver catalisadores, utilizando a Hidroxiapatita obtida por do meio do método sol – gel, usando a casca de ovo como matriz para 
produção da Hidroxiapatita, para serem utilizados na conversão do etanol em n-butanol [22].
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RESUMO
Embora os serviços de telemedicina já vêm sendo implantados nas últimas décadas, a utilização dessa tecnologia se expandiu rapidamente durante a 
pandemia do COVID-19. Os serviços de saúde estão ampliando o acesso e uso da telemedicina durante esta crise para que os pacientes possam 
receber uma gama mais ampla de serviços sem ter que se deslocar para uma unidade de saúde específica. Os pacientes podem utilizar os serviços de 
telemedicina em sua residência. O desenvolvimento da telemedicina está transformando radicalmente a atividade médica e as interações médico-
paciente com grande impacto. Além disso, as informações podem ser compartilhadas entre médicos e outros especialistas para subsidiar a tomada de 
decisão clínica. A telemedicina tem o potencial de trazer benefícios para organizações, corpo clínico e pacientes, permitindo o acesso adequado a 
serviços de saúde com boa relação custo-benefício e alta qualidade. Apesar dos benefícios desta inovação serem substanciais e incluírem maior acesso 
do paciente a especialistas e cuidados em áreas remotas, redução de deslocamentos, redução de custos e tempos de espera e maior flexibilidade na 
programação de consultas, existem ainda barreiras para a implementação da telemedicina em todo o mundo. Questões relacionadas a falta de 
infraestrutura tecnológica, profissionais com deficiência técnica, resistência à mudança, idade e nível de escolaridade dos pacientes fazem parte do 
desafio. Diferentes barreiras continuam a desafiar a adoção generalizada da telemedicina por organizações de saúde. Essas barreiras incluem questões 
tecnológicas, financeiras, jurídicas, estratégia de negócios e recursos humanos. O primeiro passo para o desenvolvimento de uma implementação bem-
sucedida é avaliar as necessidades das partes interessadas e os requisitos técnicos. A telemedicina deve ser orientada por solicitações de pacientes e 
médicos, e não apenas pela tecnologia. Cada parte interessada tem seus requisitos específicos que devem ser atendidos. A telemedicina pode 
desempenhar um papel importante na redução de custos na medicina e, ao mesmo tempo, no aumento da acessibilidade aos cuidados de saúde, 
especialmente em áreas remotas e carentes. Será realizado uma pesquisa para levantar e analisar o processo de implantação, adoção e difusão da 
Telemedicina em unidades hospitalares do Rio de Janeiro e como essa inovação tecnológica está sendo empregada na luta contra o COVID-19 através 
de revisão bibliográfica, análise documental e observação participante. O objetivo deste projeto de iniciação científica é capacitar os participantes da 
pesquisa no levantamento e análise do processo de implantação da Telemedicina em unidades hospitalares de relevância. Esta experiência será 
importante como referência para adoção desta inovação em outras organizações de saúde.
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RESUMO
A nível global, o rápido desenvolvimento tecnológico e o crescimento populacional contribuíram para o aumento da geração de resíduos sólidos e a 
disposição de forma inadequada. Entre os diferentes tipos de resíduos sólidos atualmente se destacam os pneus inservíveis pós-consumo, os quais não 
são materiais biodegradáveis, seu tempo de decomposição ainda não é precisamente determinado, quando dispostos demandam áreas relativamente 
significativas, além disso, podem contribuir com a propagação de doenças disseminadas por vetores. Neste cenário, considerando não somente os 
aspectos de preservação ambiental e educacional, assim como também as perspectivas de atividade econômica, capaz de gerar emprego e renda, 
contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida se justifica o estudo do potencial de reciclagem deste tipo de resíduo. 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 produtos estabelecidos. 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. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho de 
pesquisa é analisar a viabilidade técnico-econômica para a implantação do processo de reciclagem de pneus inservíveis na fabricação de agregado 
borracha na mistura asfáltica utilizada na pavimentação urbana. Neste sentido, o presente projeto de pesquisa se propõe avaliar a economicidade da 
implementação de asfalto-borracha na pavimentação urbana de cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro a partir da mensuração local do 
descarte de pneus inservíveis pós-consumo, da estimativa do volume de recursos municipais e das quantidades de pneumáticos inservíveis atualmente 
gerados nas cidades estudadas, das atividades operacionais demandadas e dos custos de produção do agregado de pavimentação ecológico como 
parâmetro comparativo ao material asfáltico utilizando-se o traço convencional.
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RESUMO
Atualmente, o Brasil apresenta um cenário complexo no tratamento do câncer. Cerca de 625.000 novos casos de câncer surgem a cada ano no país, e 
a grande maioria dos pacientes necessitam de serviços hospitalares. Entretanto, longas filas de espera para diagnósticos e tratamentos tornaram-se 
comuns. Um dos fatores críticos de sucesso na cura do câncer é o diagnóstico precoce. A redução do tempo de espera para início do tratamento é um 
dos principais requisitos para a melhoria da qualidade de vida do paciente e o aumento das possibilidades de cura. A Gestão do Conhecimento (GC) é 
fundamental no processo de tomada de decisões clínicas e para a obtenção de melhores resultados no diagnóstico e tratamento dos pacientes. A 
importância do compartilhamento do conhecimento tem sido destacada nos estudos para promover a medicina baseada em evidências e na melhoria 
da qualidade do tratamento clínico. A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é amplamente utilizada para apoiar a gestão do conhecimento 
em organizações de saúde. A implantação da Gestão do Conhecimento pode melhorar a eficiência da prestação de serviços de saúde resultante do 
compartilhamento de dados dos pacientes entre os diferentes profissionais de saúde. A utilização de práticas de aprendizagem contribui para trazer 
impactos positivos no processo de tomada de decisão do corpo clínico. Os gestores das organizações de saúde devem estar cientes de que a 
implementação das práticas de GC depende muito de treinamento e de uma boa infraestrutura de TIC. Embora o conhecimento exista em todas as 
organizações de saúde, muitas vezes permanece em silos não sendo explorado em seu potencial máximo. O objetivo do projeto de iniciação científica 
é o de capacitar o(a)s aluno(a)s participantes da pesquisa para levantar e analisar todo o processo de implantação da Gestão do conhecimento nos 
serviços de saúde através da revisão bibliográfica e observação participante realizada em unidades hospitalares do município do Rio de Janeiro.
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RESUMO
No estudo da instrumentação para análises de materiais, o desenvolvimento de técnicas de caracterização vem se tornando fundamental para auxiliar 
os pesquisadores na investigação de novos materiais. Nesta perspectiva, o atual projeto de pesquisa científica tem como objetivo elaborar um 
protótipo para a caracterização elétrica de materiais metálicos, sobretudo, para analisar de forma sistemática a influência da estrutura nas 
propriedades elétricas de um Lote de ferro nodular, e, assim, estabelecer os parâmetros necessários na otimização do processo de fabricação. Os 
ferros nodulares, dentre as ligas de ferro fundido, são considerados materiais com grande potencial e de extensa aplicação tecnológica que se 
destacam por possuir menor custo de fabricação associado as suas boas propriedades. São ligas de Fe-C-Si que se caracterizam por apresentar nódulos 
de grafita distribuídos em uma matriz metálica devido ao tratamento de nodulização, com adição de Mg, e pós-inoculação, com adição de Fe-Si75%, 
conferindo ao material característica de boa ductilidade e elevados limites de resistência à tração. No presente trabalho será utilizado um Lote de 
ferro nodular, sensível às alterações dos constituintes presentes, produzido na empresa francesa PAM Saint-Gobain Canalização (SGC), Brazil, através 
de vazamentos prolongados utilizando a 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 desenvolvido um sistema de medição de baixa resistência e posterior cálculo de resistividade elétrica para o Lote de ferro 
nodular com oito tempos de vazamento (T1/10 min a T8/45 min) 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 baixa resistividade elétrica. Em seguida serão utilizadas três amostras de ferro 
nodular 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 composição fásica 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 ferros nodulares, tais como a ferrita (Fe-α), cementita (Fe3C) e a 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 novos materiais produzidos, auxiliando, desta forma, na tecnologia de fabricação do ferro nodular durante o 
seu processo de produção de tubos e conexões para transporte de água, esgoto, petróleo e na rede elétrica subterrânea, bem como para outros 
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materiais metálicos avançados que poderão utilizar o instrumento de medição elétrica a ser desenvolvido.

Aluno: Patrick Mota Viana Curso do aluno: ENGENHARIA ELÉTRICA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTUDO MECÂNICO, ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE PRÓTESES ELETROMECÂNICAS DE MEMBROS 
SUPERIORES EM IMPRESSORA 3D

Docente orientador: Alexsandro de Souza Teixeira da Silva

RESUMO
Pessoas que possuem algum tipo de diminuição da capacidade física devido a uma deficiência (traumática ou congênita) pode experimentar limitações 
de na execução de suas atividades de vida diária. Os sinais biológicos podem ser utilizados para ajudar na reabilitação de pessoas com deficiência 
física, bem como para a melhora da performance de pessoas sem nenhuma incapacidade. Com a evolução dos sistemas embarcados e com o advento 
de impressoras 3D se tornou possível a criação de sistemas eletromecânicos que podem auxiliar pessoas com algum tipo de incapacidade física a 
realizar suas atividades de vida diárias. A criação de próteses eletromecânicas com uso de impressoras 3D e sistemas embarcados podem diminuir os 
custos destes sistemas tornando-os acessíveis a muitas pessoas. Desta forma este trabalho tem como objetivo a criação de protótipos de próteses 
eletromecânicas com uso de impressora 3D e sistemas embarcados de código aberto de forma a simular os movimentos de cotovelo punho e mão. A 
execução do projeto irá contemplar a revisão da literatura para criação de modelos matemáticos dos movimentos de cotovelo, punho e mão para uso 
com servomecanismos, após serão criados algoritmos que irão controlar os servomecanismos de acordo com os modelos previamente determinados. 
Em seguida com uso de braços robóticos comerciais de baixo custo estes algoritmos serão testados e validados, por fim haverá a integração odos 
servo mecanismos com a parte mecânica e testes finais e aquisição dos resultados de precisão, velocidade e controle do movimento. Na parte 
mecânicas, será realizada a análise das superfícies articulares para criação de modelos 3D das articulações citadas de cotovelo punho e mão. Após 
serão desenvolvidos modelos em software para testes de esforções e movimentos. Então serão impressos os protótipos destes sistemas e integrados 
aos servomecanismos para a realização de movimentos simulados de cotovelo, punho e mão de forma determinística. Por fim todos os resultados 
serão compilados e publicados em revistas e periódicos científicos.
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Título: PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE NO ESPAÇO DE ESTADOS
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RESUMO
Existem duas representações para descrever os sistemas de controle dinâmicos: por intermédio de relações entrada-saída no domínio da frequência e 
por intermédio do espaço de estados no domínio do tempo. A primeira representação emprega a transformada de Laplace como ferramenta 
matemática, em que a peça fundamental é a função de transferência. A segunda representação pode ser considerada uma “axiomatização” das leis da 
mecânica de Newton e pode ser entendida como a definição básica de um sistema. É possível demonstrar que as relações de entrada-saída, usadas 
pela primeira representação, determinam apenas uma parte de um sistema dinâmico, aquela que é completamente observável e completamente 
controlável (KALMAN, 1963). Constata-se que a primeira representação é largamente explorada na literatura de Engenharia de Controle em Cursos de 
Graduação, enquanto a segunda, salvo os tópicos introdutórios, é objeto de estudo apenas nos Cursos de Pós-Graduação. Dentre os motivos que 
levaram a uma maior aceitação do método frequencial em relação ao método temporal podem-se citar: as razões históricas da disseminação do 
conhecimento científico e a dificuldade na manipulação de equações diferenciais na forma matricial.Um caso emblemático é o do controle 
Proporcional, Integral e Derivativo (PID) que faz uso da função de transferência. O controle PID não é adequado para sistemas com múltiplas entradas 
e saídas, pois as funções de transferência e equações diferenciais usadas para representar o sistema tornam-se excessivamente complexas quando 
mais de uma entrada (ou saída) está envolvida. Ademais, o controle PID é baseado em parâmetros constantes, limitando sua eficácia no controle de 
sistemas não-lineares. Enquanto o controle PID depende de um “observador” para estimar o estado interno do sistema com base na relação entrada-
saída, o controle por espaço de estados leva em consideração o estado interno do sistema, por meio do que é conhecido como variáveis de estado. 
Essas variáveis de estado descrevem o sistema e sua resposta a qualquer conjunto de entradas. Como vantagem do controle por intermédio da 
representação de estados sobre o método da função de transferência destaca-se a sua aplicabilidade a uma ampla gama de sistemas: linear e não-
linear, variante e invariante no tempo, de entrada e saída únicas e de entrada e saída múltiplas. O presente projeto tem como objetivo principal a 
análise da abordagem da representação de estados em sistemas de controle voltada para aplicações na área de Engenharia Elétrica. A metodologia a 
ser empregada se utilizará de exemplos disponíveis na literatura para comparar o método do espaço de estados com métodos clássicos de controle, 
como o controle PID, discutindo a complementariedade de utilização de cada método e suas respectivas limitações. Para este fim, serão empregados 
softwares de simulação numérica para obtenção dos resultados e posterior comparação.
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Título: SUPRESSÃO ATIVA DE RUÍDOS NA PAISAGEM AMBIENTAL EM ESPAÇO FECHADO POR FILTROS ADAPTATIVOS

Docente orientador: Tiago Motta Quirino

RESUMO
Esta proposta de pesquisa é relacionada ao estudo de um sistema para supressão ativa de ruídos através de processamento adaptativo de sinais. 
Deseja-se avaliar as técnicas já conhecidas em um protótipo usando o algoritmo LMS para filtros adaptativos e posteriormente investigar a 
implementação de novas técnicas fundamentadas em algoritmos de aprendizado de máquina, principalmente as redes neurais artificiais utilizando o 
algoritmo de otimização do gradiente descendente com a modificação de Levemberg-Marquadt. O funcionamento do sistema consiste na utilização de 
interferência destrutiva, através de fontes de som capazes de gerar sinais de fase oposta ao ruído do ambiente. Devem ser utilizados como 
componentes desse trabalho um sensor de som (microfone), um microprocessador e uma fonte geradora de sinal acústico em níveis suficientes 
(amplificador e alto-falante). Essa necessidade é reconhecida, pois os avanços tecnológicos aplicados ao cotidiano residencial são evidentes, com 
grande variedade de equipamentos eletroeletrônicos e a utilização dessas novas máquinas ocasionam o aumento da poluição sonora nos ambientes, o 
que afeta a vida das pessoas quase que totalmente. Ainda, pensando-se nas mais modernas mudanças das relações de trabalho, alguns profissionais 
têm sua residência por local de trabalho, e neste contexto a poluição sonora residencial se torna uma questão a ser tratada, pois tanto durante o dia, 
quanto durante a noite os aparelhos elétricos em funcionamento apresentam intensidade sonora incômoda para as pessoas. Embarcar algoritmos de 
processamento de sinais em sistemas microprocessados é um desafio atual, 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
Esta pesquisa tem como tema a Análise da Curva de Transição Dúctil x Frágil do material API 5L X52 (AH36) numa Junta Soldada pelo Processo do Arco 
Submerso. O processo de soldagem por arco submerso (SAW-Submergec Arc Welding) tem uma extrema importância tecnológica, uma vez que 
fornece uma excelente relação entre custo e qualidade da junta soldada, tem como base a formação de um arco elétrico, quando a corrente elétrica 
atravessa o arame de solda e a peça de trabalho resulta na geração de calor. A característica principal deste tipo de soldagem é que a junta soldada 
fica toda coberta por uma camada de material mineral granulado conhecido como fluxo. Outra característica importante deste processo de soldagem 
é sua possibilidade de soldar qualquer espessura através de multipasses (alta produção). Ao realizar uma qualificação de procedimento de soldagem a 
empresa EBSE – Engenharia e Soluções, fabricante de vasos de pressão encontrou um valor abaixo do mínimo especificado pela Norma API 5L, 
gerando dúvidas em relação ou ao processo de soldagem escolhido ou no consumível utilizado, pois a junta soldada apresentou baixa tenacidade com 
valores abaixo dos requisitos conforme Norma de Qualificação ASME IX e valores informados pelo fabricante no certificado do consumível, o que 
justifica analisar os parâmetros empregados no processo de soldagem, para identificar as causas do problema identificado. Uma hipótese seria a 
inadequação da temperatura de pré-aquecimento; outra hipótese seria relativa à geometria da junta soldada ou diâmetro do arame utilizado. Em 
parceria com a empresa EBSE, situada em Santíssimo - RJ, será realizado este estudo, com o objetivo geral de identificar as causas da inadequação da 
temperatura de transição dúctil x frágil do material em uma Junta Soldada pelo Processo Arco Submerso. Os objetivos específicos são analisar a 
microestrutura do material através de microscópio ótico e de varredura; analisar as propriedades mecânicas através de ensaios de tração; comparar o 
resultado do ensaio de tração com os valores apresentados na literatura sobre o material; verificar a temperatura de transição dúctil x frágil através do 
ensaio de impacto Charpy. A metodologia empregada no estudo é a pesquisa experimental a ser realizada nos laboratórios do Campus Santa Cruz e 
nos laboratórios da EBSE, paralelamente ao estudo bibliográfico sobre propriedades mecânicas do material através de ensaio de tração e análise da 
microestrutura através de metalografia.
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RESUMO
A busca pelo desenvolvimento faz com que o setor industrial aponte um grande interesse em novos projetos destinados as novas tecnologias, 
segurança no que tange ao uso e o perfeito funcionamento dos equipamentos, necessitando de uma extrema confiabilidade. No caso dos vasos de 
pressão, existem grandes desafios de engenharia, uma vez que tais equipamentos, de acordo com a ASME são recipientes para a contensão de 
pressão. Sendo assim, eles trabalham com altas pressões internas e externas, onde tais pressões, podem ser obtidas de uma fonte interna ou externa, 
pela aplicação de calor de uma fonte direta ou indireta, ou qualquer combinação destes fatores. Um dos materiais com que esses vasos são fabricados 
é o aço INOX 304L, cuja classificação determina um teor máximo de 0,03% de carbono e 12% de níquel em sua composição, conferindo ua melhor 
aplicação na fabricação de equipamentos. Devido às grandes pressões internas ou externas, os vasos de pressão, apresentam grandes tensões, 
podendo ocasionar fadigas, fratura e afetando assim, a integridade estrutural dos equipamentos. Os vasos são classificados de acordo com a sua 
posição de instalação em verticais, horizontais e inclinados. Os vasos podem ser classificados como: Cilíndrico Vertical, Cilíndrico Inclinado, Cilíndrico 
Horizontal, Cilíndrico Cônico, Esférico, Cilíndrico Horizontal Germinado, entre outros, além dos reatores, onde são geralmente fabricados em aço 
carbono ou em aço inoxidável. Devido a sua importância nas mais diversas áreas da Indústria como Óleo e Gás, Petroquímica, Nuclear, Espacial, 
Aeronáutica, Química, Papel e Celulose, Siderurgia, Sucroalcooleira, Alimentícia, Farmacêutica, entre outros, ressalta-se a alta relevância para objeto 
de estudos das tensões internas e externas dos vasos de pressão de acordo com a ASME Seção VIII divisões I e II, NR-13, sendo estudado, de forma 
mais especifica a fabricação de vaso de pressão em aço inoxidável em 304L em parceria com uma empresa do setor de caldeiraria industrial, situada 
no Município de Santo André-SP.
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RESUMO
A exigência pela eficiência em seus processos, em um cenário cada vez mais competitivo, faz com que o setor industrial procure cada vez mais a 
utilização dos recursos que sejam realmente necessários para a obtenção do máximo de lucro e do mínimo de desperdício de tempo, estoque, 
movimentos desnecessários, retrabalho, espera, superprodução e excesso de transporte. A preocupação com um produto industrial que apresente 
propriedades e benefícios consideráveis ocorre de forma síncrona 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. No caso da fabricação de vasos de pressão, existem grandes desafios de 
engenharia, uma vez que tais equipamentos. O material com que esses vasos são fabricados determina o teor máximo de carbono e de outros 
possíveis elementos químicos em sua composição, conferindo uma melhor aplicação na fabricação de equipamentos. Devido às grandes pressões 
internas ou externas, os vasos de pressão apresentam grandes tensões, podendo ocasionar fadigas, fratura e afetando assim, a integridade estrutural 
dos equipamentos. O interesse por novos projetos destinados a novas tecnologias vem crescendo ao longo do tempo e com isso, a busca pela 
melhoria dos processos organizacionais vem sendo intensificada. O mercado globalizado busca uma estratégia de gestão de processo veloz e eficaz 
que aponte soluções ágeis. Uma metodologia com grande aplicação nesse sentido é a Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, utilizada com foco 
na eliminação de desperdícios gerados no processo produtivo e de manutenção da organização, com base na promoção da melhoria contínua do 
processo. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é aplicar a metodologia Lean em uma empresa do setor de caldeiraria industrial, na fabricação 
de vasos de pressão, a fim de incrementar os resultados em termos de produtividade e desperdício. A implementação será realizada através da 
ferramenta 5S, baseada em cinco processos, e também em KPI’s, métricas definidas para medir o sucesso das metas em parceria com uma empresa do 
setor de caldeiraria industrial, situada no Município de Santo André-SP. Cabe salientar que, com a introdução de novas tecnologias, obtém-se 
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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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Título: O CONTROLE AUTOMATIZADO E REMOTO DE VAZÃO DE FLUIDO NEWTONIANO EM TRANSIÇÃO DE REGIME TURBULENTO PARA LAMINAR.

Docente orientador: Apoena Lanatte de Oliveira Calil

RESUMO
Em diversos tipos de indústrias e complexos industriais, o controle sobre o regime do fluido é uma preocupação constante aos responsáveis pela 
produção e dimensionamento dos sistemas e da qualidade final do produto. Sendo assim a disciplina de mecânica dos fluidos é de extrema 
importancia para as futuras atribuiçoes legais do profissional formado em engenharia. logo a experiência de Reynolds nos apresenta uma forma 
simples e eficaz de entendermos os tipos de escoamentos existente nos fluidos e desta forma aplicarmos esse conhecimento de modo eficiente. Hoje 
em dia contando com a evolução da automação, podemos controlar maiores volumes de produção e também por conta disso os desafios são ainda 
maiores para os futuros engenheiros em sua vida laboral. A experiência de Reynolds demostrou que existe dois tipos de escoamentos, sendo eles o 
laminar e o turbulento, no mesmo experimento ,a critério de entendimento, foi utilizado um tubo de vidro e um corante na água para que se pudesse 
observar os regimes de escoamento e sua transição. Em um reservatório com água, um tubo de vidro, tem uma das extremidades adaptadas um 
convergente onde a mesma é mantida em um reservatório em cuja extremidade é adaptado um convergente, é mantido dentro do reservatório e 
conectado a um sistema externo onde se encontra com uma válvula, que sua função é apenas conyrolar a vazão,no eixo do tubo é inserido o corante 
que permituirá as pessoas observarem o fenomeno dos padrões de escoamento. Para podermos garantir que o sistema pertence ao regime 
permanente, o mesmo precisa de um reservatório contendo água ou outro fluido newtoniano e que também necessita ter dimensões adequadas para 
que quando ocorrer o início do experimento o nível de água não seja muito afetado para que ao iniciar a abertura e fechamento da vávula durante o 
experimento isso não afete as medições e observações. Assim também é extremamente necessário ter a temperatura e as pressões controladas. Para 
pequenas vazões, o fluido corante tem a forma de um filete de forma contínua e paralelo ao eixo do tubo, como citado por disciplinas de fenomeno 
dos transportes, vazões crescentes induzem oscilações que são amplificadas à medida que o aumento vai ocorrendo, culminando no completo 
desaparecimento do filete, ou seja, uma mistura completa no interior do tubo de vidro do líquido corante, indicando uma diluição total. É possível 
concluir que ocorrem dois tipos distintos de escoamentos separados por uma transição. O projeto porposto neste edital busca consolidar e 
contextualizar os conceitos aprendidos em disciplinas como mecânica dos fluidos e implementar a tecnologia computacional da atual era. Para isso irá 
ser desenvolvido uma estrutura de baixo custo com automatização dos sistemas com o intuito de apresentar uma alternativa por meio de sistemas 
automatizados e placas comumente encontrada como o Arduíno. Desta forma para incorporar ao experimento realizado por Reynolds a tecnologia do 
controle e automação, um sistemas de comportas será desenvolvido para transformar o regime turbulento de um fluido newtoniano em um sistema 
de regime laminar, de forma a remostar os resultados e aplicar o que na época do experimento não havia disponível, o controle de automação dos 
processos por computador. Os objetivos que buscamos alcançar com este projeto são o de criar um sistema de comportas controladas pelo arduíno 
para efetuarmos um controle de vazão para efetuarmos a mudança de regime. Outro objetivo a ser alcançado é a criação de um algoritmo simples 
para o fácil entendimento a outras unidades de ensino. Para isso iremos usar o Tinkercad, que é um software que possui uma grande biblioteca de 
componentes que permite uma simulação real sem a necessidade de compra de placas eletrônicas para testar os componentes. Com isso podemos 
adquirir apenas o que vamos utilizar para a construção do protótipo físico.
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RESUMO
O sistema de frenagem automotiva é um dos sistemas de maior importância em veículos, pois ele garante dirigibilidade e a segurança dos ocupantes e 
terceiros. O sistema de frenagem veicular consiste em gerar atrito em um componente que seja solidário a roda do veículo convertendo a energia 
cinética em energia térmica fazendo com que o veículo reduza sua velocidade até uma eventual parada. Um dos tipos de sistema de frenagem é a 
pneumática que usa ar comprimido aplicado principalmente em veículos pesados como ônibus e caminhões. Da necessidade de reduzir a emissão de 
gases poluentes provocada pelos veículos à combustão interna, surgiram os veículos elétricos e híbridos (associação de motor à combustão e motor 
elétrico). Entretanto, mesmo que a utilização de fontes de energia menos agressivas favoreça o meio ambiente e a saúde da população, esses veículos 
carecem de soluções para aumentar sua autonomia e eficiência energética. Deste modo, o sistema KERS (do inglês, Sistema de Recuperação de 
Energia Cinética) foi desenvolvido para armazenar a energia que seria transformada em térmica ou sonora no momento da frenagem do veículo. 
Integrante desse sistema, o volante de inércia (Flywheel) é responsável por armazenar a energia cinética através da restauração da quantidade de 
movimento angular e enviá-la ao motor ocasionando um torque momentâneo. Sendo assim, esse projeto tem por finalidade: 1) Descrever a história, 
vantagens e desvantagens e o funcionamento do veículo elétrico que contém o sistema de armazenamento de energia auxiliar, o flywheel 
(“Volante”),bem ccomo a geometria do volante, material para a fabricação e o momento de inércia que seja capaz de suportar as altas tensões que 
são exercidas no volante; 2) Realizar o estudo, o modelo matemático, a modelagem e a análise da dinâmica de sistemas rotativos e da vibração de 
sistemas mecânicos presentes no Sistema de Recuperação de Energia Cinética Veicular; e 3) dimensionar um compressor do sistema de freios para que 
o veículo tenha em seu reservatório de ar comprimido a quantidade e a pressão de ar comprimido suficiente para garantir a segurança durante todo o 
trajeto percorrido pelo veículo.
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RESUMO
Na cidade do Rio de Janeiro, o processo de urbanização acelerado tem causado inúmeros problemas de ordem ambiental para a população, sobretudo 
associado aos riscos de inundações periódicas. O Rio de Janeiro cresceu em torno do centro da cidade, gerando grande especulação no valor de 
propriedade dessa área, forçando a população de menor poder aquisitivo a buscar glebas mais baratas, muitas vezes, situadas em encostas e fundos 
de vales fluviais. O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não tem levado em conta a degradação da biosfera e se 
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apropria do espaço geográfico para se organizar social e economicamente, dominando a natureza e a modelando conforme o seu interesse. As 
inundações têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas, principalmente na Cidade do Rio de Janeiro, onde a ocupação e uso 
insustentável do espaço geográfico é uma realidade e, por isso, o risco ambiental de inundações precisa ser considerado no desenvolvimento de 
políticas públicas e planejamento urbano. Essas consequências podem ser observadas na bacia do rio Campinho, localizado na Zona Oeste do 
Município do Rio de Janeiro, causando prejuízos sociais e econômicos para a população ribeirinha. O trabalho aqui proposto tem como objetivo geral 
analisar as relações entre o uso e ocupação na bacia do rio Campinho e suas relações com as inundações sazonais do rio principal e seus afluentes, em 
Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No sentido de atender esse objetivo, haverá revisão bibliográfica, interpretação da imagem do 
satélite, Natural Color (composição colorida das bandas R, G, B com resolução espacial de 1 metro), para identificação do uso do solo de ambas as sub-
subacias e tratamento digital com o software Arcgis 10, utilizando a legenda já utilizada pela prefeitura do Rio de Janeiro. O rio Campinho, e seus 
afluentes, possui forte adensamento populacional e faz parte da bacia da Baía de Sepetiba e estão previstas intervenções urbanas para contenção de 
inundações e despoluição. O projeto não possui aderência a uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) e a pesquisa não envolve a participação direta ou indireta de seres humanos ou experimento com animais.
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RESUMO
O projeto visa reunir e analisar artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, sobre a eficácia de procedimentos de adaptação curricular, para 
alunos inclusos, no ensino comum, tendo como base a concepção dos docentes acerca dessa prática. Para tanto, foram formuladas duas perguntas 
norteadoras para o estudo: a) a concepção dos professores a respeito da inclusão de alunos com deficiência, que frequentam as classes comuns, é 
fator contribuinte para a implementação da adaptação curricular? b) os efeitos dos programas de adaptação curricular individualizado contribui para a 
inclusão desses alunos na classe regular? Mediante essa análise duas hipóteses foram levantadas: 1) o desenvolvimento de ações de adaptação 
curricular no contexto da educação inclusiva potencializariam o desenvolvimento holístico dos alunos inclusos; 2) a ações personalizadas e 
individualizadas na educação inclusiva favoreceriam reais oportunidades para alunos com diversidade funcional. A inclusão de crianças e adolescentes 
com diversidade funcional, no ensino comum, depende, entre outras coisas, das concepções envolvidas no processo de adaptação curricular utilizado 
pelos docentes. Verifica-se que além das concepções forjadas historicamente acerca das reais potencialidades dos alunos com diversidade funcional 
pouco se investe em planejamentos adaptados. Neste sentido, por conta da impossibilidade de obtenção dos dados por mecanismos empíricos, em 
função da Pandemia de COVID-19, optou-se por estruturar uma revisão sistemática da literatura para vislumbrar uma análise ampla dos resultados. 
Conforme critérios pré-estabelecidos, serão localizados artigos e pesquisas, nacionais e internacionais, de preferência baseados em dados empíricos, 
relacionados ao processo de adaptação curricular no contexto do ensino comum. Trata-se de um estudo bibliométrico com abordagem qualitativa, 
exploratória e descritiva, cumprindo as etapas típicas do processo de revisão integrativa da literatura. Para a busca dos artigos de revisão sistemática 
da literatura serão utilizadas bases de dados como Scielo, Lilacs, Pepsic e Researchgate, de modo a produzir, manter e atualizar esse tipo de pesquisa 
científica. A busca pelos artigos científicos será conduzida, fazendo-se uso dos operadores booleanos AND, OR e NOT, percor¬rendo as bases de dados 
eletrônicas, a saber: “Scielo”, o “Lilacs”, o “Pepsic” e o “Researchgate”, por meio dos descritores “concep¬ções AND professores AND adaptação 
curricular AND deficiência”; “conception AND teachers AND curricular adaptation AND deficiency”; “inserção AND escola”; “insertion AND school” 
Nesta etapa, serão privilegiados artigos nacionais por configurar uma análise acerca da realidade brasileira sobre a educação inclusiva. Para a pesquisa 
serão utilizados artigos publicados entre os anos de 2015 a 2020. A validade social deste trabalho, converge para a possibilidade de oferecer 
resultados que favoreçam a melhoria da prática cotidiana de professores frente à diversidade, possibilitando não só a quebra de paradigmas 
construídos historicamente, mas também, instituindo subsídios para que repensem suas concepções sobre a inclusão de alunos com deficiência, 
levando-os a estruturarem novas e melhores práticas avaliativas e didáticas direcionadas para o desenvolvimento holístico desse grupo especial. 
Reflexões sobre diversidade e acessibilidade têm se tornado alvo de destaque nas discussões que envolvem o cotidiano escolar, principalmente, no 
que se refere à adequação das práticas pedagógicas para a efetivação do processo de inclusão de alunos com diversidade funcional em classes 
comuns, contudo, modificar a estrutura física das Unidades Escolares não garante qualidade no desenvolvimento deste aluno, nem mesmo possibilita 
igualdade de oportunidades e superação de preconceitos e estigmas, algo que será analisado ao longo dessa pesquisa. Para tanto, espera-se que os 
dados não só confirmem as hipóteses como potencializem os resultados dessa pesquisa.
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RESUMO
A violência contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública, de Direitos Humanos de relevância internacional. A UNICEF (2014) desvela 
a magnitude do problema, pois somente no ano de 2012 morreram cerca de 95 mil crianças e adolescentes, vítimas de lesões intencionais, 
destacando-se a violência sexual, como um dos principais tipos de agressão. Por serem crianças, as vítimas não sabem como se proteger dos 
agressores, que em muitos casos são membros de sua própria família. Assim, o medo, a vergonha e a falta de informação sobre como obter ajuda faz 
com que a violência se estenda por longos períodos, levando a vítima ao óbito ou a desenvolver sequelas físicas psicológicas. Nesse sentido, justifica-
se esta pesquisa, que busca pensar em uma Pedagogia de prevenção à violência sexual infantil. Diversos autores sugerem que uma educação sexual 
adequada, teórico-metodologicamente, pode ser uma estratégia viável. Diante desse desafio, este estudo tem como objetivo geral, investigar 
referenciais pedagógicos teórico-metodológicos adequados para a educação sexual na Educação Infantil e Ensino Fundamental, para a prevenção da 
violência sexual. Já os objetivos específicos são: a) revisar a literatura sobre violência sexual infantil, suas causas, efeitos e formas de prevenção; b) 
revisar obras nacionais e internacionais sobre a educação sexual adequada para o público infantil; c) refletir sobre estratégias pedagógicas para 
professores trabalharem a educação sexual. Para atingir os objetivos propostos, pretende-se implementar uma metodologia qualitativa, exploratório-
descritiva (GIL, 2002). A coleta de dados será feita por meio de duas revisões da literatura sugeridas por Souza, Silva e Carvalho (2010) e por Rother 
(2007). A primeira, narrativa, acerca do termo indutor “violência sexual infantil”; A segunda, integrativa, utilizando o termo indutor “educação sexual 
infantil”. Ambas serão feitas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online – SciELO (todos os índices); o Portal de Periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (por assunto e avaliados por pares); o Sistema de Información Científica Redalyc (artículos); 
e a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses – BDTD. Na coleta serão adotados os seguintes critérios de inclusão: a) ser publicado em Língua 
Portuguesa, Inglesa ou Espanhola; b) ser publicado em periódico com extratos A1, A2, A3 ou A4 (apenas para os artigos científicos); c) estar 
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integralmente disponível para consulta. Serão excluídos os trabalhos repetidos nas distintas bases. Para a análise dos dados, as obras encontradas 
serão tabuladas no programa Microsoft® Excel® versão 365. Etapa em que serão identificados os tipos de estudos, os objetivos, os referenciais 
teóricos, as metodologias, os resultados e as conclusões. Em seguida, será elaborado um estado da arte sobre violência sexual infantil e educação 
sexual infantil. Com isso serão identificadas as principais teorias que respaldem uma prática educativa adequada e segura junto ao público indicado. 
Os resultados permitirão relacionar e discutir possíveis estratégias pedagógicas para se trabalhar a educação sexual nas etapas da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, para a prevenção da violência sexual infantil.
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RESUMO
Eré – brincar em Iorubá. Pom – brincar em Tupi. O lúdico faz parte da natureza humana e jogo e a brincadeira são elementos que compõem as 
relações e interações humanas em sua diversidade de ser e estar no mundo nos diversos grupos sociais. O projeto EréPomteca: o brincar para a re-
educação das relações étnico-raciais objetiva investigar jogos, brinquedos e brincadeiras de origem africana e indígena [e outras etnias] nas práticas 
educativas entre licenciandos de Pedagogia, Educação Física e Letras do campus Nova Iguaçu da UNESA. Partimos da necessidade social de uma 
educação antirracista por e para a diversidade em prol de uma melhor qualidade de vida para todos que deve ser praticada e incentivada nos espaços 
de formação educativa, formais e não formais. Buscar entendimentos sobre como os jogos e brincadeiras de matrizes africana e indígena estão 
presentes em nossa composição como povo pode trazer aos licenciandos opções para uma intervenção pedagógica mais potencializada e efetiva nos 
processos de ensino-aprendizagem fortalecendo a Educação para as Relações Étnico-raciais (BRASIL, 2004b). São questões do projeto: quais os 
conhecimentos prévios dos licenciandos sobre jogos, brinquedos e brincadeiras de matrizes africana e indígena brasileira? Quais os principais jogos, 
brinquedos e brincadeiras praticados nos espaços formais de educação infantil e suas origens sociohistóricas? Como esses jogos, brinquedos e 
brincadeiras vêm sendo adaptados na contemporaneidade? Quais os aspectos pedagógicos desses jogos, brinquedos e brincadeiras? Sobre o lúdico, 
inicialmente embasam a proposta: Huizinga (1980), Caillois (1990) entre outros; sobre a Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação 
Antirracista documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004ª; 2004b), a LDBEN 9394/96, as leis 10.639/03 e 11.645/08 serão fundamentais em sua articulação nas 
Licenciaturas; ainda autores tais como Araújo e Dias (2019), Domingues-Lopes, Oliveira e Beltrão (2015) e outros que discutem aspectos conceituais 
relativos ao lúdico sob as matrizes africanas e indígenas, respectivamente. Investigar tal campo de estudos fortalece as ações de ensino, pesquisa e 
extensão que vêm sendo empreendidas nos cursos de formação de professores em nível superior e médio bem como no âmbito da Brinquedoteca. 
Como percurso metodológico, iniciaremos utilizando o levantamento dos jogos, brinquedos e brincadeiras citados pelos licenciandos no projeto 
Memórias do Brincar no Curso de Pedagogia e Licenciaturas, realizado entre 2018-2019 por Figueiredo e Equipe (2019) para ter acesso aos seus 
conhecimentos prévios das origens desse material lúdico e, posteriormente, categorizar e analisar o material elencado buscando, em sua vocação 
inovadora, a sugestão da construção de um compêndio digital com o mapeamento das origens sociohistóricas dos jogos, brinquedos e brincadeiras e 
suas regras de uso. A investigação proposta se insere nas Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), especificamente em Tecnologias para Qualidade de Vida, pois que se trata de fomentar uma educação antirracista para que 
todas as crianças tenham oportunidade de viver plenamente sua infância e sua ancestralidade étnica. Investigar tal campo de estudos fortalece as 
ações de ensino, pesquisa e extensão que vêm sendo empreendidas nos cursos de formação de professores em nível superior e médio bem como no 
âmbito da Brinquedoteca. O projeto é filiado ao GEPA UNESA – Grupo de Pesquisa Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem certificado pelo CNPq e 
dialoga com o Laboratório Brinquedoteca BrincArte Estácio Nova Iguaçu.
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RESUMO
A universidade, assumindo o seu papel de instituição social, tem sido chamada a promover a democracia através da produção de conhecimentos e 
saberes que levem em conta a pluralidade e diversidade de culturas. Dentro deste contexto, o multiculturalismo no Brasil vem assumindo diferentes 
significados e com isso sendo alvo de muitas críticas aos seus pressupostos. As diversas perspectivas e abordagens acabam por gerar divergências 
conceituais o que faz com que a prática multicultural encontre resistências no campo educacional. Entende-se que o debate multicultural nos coloca 
diante da nossa própria formação histórica, levando-nos a questionar a maneira pela qual nos construímos socialmente, o que silenciamos, o que 
valorizamos e o que integramos na cultura hegemônica. Sendo assim, como a produção científica na universidade tem contribuído para a discussão de 
tais questões? Neste sentido, o objetivo do presente projeto de pesquisa é mapear e identificar pistas e potenciais multiculturais nos anais da área das 
licenciaturas dos últimos 10 anos do Seminário de Pesquisa da Estácio, problematizando os sentidos de multiculturalismo e suas interfaces presentes 
nos trabalhos apresentados, destacando concepções, princípios e articulações com a sociedade contemporânea. Assim, reconhecemos a relevância do 
estudo em destacar como a produção acadêmica vem abordando a questões relacionadas ao multiculturalismo, diversidade e diferenças culturais, 
entendendo que eventos científicos podem ser espaços potentes para a construção de uma sociedade democrática, plural e igualitária. Para atender o 
propósito desta proposta, além da construção do quadro teórico que fundamentará a pesquisa, a partir de estudos de autores e autoras do campo do 
multiculturalismo, será utilizado o levantamento bibliográfico como instrumento de coleta de dados. Tal levantamento terá como foco os trabalhos 
apresentados na área das licenciaturas no Seminário de Pesquisa Estácio, considerando os encontros entre 2009 e 2019. Em relação aos alunos e 
alunas das licenciaturas, 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 relevância e a popularidade da tecnologia assistiva vem crescendo em consequência de seu potencial de ajuda a pessoas com uma ou mais 
deficiências. A partir de pesquisa na legislação e em estudo de artigos científicos que tratam da democratização da tecnologia concluiu-se que, apesar 
das iniciativas públicas, muito ainda precisa ser realizado para que se consiga a universalização da tecnologia assistiva (SEBOLD, PEDROSA, 2020). Para 
tal, além de ações de governo, financiamento e pesquisas, é necessária a formação de professores e outros profissionais que atuam com pessoas com 
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deficiências, bem como a disseminação de informação, ampliando, assim, o conhecimento sobre o tema. A tecnologia assistiva é possibilitadora de 
recursos, serviços, estratégias e práticas que podem contribuir para a promoção e/ou ampliação das habilidades de pessoas com deficiências, 
contribuindo para a qualidade de vida e a inclusão escolar e social. Com base nessas observações, o projeto tem como objetivo em um primeiro 
momento, levantar, por meio de uma revisão sistemática de literatura, a produção acadêmica brasileira, teses, dissertações e artigos científicos, que 
tratem da tecnologia assistiva e da educação inclusiva, no período 2001-2020. Incluir compreende a consideração e o acolhimento de pessoas que não 
têm ou não tiveram as mesmas oportunidades na sociedade e na escola. Diversas deficiências afetam e dificultam de forma diferenciada o processo de 
aprendizagem no espaço escolar e a tecnologia assistiva pode facilitar este processo. A revisão sistemática de literatura, metodologia proposta para a 
pesquisa, possibilita o mapeamento e a sistematização de trabalhos acadêmicos produzidos em determinado campo de conhecimento, em um recorte 
temporal, com vistas à identificação das temáticas dominantes e das emergentes (SAMPAIO; MANCINI, 2006). Posteriormente, a partir dos resultados 
levantados, serão classificadas e discutidas as abordagens práticas e teóricas destes trabalhos, as metodologias de pesquisa utilizadas, identificados os 
principais referenciais teóricos e organizados os trabalhos em categorias para análise. A realização desse trabalho justifica-se pela contribuição dada 
por uma revisão sistemática: um panorama de estudos temáticos aos pesquisadores da área, no caso da tecnologia assistiva e da educação inclusiva, e 
a sinalização de lacunas existentes que indicam para a realização de estudos futuros (TEIXEIRA, 2006). Em função dos resultados obtidos, pretende-se, 
em pesquisa futura, verificar quais dentre os recursos, serviços, estratégias e práticas indicadas nos trabalhos, estão sendo utilizadas em salas de 
recurso multifuncionais. Para tal, seria realizada uma revisão integrativa de literatura., pois, a partir da síntese de pesquisas científicas sobre 
determinada temática, possibilita a integração de resultados práticos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). O projeto aqui apresentado integra um 
projeto maior Inclusão de Pessoas com Deficiências: Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologias Assistivas na Escola e na Vida, no qual estão 
inseridas pesquisas de mestrandos e doutorandos do PPGE/UNESA, algumas das quais já concluídas. (CAMPOS, 2017; ROCHA, 2017; SOARES, 2018; 
SEBOLD, 2020). A presente pesquisa insere-se 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 que este projeto está vinculado 
ao LEP-TEC – Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos e Pesquisas em Tecnologia, Educação e Cultura, certificado pela UNESA junto ao CNPq.
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RESUMO
O tema da reparação da escravidão tomou novo impulso em 2020, ano em que a questão racial ganhou uma dimensão global a partir dos protestos do 
movimento Black Lives Matter, que repercutiram em todo o mundo e foram seguidos pela derrubada de estátuas e outros símbolos da escravidão. O 
ano marcado pela pandemia de covid-19 que, em países como Brasil e EUA, expôs ainda mais os efeitos da desigualdade racial e renovaram o debate 
sobre a urgência de medidas de reparação das consequências do regime escravista. O projeto busca analisar a efetividade da Comissão da Verdade da 
Escravidão Negra no Brasil (CVENB), instituída pela Ordem dos Advogados do Brasil em 2014, na realização de seu objetivo de reparação da escravidão 
e de combate ao racismo estrutural. O projeto se justifica pela importância da temática na sociedade brasileira e pela relativa escassez de estudos 
desse tipo no campo das políticas públicas de ação afirmativa, visto que a cultura da avaliação (accountability) é pouco desenvolvida no Brasil e faltam 
instrumentos claros que permitam estabelecer conclusões objetivas sobre os resultados alcançados. Avaliar os resultados da CVENB, nesse caso, pode 
ser definido como a aferição metódica do efeito que a Comissão exerce sobre políticas governamentais, processos judiciais e normas sociais, operando 
independentemente dos simultâneos efeitos de outras medidas do governo e de outros mecanismos de justiça de transição. A metodologia de 
avaliação de impacto utilizada foi desenvolvida em estudos anteriores que permitiram elaborar o instrumento de avaliação de impacto, uma matriz 
que considera oito eixos estruturantes, aos quais são associadas as políticas públicas e as ações afirmativas voltadas à reparação da escravidão e seus 
resultados em termos de indicadores quantitativos ou qualitativos, dependendo do caso. Os eixos estruturantes são os seguintes: 1) comunidades 
tradicionais, 2) cultura, 3) educação, 4) justiça, 5) mídia, 6) mundo do trabalho, 7) saúde, e 8) segurança pública e direitos humanos. A partir desses 
eixos será analisada a efetividade das ações da CVENB nos campos das políticas públicas destinadas a reparar as desigualdades sociais e práticas 
discriminatórias existentes no serviço público e na educação; ao resgate da dignidade de personagens negros, particularmente na área do direito; ao 
reconhecimento e titulação das terras das Comunidades Remanescentes de Quilombos.

E-mail: julio.adiala@estacio.br
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: DETERMINAÇÃO IN SILICO DE EPÍTOPOS DIRECIONADOS PARA LINFÓCITOS T A PARTIR DE PROTEÍNAS DOS VÍRUS DENGUE E ZIKA

Docente orientador: Jessica Badolato Corrêa da Silva

RESUMO
Desde o início de 2016 o Brasil tem vivenciado uma tríplice epidemia pelos arbovírus Dengue, Zika e Chikungunya. Os vírus Dengue (DENV) e o vírus 
Zika (ZIKV) são arbovírus pertencentes a família Flaviviridae, gênero flavivírus. Ambos são vírus envelopados, apresentando nucleocapsídeo 
icosaédrico, seu genoma origina 3 proteínas estruturais (E - envelope, prM/M - membrana e C - capsídeo) e 7 proteínas não estruturais (NS1, NS2A, 
NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5). Diferentemente do ZIKV, o DENV apresenta quatro sorotipos antigenicamente distintos, DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 
DENV-4. A dengue é uma doença branda e autolimitada que apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas, podendo desencadear 
manifestações clínicas graves caracterizadas por extravasamento plasmático, hemorragia e acometimento de órgãos. Assim como a Dengue, a febre 
do Zika também induz uma doença branda e autolimitada, mas estudos recentes correlacionam infecções pelo ZIKV ao desenvolvimento de Síndrome 
de Guillain-Barré em adultos e complicações neurológicas, como microcefalia, em crianças. Uma vez que os dois vírus são pertencentes ao mesmo 
gênero e compartilham aproximadamente 53% de similaridade entre suas sequências de aminoácidos, este projeto tem como objetivo determinar 
epítopos vírus/sorotipo-específicos direcionados para reconhecimento por linfócitos T presentes nas proteínas NS3 dos 4 sorotipos de DENV e ZIKV. 
Para isso, realizaremos predição de epítopos direcionados para linfócitos T através de sequências completas da proteína NS3 de cepas brasileiras dos 4 
sorotipos de DENV e ZIKV disponibilizadas no banco de dados públicos GenBank, seguido da predição de epítopos através da utilização da ferramenta 
“Predição de Epítopos de Células T”, disponibilizada no Banco de Dados de Epítopos Imunes (IEDB). Este projeto foi pensado a fim de auxiliar na 
compreensão do mecanismo de ativação imunológica específica e, consequentemente, auxiliar no desenvolvimento de kit diagnósticos mais sensíveis 
e específicos, assim como desenvolvimento de nossas estratégias vacinais.
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Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas

Título: ANÁLISE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SUA RELAÇÃO COM A ARBORIZAÇÃO URBANA

Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

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, e qual a relação entre a arborização e os índices de concentração de gases poluentes na atmosfera. 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 das 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 e suas relações com fatores abióticos e culturais. 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? (c) As áreas verdes existentes reduzem a concentração de gases poluentes na atmosfera? 
Estas perguntas possibilitam entender como estas áreas podem estar conectadas através de sua flora, qual o potencial para que as ruas sirvam como 
corredores ecológicos e como agentes de melhora da qualidade do ar que respiramos.

E-mail: ricardo.leite@estacio.br

Aluno: Iara Cordeiro e Almeida Fernandes Curso do aluno: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ENCOSTAS SERRANAS: MONITORAMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL EM ÁREAS DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA NA MICROBACIA DE 
BARRACÃO DOS MENDES (NOVA FRIBURGO– RJ).

Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

RESUMO
O conhecimento dos processos ecológicos e da dinâmica da regeneração natural constituem-se em etapas fundamentais para a avaliação da 
necessidade e implementação de projetos de manejo e restauração florestal. Em Janeiro de 2011, as encostas da região serrana do Estado do Rio de 
Janeiro sofreram fortes impactos por conta de eventos climáticos extremos que ocasionaram deslizamentos de encostas em vários pontos da região 
serrana, caracterizando-se como uma das maiores tragédias ambientais do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, algumas destas áreas encontram-se 
em franca regeneração, constituindo-se em verdadeiros laboratórios naturais para o estudo da regeneração natural em área de sucessão primária. O 
objetivo deste projeto é estudar o processo de regeneração natural de encostas degradadas na microbacia de Barracão dos Mendes no município de 
Nova Friburgo. Esta microbacia está localizada no distrito de Campo do Coelho, o mais afetado por quedas de barreiras e/ou enchente aonde foram 
registradas perdas nas áreas agrícolas em decorrência de aterramento pela lama proveniente da enxurrada, erosões e deslizamento de encostas, além 
da supressão de áreas de cultivo. Estudos já são conduzidos em 3 áreas de encosta em regeneração e áreas florestadas do entorno. Em cada encosta 
degradada e área florestada do entorno já estão alocadas 12 parcelas de 10 x 10 m para amostragem do componente arbóreo, solos e matéria 
orgânica. Dados iniciais sobre a composição e estrutura da comunidade vegetal, propriedades físicas e químicas do solo e da serrapilheira (horizonte 
holorgânico) já foram coletados e analisados quanto aos conteúdos de análises de pH, Matéria Orgânica (MO), (H+ e Al3+), P, K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe, 
Mn, Zn e outras. Este projeto visa dar continuidade a amostragem da flora propiciando comparar a composição e estrtura das áreas em regeneração 
ao longo da sua regeneração natural.Os dados aqui obtidos serão comparados com os coletados em 2015 e propiciarão a avaliação das diferenças com 
relação a colonização e estabelecimento das espécies ao longo do tempo.
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Projeto(s) do curso: Educação Física

Título: EFEITOS DE DIFERENTES TIPOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COM SOBRECARGAS EQUALIZADAS NAS RESPOSTAS METABÓLICAS, 
CARDIOVASCULARES E NAS ESCALAS PSICOAFETIVAS EM PACIENTES COM DEPRESSÃO

Docente orientador: Silvio Rodrigues Marques Neto

RESUMO
A depressão é uma doença comum e incapacitante, que afeta mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, associada à prejuízos na capacidade 
cognitiva dos pacientes e responsável pela redução dos parâmetros relacionados a saúde e qualidade de vida. A prevalência da depressão gira em 
torno dos 15 a 20%, sobretudo em idosos, pacientes com doenças cardiovasculares e em estudantes da área da saúde. Além disso, são mais 
frequentes em pessoas do sexo feminino, cujo índice varia de 1,5 a 3 vezes mais altos que no do masculino; tendo início predominantemente na 
adolescência. A prevalência de transtorno depressivo (TD) em 12 meses na Pesquisa Mundial de Saúde Mental (World Mental Heath) variou de 2,2% 
no Japão a 10,4% no Brasil (especificamente na Cidade de São Paulo), fato este que coloca o Brasil como o principal responsável pelo desenvolvimento 
desta doença mundialmente. Dentre os principais mecanismos fisiológicos envolvidos com o TD encontram-se a menor atividade cerebral do fator 
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-adrenais (HPA) bem como a disfunção autonômica (aumento da 
atividade simpática). Esses fatores acarretam sintomas mais pronunciados em pessoas sedentárias do que em pessoas ativas fisicamente, o que 
incentiva o investimento em terapias adjuvantes. Neste sentido, muitos estudos têm demonstrado que os exercícios físicos regulares podem ser 
adotados como aliado ao tratamento da depressão e seus efeitos podem se estender além das melhorias relacionadas à saúde mental, contribuindo 
para incremento da aptidão física relacionada à saúde e redução de fatores de risco associados ao sedentarismo. no entanto, ainda não está claro qual 
dose resposta ideal para alcançar respostas satisfatórias a curto e longo prazos. por este motivo, o presente projeto tem como objetivo investigar os 
efeitos de diferentes tipos de exercícios físicos com sobrecargas equalizadas nas respostas metabólicas, cardiovasculares e nas escalas psicoafetivas 
em pacientes com depressão.
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Aluno: Luisa de Lima Wyatt Curso do aluno: EDUCAÇÃO FÍSICA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: FATOR CASA NO FUTEBOL: IMPACTO DA AUSÊNCIA DE TORCIDA SOBRE O DESEMPENHO DOS CLUBES DAS GRANDES LIGAS

Docente orientador: Paulo Estevão Franco Alvarenga

RESUMO
Introdução: O fator casa já foi estudado em diversas modalidades esportivas e pode ser entendido como a vantagem que o time mandante leva sobre 
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UNESA



o visitante durante uma partida ou evento esportiva. Diversos são os fatores que podem induzir a está vantagem, contudo o apoio do público local é o 
mais relevante e que afeta a tomada de decisão de árbitros e jogadores. Entre todas as modalidades esportivas, o futebol é aquela com o maior 
número de investigações sobre a vantagem que o fator casa pode exercer para o resultado daquela partida. No entanto, devido a pandemia vigente do 
COVID-19 eventos esportivos estão sendo realizados sem público devido ao lockdown, deste modo temos a oportunidade única de avaliar o 
comportamento do fator casa no futebol com a ausência de torcida. Objetivo: o presente projeto propõe-se a comparar e analisar o desempenho do 
fator casa no futebol com e sem torcida. Metodologia: serão analisadas as principais ligas de futebol do mundo entre as temporadas de 2010 a 2021. 
As ligas selecionadas serão selecionadas por país sendo eles: Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, França e Itália. Deste modo, 
serão coletados os dados de pontos marcados como mandante e visitante e números de: vitórias, empates, derrotas, gols marcados e gols sofridos 
durante toda a temporada como mandante e visitante. Além disso, os dados de média de público de cada time como mandante também serão 
utilizados para as análises posteriores. Análise de dados: o fator casa é definido como a porcentagem de uma variável x em jogos como mandante em 
relação ao total. Assim, sendo estabelecido como existente quando > 50%. O fator casa será calculado para todas as variáveis. Um teste T-student para 
amostras independentes será calculado para comparar as variáveis pontos marcados como mandante, aproveitamento como mandante, número de 
vitórias, empates, derrotas, gols marcados e gols sofridos como mandante entre as temporadas com e sem torcida. Adicionalmente, uma regressão 
linear múltipla será testada para verificar o nível de associação entre a presença/média de público para as temporadas com público e as medidas de 
desempenho.

Aluno: Clelvis Marcelino Sant' Anna da Silva Curso do aluno: EDUCAÇÃO FÍSICA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo Marcos Oliveira Teixeira Curso do aluno: EDUCAÇÃO FÍSICA Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: APLICAÇÃO DA LUDOTERAPIA NO COTIDIANO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS E A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM 
PERÍODO DE PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Docente orientador: Sueli Maria Refrande

RESUMO
O presente estudo justifica-se em mostrar a importância do lazer no âmbito hospitalar, onde a criança se encontra em um ambiente diferente do seu 
habitual e longe das suas interações sociais através das atividades lúdicas. A proposta do trabalho é de investigar como o brinquedo terapêutico 
poderá contribuir com os profissionais da equipe multiprofissional na realização dos procedimentos hospitalares infantil e como poderá intervir 
positivamente no enfrentamento da ewcriança diante do novo coronavírus, mesmo diante dos avanços da tecnologia, do desenvolvimento de diversas 
técnicas e aparelhos especializados no cuidar da criança hospitalizada. Questão norteadora: Qual benefício da atividade lúdica no processo do cuidado 
realizado pela equipe multiprofissional a criança hospitalizada? Objetivos geral e específicos: Pontuar a importância da Ludoterapia para o 
desenvolvimento e bem estar da criança hospitalizada; Caracterizar os benefícios que a Ludoterapia tem no desenvolvimento psicossocial da criança; 
Orientar a equipe multiprofissional como inserir a ludoterapia no dia a dia da criança em período de pandemia do novo coronavírus. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura do tipo descritivo com abordagem qualitativa. Segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011, p.127), a 
revisão integrativa vem a ser “uma abordagem que permite a inclusão de estudos que adotam diversas metodologias (ou seja, experimental e de 
pesquisa não experimental)”. Ela é desenvolvida em seis etapas consecutivas, a saber: a primeira etapa remete a identificação do tema. Na segunda 
etapa, recomenda a busca e seleção dos artigos, que comporão as discussões do estudo. Será realizado uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 
e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), nas seguintes bases de dados: Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literatura Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), descritores e operador booleano AND 
em um recorte temporal de 05 anos (2017 a 2021), utilizando a estratégia PICO: P: população/pacientes (crianças); I: intervenção (aplicação da 
Ludoterapia no cotidiano de crianças hospitalizadas e a importância da qualificação multiprofissional); C:comparação/controle (não se aplica); O: 
desfecho/outcome (resultado): Como critérios de inclusão artigos com textos completos disponíveis na íntegra e critérios de exclusão artigos fora da 
temática e duplicados. A terceira etapa, indica a seleção e amostragem do material. demonstrando o trajeto de buscas. Na quarta etapa avaliará os 
estudos selecionados. A quinta etapa se refere à discussão dos resultados da pesquisa. A sexta etapa remete a síntese de ideias e as discussões.

E-mail: refrande.sueli@estacio.br
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Título: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS PARA O ESTUDO INTERATIVO DA BIOQUÍMICA

Docente orientador: Natália Aguiar Brittes Tinoco Pinto

RESUMO
A disciplina de Bioquímica aborda diversos campos de atuação dos profissionais da saúde, sendo uma cadeira com o perfil multidisciplinar extremante 
importante para a formação destes profissionais. Apesar da bioquímica ser uma disciplina fundamental para cursos da área da saúde, o entendimento 
e o aprendizado do conteúdo pelos discentes não é eficiente por conta da quantidade de conceitos e a grande barreira existente entre a química e os 
alunos. Diante deste contexto a inovação no ensino/aprendizado da Bioquímica se faz necessário, e a utilização de jogos digitais torna-se uma 
ferramenta atraente para auxiliar a suprir as lacunas existentes. A utilização dos jogos é uma estratégia para estimular a aprendizagem de maneira 
lúdica, favorecendo a fixação de conceitos, desenvolvendo capacidades e competências, bem como promover uma maior motivação para o estudo. 
Tendo em vista a evolução das tecnologias, a acessibilidade em todas as classes sociais e setores da sociedade, e a grande utilização delas em nosso 
dia a dia, o emprego destas ferramentas para o ensino-aprendizado se torna uma grande aliada. A incorporação da tecnologia juntos aos jogos 
didáticos se torna uma ferramenta poderosa no ensino-aprendizado, uma vez que une as características intrínsecas dos jogos (desafio e colaboração) 
com a dinamicidade das novas tecnologias. Este trabalho tem por objetivo elaborar jogos digitais para promover o ensino e o aprendizado do 
conteúdo da disciplina de Fundamentos de Bioquímica de forma a promover a fixação do conteúdo, bem como demonstrar a importância desta 
cadeira na formação e atuação profissional dos alunos do curso da saúde. Para a construção dos jogos serão definidos os principais tópicos dentro de 
cada temática (Biomoléculas e aplicação da Bioquímica no nosso dia a dia), seguindo de um levantamento bibliográfico sobre o tema escolhido. A 
seguir será realizado uma pesquisa dos softwares desenvolvedores/autoria de games mais utilizados, elencando as principais características para a 
determinação do software a ser utilizado. Após a escolha do tema e do software será realizada a prototipação e a implementação. Caso seja 
necessário serão criados desenhos manualmente, seguido de digitalização e posterior vetorização no Microsoft Paint 3D. Os jogos desenvolvidos irão 
incorporar a facilidade de aprendizado, eficiência da utilização, facilidade de lembrança e pequena exposição a erros.

E-mail: nataliaabtinoco@gmail.com
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Título: DISTURBIOS DE ANSIEDADE NOS DOCENTES E DISCENTES DOS CURSOS DE ENFERMAGEM DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19.
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Docente orientador: Ana Claudia Moreira Monteiro

RESUMO
O mundo tem sido assolado por uma pandemia de uma doença de grande potencial de morbimortalidade, e traz efeitos nocivos à saúde, tem 
comprometido os mais variados aspectos socioeconômicos, culturais e epidemiológicos da vida diária da população em geral. Justificativa: A pandemia 
da COVID-19 é uma calamidade global e um dos maiores percalços que a humanidade está confrontando, sem conhecer ainda o grau de afetação nos 
diferentes aspectos da vida Todas estas mudanças nas rotinas das pessoas originaram preocupações, angústias e incertezas quanto ao momento atual 
e ao futuro criando um sofrimento psíquico permanente. Estes aspectos têm consequências na saúde mental da população podendo causar alterações 
psicoemocionais como ansiedade, depressão, estresse, distúrbios de sono e ainda, piorar os transtornos psiquiátricos existentes em determinados 
segmentos da população, que se torna vulnerável ao se deparar com esses fatores, somado à falta de recursos humanos na rede de saúde mental para 
a atenção psicológica. Dentre esses grupos populacionais, estão os profissionais da saúde, que podem ter maior impacto na sua saúde mental durante 
e pós-pandemia. Nesse grupo uma categoria com alta fragilidade corresponde aos docentes e discentes dos cursos de graduação em enfermagem, os 
quais estão experimentando situações específicas como dificuldades no acesso e continuidade nos processos formativos práticos, a insegurança da 
finitude da crise e a volta de uma “normalidade”, a adequação a um ensino remoto em detrimento do ensino presencial prático, o medo de enfrentar 
serviços de saúde precários ao final de sua formação, além de novas necessidades de aprendizagem, enquanto enfrentamentos de emergências em 
saúde pública. Objetivo geral: Analisar os fatores psicoemocionais como a ansiedade pode influenciar na adaptação dos docentes e discentes de 
enfermagem das instituições de ensino superior durante a pandemia da COVID-19. Objetivos específicos: 1. Caracterizar o perfil sociodemográfico e 
psicossocial de docentes e discentes do curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense Campus Rio das Ostras e da Universidade Estácio 
de Sá Campus Macaé, Niterói e Nova Friburgo durante a pandemia da COVID-19; 2. Conhecer as diferentes estratégias de adaptação da comunidade 
acadêmica referida, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.Metodologia proposta: Estudo longitudinal prospectivo, de abordagem mista 
(quali-quantitativo), a ser desenvolvido com docentes e discentes do curso de Enfermagem de instituições de ensino superior, a fim de acompanhar e 
analisar variáveis relacionadas a ansiedade no processo de adaptação desta população durante a pandemia da COVID-19. O estudo terá três ondas de 
coleta de dados através do envio de um questionário online enviado por e-mail institucional dos docentes e discentes e para as mídias sociais dos 
mesmos. Um teste piloto será efetuado antes da primeira onda permitindo fazer os ajustes necessários. A análise dos dados será realizada em duas 
fases, uma descritiva-inferencial dos dados quantitativos e uma análise dos discursos correspondente aos dados qualitativos. Finalmente, identificar e 
analisar estes fatores poderá contribuir para compreender o contexto e a vivência desta situação a fim de traçar estratégias de enfrentamento.
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Aluno: Fabiana da Costa Lacerda Fabio Curso do aluno: ENFERMAGEM Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: IMPLANTAÇÃO DA LIGA DE ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA NA ENFERMAGEM (LAASCENF): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS 
DISCENTES DIRETORES.

Docente orientador: Karla Cristina da Silva Souza

RESUMO
As mudanças de cenário no país no campo político, ambiental, cultural socioeconômico e mundial, aumentaram a urgência de uma formação que 
amplie habilidades, competências, análise e formação de senso crítico, onde os futuros profissionais possam exercer a cidadania dentro das reais 
necessidades enfrentadas pela população. Sabendo da complexidade que envolve o sistema de saúde e toda a sua dimensão, se faz necessário que as 
práticas integradas superem a visão disciplinar para que dessa forma, o acadêmico tenha consciência de que para entender e atender a dimensão 
saúde é necessário compreender o processo saúde e doença, a realidade que se está inserido e vários outros aspectos de diferentes áreas que se 
relacionam a temática. A Liga Acadêmica tem a função de ampliar essas habilidades, estimular a análise e a crítica de forma integrada, valorizando a 
multi e interdisciplinaridade e a atuação profissional abrangente. Se tratando de saúde pública e suas necessidades ampliadas, o Projeto da Liga de 
Atenção à Saúde Coletiva na Enfermagem (LAASCENF) além de caráter humanístico, viabiliza a formação integrada e valoriza a troca de saberes entre 
universidade e comunidade. O objetivo deste estudo é relatar a experiência dos discentes do curso de Enfermagem do Campus Norte Shopping na 
implantação e consolidação da Liga Acadêmica em Atenção à Saúde Coletiva na Enfermagem. Quanto à metodologia, será um estudo qualitativo, 
descritivo, do tipo relato de experiência acerca da implantação e consolidação da Liga Acadêmica de Atenção à Saúde Coletiva na Enfermagem. A 
participação dos membros diretores da LAASCENF nos eventos científicos do curso de Enfermagem do Campus Norte Shopping e as experiências 
vivenciadas durante o projeto de Extensão Universitária serão descritas no desenvolvimento do caminho metodológico da pesquisa, bem como a 
criação de uma fonte de referência futura para novas gestões e outras Ligas que venham a ser fundadas no Campus. Espera-se, por meio da Liga 
Acadêmica, criar oportunidades de aprendizagem para os membros, proporcionar um contato direto entre educadores, profissionais, alunos e 
comunidade através da troca de saberes e experiências advindas das discussões, palestras e minicursos colaborando, dessa forma, para a formação de 
profissionais de enfermagem comprometidos com a realidade social.
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Aluno: Aline de Oliveira dos Anjos Curso do aluno: ENFERMAGEM Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: PERFIL DAS NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INFANTIL REGISTRADAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO, RIO DE 
JANEIRO, 2015 A 2020.

Docente orientador: Priscilla Duarte Soares Correa

RESUMO
A violência é um problema global de saúde pública. As crianças e os adolescentes, pelo período característico de desenvolvimento em que se 
encontram, são descritos como as vítimas mais vulneráveis à violência; as consequências advindas da sua exposição são, muitas vezes, irreversíveis e 
resultam em danos físicos e psicológicos, além de prejuízo ao crescimento, desenvolvimento e maturação. Os casos de violência infanto-juvenil 
ocorrem independentemente de raça, classe, religião ou cultura, embora existam fatores socioeconômicos, demográficos e relacionados à família que 
se associam ao maior risco de violência na infância. No Brasil, o conhecimento sobre a dimensão da violência nos serviços de saúde ainda é escasso, 
desconhecendo-se a frequência dos casos de violência contra crianças e adolescentes, pois a prática de notificação ainda está desigualmente 
implantada. Pouco se conhece sobre o contexto político e institucional e os padrões adotados para a sua efetiva operacionalização nos diferentes 
estados. Tampouco se conhece amplamente seus fluxos e qual a mobilização de recursos efetivamente desencadeados pela notificação compulsória 
realizada pelos profissionais de saúde. A adoção de padronização nas informações, como a construção de banco de dados e sistemas de informação 
sobre as situações de violência, torna-se relevante, pois permite monitorar o problema, emitir relatórios periódicos e atuais com agilidade, além de 
produzir informações confiáveis e oportunas. Para as autoridades, profissionais e cidadãos que lidam com situações de violência, o acesso à 
informação significa a possibilidade de salvar vidas, fazer valer direitos e garantir a integridade física e psicológica dos afetados. Nessa perspectiva, o 
presente artigo tem o objetivo de descrever o perfil das notificações das violências sofridas pelas crianças no Brasil no período de 2015 a 2020. Assim, 
esta análise poderá contribuir para a sensibilização sobre o problema e para a implementação de políticas públicas para o seu enfrentamento, além de 
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apoiar a prevenção da violência a esta classe tão vulnerável

Aluno: Isabela Sant'Anna de Farias Curso do aluno: ENFERMAGEM Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: AVALIAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS COM MEDICAMENTOS EM PACIENTES COM DOENÇAS INFECCIOSAS

Docente orientador: Eduardo Corsino Freire

RESUMO
O relatório "Errar é humano” estimou que 44.000 a 98.000 pacientes morram devido a erros evitáveis nos hospitais americanos a cada ano. Indivíduos 
hospitalizados recebem assistência complexa e eventos adversos com medicamentos (EAM) são os que ocorrem com maior frequência. O 
farmacêutico clínico é uma barreira de segurança que minimiza tais riscos. Porém, disponibilizar número suficiente de farmacêuticos para atender à 
carga de trabalho cada vez mais elevada com qualidade e segurança é um desafio, e conhecer os eventos adversos com medicamentos, bem como 
entender quais são os mais graves, mais frequentes e em que tipo de pacientes ocorrem pode ser um conhecimento valioso para otimizar a atuação 
de farmácia clínica, no sentido de favorecer a seleção de pacientes mais vulneráveis. JUSTIFICATIVA: Em 2011, pesquisadores propuseram um escore 
de risco para pacientes com necessidades de acompanhamento pelo farmacêutico clínico. Os preditores de risco utilizados nesse estudo não se 
mostraram viáveis para os pacientes internados do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI, numa tentativa de utilização pelo Núcleo 
de Segurança do Paciente. Todos os pacientes avaliados ficaram entre moderado a alto risco, indicando que todos os pacientes fossem atendidos pela 
farmácia clínica, se contrapondo com a necessidade de racionalização dos serviços clínicos farmacêuticos. Justifica-se então o conhecimento de 
eventos adversos relacionados com a prescrição de medicamentos, bem como as características da população acometidas, a fim de subsidiar a prática 
de seleção de pacientes pela farmácia clínica aplicada em unidades de infectologia. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é descrever e classificar os 
eventos adversos relacionados com medicamentos nos pacientes internados na enfermaria do INI. Métodos: Trata-se de um estudo de segmento 
observacional com seleção sequencial dos participantes (2019-2020). Serão considerados como desfecho Incidentes prevenível pela atuação do 
farmacêutico clínico. Serão selecionados consecutivamente pacientes portadores de doenças infecciosas, admitidos na enfermaria do INI que não 
tenham recebido atendimento do farmacêutico clínico. Para ser incluído no estudo o participante deve ter sido internado na enfermaria durante o 
período de inclusão, ter 18 anos ou mais e consentir a participação. Serão critérios de exclusão: permanência menor que 24h; ausência de uso de 
medicamentos durante as primeiras 48h de internação; pacientes que internaram diretamente na UTI sem passagem pela enfermaria; pacientes 
transferidos da UTI para enfermaria. serão considerados como desfecho os incidentes de gravidade média a muito alta, relacionados a erros na 
prescrição. Serão incluídos como desfechos: Prescrição de medicamentos com interações, erro de dose, erro posologia, erro de diluição, erro de via de 
administração, erro de concentração, erro de infusão, erro de tempo de tratamento, erro de aprazamento, erro de indicação, falta de prescrição de 
medicamento, erro de tempo de infusão, erro de veículo, além de duplicidade de prescrição) incluindo os que foram identificados (corrigidos ou não) 
pelo profissional da farmácia. Todos os dados coletados serão digitados e armazenados no programa RedCap. O plano de análise consistirá nas 
seguintes etapas: inspeção dos dados; codificação de eventos; especificação da correlação do eventos. Resultados esperados: Descrição e classificação 
dos eventos adversos relacionados com medicamentos clinicamente significantes e sua correlação com as características dos pacientes atendidos em 
unidade de infectologia.
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Título: COMPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO FÍSICO QUÍMICA DE XAROPE DE GUACO (MIKANIA GLOMERATA) CASEIRO X INDUSTRIALIZADO

Docente orientador: Bárbara Costa Antunes da Rocha

RESUMO
Nas últimas décadas, foi observado no mundo um aumento da utilização de medicamentos de origem natural, isso se deve, em parte, ao maior 
interesse da população na busca de novas terapias naturais e para atender às demandas da saúde da população. Com isso, houve um aumento da 
utilização das tinturas pela população brasileira e a busca por tratamentos alternativos, com uma concepção mais natural. Dentre as tinturas mais 
utilizadas destacam-se o Guaco (Mikania glomerata), indicado para o tratamento de afecções respiratórias. A Mikania glomerata pertence à família 
Asteraceae, conhecida popularmente como Guaco. É uma planta de pequeno porte, subarbustivo e de hábito trepadora, possui uma grande variedade 
de espécies. É encontrada distribuída, principalmente, nas regiões tropicais montanhosas da América do Sul e no Brasil. Possui como compostos 
químicos majoritariamente as cumarinas, diterpenoides, fenilpropanoides, triterpenos, esteróis e os óleos essenciais. A cumarina e o ácido caurenoico 
(diterpeno) são os principais responsáveis pelas ações farmacológicas da M. glomerata e este diterpeno parece apresentar ação antimicrobiana contra 
Staphylococcus aureus e S. epidermidis. O estudo químico do guaco mostra as seguintes substâncias isoladas: cumarina (1,2-benzopirano), ácido 
kaurenóico, ácido cinamolglandiflóroco, estgmasterol, friedelina, lupeol e siringaldeído.Essa espécie encontra-se comercializado e industrializado 
principalmente na forma de tintura e extrato fluído , incorporado a xaropes para tosse e associações. Em relação à regulamentação das plantas 
medicinais e seus derivados, esta é feita pela a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), que tem como papel proteger e promover a saúde da 
população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviço e participando da construção de seu acesso. Deste modo, este trabalho busca 
avaliar a qualidade de xaropes fitoterápicos caseiros e industrializados, no que se refere a testes físico-químicos (densidade, viscosidade e pH )e 
legislação. Para isso, será produzido xarope de guaco no laboratório universitário seguindo o preconizado na Farmacopéia Brasileira. Também será 
verificado a rotulagem das 3 amostras de xaropes industrializado de fabricantes diferentes frente as informações necessárias conforme RDC 71/09. 
Para determinar a viscosidade será utilizado um Viscosímetro de alumínio tipo copo ford de pedestal. A viscosidade será calculada a partir das médias 
dos tempos de escoamento. Para determinar a densidade será medido 50mL da amostra em uma proveta de 50mL, previamente tarada, e pesar na 
balança analítica. A densidade será calculada a partir da Equação:D = m / V (g/mL). Para determinação Potenciométrica do pH será utilizado um 
peagâmetro digital, onde as leituras serão verificadas sem diluição das amostras. Também será feito Determinação Colorimétrica do pH utilizando as 
fitas indicadoras de pH, marca Macgerey-Nagel (MN), que vão ser submersas por 3 segundos nas amostras sem prévia diluição.
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Título: CONHECIMENTO E USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS ENTRE UNIVERSITÁRIOS DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE

Docente orientador: Hian Carlos Ferreira de Sousa

RESUMO
A origem do conhecimento humano sobre as virtudes terapêuticas das plantas confunde-se com a própria história da humanidade. O homem primitivo 
dependia fundamentalmente da natureza para sobreviver, utilizando-se principalmente das plantas medicinais para curar-se. O Brasil se destaca por 
ser o país com maior número de espécies de plantas vasculares no mundo, com mais de 35.000 espécies nativas descritas e das quais cerca de 50% são 
endêmicas. Um dos marcos regulatórios nacional foi institucionalização da fitoterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com a publicação da Política 

E-mail: hian.sousa@estacio.br

UNESA



Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) em 2006. Diversos profissionais da área da saúde são prescritores legais de 
medicamentos fitoterápicos, como cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico e nutricionista. Para a prescrição de 
fitoterápicos é necessário que exista um domínio sobre um vasto conhecimento acerca das plantas medicinais, tais como: efeito terapêutico, 
dosagem, posologia, duração do tratamento, forma de apresentação, efeitos adversos, interações medicamentosas e nutricionais. A partir de estudos 
etnofarmacológicos torna-se possível conhecer os hábitos e costumes das populações, subsidiando ações ou atividades em prol do uso racional e 
seguro das plantas medicinais. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar o conhecimento e uso de plantas medicinais e fitoterápicos entre 
universitários de cursos da área da saúde, subsidiando o desenvolvimento de ações de assistência baseada no uso racional, bem como conhecer a 
riqueza botânica usada para fins medicinais. O instrumento utilizado para a coleta das informações será um questionário online autoaplicado com 
questões relacionadas a dados demográficos, sociais, acadêmicos, bem como aos conhecimentos dos estudantes relacionados ao uso de plantas 
medicinais e fitoterápicos, incluindo informações sobre a origem do conhecimento dos participantes, forma de preparo, nome popular e partes da 
planta utilizada, assim como sobre a situação (patológica e/ou preventiva), dentre outros. Posteriormente, as plantas medicinais citadas pelos 
entrevistados serão identificadas à nível de família botânica, gênero e espécie a partir da consulta de bibliografias especializadas. Para a análise dos 
dados, utilizaremos o software Microsoft Excel para análise estatística. Além da confecção de gráficos e tabelas.

Aluno: Kevin William Santana Gomes Curso do aluno: FARMÁCIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliete Cordeiro Leal Curso do aluno: FARMÁCIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: COVID-19 E BIOINFORMÁTICA: AVALIAÇÃO DO PERFIL FARMACOCINÉTICO E TOXICOLÓGICO DE MOLÉCULAS ANTI-SARS-COV-2 EM AMBIENTE 
COMPUTACIONAL

Docente orientador: Juliana Silva Novais

RESUMO
O primeiro caso da doença do novo coronavírus (COVID-19) foi identificado na cidade Wuhan, na China e desde então, o SARS-CoV-2 provou seu 
potencial pandêmico com milhares de pessoas infectadas mundialmente. A evolução grave da COVID-19 caracteriza-se por um quadro de síndrome 
respiratória aguda grave, gerado por pneumonia que, em muitos casos, requer intervenção com ventilação pulmonar mecânica. Atualmente a 
utilização de antivirais específicos contra SARS-CoV-2 ainda não é uma realidade. As estratégias terapêuticas atuais envolvem o reposicionamento de 
fármacos e pesquisas têm sido realizadas para a prospecção de novas moléculas, de origem natural ou sintética, que possam atuar no tratamento da 
COVID-19. Para além da avaliação do efeito direto dessas moléculas contra SARS-CoV-2, faz-se necessário uma análise criteriosa do perfil ADMET 
(Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade). Estes parâmetros farmacocinéticos e toxicológicos devem ser levados em conta já que 
podem interferir diretamente sobre as fases pré-clínicas e clínicas das pesquisas de moléculas anti-SARS-CoV-2. Nesta perspectiva, a aplicação de 
estudos em ambiente computacional (in silico) é uma ferramenta cada vez mais utilizada pela comunidade científica, pois permite um melhor 
planejamento de compostos bioativos, combinando conhecimentos multidisciplinares de informática, biotecnologia, química e biologia. Sendo assim, 
o objetivo deste projeto é analisar o perfil farmacocinético e toxicológico, em ambiente computacional, de fármacos reposicionados e moléculas 
inéditas com atividade anti-SARS-Cov-2. A triagem dos fármacos e moléculas candidatas será realizada a partir de levantamento bibliográfico nas 
plataformas de busca Scielo e Pubmed. Após a seleção, a avaliação dos parâmetros físico-químicos (massa molecular, lipofilicidade, número de 
doadores e aceptores de hidrogênio e área de superfície polar) farmacocinéticos (permeabilidade em células caco-2, absorção intestinal, interação 
com glicoproteína p, capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica e interação com citocromo P-450) e toxicológicos (hepatotoxicidade, 
mutagenicidade e cardiotoxicidade) serão realizados através dos programas SwissADME e pkCSM. 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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Título: CUIDADOS FARMACÊUTICOS VOLTADOS PARA PORTADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES COM CRIAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL DE 
CONTEÚDO CIENTÍFICO ACERCA DO TEMA E ORIENTAÇÃO À COMUNIDADE.

Docente orientador: Luiza Villarinho Pereira Mendes

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) são as primeiras causas de morte no mundo(Krauskopf, 2019) com 17 milhões de mortes/ano(OPAS, 2017). No 
Brasil é a principal causa de morte desde 1960 e é o maior motivo de internação hospitalar(Brant, 2017) gerando um custo de R$ 56,2 bilhões por 
ano(Stevens et al., 2018). Medidas educativas e farmacológicas tem sido pautadas nos itens: IMC, tabagismo, dieta, atividade física, pressão arterial, 
níveis de colesterol e glicemia(Lioyd-Jones e Gaye, 2018; Benseñor e Lotufo, 2019). Na prevenção primária, evitam as DCV, em indivíduos portadores 
reduzem as complicações (Younus et al., 2016). Dada a relevância tanto em saúde pública quanto economicamente, profissionais da saúde tem atuado 
nesse eixo. O farmacêutico em especial, atua no acompanhamento farmacoterapêutico, identifica interações medicamentosas, educa o paciente, 
desenvolve responsabilidade no auto cuidado(Ribeiro, 2020) e diversos estudos mostram que inserir alunos no âmbito da assistência, promovendo 
formação pautada nas experiências disfrutadas ao longo do curso é benéfico (Pereira et al., 2012). Justificativa: Pacientes portadores de DCV possuem 
necessidades farmacológicas e educativas. O curso de farmácia agrega conhecimento das terapias e das medidas educativas. Dessa forma, é 
necessária a inserção dos graduandos nessa temática, realizando seminários de estudos científicos e em campo prestando cuidados farmacêuticos. O 
objetivo é trabalhar com os alunos o enfretamento do alto índice de DCV, através de discussões de artigos científicos, criação de redes sociais com 
publicação de conteúdo, ações em campo de conscientização para a comunidade e orientação aos indivíduos com doenças cardiovasculares. 
Metodologia: 4 alunos selecionados do curso de farmácia no Campus Centro I- Presidente Vargas debaterão e apresentarão artigos científicos duas 
vezes por semana na forma de seminários para munir os estudantes de informações. As informações serão compartilhadas em redes sociais criadas e 
abastecidas pelos próprios alunos. Serão ministradas palestras para comunidade acadêmica e desenvolvidos estudos via recrutamento de informações 
por questionários. No campus os alunos prestarão serviços de orientação à população, realizando aferição de pressão arterial, glicemia e IMC onde 
trabalharão estratégias educativas. Em tempo, realizarão campanhas diversas, a respeito de problemas como câncer de mama, próstata, prevenção ao 
suicídio, importância das vacinas. Os alunos compartilharão suas experiências e dados no congresso RIOPHARMA e o VIII Fórum de Extensão da 
UNESA. Viabilidade: O trabalho contará com a infraestrutura do Campus, incluindo um Consultório de Atenção Farmacêutica onde poderão realizar 
aferição de pressão arterial e glicemia. Os equipamentos estão previstos para trabalho dentro do consultório. Metas: Pretende-se a publicação de 
artigos de revisão bibliográfica na temática de doenças cardiovasculares e cuidados farmacêuticos. Além disso, estabelecer a prática de Atenção 
Farmacêutica como serviço prestado pelo curso de Farmácia do campus Centro I- Presidente Vargas. Impacto social e Abrangência geográfica: Cerca 
de 32 % da população brasileira, o equivalente a 36 milhões de indivíduos, têm hipertensão arterial, e apenas 50% desse total promovem os cuidados 
para controle. No Rio de Janeiro 30,7% da população tem diagnóstico médico de hipertensão arterial (Ministério da Saúde, 2018). Nos arredores do 
Campus Centro I – Presidente Vargas, residem cerca de 41.000 pessoas (IBGE, 2010). Além dos trabalhadores que transitam diariamente pela região. 
Com a instauração dos serviços de aferição da pressão arterial e glicemia e estratégias educativas no Campus, parte dos trabalhadores e/ou residentes 
usufruirá dos cuidados farmacêuticos, além de serem atingidos pelas campanhas de conscientização e das informações confiáveis publicadas nas redes 
sociais.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE NANOCÁPSULAS CONTENDO GALECTINA-3 PARA O TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS NO EIXO INTESTINO-FÍGADO-
CÉREBRO EM MODELO DE AUTISMO EXPERIMENTAL

Docente orientador: Mara Fernandes Ribeiro

RESUMO
Justificativa: O transtorno do espectro autista (TEA) afeta 1 em 59 crianças, das quais 70% sofrem de distúrbios gastrintestinais. Galectina-3 (Gal-3) é 
uma proteína que controla interações epiteliais no intestino delgado e grosso, estabilizando junções celulares nos enterócitos e permeabilidade 
seletiva. Animais deficientes para Gal-3 (Lgals3-/-) possuem danos na barreira epitelial intestinal e distúrbios comportamentais. Objetivos: Dessa 
forma, este projeto tem como objetivo desenvolver nanocápsulas para a incorporação de Gal-3 recombinante, a fim de estudar a eficiência da 
metodologia empregada na produção destas nanoestruturas e propor sua administração em animais Lgals3-/-, para avaliar o papel da Gal-3 na 
regulação do eixo intestino-fígado com foco na permeabilidade seletiva intestinal e alterações comportamentais associadas ao TEA. Metodologia: 
Camundongos BALB/c apresentam baixa interação social, comportamentos repetitivos (estereotipias) e malformações no corpo caloso e hipocampo, 
típicos do TEA (C57BL/6 são controles). Os animais serão suplementados com leite de vaca contendo lactose (inibidor de Gal-3) durante 7 e 60 dias em 
volume final de 600 µL/dia (3 doses) via gavagem esofágica (água como controle). Os grupos experimentais são BALB/c Lgals3+/+ água (I) e leite (II); 
BALB/c Lgals3-/- água (III) e leite (IV); C57BL/6 água (V) e leite (VI). Os grupos II, III e IV serão feitos em duplicata com administração das nanocápsulas 
por gavagem esofágica, diluídas em água ou leite. Principais análises: Microscopia óptica da emulsão para avaliar a formação da nanocápsulas; Análise 
histopatológica de intestinos, fígado, cérebro e cerebelo;, Microscopia eletrônica (transmissão e varredura) do epitélio intestinal; Citometria de fluxo 
(parâmetros hematológicos) para resposta sistêmica. O comportamento será mensurado em campo aberto e plataformas específicas para padrão de 
interação social, deslocamento e sinais afetivos. Resultados preliminares: O consumo de leite por 7 dias reduziu os níveis de Gal-3 nos enterócitos de 
BALB/c e alterou o comportamento social. Esta abordagem inovadora em pesquisa sobre autismo busca por terapias para controlar distúrbios 
intestinais e comportamentais no TEA com o uso de Gal-3 recombinante.
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Docente orientador: Vinicius Rodrigues Viana

RESUMO
Cosméticos são definidos como produtos utilizados para proteção ou embelezamento das diferentes partes do corpo. Atualmente, o mercado tem 
mostrado uma forte tendência por soluções que causem menos impacto tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. Nasce assim, o mercado 
sustentável de cosméticos voltados para produtos artesanais, naturais, orgânicos e veganos apresenta maior responsabilidade social. Entretanto, 
diversos questionamentos são lançados em relação à eficácia desse tipo de produtos. Deste modo, este projeto visa entender um pouco mais do 
cenário de cosméticos naturais por meio de testes físico-químicos e de estabilidade de algumas formulações contendo apenas ingredientes naturais. 
Inicialmente serão escolhidas formulações com diferentes ceras (Cera de Abelha e Manteiga de Karité) e a mudança no comportamento de fase por 
meio de diagramas de fase por meio da mistura dos componentes e avaliando suas características macroscópicas. Após selecionar a região de 
emulsões viscosas, as propriedades físico-químicas das formulações serão avaliadas em um estudo de estabilidade preliminar que visa observar as 
mudanças nas características organolépticas, pH e separação de fases. Determinando a melhor concentração de cada componente, a estabilidade da 
formulação escolhida será investigada em função do tempo sob diferentes condições de temperatura (Geladeira, Ambiente e Estufa) durante 60 dias. 
Também serão avaliadas as características organolépticas, pH e separação de fase para verificar a influência do armazenamento para a formulação. 
Além disso, o perfil de espalhabilidade da formulação escolhida e o oclusividade também serão avaliados. A espalhabilidade será avaliada por meio do 
método da placa paralela com pesos padrão tal como o fato de espalhabilidade, para avaliar como o tempo e as condições de armazenamento 
influênciam nesse parâmetro que é um fator importante para a aceitabilidade do produto. E o perfil de oclusividade será avaliado in vitro também 
para verificar se há uma diminuição no fator de oclusividade ao longo do tempo de estudo. Todos esses testes visam fornecer mais informações sobre 
as formulações cosméticas artesanais naturais que vem surgindo nos últimos anos e que carecem de estudos de estabilidade.
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Título: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL NO INSTAGRAM PARA PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

Docente orientador: Pamella da Silva Sampaio

RESUMO
O uso racional de medicamentos (URM) é uma atividade de grande importância dentro das Políticas Publicas de Saúde que envolvam esses produtos e 
é altamente recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (ESHER, COUTINHO, 2017). Entretanto, apenas o acesso aos medicamentos não 
garante que sua utilização será feita de forma correta. Estudos apontam que o uso irracional de medicamentos, no Brasil é um problema de saúde 
pública e grande parte desta utilização inadequada é caracterizada por polifarmácia (uso de vários medicamentos ao mesmo tempo), automedicação 
irresponsável e grande número de interações medicamentosas, o que leva ao aparecimento de reações adversas aos medicamentos (RAMs) e 
iatrogenias. Com o advento das redes sociais e a popularização da internet, muito tem-se discutido sobre o uso destas mídias como plataformas de 
divulgação em saúde e no ano de 2020, com o surgimento do novo Corona vírus e a necessidade de implantação de distanciamento social, o uso da 
internet como espaço colaborativo e de divulgação de informações em saúde se tornou uma das principais formas que diversos divulgadores 
científicos utilizaram para garantir que a população tivesse acesso a informações de qualidade sobre os mais variados temas relacionados à saúde 
pública (XAVIER et al, 2020). O presente projeto objetiva desenvolver um perfil na rede social, Instagram, para divulgar informações de fácil 
compreensão que sejam baseadas em evidências científicas sobre uso racional de medicamentos e avaliar o alcance das publicações informativas no 
perfil criado no Instagram, utilizando a ferramenta de estatísticas da própria rede social. Pretende-se através de busca bibliográfica baseada em 
evidências preparar informações sobre o uso racional de medicamentos a serem publicadas em um perfil da rede social Instagram e avaliar o alcance 
dessas publicações, utilizando a ferramenta de estatísticas da própria plataforma, que permite acesso a dados quantitativos relativos ao alcance das 
publicações feitas na rede social, mas não fornece dados relativos a identidade dos usuários da rede, o que atende a norma de exceção da Resolução 
no 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. As publicações serão divididas em cinco grandes temas e cada um será subdivido em número suficiente 
para contabilizar uma publicação por semana durante os meses de Novembro de 2021 a Março de 2022, totalizando 22 publicações. Estas 
informações serão analisadas mensalmente e organizadas em planilha do programa Excel para estratificação dos dados, possibilitando avaliar o 
impacto e alcance das publicações na rede social, desta forma será possível verificar se o perfil do Instagram tem potencial para ser utilizado como 
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uma ferramenta de divulgação em saúde sobre URM. A principal vantagem do uso dessas plataformas é a possibilidade de acessarem indivíduos de 
diversos nichos sociais, faixas etárias e locais diferentes e propiciar troca de informações no mundo todo, além do fato de serem gratuitas, facilitando 
o acesso a informações que muitas das vezes ficam centradas no mundo acadêmico, que ainda é um espaço marcado por diversas desigualdades, 
apesar da existência de medidas afirmativas de acesso, sendo desta forma possível aumentar a acessibilidade da população e garantir a 
universalização das informações (DA ROSA et al, 2020).

Aluno: Aparecida Michelle Vieira Feitosa Curso do aluno: FARMÁCIA Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: ANÁLISE DAS VARIÁVEIS CLÍNICAS E LABORATORIAIS DURANTE A UTILIZAÇÃO DA CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO EM PACIENTES COM COVID-
19 EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Docente orientador: Gabriel Gomes Maia

RESUMO
O COVID-19 é uma doença infecciosa, com alto índice de transmissão, que surgiu na China no final do ano de 2019 e se espalhou rapidamente pelo 
mundo. Essa doença em sua forma mais grave, geralmente avança para uma insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, exigindo alta concentração 
fracionária de oxigênio inspirado (FiO2) e necessitando de estratégias ventilatórias. Como opção de suporte ventilatório, está presente no mercado a 
cânula nasal de alto fluxo, que apresenta uma menor taxa de intubação e mortalidade em relação a outros métodos de oxigenoterapia. Sendo assim, é 
necessário a comprovação da eficácia da CNAF para que a mesma possa ser melhor utilizada nos hospitais pelos profissionais da saúde. Objetivo: 
Identificar o perfil clínico e laboratorial de pacientes que utilizaram o CNAF em uma unidade de terapia intensiva. Materiais e métodos: Trata-se de um 
estudo observacional, prospectivo, que seguirá as recomendações do Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE). 
O presente estudo será realizado nas unidades de atendimento específico para pacientes com COVID-19 do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas e Hospital Clementino Fraga Filho. Serão selecionados indivíduos com confirmação de diagnóstico 
de COVID-19 pelo RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction ) e com tempo mínimo de internação de 24 horas na UTI. Serão 
coletadas variáveis clínicas (sinais vitais, presença de esforço ventilatório), gasométricas e tipo de suporte de oxigenoterapia ou ventilatório não 
invasivo a cada 12 horas até 72 horas, enquanto que laboratoriais através de hemograma completo serão coletadas a cada 24 horas até 72 horas. O 
índice ROX e a coleta dos dados referentes ao uso da cânula nasal de alto fluxo (CNAF) serão realizadas a cada 12 horas até que se completem as 72 
horas do início da utilização da CNAF. Para análise estatística, as variáveis contínuas serão analisadas usando o teste t student não pareado. As 
variáveis de distribuição não homogêneas serão analisadas pelo método de Mann-Whitney U teste. Também serão utilizados a regressão linear e 
logística e a curva característica de operação receptor (ROC) para análise das variáveis no desfecho intubação.
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RESUMO
Em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus, o número de casos confirmados vem crescendo rapidamente no Brasil. Para os casos mais 
severos da doença a internação hospitalar se faz necessária, oferecendo na maioria dos casos suporte ventilatório invasivo e sedação. O tempo 
prolongado de permanência nas Unidades de Terapia Intensiva traz ao paciente diversas complicações, em especial ao sistema respiratório, diante 
disso a reabilitação pulmonar pós-COVID-19 torna-se muito importante, garantindo melhora do quadro clinico, promovendo maior qualidade de vida e 
antecipando o seu retorno às atividades de vida diária (AVD’s). Em razão ao crescente número de casos, o sistema público encontra-se com 
dificuldades para atender grande parte dessa demanda de pacientes, iniciativas como este projeto de iniciação científica são de suma importância, 
pois irão acolher esses pacientes proporcionando continuidade no tratamento. Busca realizar um estudo controlado-randomizado onde os pacientes 
selecionados serão avaliados e divididos de forma randomizada em dois grupos: grupo intervenção e grupo controle, tendo como objetivo observar os 
efeitos de um programa de reabilitação pulmonar nessa nova complicação respiratória. Poderão também ser investigadas possíveis relações entre o 
tempo de permanência hospitalar e a resposta ao programa, assim como analisarse os pacientes do grupo intervenção que fizeram o uso da ventilação 
mecânica invasiva obtiveram diferenças estatísticas relevantes em relação a resposta ao programa quando comparados aos pacientes do grupo 
controle que também fizeram o uso dessa terapêutica.Park. M, et al afirmou que pacientes com pelo menos uma comorbidade têm mais chances de 
serem hospitalizados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e indivíduos com doenças crônicas também podem desenvolver a forma mais grave da 
doença, podendo citar como as principais doenças a hipertensão, doenças cardiovasculares, hipercolesteolemia e diabetes. Em tradução livre do 
documento publicado pela Pan American Health Organizationem 2020, “é essencial começar a reabilitação precoce na UTI para promover rápida 
recuperação funcional. Alguns desses pacientes vão apresentar capacidade baixa de exercício, nível de atividade física baixo, aumento do 
comportamento sedentário, dispneia ao exercício, e baixa qualidade de vida depois da alta hospitalar”. O sistema de saúde público não consegue 
atender 100% da demanda dessa população, não proporcionando assim a continuidade do tratamento após a alta hospitalar, resultando em 
diminuição da qualidade de vida e diminuição do tempo de retorno à rotina, além do paciente possivelmente se encontrar em um quadro clinico 
importante podendo acarretar em uma nova internação.O grupo de estudo submeteu para apreciação o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá (UNESA) para atender a normas de pesquisa com humanos.
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Título: UTILIZAÇÃO DE UM NOVO DISPOSITIVO ISOCINÉTICO ORIENTADO POR SOFTWARE PARA O TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO EM 
DESMAME VENTILATÓRIO PROLONGADO

Docente orientador: Leonardo Cordeiro de Souza

RESUMO
É bem estabelecido que a ventilação mecânica induz a disfunção muscular respiratória, e esse quadro prolonga o tempo de ventilação mecânica, 
dificulta o desmame, aumenta o período de hospitalização e por fim reduz a taxa de sobrevida. De acordo com estudos prévios, o emprego de cargas 
lineares por molas para o treinamento muscular inspiratório (TMI) de pacientes com dificuldades no desmame ventilatório, apresenta resultados 
satisfatórios no que tange ao aumento de força muscular inspiratória e no sucesso do desmame. Porém em outras questões a cerca do tempo de 
permanência em ventilação mecânica, da redução de complicações, e da sobrevida ainda não estão bem esclarecidas. Assim, como justificativa deste 
projeto, acreditamos que com o emprego de um novo dispositivo eletrônico (POWER breathe K-5) para o TMI, e com um novo método de avaliação da 
força e resistência a fadiga muscular inspiratória (método TIE), possamos propiciar maior ganho de força inspiratória e resistência à fadiga muscular 
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respiratória em pacientes críticos em desmame prolongado, e assim, reduzir ou prevenir complicações hospitalares, o tempo de permanência, e a taxa 
de mortalidade hospitalar. Objetivo: Avaliar o sucesso no desmame, o tempo livre de ventilação mecânica, o ganho de força muscular inspiratória e da 
resistência à fadiga quando se emprega o treinamento muscular inspiratório (TMI) em comparação com o tratamento convencional de pacientes 
críticos em desmame ventilatório prolongado. Pacientes e Métodos: Será um ensaio clínico prospectivo, randomizado e controlado. Os indivíduos 
selecionados serão submetidos ao TMI ou ao tratamento convencional. O desfecho primário será avaliar o impacto do TMI sobre o tempo livre de 
ventilação mecânica, sucesso no desmame ventilatório. O desfecho secundário será comparar o aumento da pressão inspiratória máxima (PImáx), e 
de um novo método de avaliação da força e resistência a fadiga muscular inspiratória (método TIE) do o grupo intervenção e o controle. Resultados 
Esperados: De acordo com nossa hipótese de trabalho, espera-se que haja um melhor desempenho dos pacientes sob TMI.
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Docente orientador: Ana Luisa Rocha Mallet

RESUMO
A recente expansão das discussões acerca da Educação Médica mostra a necessidade de promover conexões artísticas que aprofundem o contato dos 
alunos com a criatividade, a subjetividade e as próprias emoções. A Medicina Narrativa1, capitaneada pela médica Rita Charon, da Universidade de 
Columbia, EUA, tem sido apresentada como uma possibilidade de desenvolvimento dessas características recorrendo a textos literários e obras das 
artes plásticas inseridas em diversos momentos da formação do estudante de medicina. O tripé clássico da Medicina Narrativa envolve três 
movimentos: atenção, representação e vinculação. A atenção consiste no foco e comprometimento que o médico necessita para ouvir e perceber o 
paciente, sendo exercitado, em classe, pela leitura atenta de textos e quadros, onde se inicia a proposta do presente estudo. O segundo movimento, 
de representação, consiste na escrita criativa a partir de prompts (“disparadores”) relacionados ao que foi apresentado e discutido. Por último, a 
vinculação, que consiste na leitura compartilhada do que foi representado. Muitos temas, emoções, que são extremamente difíceis de serem 
acessadas podem se descortinar diante desse exercício, através da utilização da arte como mediação. O encontro clínico é considerado um momento 
de criatividade que pode conectar paciente e profissional de saúde tão mais quanto melhor forem percebidas e “lidas” as sutilezas desse encontro de 
subjetividades, o que contribui para o fortalecimento de relações que reconhecem e auxiliam as questões clínicas trazidas pelo paciente. Em geral, as 
obras sugeridas como prompts não costumam trazer as especificidades do nosso país, o que muitas vezes dificulta a identificação entre os estudantes 
e a discussão de alguns temas muito particulares ao Brasil. Isso nos levou a Candido Portinari. As obras de Portinari, pintor brasileiro do século XX, 
tinham como objetivo retratar “a alma brasileira”. Sendo reconhecido como “o pintor social”, ele mostrava em cores fortes a pobreza, as dificuldades 
e as dores do povo. Justificativa: O Projeto Portinari foi iniciado em 1979 pelo filho do pintor, João Cândido Portinari, que percebeu que a maioria das 
obras de seu pai eram inacessíveis, e buscou um resgate sistemático e minucioso da vida e obra de Cândido Portinari, tentando democratizar o acesso 
a essas informações. Tendo levantado mais de 5 mil pinturas, desenhos e gravuras, bem como 25 mil documentos sobre a sua obra e vida, realizou o 
processamento digital e a excelente organização de todos os dados. O Projeto Portinari, através de seu acervo, nos fornece uma excelente fonte de 
dados, de modo aprofundado e único, sobre um pintor e poeta com forte representação do outro, sendo este outro um - sujeito ou paciente - 
brasileiro. Ainda que sua obra amplamente conhecida pelas características biopsicossociais, a associação com a Medicina só acontece pelo motivo de 
sua morte, por intoxicação por chumbo – doença conhecida como “saturnismo”2 – comum em pintores de longa data, antes da reformulação dos 
pigmentos e secantes a base do elemento. Objetivos: Elaborar correlações entre vida e obra de Cândido Portinari e a medicina centrada na pessoa, 
selecionar obras que possam ser boas disparadoras de oficinas de Medicina Narrativa, incentivar o fortalecimento da utilização de obras nacionais que 
abordem as especificidades de um paciente brasileiro. Metodologia: A metodologia do projeto consiste na leitura ativa e discussão de dois livros, 
“Catálogo Raisonné Candido Portinari” e “Poemas de Portinari”, ambos publicados e fornecidos pelo Projeto Portinari, bem como o estudo da vida do 
artista. Espera-se que, desta leitura, sejam selecionadas e discutidas as obras que possam, mais adequadamente, serem trabalhadas no ensino médico 
bem como momentos de sua trajetória de vida. A ideia é de que possamos apresentar 10 materiais de cada uma dessas três pesquisas com todo seu 
desenvolvimento para utilização no curso médico.
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Título: A OCORRÊNCIA DE FATORES COMPORTAMENTAIS SUGESTIVOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL

Docente orientador: Elizabeth Alt Parente

RESUMO
A pandemia da COVID-19 tem gerado uma série de mudanças na vida das famílias e da sociedade em geral, capazes de produzir impactos não só na 
saúde física, mas também na saúde mental. O isolamento social e as demais recomendações necessárias para prevenção e diminuição da transmissão 
da doença, modificaram o cotidiano dos indivíduos, resultando em tensão, medo, estresse e ansiedade (FIOCRUZ, 2020). O isolamento no ambiente 
familiar causa perda de referências externas e requer vigilância redobrada da organização interna, tanto no sentido de estruturação do ambiente 
doméstico, quanto do fortalecimento dos recursos pessoais e da rede familiar. (LINHARES et. al., 2020). As mudanças nos hábitos e rotinas das famílias 
podem conduzir a agravos na saúde mental de crianças, vulnerabilizadas também quanto ao risco de violências (ONU,2020). Para a população infantil 
pode ser difícil compreender o cenário pandêmico e todas as implicações decorrentes da COVID-19, principalmente nas crianças pequenas e naquelas 
com deficiências intelectuais e sensoriais. (HAUNTING, 2020). A literatura mostra claramente que casos de desequilíbrios na esfera da saúde mental 
em crianças, como ansiedade e depressão, aumentaram no período da pandemia de COVID 19 (POLANCZYK, 2020). A escassez de dados relacionando 
o avanço da doença no Brasil com o aumento da incidência de transtornos psiquiátricos, em especial depressão e ansiedade, justifica o interesse dos 
pesquisadores no desenvolvimento e aprofundamento no tema, haja vista seu protagonismo na geração do adoecimento da sociedade. Assim, este 
estudo tem como objetivo geral analisar fatores comportamentais que se relacionem à ansiedade e à depressão em crianças na faixa etária de 6 a 10 
anos durante a pandemia de COVID-19, e como objetivos específicos: identificar padrões comportamentais das crianças durante o período de 
pandemia; verificar condutas medicamentosas frente a alterações no padrão comportamental das crianças durante a pandemia; verificar condutas 
não medicamentosas frente a alterações no padrão comportamental das crianças durante a pandemia. Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, 
de característica exploratória. Os participantes serão recrutados através de chamada pública via redes sociais e deverão preencher o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, de acordo com a Resolução nº 466/12 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde – MS. Serão 
realizadas entrevistas semiestruturadas com pais e/ou responsáveis por crianças de 6 a 10 anos no período de abril a outubro de 2020, matriculadas 
em escolas públicas ou privadas, a princípio on-line, em decorrência das condições sanitárias. A amostra será determinada por critério de saturação. 
Os dados serão analisados através do método de “análise de conteúdo”. Critérios de inclusão: pais ou responsáveis por crianças entre 6 e 10 anos, 
residentes no Brasil, matriculadas em instituições de ensino públicas ou privadas. Critérios de exclusão: pais ou responsáveis por crianças com 
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transtornos psiquiátricos previamente diagnosticados e pais ou responsáveis por crianças fora da faixa etária estipulada durante a pandemia no 
período elencado (abril a outubro de 2020). Quanto ao embasamento teórico, serão utilizadas as bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), PubMed e Latin American and Caribbean Health Science Literature (Lilacs), com busca de publicações entre 2020 e 2021, no que se refere à 
pandemia de Covid19, e sobre o tema “saúde mental da criança” a partir do ano de 2014, nos idiomas português, inglês e espanhol, utilizando-se os 
seguintes descritores: “mental health pandemic”, “saúde mental da criança”, “children's mental health COVID”, “ansiedade em crianças na pandemia”, 
“depressão em crianças na pandemia”, “ansiedade e criança”, “depressão e criança”.
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RESUMO
A Atenção Primária à Saúde (APS) é um modelo de atenção à saúde utilizado como estratégia para alcançar ampliação do acesso e qualidade da 
assistência para as populações. O indicador hospitalar Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) é um instrumento de avaliação 
da APS em diversos países desenvolvidos como Canadá, Austrália e Espanha e teve uma lista construída para o Brasil, baseada no perfil epidemiológico 
do país, no ano de 2008. Diante disso, o objetivo geral do estudo é analisar a tendência das internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária à 
Saúde no Brasil e Unidades da Federação, no período de 2012 a 2021. Este estudo pretende avaliar e discutir o impacto da expansão deste modelo de 
atenção no indicador ICSAP na última década, contribuindo para o conhecimento dos gestores, educadores e estudantes de saúde sobre a avaliação 
da efetividade da APS a partir deste indicador. Para isso serão utilizados os dados das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, de 
acordo com a lista brasileira, cuja fonte de dados será o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), disponibilizado no 
sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS (Datasus). Serão construídos os coeficientes de internações por CSAP proporcionais a 10 mil 
habitantes para o Brasil e para as Unidades da Federação no período analisado. O número de equipes de Estratégia Saúde da Família no Brasil e nas 
Unidades da Federação será obtido na página do Departamento de Atenção Básica, do Ministério da Saúde (http://dab.saude.gov.br/). Além disso, 
para a avaliar a correlação entre as taxas de ICSAP e a cobertura pela ESF nos anos de estudo, serão calculados os coeficientes de correlação de 
Spearmann, por meio de regressão linear simples. As tendências serão analisadas pelo modelo polinomial, cuja variável dependente (Y) é representada 
pelas taxas de internação, e a variável independente (X) é representada pelo percentual de cobertura populacional de ESF no Brasil e nas Unidades da 
Federação entre os anos de 2012 a 2021. Espera-se obter análise de impacto para subsidiar a formulação de políticas públicas. 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
Os processos de avaliação da qualidade dos serviços, bem como da satisfação dos usuários, devem basear-se na capacidade de modificação das 
condições e práticas de atenção, gestão, educação e participação, proporcionando acolhimento, resolubilidade e longitudinalidade do cuidado. O 
cotidiano de trabalho das equipes começou a apontar para necessidade da qualidade das práticas de cuidado, que assumiram maior relevância nas 
agendas públicas. O destaque à Atenção Básica como porta de entrada e proposta de reestruturação tecnoassistencial do sistema de serviços de 
saúde, foi o fio condutor para absorver, nesse âmbito do sistema, a prática avaliativa buscando indicadores de qualidade. Dentre os parâmetros 
avaliados, destaca-se a necessidade de atuação junto às linhas de cuidado, bem como na construção de espaços de formação e inovação 
metodológica para a prática do cuidado em saúde. Na abordagem das ações diretamente voltadas para o cuidado, tem-se, de forma relevante, as 
práticas de promoção à saúde desenvolvidas no âmbito das unidades de saúde, bem como as práticas de educação e saúde desenvolvidas por meio do 
Programa Saúde nas Escolas. Este projeto busca Analisar a qualidade das práticas de cuidado para Promoção à Saúde no Brasil no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde a partir da Avaliação Externa do PMAQ-AB, e identificar diferenciais 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 II do instrumento de Avaliação Externa, 
referentes à entrevista com o profissional da unidade de saúde, abordando questões de acesso, espaços de formação, atenção integral e promoção da 
saúde. Os dados coletados serão analisados por análise descritiva, com aplicação do teste do qui-quadrado para heterogeneidade (variáveis nominais) 
e teste de tendência linear (variáveis ordinais).
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RESUMO
O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira com uma estimativa de 66.280 novos casos para cada ano do triênio 
2020-2022, conforme dados nacionais do Ministério da Saúde. Esse valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil 
mulheres anuais; com 17.763 mortes, sendo 17.572 em mulheres e 189 em homens. O termo “câncer de mama” não abrange apenas as mulheres, 
apesar de as mulheres cisgêneros serem, de fato, as mais acometidas pela doença. É preciso lembrar que o câncer de mama também atinge os 
homens em cerca de 1% dos casos, assim como a população transgênero, ainda sem dados estatísticos confiáveis; aumentando a necessidade de 
debate sobre o assunto. Ainda não se dispõe de nenhum método para a prevenção primária do câncer de mama. As estratégias para a detecção 
precoce do câncer de mama são o diagnóstico precoce e o rastreamento, contribuindo para a redução do estágio de apresentação do câncer, 
destacando-se a importância da educação da população e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos de câncer 
de mama. Desta maneira, a detecção precoce do câncer de mama está ligado, indubitavelmente, ao acesso à informação, conscientizando a 
população sobre a realização do autoexame da glândula mamária, do exame clínico realizado por profissionais e do exame de mamografia, tríade na 
qual pode se basear o rastreamento dessa neoplasia. Políticas públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil integrando o Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022. Já é sabido que estudos sobre o tema do 
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autoexame das mamas demonstraram baixa efetividade e possíveis danos associados à prática do mesmo. Entretanto, a postura atenta das mulheres 
no conhecimento do seu corpo e no reconhecimento de alterações suspeitas para procura de um serviço de saúde o mais cedo possível – estratégia de 
conscientização – permanece sendo importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A realização desse procedimento acaba alcançando 
maior importância em países onde os recursos para saúde pública são menores e o acesso a métodos diagnósticos apresenta várias barreiras, como é 
o caso do Brasil. Mais do que qualquer outra parte do corpo humano, os seios são fonte de variadas simbologias nas diferentes culturas. Órgão da 
amamentação e símbolo de feminilidade, eles também são fonte de inspiração, desejo e ternura. Na intimidade, associam-se à sexualidade e ao 
prazer. Quando expostos publicamente, podem expressar ousadia e protesto, mas também ser objeto de sensualidade e estratégias de marketing. 
Todas as pessoas do sexo biológico feminino, independentemente da idade e gênero, devem ser estimuladas a conhecer seu corpo para saber o que é 
e o que não é normal em suas mamas por meio da observação e palpação ocasionais de suas mamas, em situações do cotidiano, como por exemplo, 
durante o banho ou no momento da troca de roupa; mas sem técnicas padronizadas e periodicidade definidas.
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Título: AVALIAÇÃO CENTRAL E PERIFÉRICA DA PRESSÃO ARTERIAL NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES.
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RESUMO
Justificativa: Historicamente, a avaliação da pressão arterial (PA) como preditor de risco cardiovascular (CV) se baseia na medida indireta da PA 
periférica sistólica e diastólica convencional por esfigmomanômetros. Mais recentemente, a medida da PA central na raiz da aorta, o índice de 
amplificação e a aferição da velocidade de onda de pulso (VOP) têm sido considerados parâmetros indiretos de rigidez arterial, sendo este último o 
padrão-ouro para esta avaliação de rigidez arterial e portanto, servindo de medidas para sinalizar indiretamente a idade vascular do indivíduo, 
predizer o risco de eventos CV futuros e mortalidade. Assim, o estudo da rigidez vascular em diferentes cardiopatias poderá auxiliar não só o 
entendimento do envelhecimento vascular, como também o seu manejo. Objetivos: Realizar a análise oscilométrica, descritiva e comparativa, da 
hemodinâmica pulsátil vascular nas cardiopatias através da aferição da rigidez vascular, especialmente da VOP e descrever suas correlações 
prognósticas, através as (1) construção de um banco de dados com parâmetros obtidos na aferição da PA periférica e central, dados sócio 
demográficos e parâmetros cardiológicos, obtidos em prontuário; (2) descrição das características e parâmetros vasculares nos diferentes grupos de 
cardiopatias; (3) análise comparativa dos parâmetros vasculares obtidos com os dados disponíveis de aferição periférica convencional. Metodologia: 
Estudo transversal de avaliação de cardiopatas adultos assistidos em uma unidade terciária de atendimento cardiológico. Preenchimento de banco de 
dados através de entrevistas, análise de prontuários e exame clínico direcionado: (1) aferição de peso e altura para avaliação do índice de massa 
corporal; (2) medição dos perímetros de pescoço, de cintura e de quadril, com fita métrica inelástica apropriada para uso em saúde; (3) avaliação do 
índice tornozelo-braquial pela aferição de pressão no membro superior e inferior, utilizando-se manguito de comprimento e largura adequados; (4) 
aferição da PA em duas posições (sentado e em pé, após 3 minutos nesta posição) com registro da sua frequência de pulso em ambas as posições, 
utilizando-se manguito de comprimento e largura adequado e, (5) aferição de pressão central e periférica, análise específica de parâmetros indiretos 
de rigidez vascular. A análise da rigidez arterial é realizada simultaneamente com a verificação de PA, utilizando-se para essa finalidade um manguito 
acoplado a um equipamento validado, o ARTERIS AOP, CARDIOSⓇ. Para iniciar o procedimento faz‐se necessário que se obtenha a estabilidade na PA 
e, para isso, esta deve ser medida duas vezes. A diferença entre essas duas verificações não deve ser superior a 10 mmHg. Uma vez obtida a 
estabilidade pressórica, inicia-se a leitura do ARTERIS AOP. A PA é avaliada por três vezes, sendo a primeira aferição da medida da pressão periférica e 
as demais medidas centrais.
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RESUMO
Desde o final de 2019/início de 2020, surgiu uma nova doença, descrita inicialmente como um surto de casos de pneumonia viral em indivíduos que 
viviam na região de Wuhan, na China. O patógeno que causou este surto foi identificado como um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, e a 
doença associada foi denominada COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Devido a rápida dispersão pelo mundo, a OMS elevou a 
COVID-19 à categoria de pandemia, causado grande impacto na saúde pública e economia. No Brasil, desde o início de 2020, casos de COVID-19 vêm 
crescendo rapidamente e levando a óbito milhares de pessoas. A COVID-19 apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas, desde 
assintomáticas, ou com sintomas leves ou moderados, atingindo as formas mais graves, como síndrome respiratória aguda grave (SARS), 
tromboembolismo, sepse, falência de múltiplos órgãos, podendo levar à óbito. Embora diversos protocolos terapêuticos e vacinais estejam em 
andamento, o tratamento ainda é sintomático e a oxigenoterapia, os anticoagulantes e os corticosteroides representam as principais intervenções 
terapêuticas. Por outro lado, países tropicais e subtropicais, como é o caso do Brasil, são endêmicos para uma diversidade de outras viroses, como o 
vírus da dengue (DENV). A dengue, é uma doença viral conhecida por ser transmitida por mosquitos, Aedes aegypti e Aedes albopictus. As 
características clínicas e laboratoriais da COVID-19 e da DENV são bastante semelhantes, o que pode levar a diagnósticos incorretos e atrasos no 
tratamento do paciente. Aliado a isso, um grande surto de DENV vem sendo observado em países latino-americanos, com grande impacto na 
mortalidade. A ocorrência dessas 2 doenças infecciosas pode ter efeitos drásticos na comunidade e na economia, especialmente em países de baixa e 
média renda, como o Brasil. Em todo o mundo, a vigilância da dengue sofreu muito devido à pandemia em curso. Os testes de diagnóstico rápido 
(RDTs) estão sendo amplamente utilizados para um diagnóstico rápido, devido principalmente a facilidade e rapidez, no entanto, pode haver 
problemas com reatividade cruzada com anticorpos de outros patógenos. Sabendo que a DENV é uma doença endêmica no Brasil e visto que alguns 
trabalhos levantam a hipótese de existir algum fator protetor contra a COVID-19 em indivíduos que já tiveram DENV, é de suma importância conhecer 
a provável relação imunológica que a DENV traz contra o SARS-CoV-2, principalmente após dados indicarem que foram vistos resultados falso-
positivos para testes COVID-19 em pacientes com DENV. Portanto, este projeto tem como objetivo avaliar entre os plasmas e soros de diferentes 
grupos de indivíduos com infecção prévia pela DENV a produção de anticorpos anti-SARS-CoV-2.
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RESUMO
A estimativa de casos de câncer colorretal no Brasil (CCR), divulgado pelo INCA em 2019, é de 36.360 novos casos por ano, sendo 17.380 homens e 
18.980 mulheres. Prevê também 16.697 mortes em 2019 por CCR sendo 8.163 em homens e 8.533 em mulheres. O câncer colorretal é considerado 
um problema de saúde pública mundial. É o terceiro tipo de câncer mais incidente no mundo e a neoplasia maligna mais comum do sistema digestivo, 
além de ser a segunda causa de morte relacionada ao câncer, em ambos os sexos, em todo o mundo. Para o ano de 2018, foram estimados 1.849.518 
novos casos deste câncer, correspondendo a aproximadamente 10% de todas as neoplasias previstas e uma taxa de incidência de 19,7 por 100.000 
pessoas-ano. As taxas de incidência do câncer colorretal variam entre as diferentes regiões do mundo. As magnitudes dessa neoplasia sempre foram 
tradicionalmente mais altas em países desenvolvidos e industrializados, enquanto os países em desenvolvimento apresentavam menores taxas. No 
entanto, em muitos países que se transferiram para níveis mais elevados de desenvolvimento humano, a incidência do câncer colorretal vem 
aumentando notavelmente nos últimos 15 anos. Segundo as estimativas da International Agency for Research on Cancer (IARC) a carga do câncer 
colorretal deve aumentar quase 80% na América Latina até o ano de 2030, sendo responsável por cerca de 150 mil novos casos e 90 mil mortes. A 
prevenção e o rastreamento são eficazes e podem reduzir a mortalidade, porém existem dificuldades para sua realização que podem ser atribuídas 
aos mais diversos fatores como o custo elevado dos exames diagnósticos, as dificuldades para o estabelecimento de logísticas adequadas que 
viabilizem sua implementação, o reduzido número de centros que fazem os exames endoscópicos diagnósticos e a baixa adesão pela falta de 
conhecimento e conscientização da população. Neste contexto, o enfrentamento da mortalidade por CCR requer conhecimento das condições para 
diagnóstico precoce, além de conhecimento do perfil de mortalidade por esta causa. Desta forma o objetivo deste estudo é mapear os documentos, 
portarias e resoluções que versam sobre as orientações para diagnóstico precoce do câncer colorretal e descrever a a partir de indicadores específicos 
a mortalidade por CCR no Brasil no período de 2010 a 2019. Para tanto Serão levantados e analisados diferentes documentos que orientam quanto a 
conduta para realização de diagnóstico precoce do CCR. A analise destes documentos será feita por meio da investigação das seguintes informações: 
recomendação de idade para realização de exames, sinais e sintomas que levariam a realização de exames para diagnostico precoce do CCR, tipo de 
exame indicado. As fontes de busca dos documentos serão as páginas no Ministério da Saúde, do INCA e das Sociedades Brasileiras de Oncologia, 
Gastroenterologia e Proctologia. Além disto será feita a construção de indicadores e a descrição dos óbitos por CCR considerando as variáveis sexo, 
idade em anos, nível de escolaridade e raça/cor a partir de dados obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e dados de estimativa 
populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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RESUMO
A infecção por SARS-CoV-2 tem um amplo espectro de manifestações clínicas, de pacientes assintomáticos a envolvimento do trato respiratório 
superior, causando sintomas respiratórios leves ou até pneumonia viral grave com insuficiência respiratória e de múltiplos órgãos e, eventualmente, 
morte. A taxa de mortalidade geral da COVID-19 é estimada em 3,4%. Entretanto, dados epidemiológicos revelam idade avançada (acima de 60 anos) 
e presença de comorbidades como hipertensão, diabetes mellitus (DM), obesidade e doença arterial coronariana como fatores de risco para formas 
graves da doença e consequente maior mortalidade nesses grupos. A hiperglicemia intra-hospitalar em indivíduos não-diabéticos é reconhecidamente 
associada a um pior desfecho clínico. Entretanto seu papel na evolução da COVID-19 foi pouco estudado. Objetivos: Avaliar pacientes internados com 
diagnóstico de COVID-19 quanto à presença de DM prévio, quanto ao surgimento de hiperglicemia intra-hospitalar (não-diabéticos) e sua implicação 
prognóstica. Pacientes e métodos: Estudo observacional retrospectivo por meio de revisão de dados de prontuários. Serão revisados os prontuários 
dos pacientes internados por COVID-19 com levantamento e análise dos dados pertinentes para a pesquisa. Apenas serão incluídos pacientes com 
diagnóstico confirmado de COVID-19 de acordo com as DIRETRIZES PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19, do Ministério da Saúde, versão 
2 de 08 de abril de 2020 (MS, 2020): critério laboratorial - detecção do vírus por exame de RT-PCR ou sorologia positiva IgG e/ou IgM coletada após o 
7° dia do início dos sintomas associada a síndrome gripal (SG) ou síndrome respiratória aguda grave (SRAG); critério clínico-epidemiológico - caso 
suspeito de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso 
confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Desfecho primário: óbito; 
Desfechos secundários: necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, intubação orotraqueal, tempo de ventilação mecânica, 
acometimento por infecções secundárias, tempo total de internação. Análise estatística: Para a análise será utilizado o pacote estatístico SPSS. A 
normalidade da amostra será avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A expectativa é de que as variáveis tenham distribuição normal. Desta 
forma, serão utilizados testes paramétricos para as análises. A associação entre variáveis categóricas dicotômicas será estudada através do teste chi-
quadrado. A comparação de variáveis numéricas entre grupos será realizada através do teste T de Student’s. Será considerado estatisticamente 
significativo um p valor <0,05. Hipótese do estudo: Pacientes com DM e aqueles que desenvolvem hiperglicemia hospitalar têm um risco aumentado 
de desenvolver formas graves da COVID-19 e de evoluir para óbito pela doença.
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Aluno: Artur Tavares Pimenta Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/CNPq

Título: CASOS CLÍNICOS DE FISIOLOGIA III – APRIMORAMENTO DA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO

Docente orientador: Carmem Adilia Simões da Fonseca

RESUMO
A Fisiologia e a Fisiopatologia relacionadas aos sistemas orgânicos humanos são complexas. A construção de Casos Clínicos ou Relatos de Casos 
ilustrados é uma importante estratégia para favorecer a aprendizagem, estimulando os alunos à investigação e à contextualização dos conteúdos 
teóricos, relacionando-os à prática clínica. Este Projeto abrange os últimos sistemas orgânicos a serem pesquisados e devido aos trabalhos anteriores, 
esta experiência promove o desenvolvendo do raciocínio clínico dos acadêmicos e consolida a aprendizagem, ainda mais no contexto atual de 
pandemia e ensino híbrido. Vale ressaltar, que para o favorecimento da aprendizagem é essencial a leitura, a escrita e a análise crítica. Assim, este 
projeto visa estimular estas três 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 completo 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 dos campi Centro I e Città América, mas 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 ser a última etapa com a elaboração de casos 
clínicos ilustrados relativos aos sistemas orgânicos: nervoso e cardiovascular. Completando assim um total de 07 sistemas orgânicos, sendo que já 
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foram construídos casos clínicos relacionados aos sistemas endócrino e reprodutor (Projeto PIBIC agosto2019-julho2020: Casos Clínicos de Fisiologia – 
um importante instrumento para a aprendizagem e para o desenvolvimento do raciocínio clínico) e relacionados aos sistemas respiratório, digestório e 
urinário (Projeto PIBIC agosto2020-julho2021: Casos Clínicos de Fisiologia III – aprimoramento da aprendizagem e desenvolvimento do raciocínio 
clínico). Vale ressaltar que com todos os sistemas orgânicos sendo abordados, a possibilidade de publicação se amplia, visto que as editoras possuem 
maior interesse em publicar 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 selecionadas duas acadêmicas de medicina para a execução deste projeto e cada aluna 
ficará responsável por um dos sistemas orgânicos: nervoso e cardiovascular. Estes sistemas integram o conteúdo ministrado na disciplina Sistemas 
Orgânicos Integrados II. Os materiais didáticos produzidos serão registrados no Registro de Obras do Escritório de Direitos Autorais (EAD) da Biblioteca 
Nacional.

Aluno: Helena Ferreira Bruzzi Porto Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Marcella Alves de Menezes Bilouro Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Título: CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE INVISÍVEIS NA PANDEMIA DO COVID-19

Docente orientador: Eleny Guimarães Teixeira

RESUMO
O Brasil é o epicentro da pandemia pela COVID-19. No dia 06 de abril de 2021 havia 13.100.580 casos e 336.947 óbitos acumulados. (BRASIL, 2021). As 
disparidades regionais, acentuadas no início, pareciam configurar múltiplas pandemias; o tempo as aproximou na gravidade. Vivemos o momento 
mais crítico, com alta morbimortalidade, o 2º país no ranking de óbitos com 30% do total global (JHU, 2021). Para enfrentar esta tragédia sanitária é 
necessário um sistema de saúde estruturado. Estima-se 3.500.000 de profissionais da saúde, dos quais 2 milhões de técnicos, embora não tenham 
formação específica apoiam a equipe de saúde nos diversos setores. Um contingente expressivo que realiza tarefas no anonimato, o que os torna 
“imperceptíveis” aos olhos da equipe e da população, aqui denominados “trabalhadores invisíveis da saúde”. Precisamos conhecê-los e analisar as 
condições de trabalho e de vida. Em julho de 2020, iniciamos na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca Fiocruz (ENSP) da Fiocruz, um estudo 
qualitativo e quantitativo, com abrangência nacional no qual sou pesquisadora associada: “Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no 
contexto da Covid-19 no Brasil”, a denominada “pesquisa-mãe”. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP/FIOCRUZ em 10/06/2020 (CAAE: 
32351620.1.0000), está em fase de análise dos resultados, já parcialmente publicados. (FIOCRUZ, 2020). Em janeiro de 2021, começamos o subprojeto 
ora em curso, “Os Trabalhadores invisíveis da saúde: condições de trabalho e saúde mental no contexto da Covid-19 no Brasil”. Um estudo transversal 
com os “trabalhadores invisíveis” da saúde, pela RedCap-Research Eletronic Data Capture (coleta e gerenciamento de dados armazenados no servidor 
da Fiocruz). (FIOCRUZ, 2021). O projeto aqui proposto para o PIBIC/UNESA é uma revisão da literatura global, com trabalhadores. Dada a magnitude 
do trabalho, ele está dividido entre as três alunas, que já participam do Projeto na Rede de Colaboradores da Fiocruz. Cada uma será responsável pela 
busca, divulgação e apresentação no Clube de Revista de artigos referentes a 20 profissões. As plataformas de busca serão: Pubmed, Scielo, MEDLINE 
(Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e o Portal 
Periódicos CAPES. Os descritores serão as profissões (abaixo) e "Covid-19", "profissionais da saúde", "condições de trabalho". Serão incluídos estudos 
em português, inglês e espanhol sobre: técnicos de enfermagem, saúde bucal, farmácia, hematologia, análises clínicas, laboratório, citopatologia e 
imunobiológica, radiologia, imobilizações ortopédicas, segurança do trabalho, necropsia, nutrição e vigilância em saúde; agentes comunitários e 
indígenas de saúde; maqueiros; condutores de ambulância; do setor administrativo, operacional, limpeza e manutenção, além de outros. Não há 
despesas previstas, exceto as relacionadas à impressão, confecção de pôsteres ou outro material de divulgação. Submeteremos os resultados aos 
periódicos e congressos, nacionais e internacionais. O cronograma está no projeto de cada aluna, é síncrono, por mim revisto e aprovado.

E-mail: elenygtx@gmail.com
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Título: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS SOBRE ABORTO LEGAL ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇĀO DE ENSINO SUPERIOR 
PARTICULAR NO BRASIL.

Docente orientador: Luciana Maria Borges da Matta Souza

RESUMO
Anualmente são realizados no mundo em média 73.3 milhões de abortos que correspondem a aproximadamente 39 abortos a cada 1000 mulheres 
entre 15 e 49 anos, refletindo a estimativa de que 61% de toda gravidez indesejável resulte em abortamento (BEARAK J, 2019). Em países da América 
Latina essa taxa é de 32/1.000. Nações em desenvolvimento e com leis mais restritivas ao aborto demonstraram aumento na porcentagem da gravidez 
indesejável que resulta em aborto (SINGH S, 2018). No Brasil, onde por hora 7 mulheres são violentadas (FBSP, 2019), se faz importante a 
compreensão da temática, haja vista a ambiguidade presente no conceito de aborto legal e a definição do mesmo como crime em nossa constituição. 
A realidade da mulher como vítima da violência sexual modulou a perspectiva por detrás das políticas públicas de saúde que regulamentaram os 
serviços de aborto legal no Brasil. De acordo com o artigo 128 do Código Penal e com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
número 54, a mulher tem direito ao aborto nos seguintes casos: se a gravidez é decorrente de estupro; se a gravidez representar risco de vida à 
mulher; se for caso de anencefalia fetal, ou seja, não há desenvolvimento cerebral do feto (BRASIL, 1940). O aborto é uma das maiores causas de 
mortalidade materna no Brasil e como eixo central dessa questão se encontra a figura do profissional de saúde. Diante de tudo acima exposto e a 
relevância desse tema ser ofertado em cursos de graduação da área da saúde, trazemos como pergunta norteadora a seguinte: internos de medicina 
da UNESA conhecem aspectos gerais referentes ao abortamento legal? Onde adquiriram estas informações? Trazemos como objetivo geral da 
pesquisa analisar o conhecimento de estudantes de medicina de uma instituição de Ensino superior particular sobre o tema abortamento legal e como 
específicos identificar em que momentos do curso os estudantes de medicina receberam informações sobre o tema; verificar aspectos relacionados ao 
conhecimento sobre os conceitos, legislação, condutas e aspectos éticos frente a situação de abortamento legal e, por fim, descrever lacunas de 
aprendizagem sobre o referido tema na formação médica. Metodologia: estudo quantitativo, de caráter descritivo, a ser desenvolvido nos cursos de 
Medicina da Universidade Estácio de Sá, nos Municípios do Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte e Ribeirão Preto. Foram definidos como participantes da 
pesquisa estudantes de medicina da UNESA que estejam entre o nono e o décimo segundo período, ou seja, que sejam considerados internos e que se 
disponham a preencher um questionário na base Google forms e a assinar o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE). Serão excluídos 
aqueles estudantes que não tenham sido alunos desde o início do curso na instituição em estudo, oriundos de transferências. A análise de dados será 
feita através de técnicas de estatísticas simples para mensurar, a partir do número de entrevistados, quantos destes estão atualizados a respeito do 
tema que é objeto de nosso estudo.
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Aluno: Andressa Carvalho Leporace Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Título: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS SOBRE ESTUPRO DE VULNERÁVEL ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇĀO DE ENSINO 
SUPERIOR PARTICULAR NO BRASIL

Docente orientador: Luciana Maria Borges da Matta Souza

RESUMO
Justificativa: O acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual faz parte das ações dos serviços de saúde, visto que violência e as relações de 
gênero fazem parte do cotidiano. A imperícia para lidar com essa realidade se dá pela falta de capacitação técnica para tratar dos agravos resultantes 
da violência sexual, uma vez que este tema não faz parte da formação acadêmica dos profissionais de saúde, junto à crença de que esta não é uma 
questão pertinente ao setor saúde (SCHRAIBER, 1999). O estupro é uma modalidade da violência sexual e um dos mais brutais atos de violência, 
humilhação e controle sobre o corpo de outro indivíduo, em sua maioria mulheres. O crime sexual é visto como um tipo de comportamento agressivo, 
sendo um ato delituoso que tem o objetivo de satisfação sexual como motivo, ou aquele cuja natureza seja um relacionamento sexual em qualquer 
uma de suas formas (DUQUE, 2004). Essa é uma problemática grave e contínua cuja compreensão se faz importante para o ambiente de saúde 
pública. O crime de estupro de vulnerável está relacionado ao ato de ter relações sexuais ou praticar outro ato libidinoso com um indivíduo menor de 
14 anos. O crime está no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940) e prevê pena de 8 a 15 anos de reclusão. A lei brasileira protege o 
sujeito menor de 14 anos, informando que com essa idade é proibida qualquer conduta sexual, com ou sem consentimento. Aos indivíduos que não 
conseguem oferecer resistência ao estupro, seja por possuir problema mental ou por estar em uma situação de vulnerabilidade, como vítima da ação 
de drogas psicoativas, por exemplo, sobre eles também há a proteção da lei. Diante de tudo acima exposto e a relevância desse tema ter que ser 
ofertado em cursos de graduação da área da saúde, trazemos como pergunta norteadora a seguinte: internos de medicina da UNESA conhecem 
aspectos gerais referentes ao estupro de vulnerável? Onde adquiriram estas informações? Objetivos: Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o 
conhecimento de estudantes de medicina de uma instituição de ensino superior particular sobre o tema estupro de vulnerável e como específicos: 
identificar em que momentos do curso os estudantes de medicina receberam informações sobre o tema; Verificar aspectos relacionados ao 
conhecimento sobre os conceitos, legislação, condutas e aspectos éticos frente as situações de estupro de vulnerável; Descrever lacunas de 
aprendizagem sobre o referido tema na formação médica. Metodologia: estudo quantitativo, de caráter descritivo, a ser desenvolvido nos cursos de 
Medicina da Universidade Estácio de Sá, nos Municípios do Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte e Ribeirão Preto. Foram definidos como participantes da 
pesquisa estudantes de medicina da UNESA que estejam entre o nono e o décimo segundo período, ou seja, que sejam considerados internos e que se 
disponham a preencher um questionário na base Google forms e a assinar o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE). Serão excluídos 
aqueles estudantes que não tenham sido alunos desde o início do curso na instituição em estudo, oriundos de transferências. A análise de dados será 
feita através de técnicas de estatísticas simples para mensurar, a partir do número de entrevistados, quantos destes estão atualizados a respeito do 
tema que é objeto de nosso estudo.
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CURSO DE MEDICINA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DISFUNÇÃO ENDOTELIAL E ATEROSCLEROSE EM COVID-19.

Docente orientador: Christiane Leal Correa

RESUMO
A pandemia COVID-19 é uma emergência de saúde sem precedentes, causando mortalidade e doenças em todo o mundo. Embora afete 
principalmente os pulmões, o vírus SARS-CoV-2 também afeta o sistema cardiovascular. Além dos efeitos cardíacos, por exemplo, miocardite, 
arritmias e danos ao miocárdio, a vasculatura é afetada no COVID-19, tanto diretamente pelo vírus SARS-CoV-2, quanto indiretamente como resultado 
de uma tempestade de citocinas inflamatórias sistêmicas. Isso inclui o papel do endotélio vascular no recrutamento de leucócitos inflamatórios, onde 
eles contribuem para o dano tecidual e a liberação de citocinas, que são os principais condutores da síndrome do desconforto respiratório agudo 
(SDRA), na coagulação intravascular disseminada e complicações cardiovasculares no COVID-19. Também há evidências que ligam as células 
endoteliais (CEs) à infecção por SARS-CoV-2. Esses diversos eventos podem contribuir fortemente para o ateroma. Muitas informações estão sendo 
produzidas, sendo necessário a atualização constante. Sendo assim, nosso estudo propõe auxiliar o processo de ensino/aprendizagem, através do uso 
de metodologia ativa, para acadêmicos do curso de Medicina, com a elaboração de quizzes computacionais. Serão construídos os seguintes materiais: 
a) um quiz computacional de conhecimento prévio dos alunos sobre as interações entre disfunção endotelial, aterosclerose e COVID-19; b) um quiz 
computacional de avaliação do material para saber o que os alunos acharam do quis de conhecimento prévio, da metodologia e de suas motivações 
para a aprendizagem. Pretendemos realizar a confecção de um site que, além dos quizzes, possamos também disponibilizar material de apoio sobre o 
tema com a utilização de artigos de referência publicados pelo PUBMED. Esperamos, com a finalização desse projeto, que essa ferramenta instrucional 
promova contribuição importante para o processo de aprendizagem e que os pontos de fragilidade dos alunos sobre as interações entre disfunção 
endotelial e aterosclerose em COVID-19 possam ser identificados, servindo assim de ferramenta pedagógica para discentes e docentes.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE UM ATLAS VIRTUAL DE HISTOLOGIA PARA A FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UMA 
FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Docente orientador: Alexandre de Abreu Marcelino

RESUMO
A histologia é uma disciplina que por natureza utiliza, na dinâmica de ensino e aprendizagem imagens produzidas em microscópicos e que são 
associadas a textos científicos. Tradicionalmente este é o status quo do programa de ensino em diferentes cursos da área da saúde. Entretanto cabe 
ao profissional do ensino superior não apenas ter o domínio do conteúdo, mas que também este profissional busque diferentes maneira para facilitar 
a compreensão do que se quer ensinar. Neste contexto tem surgido, atualmente novas alternativas frente ao modelo teórico-prático tradicional que 
se propõem aumentar a eficiência da dinâmica ensino-aprendizagem. Assim o atlas virtual de histologia vem cada vez mais sendo utilizado como 
ferramenta de ensino e aprendizado seja pela possibilidade de acesso por parte dos usuários através de diferentes dispositivos (smartfone, tablet e 
computador) como também pela possibilidade de construção desta ferramenta com a participação direta dos discentes. Acredita-se que, de quanto 
mais formas os alunos forem estimulados para o seu aprendizado, mais amplas e positivas serão suas possibilidades de aquisição da informação. 
Existem hoje diferentes iniciativas internacionais mostrando o aumento da satisfação do aluno em relação ao laboratório e da predisposição ao estudo 
da disciplina depois da introdução do atlas virtual de histologia como ferramenta de ensino-aprendizagem. Desta forma nosso trabalho se encontra 
neste mesmo contexto e tem o objetivo de desenvolver um Atlas Virtual de Histologia que seja utilizado como ferramenta de ensino-aprendizagem, 
inicialmente para os alunos da faculdade de medicina da Universidade Estácio de Sá, mas que também possa ser utilizado por todas as pessoas que 
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desejam estudar histologia humana. Para alcançar nossos objetivos vamos utilizar cortes histológicos didáticos adquiridos pela Universidade Estácio de 
Sá oriundas da empresa Histotech. As lâminas serão observadas em microscópio óptico trinocular da marca Nikon modelo Eclipse E200 e as imagens 
digitais serão capturadas no Laboratório de Microscopia da faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá utilizando uma câmera de captura 
503G.CAM dedicada ao microscópio, posteriormente as imagens serão processadas em software Photoshop para ajuste de cores e contraste. O Atlas 
Digital de Histologia consiste em um site gerado e hospedado pela plataforma Wix, endereço https://pt.wix.com/. Esta plataforma foi escolhida devido 
a sua fácil construção, hospedagem e manutenção do site. Após a determinação do template (modelo como o Atlas Digital é mostrado) as imagens 
capturadas serão inseridas no Atlas juntamente com as legendas necessárias ao estudo das imagens. Como o Atlas Digital é uma ferramenta online ele 
pode ser alimentado remotamente a partir de diferentes computadores.

Aluno: Nicolas Pimenta Maia Silva Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Título: DETERMINANTES SÓCIO-CULTURAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO MÉDICA - UMA REVISÃO DE ESCOPO SOBRE O ENSINO E PESQUISA NO BRASIL

Docente orientador: Manuela Rodrigues Müller

RESUMO
O processo saúde-doença-busca de cuidado é complexo e marcado pelo entrelaçamento das dimensões biológica, social e cultural. Na tradição da 
medicina social a observação dos determinantes sócio-culturais é fundamental para a realização de práticas de cuidado em saúde inclusivas. No Brasil, 
as diretrizes curriculares nacionais para a graduação em medicina contemplam esse olhar ampliado para a determinação socio-cultural da saúde e 
orientam a oferta dos conteúdos e práticas na formação médica. Objetivos: Assim, o objetivo principal desse estudo é mapear o ensino dos 
determinantes sócio-culturais na graduação médica no período de 2015 até 2020, esclarecendo os principais conceitos utilizados no ensino dos 
determinantes sócio-culturais no campo da educação médica brasileira; e exame de como as pesquisas brasileiras sobre determinantes sócio-culturais 
são conduzidas na educação médica no Brasil; identificando e analisando as lacunas de conhecimento nessas pesquisas. Metodologia: Trata-se de um 
estudo qualitativo de revisão de literatura do tipo escopo. Tal metodologia se trata de revisão de literatura que permite explorar o universo de 
publicações existentes em um determinado campo em termos de sua natureza, características e volume. Tais revisões são úteis para examinar os tipos 
de estudos e a forma como as pesquisas são conduzidas, de modo fornecer uma visa ampla do campo. É especialmente interessante quando o corpo 
de literatura é complexo ou heterogêneo, como é o caso do campo da educação médica e do ensino dos determinantes sócio-culturais da saúde. 
Espera-se que essa investigação auxilie no debate acerca da compreensão ampliada dos fenômenos saúde-doença na graduação médica, bem como 
na criação de estratégias de ensino que incluam a diversidade e no enfrentamento das iniquidades em saúde. Ademais, constitua base para novas 
investigações que busquem compreender a participação dos estudantes na criação de estratégias criativas para o debate acerca das desigualdades em 
saúde e inclusão da diversidade.
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RESUMO
Em relação a captação de córneas no Brasil, após a avaliação clínica e sorológica do doador, estando o mesmo apto, a legislação autoriza a retirada do 
tecido ocular em até seis horas após a parada cardiorrespiratória ou até 24 horas. O tecido captado é encaminhado a um Banco de Tecido Ocular, 
onde ele é processado em ambiente adequado e colocado em meio de preservação específico, devendo ser reavaliado posteriormente quanto a sua 
liberação ou não para o transplante. Apesar do aumento do número de transplantes de córneas no país, ainda existem discrepâncias regionais – 
diferenças entre os estados fazem com que muitos pacientes precisem migrar fisicamente de seus domicílios para regiões onde o transplante seja 
oferecido de maneira mais rápida. Esta situação leva a injustiça social, gerando uma parcela da população sem acesso ao transplante por questões 
econômicas. O cenário ideal é que possamos captar córneas de maneira uniforme em todos os Estados da Federação, oferecendo a cirurgia pelo SUS a
 todos os cidadãos de maneira uniforme. O Banco de Olhos do Rio de Janeiro, localizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), é 
uma das instituições com maior potencial de captação de doadores de tecidos oculares no Estado, porém observa-se uma captação de córneas ainda 
abaixo da necessária para suprir a demanda. Juntamente com a questão anterior, há a necessidade de avaliarmos se as córneas produzidas terão 
qualidade. Portanto, conhecer o perfil dos potenciais doadores de tecido ocular e a qualidade do tecido captado e liberado para transplante é 
importante, permitindo proposta de ações que levem ao aumento do número de córneas captadas e a disponibilização de um tecido com qualidade 
para o transplante. Objetivos: Avaliar a eficácia da refrigeração do corpo em manter a qualidade do tecido captado, elucidando a dúvida existente 
sobre influência da refrigeração na preservação do tecido corneal. Avaliar a qualidade das córneas retiradas entre 6 e 20 horas após a parada cardíaca
 ou em morte encefálica. Metodologia: Estudo retrospectivo com levantamento dos dados a partir de prontuários de doadores de córneas captados 
pelo Banco de Olhos – INTO nos últimos seis anos - período de setembro 2013 de a dezembro de 2019. Serão obtidas informações quanto à: idade, 
sexo, causa mortis, refrigeração ou não do corpo, tempo entre saída da equipe de captação do INTO e enucleação, tempo entre saída e retorno da 
equipe de captação ao INTO, tempo entre o óbito e enucleação / preservação da córnea, tempo do processamento da córnea, além de destino dado 
ao tecido; graduação biomicroscópica da qualidade da córnea; graduação microscopia especular do endotélio corneano. A graduação biomicroscópica
 da qualidade da córnea foi realizada à lâmpada de fenda, com utilização dos seguintes critérios: claridade da córnea, edema epitelial, defeito epitelial,
 edema estromal, dobras na Descemet, opacidade estromal, cicatrizes corneanas, perda de células endotelias e gutatta. Será dada uma nota para cada
 critério que varia de 1 a 4, sendo: muito bom (1), bom (2), regular (3) e ruim (4). “Muito bom” ocorre quando não há alterações detectadas ou elas 
são mínimas, “bom” quando as alterações não ultrapassam 1/3 do botão, “regular” quando as alterações ultrapassam 1/3 e ocorrem em até metade 
do botão e “ruim”, quando mais da metade da córnea apresenta alterações. A microscopia especular das córneas e contagem endotelial central, 
densidade celular central, vacúolos no endotélio serão anotados. Serão excluídos deste estudo olhos não enucleados por qualquer razão. Os 
resultados obtidos no estudo serão compilados em planilha Excel e analisados através do teste estatístico de Mann-Whitney para amostras não 
pareadas e não paramétricas. Valores de p<0,05 indicarão significância estatística.
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RESUMO
A hipertensão arterial é uma doença sistêmica, com alta prevalência na população e fortemente associada à Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) e a 
obesidade. O projeto faz parte do estudo denominado: Eficácia da intervenção nutricional isolada ou associada a outras intervenções não 
farmacológicas no controle da hipertensão arterial e na redução do risco cardiovascular – ensaio clínico randomizado. O objetivo do estudo é a 
avaliação da eficácia terapêutica da intervenção nutricional associada ou não a outras intervenções não farmacológicas na redução do risco de AOS e 
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melhor da qualidade do sono. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, não cego, com avaliação cega dos desfechos que será 
desenvolvido pela equipe do estudo LapARC junto ao Centro Saúde-Escola Lapa (CSE-Lapa), unidade da Estratégia Saúde da Família da Universidade 
Estácio de Sá. Os participantes da pesquisa serão randomizados em 4 grupos: Grupo controle, Grupo intervenção 1: nutricional isolada; Grupo 
intervenção 2: nutricional + atividade física; Grupo intervenção 3: nutricional + atividade física + práticas integrativas. A população alvo serão adultos 
entre 20 e 65 anos divididos em pré-hipertensos, hipertensos em geral e hipertensos resistentes. Serão randomizados 240 indivíduos (60 para cada 
grupo) divididos igualmente (20 pré-hipertensos, 20 hipertensos em geral e 20 hipertensos resistentes) para avaliação das estratégias não 
farmacológicas em diferentes graus de gravidade de hipertensão arterial. O tempo de acompanhamento será de 6 meses com avaliações mensais da 
adesão, das medidas antropométricas e da pressão arterial de consultório. Serão registradas as características sociodemográficas e dados 
antropométricos além dos fatores de risco relacionados aos hábitos de vida: sedentarismo, tabagismo e obesidade e a presença de comorbidades 
como diabetes e dislipidemia. Também será aferida a pressão arterial de consultório. 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 por ter um confundidor nesta população economicamente ativa, 
que frequentemente tem dupla jornada de trabalho pelas más condições socioeconômicas. A estratégia nutricional consta de uma avaliação 
nutricional individual com instituição do Programa alimentar e reavaliação mensal das medidas antropométricas, além de encontros virtuais em grupo 
para o Programa de Educação Alimentar. Na estratégia de atividade física será feita uma avaliação da capacidade aeróbica máxima individual com 
implementação do programa de atividade física que será desenvolvido individualmente (com acesso remoto por pedômetro) e em grupo sob 
supervisão de profissional habilitado. Na estratégia das práticas integrativas serão implementadas as seguintes práticas reconhecidas pelo Sistema 
Único de Saúde: “Mind-fullness”, auriculoterapia e imposição de mãos com encontros semanais individuais e em grupo. Ao final de 6 meses todo o 
protocolo inicial será repetido para avaliar a resposta terapêutica das diferentes intervenções na redução do risco para AOS e na qualidade do sono. 
Os indivíduos que persistirem com alto risco para AOS serão submetidos à polissonografia domiciliar e caso seja constatada AOS moderada ou grave 
serão encaminhados para avaliação quanto ao uso de pressão contínua positiva de vias aéreas (CPAP).
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RESUMO
A hipertensão arterial (HA) é uma doença sistêmica, multifatorial e é responsável por mais da metade dos grandes eventos cardiovasculares (CV), 
principal causa de morte no Brasil e no mundo. Apesar do enorme avanço tecnológico com inúmeros grupos farmacológicos anti-hipertensivos no 
mercado, o controle da pressão arterial (PA) associado à redução do risco CV ainda é o grande desafio do tratamento da HA. Por sua vez, a obesidade 
se tornou uma enfermidade pandêmica que vem crescendo em todo o mundo e é considerada uma das principais responsáveis pela elevação da PA e 
pelo perfil metabólico adverso que surge cada vez mais precocemente na população, aumentando significativamente o risco CV. O objetivo do estudo 
é a avaliação da eficácia terapêutica da intervenção nutricional associada ou não a outras intervenções não farmacológicas no controle da hipertensão 
arterial. O estudo será desenvolvido pela equipe do estudo LapARC junto ao Centro Saúde-Escola Lapa (CSE-Lapa), unidade da Estratégia Saúde da 
Família da Universidade Estácio de Sá em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Trata-se de um ensaio clínico randomizado 
controlado, não cego, com avaliação cega dos desfechos onde os participantes da pesquisa serão randomizados em 4 grupos: Grupo controle, Grupo 
intervenção 1: nutricional isolada; Grupo intervenção 2: nutricional + atividade física; Grupo intervenção 3: nutricional + atividade física + práticas 
integrativas. A população alvo serão adultos entre 20 e 65 anos divididos em pré-hipertensos, hipertensos em geral e hipertensos resistentes. Serão 
randomizados 240 indivíduos (60 para cada grupo) divididos igualmente (20 pré-hipertensos, 20 hipertensos em geral e 20 hipertensos resistentes) 
para avaliação das estratégias não farmacológicas em diferentes graus de gravidade de hipertensão arterial. O tempo de acompanhamento será de 6 
meses com avaliações mensais da adesão, das medidas antropométricas e da pressão arterial de consultório. No protocolo inicial serão registradas 
informações sociodemográficas (idade, gênero, etnia, ocupação e escolaridade), medidas antropométricas e de composição corporal (bioimpedância 
elétrica), medida da PA de consultório e Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), eletrocardiograma para avaliação dos índices de 
voltagem para diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda. A estratégia nutricional consta de uma avaliação nutricional individual com instituição 
do Programa alimentar e reavaliação mensal das medidas antropométricas, além de encontros virtuais em grupo para o Programa de Educação 
Alimentar. Na estratégia de atividade física será feita uma avaliação da capacidade aeróbica máxima individual com implementação do programa de 
atividade física que será desenvolvido individualmente (com acesso remoto por pedômetro) e em grupo sob supervisão de profissional habilitado. Na 
estratégia das práticas integrativas serão implementadas as seguintes práticas reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde: “Mind-fullness”, 
auriculoterapia e imposição de mãos com encontros semanais individuais e em grupo. Ao final de 6 meses todo o protocolo inicial será repetido para 
avaliar a resposta terapêutica das diferentes intervenções no controle pressórico dos hipertensos avaliados.
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RESUMO
A hipertensão arterial (HA) é um importante problema de saúde pública, muitas vezes negligenciado. Há inúmeros trabalhos na literatura mostrando a 
forte associação entre lesões renais, HA e aumento do risco cardiovascular (RCV). Pacientes assintomáticos com diminuição da taxa de filtração 
glomerular (TFG) 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) dialítica. Apesar dos avanços da indústria farmacêutica, o controle pressórico continua sendo um grande desafio no tratamento da 
HA no Brasil e no mundo, o que torna cada vez maior a importância do tratamento não farmacológico associado ou não a medicamentos para atingir 
não só o alvo terapêutico de forma quantitativa, mas também a redução do RCV global. Nosso estudo será desenvolvido pela equipe do estudo 
LapARC junto ao Centro Saúde-Escola Lapa (CSE-Lapa), unidade da Estratégia Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá em convênio com a 
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Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado, não cego, com avaliação cega dos desfechos 
onde os participantes da pesquisa serão randomizados em 4 grupos: Nesse trabalho, vamos avaliar o impacto de intervenções como a orientação 
nutricional, a realização de exercícios físicos e a aplicação de práticas integrativas (mindfulness, auriculoterapia e imposição de mãos) na HA e nas 
lesões subclínicas nefrológicas (redução da taxa de filtração glomerular e albuminúria) de pacientes adultos jovens que sejam hipertensos ou pré-
hipertensos. Serão avaliados 160 pacientes do estudo LapARC (adultos na faixa etária de 20 a 50 anos). Desses, 80 são considerados pré-hipertensos e 
outros 80 têm diagnóstico de hipertensão arterial. Os participantes serão randomizados em quatro grupos: um grupo controle, em que nenhuma 
intervenção será realizada e três grupos que serão submetidos a orientações nutricionais, programas de exercícios físicos e práticas integrativas 
isoladamente ou em conjunto. Os participantes serão acompanhados clinicamente e laboratorialmente mensalmente, durante seis meses. Ao término 
do protocolo de intervenções, os parâmetros clínicos e laboratoriais serão comparados com aqueles obtidos inicialmente.
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RESUMO
Justificativa: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de morte no Brasil e no mundo, sendo um importante problema de 
saúde pública. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco das DCV, e o seu desenvolvimento está fortemente associado 
a obesidade. Na medida em que ~20% da população brasileira é obesa, fica claro que, mesmo com os avanços da indústria farmacêutica, o controle 
pressórico continua sendo um grande desafio. Objetivo: Avaliar a efetividade da intervenção nutricional isoladamente e associada a outras 
intervenções não farmacológicas como atividade física e práticas integrativas na melhora do perfil antropométrico e da composição corporal em pré-
hipertensos e hipertensos. Métodos: Ensaio clínico randomizado, controlado, não cego, com avaliação cega dos desfechos. Serão incluídos adultos 
com idade entre 20 e 65 anos, residentes da área de abrangência do CSE-Lapa cadastrados no LapARC e/ou no CSE-Lapa, considerados pré-hipertensos 
(pressão arterial sistólica [PAS] entre 121-139 mmHg e/ou pressão arterial diastólica [PAD] entre 81-89 mmHg sem uso de anti-hipertensivos) e 
considerados hipertensos (PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg ou em uso de anti‐hipertensivos). Serão excluídos: gestantes; indivíduos que 
tenham apresentado eventos cardiovasculares maiores ocorridos nos últimos 6 meses; indivíduos com doenças psiquiátricas ou déficit cognitivo 
significativo; indivíduos com condições clínicas que impossibilitem atividade física; indivíduos que se submeteram a procedimentos para perda de peso 
nos últimos 6 meses; indivíduos que se submeteram a procedimentos cirúrgicos para perda de peso; indivíduos que estejam participando de qualquer 
outro estudo de intervenção. A coleta de dados será realizada através de uma ficha de cadastro para obtenção de dados sociodemográficos, fatores de 
risco cardiovascular, terapêutica em uso; medidas de dados antropométricos (peso corporal, altura, circunferência abdominal e circunferência do 
pescoço) e avaliação da composição corporal através da bioimpedância elétrica. Os participantes da pesquisa serão randomizados em quatro grupos 
de intervenção; 1- Grupo controle: orientações gerais sobre padrão de dieta e atividades físicas durante as visitas clínicas; 2- Grupo intervenção 1 - 
nutricional isolada: o participante participará de um programa alimentar com supervisão nutricional e receberá a orientação geral padrão para 
realização de exercício (orientações escritas); 3- Grupo intervenção 2 - nutricional + atividade física: este grupo será submetido à mesma intervenção 
nutricional descrita no item 2, associado a um Programa de Atividades Físicas; 4- Grupo intervenção 3 - nutricional + atividade física + práticas 
integrativas: este grupo será submetido à mesma intervenção nutricional e Programa de Atividade Física descritos nos itens 2 e 3 associado a um 
programa de práticas integrativas e complementares (Mind-fullness, auriculoterapia e imposição de mãos). As medidas de intervenção terão duração 
de 6 meses, e os participantes serão avaliados mensalmente durante este período para realização de medidas antropométricas e avaliação de adesão 
à(s) intervenção(ões) de grupo a que pertencem. Para análise estatística serão realizadas análises bivariadas e multivariadas. Nas análises bivariadas 
serão utilizados testes t e Mann-Whitney para as variáveis contínuas e qui-quadrado para as variáveis categóricas. Todas as análises serão feitas numa 
base de “intenção de tratar”.
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RESUMO
É preocupante a frequência de gravidez entre as adolescentes. Alguns estudos apontam que o fenômeno está ligado a múltiplos fatores que se 
encadeiam, sendo evidente a relação com o nível socioeconômico. Há predomínio nos países menos desenvolvidos e nas classes menos favorecidas 
com acesso precário à educação, saúde e de baixa renda. No Brasil, segundo DATASUS, a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes em 2011 
foi de 19,25%, variando entre 13,5 e 27,5% nas diferentes unidades da Federação. No Rio de Janeiro a proporção foi de 17,98%. A falta de informação 
sobre o funcionamento do sistema genital feminino e o desconhecimento sobre disponibilidade e a utilização de métodos anticoncepcionais, tem 
papel fundamental na origem do problema. Entre as diversas ações cabíveis para diminuir os índices de gestação na adolescência, apreciaremos a 
anticoncepção enfocando os anticoncepcionais orais hormonais combinados e o Dispositivo Intra-Uterino não hormonal (DIU). Sabidamente, ambos 
têm eficácia semelhante. O primeiro é amplamente difundido e, em princípio, mais acessível pois pode ser adquirido em qualquer farmácia sem 
receita médica e utilizado sem a necessidade de um procedimento médico. Provavelmente por isso costuma ser o mais utilizado pelas adolescentes. 
Entretanto, precisa ser adquirido mensalmente e ingerido diariamente com regularidade. A falta de seguimento desses requisitos é fator determinante 
de falha, principalmente entre jovens mal-informadas sobre o método e não engajadas na promoção da anticoncepção. Vale lembrar que a utilização 
de hormônios por tempo prolongado pode ter efeitos adversos. O DIU não tem a mesma popularidade dos anticoncepcionais orais hormonais 
combinados e até mesmo muitos especialistas acreditam que não possa ser utilizado na adolescência, costumando associar, empiricamente, o seu 
emprego à maior incidência de complicações, com destaque para a doença inflamatória pélvica (DIP). Contribui ainda para sua baixa popularidade, o 
fato de necessitar ser inserido em serviço especializado, além do controle recomendado, por imagem de ultrassom, para verificar a correta inserção. 
Consequentemente, não é o método mais utilizado por adolescentes. A despeito desses fatos, o DIU tem a grande vantagem de ser um método de 
ação prolongada (pode permanecer até 10 anos inserido), e por isso a longo prazo é mais barato, além de ser reversível a qualquer momento e não 
dependente de ação da usuária. Acreditamos que a oferta do DIU às adolescentes com vida sexual ativa e sua disponibilidade nos serviços de saúde 
pública àquelas de classes sociais menos favorecidas, é uma alternativa viável de contracepção e seria medida de impacto na questão gravidez na 
adolescência. Com o objetivo de avaliar a eficácia e adesão dos dois métodos contraceptivos, será realizada uma revisão bibliográfica nas principais 
bases de dados em busca de artigos que abordem a eficácia e adesão dos dois métodos em estudo, em adolescentes. Os dados obtidos serão 
analisados e relatados na redação final.
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Título: ENCEFALOPATIA HEPÁTICA MÍNIMA EM PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE HEPATOESPLÊNICA E HIPERTENSÃO PORTAL NÃO CIRRÓTICA 
IDIOPÁTICA.
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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 hepatoesplênica, seguida pela HPNC idiopática. Clinicamente a HP se manifesta pelo surgimento de 
esplenomegalia, trombocitopenia e vasos colaterais porto-sistêmicos. Estes vasos desviam o fluxo sanguíneo dos vasos esplâncnicos para a circulação 
sistêmica sem passagem pelo fígado, onde é realizada, dentre outras funções, o metabolismo da amônia. Os pacientes com esquistossomose 
hepatoesplênica habitualmente não apresentam comprometimento da função hepática. Entretanto, alguns indivíduos podem desenvolver sinais de 
insuficiência hepatocelular. Tanto a presença de shunts porto-sistêmicos quanto a insuficiência hepatocelular são condições que se associam a 
hiperamonemia, que é o principal substrato fisiopatogênico da encefalopatia hepática (EH). A EH é uma condição clínica descrita em pacientes com 
hepatopatias agudas e crônicas, com amplo espectro de sintomas clínicos desde confusão mental, letargia, estupor e coma. Sabe-se ainda que alguns 
indivíduos com EH possuem manifestações subclínicas, chamada de encefalopatia hepática mínima (EHM). Em pacientes cirróticos, a EHM se associa a 
pior qualidade de vida, maior risco de quedas da própria altura, acidentes automobilísticos e desenvolvimento de EH clinicamente evidente. Há 
escassa informação acerca da EH em pacientes sem cirrose. Notadamente, não há estudos que avaliem a prevalência e os fatores associados a EHM 
mínima em pacientes com EHE. A determinação da prevalência e a identificação de fatores associados a EHM seria importante para identificar 
potenciais grupos de indivíduos que possam se beneficiar de rastreamento para esta condição e, possivelmente, de medidas terapêuticas como 
dissacarídeos não-absorvíveis, empregadas em pacientes com EHM e cirrose. Os objetivos deste estudo são, em uma população de pacientes com 
esquistossomose hepatoesplênica e hipertensão porta não cirrótica idiopática: 1) descrever a prevalência de EHM; 2) determinar os fatores clínico-
laboratoriais associados a esta condição. Trata-se de um estudo observacional e de corte transversal com inclusão consecutiva de pacientes 
portadores de esquistossomose hepatoesplênica e hipertensão porta não cirrótica idiopática. Os pacientes serão submetidos à pesquisa de EHM 
através da aplicação do teste PHES (Psicometric Hepatic Encephalopthy Score). 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 EHM.
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Docente orientador: Arnon Dias Jurberg

RESUMO
A utilização de células-tronco para o tratamento de lesões ou doenças degenerativas esbarra em diversos desafios, como a reprodutibilidade em 
ensaios clínicos. De fato, a capacidade regenerativa das células-tronco adultas depende do microambiente local, que pode direcionar o processo de 
regeneração à deposição exacerbada de matriz extracelular e culminar em disfunção tecidual. No músculo, células-tronco denominadas de células 
satélites ficam localizadas entre a membrana da fibra muscular e a membrana basal que envolve essa estrutura. Elas estão em estado de quiescência, 
podendo ser ativadas após lesão ou trauma. Parte delas volta a apresentar características estaminais (autorrenovação), enquanto a outra parte 
(denominada de mioblastos) prolifera e pode se diferenciar para formar novas fibras musculares ou recuperar as fibras danificadas. Diversos relatos 
indicam que o fator de crescimento e diferenciação 11 (GDF11; do inglês Growth and differentiation factor 11) exibe atividade pleiotrópica em tecidos 
diferentes. Por exemplo, nossos achados recentes (manuscrito em preparação) indicam que o GDF11 atua nos mioblastos para estimular a 
proliferação celular, enquanto inibe a diferenciação dos miotubos. Além disso, a administração de GDF11 em camundongos idosos parece 
rejuvenescer as musculaturas cardíaca e estriada esquelética, além da vasculatura cerebral. Caso confirmadas por ensaios clínicos, essas observações 
suscitam a possibilidade que o GDF11 pode ser utilizado como biofármaco para o tratamento de lesões musculares agudas ou associadas à idade 
avançada. Outros trabalhos, contudo, reportaram resultados opostos. Entre eles, alguns correlacionaram o aumento dos níveis de GDF11 com 
prognósticos desfavoráveis em determinados tipos de câncer, como câncer colorretal com metástases para linfonodos, adenocarcinoma de mama de 
baixa malignidade e câncer hepático. Essas observações adicionam maior complexidade à compreensão dos papéis desempenhados por GDF11 e na 
sua auspiciosa utilização em novas terapias rejuvenescedoras, uma vez que efeitos indesejados podem surgir a partir da sua administração. Por essas 
razões, a presente proposta visa realizar análises in silico para a caracterização e o desenvolvimento de um biofármaco (biobetter) baseado na 
estrutura de GDF11, de modo a aumentar a sua especificidade e incrementar os seus efeitos benéficos na regeneração muscular e no 
rejuvenescimento celular.
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RESUMO
Os casos de COVID-19 vêm crescendo no Brasil, sendo motivo de preocupação para as autoridades de saúde pública. Pacientes oncológicos são mais 
suscetíveis às infecções em geral podendo, portanto, ser mais suscetíveis ao SARS-CoV-2, além de apresentarem pior prognóstico quando comparados 
à população saudável. Devido à presença de co-morbidades associadas ao câncer, a evolução e a diversidade intra-hospedeiro do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) e da doença causada por ele (COVID-19) pode ocorrer de maneira diferenciada em pacientes oncológicos. A falta de estudos moleculares 
e epidemiológicos em pacientes com câncer nos levou a propor a presente proposta, cujo objetivo é avaliar a evolução clínica e molecular do 
coronavírus em pacientes oncológicos. Pacientes atendidos no INCA e positivos para o SARS-CoV-2 serão convidados a participar do estudo. Serão 
coletadas amostras de swab nasal e orofaríngeo e sangue total periférico, além de dados clínicos e demográficos a partir do prontuário dos pacientes. 
Caracterizaremos a evolução clínica e molecular do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em uma coorte de pacientes oncológicos atendidos no Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) relacionando-as aos parâmetros clínicos e epidemiológicos envolvendo a infecção e às co-morbidades da patologia. 
Determinaremos também os genomas do SARS-CoV-2 infectantes através de sequenciamento ultraprofundo (Next Generation Sequencing - NGS); 
estabeleceremos um banco de dados com informações clínicas e epidemiológicas dos pacientes SARS-CoV-2 positivos atendidos no INCA e 
investigaremos a associação da infecção por SARS-CoV-2 com a evolução clínica do paciente oncológico. A evolução e diversidade viral nessa 
população será também determinada, descrevendo adicionalmente o perfil de ativação celular e de citocinas em amostras de sangue periférico, 
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relacionando o perfil de ativação celular e de citocinas com os dados clínicos, epidemiológicos e de diversidade viral.
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RESUMO
Existe nesta pesquisa uma oportunidade para acompanhar as tendências das taxas de mortalidade e da letalidade da prematuridade, diante do cenário 
associado com a sobrevida cada vez maior de prematuros extremos. No Brasil e no mundo, a prematuridade pode ser atenuada com um bom pré-
natal, investimento tecnológico e boas práticas neonatais. A prematuridade no país alcança o valor de 11,1%, sendo o dobro da prevalência 
mundial(1).(OMS,2019). As informações epidemiológicas sobre a prematuridade devem ser analisadas em diferentes contextos, a fim de contribuir 
para ampliar-se o conhecimento a respeito da prematuridade e sua letalidade, como um problema de saúde pública. Justificativa: A evolução das taxas 
de mortalidade e letalidade na prematuridade no Brasil e em diferentes países têm demonstrado variações importantes que indicam componentes 
importantes de risco e que podem estar relacionadas às desigualdades nas condições de vida e de acesso no sistema de saúde de gestantes. 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, relacionados à causa da 
prematuridade, apresentando as tendências dos indicadores de mortalidade e de letalidade, durante um período de 10 anos, no município do Rio de 
Janeiro; analisar as diferenças entre grupos da prematuridade e os prováveis fatores determinantes da mortalidade e letalidade da prematuridade e 
discutir aspectos relacionados às decisões prevenção e promoção da saúde perinatal. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo 
sobre mortalidade pela prematuridade, considerando os óbitos ocorridos no Estado do Rio de Janeiro, no período de 2010 a 2019, 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 que tem como unidades de observação os diferentes grupos da 
prematuridade.²(Medronho, 2009).
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RESUMO
Coronavirus pertencem a família Coronaviridae altamente diversificada de virus RNA de fita simples, positivos e envelopados. Recentemente foi 
descoberto em Wuhan, na China, um novo coronavirus denominado Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) responsável pelo 
maior abalo econômico-social e maior desafio de saúde pública no mundo desde a segunda grande guerra, a atual pandemia de COVID-19. Até certo 
ponto da atual pandemia, a percepção da infecção pelo SARS-CoV-2 era de uma condição primariamente respiratória. Isso norteou instituições 
governamentais e privadas a direcionarem suas ações de política em saúde para insumos voltados à ventilação mecânica invasiva em UTIs onde todos 
os esforços pareciam focar em problemas pulmonares. Ultimamente, entendeu-se coexistir espectros trombóticos associados a disfunções orgânicas 
agudas decorrentes dessa grave infeção, em especial àqueles que evoluem para internação hospitalar, e que são encaminhados à terapia intensiva. Os 
distúrbios da coagulação e inflamação habitualmente surgem como pano de fundo entre várias síndromes graves, como a sepse, e mais recentemente 
a COVID-19. Os mecanismos envolvidos são diversos e abragem componentes inflamatórios e imunológicos além de consumo de fatores de 
coagulação, ocasionando, na maioria dos cenários, tendência a sangramento nas etapas mais avançadas da doença. A COVID-19 guarda certas 
semelhanças com o quadro observado nas síndromes sépticas, mas com a clara tendência a eventos trombóticos agudos e também tardios. Tal 
característica nos leva a pergunta sobre o porque desta tendência maior a eventos trombóticos. Que características específicas da COVID-19 poderiam 
explicar tal tendência? Recentemente foi demosntrado que a protease principal (Mpro, Main protease), uma enzima do SARS-CoV-2 com papel chave 
na replicação viral, possui grande similaridade estrutual com a molécula de trombina e do fator Xa, constatada através estudos in silico de “docking” 
molecular. Tal informação permite hipotetizar que a Mpro liberada durante a replicação do SARS-CoV-2 e morte da célula hospedeira, poderia, ao 
exercer funções similares a trombina e ao fator Xa, contribuir de maneira importante para um estado de hipercoagulação em pacientes com COVID-
19. Assim, pretendemos neste projeto verificar se a Mpro recombinante poderia afetar a coagulabilidade do sangue utilizando para tal teste de 
elastometria rotacional, dosagens de fatores de coagulação como ADAMST-13, Fator VIII, X e XII e monitorar características clínicas de pacientes com 
COVID-19 internados em CTI . Os testes estáticos, comumente usados na prática clínica, são insatisfatórios para avaliação mais completa da 
coagulabilidade do sangue. A tromboelastometria rotacional avalia as propriedades viscoelásticas do sangue total, incluindo a atividade plaquetária, 
forma rápida e qualitativa. Utilizaremos inicialmente sangue de voluntários saudáveis que serão incubados no aparelho de tromboelastometria 
rotacional (ROTEM) com diferentes concentrações de Mpro recombinante fazendo comparações com sangue estimulado com reagentes específicos 
que avaliam diferentes vias de coagulação (EXTEM – fator tecidual; FIBTEM fator tecidual + citocalasina D; INTEM – ativador de contato; APTEM – 
fator tecidual + aprotinina e HEPTEM ativador de contato + heparinase). Numa segunda etapa avaliaremos também a elastometria, fatores de 
coagulação e características clínicas de pacientes internados com COVID-19 em unidades de terapia intensiva de hospitais associados ao grupo United 
Health Group (UHG). Além disto, em indivíduos internados com COVID-19, avaliaremos também a resposta à anticoagulação profilática com apixaban 
(anticoagulante oral e inibidor da Mpro) comparando com indivíduos fazendo anticoagulação profilática com heparina de baixo peso molecular. Com 
estes resultados poderemos melhor entender os mecanismos da hipercoagulabilidade em pacientes com COVID-19 e com isto propor intervenções 
mais específicas.
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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 
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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. Além disso, com a 
estruturação da campanha de vacinação contra COVID-19 no município do Rio de Janeiro, cabe destacar a importância do estudo do excesso de 
mortalidade como proposta de avaliação desta estratégia, em cenário onde espera-se redução da contribuição dos óbitos por esta doença na cidade. 
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo descrever a variação dos óbitos de residentes do município do Rio de Janeiro em 2021 a fim de 
identificar excessos possivelmente decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como avaliar a influência da campanha de vacinação neste contexto. 
Estudo descritivo utilizando dados secundários, onde serão analisadas as variações na frequência de óbitos de residentes do município do Rio de 
Janeiro em 2021 que serão comparadas com a média de óbitos ocorridos em momento anterior a pandemia, entre 2015 e 2019. Além disso, a 
cobertura vacinal contra COVID-19 será calculada e comparada com o excesso de mortalidade a cada mês. Os dados serão extraídos dos sistemas de 
informação SIM e SI-PNI 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, proporções e razões. Os indicadores serão estratificados 
segundo sexo, faixa etária, raça/cor, região ou bairro de residência, grupos de causas de morte, local de ocorrência do óbito, entre outros, 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
As doenças cardiovasculares constituem importante questão de saúde pública no Brasil devido à morbimortalidade que produzem. Entre seus fatores 
de risco, destacam-se a hipertensão arterial e distúrbios metabólicos como a dislipidemia e a disglicemia. Para a prevenção e o tratamento de tais 
comorbidades, a adoção de intervenções não-farmacológicas e relacionadas a um estilo saudável de vida são essenciais e recomendadas em todos os 
pacientes. Objetivo: nesse trabalho, avaliamos o impacto de intervenções como a orientação nutricional, a realização de exercícios físicos e a aplicação 
de práticas integrativas (mindfulness, auriculoterapia e imposição de mãos) no perfil glicêmico e lipídico de pacientes adultos jovens que sejam 
hipertensos ou pré-hipertensos. Métodos: o trabalho será desenvolvido pela equipe do estudo LapARC junto ao Centro Saúde-Escola Lapa (CSE-Lapa), 
unidade da Estratégia Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Será 
selecionada uma amostra de 160 pacientes do estudo LapARC (adultos na faixa etária de 20 a 50 anos). Desses, 80 são considerados pré-hipertensos e 
outros 80 têm diagnóstico de hipertensão arterial. Os participantes serão aleatoriamente distribuídos em quatro grupos: um grupo em que nenhuma 
intervenção será realizada e três grupos em que faremos diversas combinações de orientações nutricionais, programas de exercícios físicos e práticas 
integrativas. Durante um período de seis meses, os participantes serão acompanhados clinicamente e, ao término do protocolo de intervenções, os 
valores séricos de HDL, LDL, triglicerídeos, colesterol total, glicemia de jejum e hemoglobina glicada serão comparados com os obtidos inicialmente. Os 
grupos controle e intervenção 1, 2 e 3 serão comparados quanto às variações obtidas nos exames laboratoriais que avaliam dislipidemia e disglicemia 
através de teste t pareado ou de teste de Wilcoxon na dependência da normalidade na distribuição dos valores.
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RESUMO
O câncer de mama é uma doença multifatorial, na qual se inter-relacionam fatores ambientais, hormonais, genéticos e estilo de vida. Estima-se que 
haja uma incidência de 66.280 casos de câncer de mama para cada ano do triênio 2020-2022, sendo que esse valor corresponde a um risco estimado 
de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres. Em relação ao tratamento do câncer de mama, desde 1978, a radioterapia vem sendo apresentada no 
meio científico como uma terapêutica que proporciona efetiva redução e retardo na ocorrência das recidivas locais do câncer, tanto após cirurgia 
conservadora ou radical, sendo adequada a todas as fases de tratamento de quase todos os tipos de cânceres de mama, o que é muito positivo, uma 
vez que nem sempre é possível detectar a doença em estágio precoce. Todavia, o SUS, responsável por ofertar cuidados em saúde de maneira 
universal, portanto, para todos os brasileiros, encontra uma barreira no acesso as mulheres que necessitam desse tipo de tratamento. Em 
documentação da Sociedade Brasileira de Radioterapia, as análises quantitativas revelaram que os atendimentos de radioterapia, quando realizados, 
não têm sido tempestivos. O tempo médio de espera entre a data do diagnóstico e o início da radioterapia tem sido, em média, de 113,4 dias - o que 
pode afetar de forma consistente as chances de cura de muitos pacientes. Neste trabalho, pretende-se realizar um estudo retrospectivo, descritivo e 
longitudinal das pacientes admitidas na Clínica de Radioterapia do Ingá (CRI), Niterói-RJ, todas provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio de revisão de prontuários de pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna de mama. Será avaliado a possibilidade de piora prognóstica do 
atraso da radioterapia adjuvante nas pacientes com câncer de mama potencialmente curáveis e, reconhecer o tempo decorrido entre o procedimento 
oncológico definitivo e o início da radioterapia, em pacientes portadoras de câncer de mama eleitas ao tratamento adjuvante, fazendo assim, uma 
análise do impacto desse intervalo na sobrevida livre de doença em cinco anos. Este estudo será retrospectivo, descritivo e longitudinal das pacientes 
admitidas na Clínica de Radioterapia do Ingá (CRI), Niterói-RJ, todas provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Através da revisão dos 
prontuários. Serão utilizados os programas Word XP e Excel XP para a digitação e criação do banco de dados. Para a análise estatística descritiva dos 
dados coletados, será utilizado o programa Social Package Statistical Science (SPSS) versão 23.0. Somente os resultados que obtiveram nível de 
significância de 5% de probabilidade (P £ 0,05) e um intervalo de confiança de 95% serão aprovados.
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Docente orientador: Marcelo Antero da Silva

RESUMO
A diabetes mellitus é uma doença metabólica causada pelo aumento da resistência das células à insulina ou pela insuficiência na produção do 
hormônio, tendo a prevalência mundial de 463 milhões de adultos diagnosticados. A diabetes tipo 2 é responsável por 90% dos casos mundiais, sendo 
o tipo mais comum da doença em adultos e idosos. Seu surgimento está atrelado aos hábitos de vida não saudáveis, como o sedentarismo e o 
tabagismo, que contribuem com a fisiopatologia da doença e a alta prevalência em idosos. Geralmente, o tratamento ocorre por administração de 
medicamentos antidiabéticos. Quando não tratada, a diabetes pode favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares (DCV) e ocasionar 
hospitalizações. Dentre as DCV, a doença arterial coronariana (DAC) destaca-se por ser a comorbidade mais prevalente (21.2%) em indivíduos 
diabéticos. Essa doença configura-se como obstrução das artérias coronárias por placas ateroscleróticas, que culmina na isquemia dos tecidos. Dentre 
os seus fatores de risco cardiovascular, incluem-se hipertensão arterial sistêmica (HAS), DM e tabagismo, que são frequentemente encontrados em 
idosos. Justificativa: A DM e as doenças relacionadas são importantes geradores de custos para os sistemas, visto que as complicações podem 
necessitar de assistência médica. No Brasil, em 2014, estima-se que o país gastou $264 milhões em hospitalizações por DM e condições relacionadas. 
Nesse contexto, sabe-se que os idosos (65 anos ou mais) foram os principais agentes envolvidos, tanto em hospitalizações quanto em custos para o 
sistema. Portanto, a fim de evitar complicações e prolongar a expectativa de vida com qualidade, a adoção de condutas preventivas e terapêuticas 
deve ocorrer precocemente nos indivíduos com essas doenças associadas. Para o município de Angra dos Reis – RJ, não foram encontrados 
levantamentos epidemiológicos na literatura acerca da hospitalização por DM e DAC e da prevalência dessas doenças em idosos no município. Sendo 
assim, a condução desse estudo produzirá dados epidemiológicos inéditos. Objetivos: avaliar a relação entre os fatores de risco cardiovascular e a 
hospitalização de idosos diabéticos com doença arterial coronariana, e realizar um levantamento epidemiológico em Angra dos Reis de idosos 
diabéticos com doença arterial coronariana. Metodologia: Esta será uma pesquisa original exploratória e descritiva que terá como objeto de estudo os 
usuários da rede de saúde pública municipal de Angra dos Reis-RJ e ocorrerá por meio da aplicação de questionário sobre fatores de risco 
cardiovascular e fatores sociais e do acompanhamento mensal aos participantes. Dentre os fatores de risco cardiovascular presentes no questionário, 
encontram-se: hábito de fumar, mensurado na relação quantidade de maços.ano; hipertensão arterial sistêmica, peso e sedentarismo. Dentre os 
fatores sociais, apresentam-se: idade; e sexo. O acompanhamento será por meio de telefone e terá como finalidade averiguar se ocorreram 
hospitalizações durante o período de acompanhamento, que será de quatro meses. Quando necessário, os prontuários serão verificados a fim de 
evitar imprecisão nos dados obtidos. Como critérios de inclusão, serão aceitos aqueles com idade maior ou igual a 65 anos no momento de aplicação 
do questionário, que apresentam diabetes mellitus e doença arterial coronariana (DAC) concomitantemente.
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RESUMO
A oportunidade de desenvolver este projeto foi cancelada por não cumprimento, da nossa parte, dos prazos do edital 2020-2021. Levando em conta 
sua importância, resolvemos reapresentá-lo revisado e atualizado. Informamos que não se trata de renovação de projeto em andamento. O uso de 
aplicativos como recurso para a educação médica ainda não é aproveitado plenamente e um vasto conhecimento pode ser transmitido por meio dessa 
ferramenta. Nesse contexto, os smartphones e tablets são parte importante da vida moderna. As novas tecnologias da informação e comunicação, 
têm capacidade para aprimorar e amplificar o processo de aprendizagem. O objetivo é de desenvolver um aplicativo direcionado ao ensino da 
neonatologia aos graduandos de medicina, com acesso ao conteúdo, simulações e casos clínicos. O usuário poderá acessar a plataforma em 
dispositivos móveis, facilitando seu uso na prática estudantil. O acesso aos dispositivos móveis promoveu mudanças no modo de produção e 
compartilhamento de conhecimento porque são ferramentas importantes para contribuir com a melhoria e ampliação da aprendizagem. No âmbito 
da medicina, diante das disponibilidades tecnológicas, as estratégias de metodologia ativa de ensino-aprendizagem estimulam o aluno a assumir uma 
postura ativa em seu processo de aprender, buscando a autonomia do educando e a aprendizagem significativa. A pesquisa deseja desenvolver e 
avaliar a potencialidade e a usabilidade de aplicativo para fins educacionais sobre o ensino de neonatologia. Estimular uma reflexão acerca dos 
processos inovadores no ramo da educação, dar autonomia na tomada de decisão e construção do conhecimento associado à prática. Nossa 
fundamentação tem como base que na era digital com avanços tecnológicos, o uso de celular é muito frequente no cotidiano dos indivíduos. Dessa 
maneira, o advento da tecnologia trouxe novas perspectivas para a educação devido ao fato de quebrar velhos paradigmas na aprendizagem, baseado 
em práticas de ensino que visam estimular a curiosidade do aluno e o desenvolvimento de conhecimento. O processo de educação tem passado por 
mudanças nos últimos anos. Antes era composta por materiais impressos e agora passou a contar com plataformas digitais que reúnem todos os 
conteúdos. Desta forma, o estudante de medicina tem cada vez mais consultado seu celular para auxiliar as tomadas de decisão e seu estudo (DOS 
SANTOS et.al, 2019). Devido ao acesso fácil e frequente de smartphones e tablets, o uso desses dispositivos como instrumentos de auxílio no processo 
de ensino-aprendizagem vem se tornando cada vez mais frequente (LIMA, 2019). O período atual de isolamento social reforça a importância do 
aprendizado médico associado a tecnologia da informática. A metodologia será de uma pesquisa-ação, de abordagem quantitativa e qualitativa. O 
projeto destina-se aos estudantes de medicina. Consta na criação de um aplicativo com a finalidade de disseminar o conhecimento dentro da área de 
neonatologia. Cada pesquisador deverá criar casos clínicos contextualizado. Mapeamento de experiências semelhantes em cursos de Medicina no 
Brasil e no exterior. Leitura e discussão sobre os vídeos e artigos científicos selecionados. Criação do aplicativo. Testagem do funcionamento do 
aplicativo criado, por meio de voluntários. Análise dos resultados e finalizações necessárias do aplicativo. O nosso desejo é difundir o acesso do 
material de neonatologia e deste aplicativo, para a ampliação do aprendizado aos estudantes de medicina UNESA.
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RESUMO
As demências se caracterizam por declínio cognitivo que pode incluir alterações de memória, perda na capacidade de raciocínio, de concentração, de 
aprendizado e desorientação em relação ao espaço e ao tempo. O declínio cognitivo é capaz de interferir nas atividades profissionais e sociais da vida 
diária do indivíduo e é frequentemente acompanhado por distúrbios comportamentais como alucinações, agressividade, hiperatividade, irritabilidade 
e depressão. A Doença de Alzheimer é a demência mais prevalente entre os idosos no mundo e acredita-se que em um futuro breve o número de 
pessoas com este tipo de demência no mundo atinja os 70 milhões. O tratamento convencional da Doença de Alzheimer, realizado de forma 
padronizada, inclui medicamentos que têm efeitos modestos em deter ou desacelerar o curso da doença. Por outro lado, atualmente há uma tentativa 
de uma medicina mais personalizada que tem como objetivo tratar a pessoa como um todo (corpo, mente e espírito). Esta medicina, conhecida como 
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Medicina Integrativa, considera interações genéticas e bioquímicas, fatores ambientais e estilo de vida influenciando não apenas na ocorrência de 
doenças, mas também na manutenção da saúde em longo prazo. Como a população mundial está envelhecendo e a expectativa de vida aumentando, 
surge um grande desafio: como podemos viver saudáveis, com maior qualidade de vida e por mais tempo? Diante do exposto, o presente trabalho 
tem como objetivo conhecer as práticas da Medicina Integrativa que vêm sendo utilizadas na prevenção da Doença de Alzheimer; entender como 
estas práticas melhoram a qualidade de vida e fornecem opções para uma longevidade mais saudável e entender os mecanismos pelos quais os 
procedimentos da Medicina Integrativa diminuem os sintomas da Doença de Alzheimer. Para atingir os objetivos propostos será feita uma pesquisa 
exploratória do tipo qualitativa através de uma revisão narrativa da literatura sobre o tema. Para a seleção do material bibliográfico serão incluídos 
livros, casos clínicos e artigos científicos publicados nos últimos 10 anos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. As bases de dados eletrônicas 
utilizadas para a escolha dos artigos científicos serão: US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed) e Scientific Electronic 
Library Online (SciELO). Após a seleção do material bibliográfico encontrado, levando-se em conta os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos 
pelo grupo de pesquisadores, o material de estudo será analisado e organizado por procedência. Na última etapa os pesquisadores realizarão a 
análise, interpretação e discussão do material levantado em forma de ensaio teórico.
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RESUMO
A microbiota intestinal humana é formada por um conjunto de microrganismos, constituído principalmente por bactérias, representadas por grande 
diversidade e mais de mil espécies. No intestino, a microbiota desempenha funções importantes para o nosso organismo, destacando-se a produção 
de vitaminas (K e B), a maturação do sistema imunológico e a prevenção de bactérias patogênicas. Estudos de importantes benefícios trazidos pela 
microbiota entérica, têm se intensificado bastante nos últimos anos, bem como os papéis que desempenham em outros sítios do organismo, como no 
sistema nervoso, mostrando uma importante comunicação entre o intestino e o cérebro. Ao mesmo tempo em que se destaca o papel da microbiota 
intestinal na homeostase do organismo, a sua alteração, conhecida como disbiose, têm sido amplamente estudada e relacionada à fisiopatologia de 
algumas doenças, dentre elas à processos neurodegenerativos, observados na Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, principal causa de 
demência do mundo, é caracterizada pelo comprometimento gradual e progressivo da memória, levando à alterações de personalidade, afetando a 
linguagem, e comprometendo as atividades intelectuais e sociais. A causa da Doença de Alzheimer ainda é desconhecida, porém há indicação de 
algumas lesões cerebrais que são inerentes a essa doença, sendo decorrentes do depósito de proteína beta-amiloide e dos emaranhados 
neurofibrilares de proteína tau. Essas alterações neuropatológicas são influenciadas pela inflamação sistêmica, que pode também resultar da disbiose 
intestinal, assim como a produção de beta-amilóides, justificando a importância do estudo da interação da disbiose com a doença de Alzheimer. A 
dificuldade de realização do diagnóstico precoce e os tratamentos atualmente disponíveis, que apenas conseguem diminuir o avanço da doença por 
um tempo limitado, mostram a necessidade de mais estudos que possam levar a possíveis formas de prevenção, ou a uma melhor qualidade de vida 
do paciente com doença de Alzheimer. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivos conhecer as funções benéficas desempenhadas pela 
microbiota intestinal que contribuem para a prevenção dos processos neurodegenerativos e entender a relação da disbiose intestinal com os sinais 
neuropatológicos característicos da Doença de Alzheimer, e assim elucidar alguns fatores, principalmente nutricionais, que propiciem a manutenção 
do equilíbrio da microbiota intestinal, podendo trazer uma possível contribuição na prevenção ou diminuição dos sintomas dessa doença. Buscando 
atingir os objetivos propostos, será realizada uma revisão integrativa da literatura, norteada pela seguinte questão: “De que maneira a microbiota 
intestinal e sua disbiose podem influenciar na doença de Alzheimer?”. Essa revisão será realizada através da busca de publicações dos últimos 10 anos, 
nas bases de dados PubMed e Scielo, nos idiomas português e inglês, utilizando como descritores: Microbiota Intestinal e Doença de Alzheimer, 
Disbiose intestinal e Doença de Alzheimer. A seleção dos estudos levará em conta a relevância e originalidade dos dados obtidos, que serão 
analisados, discutidos e utilizados para elucidar a influência da microbiota intestinal e de sua disbiose na Doença de Alzheimer”, e também fatores que 
propiciem o equilíbrio dessa microbiota, levando a novas propostas para estudos futuros dentro do tema.
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RESUMO
O presente projeto tem como objetivo desenvolver um atlas virtual de Histologia que contemplará todo o conteúdo de Histologia da ementa do curso 
de medicina da Universidade Estácio de Sá- campus Presidente Vargas e que funcionará como uma ferramenta de estudo complementar. A motivação 
inicial do projeto se deu a partir da adoção do ensino online no contexto da pandemia do coronavírus, que evidenciou a dificuldade de manter um 
aluno estimulado para o estudo ativo das lâminas de histologia diante da redução da utilização dos laboratórios de microscopia na Universidade. A 
partir dessa fragilidade revelou-se a necessidade de diversificação e criação de novas ferramentas pedagógicas de acesso rápido, fácil e interativo. 
Nesse sentido, o atlas virtual surge como uma alternativa de conceder acesso facilitado ao acervo de lâminas histológicas disponíveis para estudo em 
laboratório em um endereço eletrônico virtual público e gratuito que possibilitará ao aluno um potencial de aprendizado autônomo e ativo em um 
espaço externo ao do laboratório. A construção do atlas acontecerá a partir da captação de imagens de lâminas histológicas em alta definição a partir 
de microscópios acoplados a computadores. Em seguida essas fotomicrografias serão legendadas, editadas para maximização de sua qualidade visual 
e terão estruturas histológicas específicas demarcadas para facilitar o entendimento do conteúdo e tornar o material mais interativo. A partir da 
seleção e otimização das fotomicrografias serão escritas breves explicações a partir da bibliografia indicada pelas disciplinas contempladas. Por fim, o 
conteúdo completo será disponibilizado em um site e categorizado por tipo de tecido e sistema orgânico. Esse processo de adaptação e de construção 
de alternativas pedagógicas virtuais tem se mostrado cada vez mais uma realidade no processo de educação médica. O principal benefício do uso de 
um atlas virtual para um discente é a velocidade com que imagens histológicas específicas podem ser acessadas por meio de uma plataforma de 
conteúdo confiável permitindo uma otimização do tempo de estudo. Além disso, essa ferramenta pode funcionar como uma importante aliada 
pedagógica na organização de aulas mais interativas em sala de aula durante atividades teórico-práticas ou durante as atividades de monitoria. Em 
síntese, o desenvolvimento do atlas constitui um importante mecanismo de disseminação e facilitação dos estudos histológicos em um contexto 
moderno de educação que precisa se afastar dos modelos tradicionais para manter o aluno estimulado e possibilitar assim maior emancipação sobre o 
aprendizado.
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Título: O PAPEL DA ARTE EM PROCESSOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE
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RESUMO
A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) define Transtorno de Personalidade como uma patologia que 
gera padrões generalizados e persistentes de perceber, reagir e se relacionar, causando sofrimento significativo ou comprometimento funcional com 
diferentes manifestações. Os transtornos de personalidade são oriundos da combinação de fatores genéticos e ambientais, motivo pelo qual devem 
ser entendidos de uma perspectiva biopsicossocial. Para tal, são necessários métodos diagnósticos e terapêuticos diferentes dos tradicionais, visto que 
estes últimos consideram majoritariamente os fatores biomédicos. Entre estes métodos está aquele que usa a arte como meio de expressão de 
pessoas com transtornos psiquiátricos. Embora seja um valioso recurso diagnóstico e terapêutico, a arte é frequentemente rechaçada devido à 
dominância do modelo “biologizante” na Medicina. Para que o médico enxergue a arte como um recurso diagnóstico e terapêutico em seu cotidiano 
profissional, faz-se necessário que sua formação não contemple apenas os aspectos biomédicos, mas também os psicológicos e sociais. O presente 
estudo representa uma oportunidade para que os discentes tenham uma formação mais abrangente, favorecendo a formação de médicos que tenham 
um olhar mais amplo e humanizado para seus pacientes. Seu objetivo principal é compreender os impactos de diferentes formas de arte nos processos 
diagnósticos e terapêuticos de pacientes com transtornos de personalidade. Para tal, será realizada uma revisão integrativa utilizando bases de dados 
como SciELO, portal de periódicos da CAPES e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Serão selecionados para a pesquisa artigos sobre a arteterapia, arte 
como fator humanizador na medicina e arte no diagnóstico e tratamento de pessoas com transtornos de personalidade. Estes artigos serão analisados 
visando compreender mais sobre o papel das expressões artísticas no diagnóstico e no tratamento de pacientes portadores deste tipo de transtorno.
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica visa estudar uma das características mais fortes do Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá que é o 
seu programa de monitoria. O programa de monitoria do Curso de Medicina foi criado logo após o curso em 1998 e desde então vem crescendo e 
alcançando diferentes disciplinas. Soma-se a esse crescimento, também o fato de hoje o programa existir em todos os cursos de medicina da Estácio 
em diferentes cidades do Brasil. O programa de monitoria se iniciou com a criação da monitoria em Anatomia e hoje, só no campus Presidente Vargas 
no Rio de Janeiro, ele contempla trinta e duas disciplinas. Através do programa, alunos escolhidos como monitores, auxiliam os alunos mais novos 
com ensinamentos principalmente práticos, mas também teóricos. Considerando a solidez da monitoria no Curso de Medicina, essa pesquisa 
pretende, em primeiro lugar, contar a história do programa de monitoria desde sua criação, trazendo um histórico de evolução e curiosidades a 
respeito do mesmo. Além disso, utilizando as definições de mentoria trazidas da literatura, pretende-se avaliar e discutir a função da monitoria na 
perspectiva de mentoria por pares. Para essa pesquisa, será realizada uma busca bibliográfica sobre mentoria, suas definições e formatos utilizados 
em diferentes cursos e instituições no Brasil e no mundo. O histórico do programa de monitoria será construído a partir de arquivos do próprio 
programa e de entrevistas com professores que vivenciaram sua criação. Por fim, serão criados questionários com perguntas simples, que possam ser 
disponibilizados “on line” aos monitores, monitorados e orientadores para recolher opiniões sobre a monitoria de forma a dar suporte à discussão 
sobre as definições de mentoria por pares dentro deste programa. Em se tratando de pesquisa para iniciação científica, acredita-se que o tema 
escolhido ao ser trabalhado por alunos, poderá trazer aos mesmos, aprendizado em busca bibliográfica, utilização de questionários, elaboração de 
textos, além do conhecimento sobre mentoria per se.
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RESUMO
O aumento da adesão de jovens adultos ao uso da cannabis impõe aos profissionais de saúde a necessidade de reflexão e aprimoramento no estudo 
sobre a percepção desses indivíduos em relação aos riscos de seu uso. Em contraposição a esse aumento, busca-se entender se ele tem relação com o 
início da pandemia de Covid19. Estudos mostram que a alta prevalência de adolescentes consumindo maconha gera um grande número de jovens que 
podem desenvolver depressão e tentativas de suicídio atribuíveis à cannabis, maior propensão a desencadear doenças psiquiátricas como 
esquizofrenia, entre outras, ou vício em outras substâncias (GOBBI, 2019). O período de pandemia pela Covid19 fez com que muitos jovens, por 
ansiedade e medo, aumentassem a frequência do consumo de álcool e cannabis, diferente de outras drogas que tiveram diminuição do uso. As drogas 
comprometem o desenvolvimento cerebral dos adultos jovens, ressaltando que até 24 anos o cérebro ainda está em desenvolvimento. Com isso, pode 
acarretar danos físicos e psíquicos, em especial ansiedade e depressão. A literatura refere que estes transtornos aumentaram consideravelmente em 
decorrência da pandemia da Covid19 (DUMAS, 2020). A maconha altera o humor, a percepção e a imagem. Doses elevadas de THC 
(Tetraidrocanabinol) podem provocar ansiedade, desencadear ou agravar um quadro psicótico. Estudos comprovaram que o THC é indutor de 
depressão, podendo induzir ao relaxamento e à sonolência, porém se a maconha for utilizada em grupo, ela despertará uma sensação de euforia. Em 
doses elevadas, pode provocar alucinação e paranoia, além de potencializar os efeitos do álcool GONÇALVES; SCHLICHTING, 2014). Os danos 
neurológicos mais frequentes em usuários de cannabis estão relacionados à memória, tanto operacional quanto a outras modalidades de memória 
(verbal, prospectiva com base temporal, etc.), à atenção, à percepção do tempo, ao controle inibitório e às funções executivas. O desempenho 
prejudicado na atenção contínua, em tarefas de atenção seletiva, focadas e divididas, assim como na memória sensorial pré-atencional, foi associado 
ao uso contínuo da droga (GOBBI, 2019). Existem claras evidências de que o uso da maconha está associado à tosse crônica, ecreções, dispneia, 
tuberculose, doença do legionário, aspergilose, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), pneumotórax e câncer do pulmão. O efeito do consumo 
de maconha acomete principalmente as vias aéreas de maior calibre, causando inflamação e edema na mucosa traqueobrônquica dos fumantes de 
cannabis (BARROS; RAPOSO, 2014). Foram encontradas evidências de que o uso ativo da maconha dobra o risco de ocorrência de cardiomiopatia de 
Takotsubo, também conhecida como síndrome de coração partido (SINGH et al., 2016). Diante do exposto, evidencia-se a importância do 
aprofundamento no estudo do tema visando à redução de danos e sequelas e à percepção de riscos por parte dessa população alvo, para que ações 
de prevenção e promoção de saúde possam ser desenvolvidas, objetivando a melhoria da qualidade de vida. Este estudo traz como objetivo geral 
analisar o comportamento frente ao uso de cannabis por jovens entre 18 e 24 anos durante o período da pandemia de Covid19. Como objetivos 
específicos, descrever as principais alterações causadas pelo uso da cannabis no cérebro ainda em formação de adultos jovens. Adicionalmente, 
propõe descrever os principais danos físicos e psíquicos decorrentes do uso da cannabis nessa faixa etária. Será aplicado um questionário, através da 
plataforma Google Forms, enviado por meio eletrônico a todos os alunos de medicina da Universidade Estácio de Sá campus Città com faixa etária 
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entre 18 e 24 anos. Este estudo se propõe a realizar uma análise quantitativa descritiva transversal, com os dados obtidos dos questionários. A 
amostra será do tipo censitária e, para análise de dados, será utilizado o programa Stata 12.
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Título: ÓBITOS POR COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE MÉDICOS, ENFERMEIROS E FISIOTERAPEUTAS

Docente orientador: Eleny Guimarães Teixeira

RESUMO
Em dezembro de 2019 os primeiros casos de infecção pelo SARS-CoV-2 foram relatados em Wuhan, China. Em março de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou ser a COVID-19 uma pandemia. Uma em cada seis pessoas com COVID-19 adoece com formas graves, potencialmente letais. 
Em 2020, mais de 17 mil profissionais de saúde (PS) haviam morrido pela doença, 9,4% do total de óbitos, e até 31 de dezembro, dentre os 82 milhões 
de casos de COVID-19, mais de 570.00 eram PS. Infecção e óbito por COVID-19 em médicos, enfermeiros e fisioterapeutas é uma realidade, no Brasil e 
no mundo, e o combate na linha de frente, trouxe à tona riscos e vulnerabilidades relacionados aos seus ofícios. Portanto, uma análise comparativa 
desses óbitos é fundamental para que possa haver ações e medidas que os protejam. Vamos analisar e comparar a mortalidade por COVID-19 em PS 
destas categorias, no Brasil e no mundo, de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021. Será uma ampla revisão da literatura de publicações obtidas no Scielo 
e no PubMed, em português e inglês, do publicados pelo de cada categoria, além de dados da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde e das 
Secretarias de Saúde do Brasil. Será feita análise comparativa dos dados do Brasil e dos seis continentes do mundo. Em julho de 2020, iniciamos na 
Fiocruz, um estudo nacional qualitativo e quantitativo, no qual sou pesquisadora associada: “Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no 
contexto da Covid-19 no Brasil” (Aprovado/Comitê de Ética em Pesquisa FIOCRUZ/CAAE: 32351620.1.0000), já em fase de análise dos resultados. 
(FIOCRUZ, 2020). O projeto proposto para o PIBIC/UNESA é uma revisão da literatura global sobre óbitos por COVID-19 nestas três categorias. O 
trabalho está dividido entre os quatro alunos, cada um responsável um ou mais continentes. Não há despesas previstas, exceto as relacionadas à 
confecção de material de divulgação. Submeteremos os resultados aos periódicos e congressos pertinentes. O cronograma detalhado é comum a 
todos, está no projeto de cada aluno, e foi revisto e aprovado por mim.
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RESUMO
A doença causada pelo coronavirus emergente, SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19, primeiramente descrita na China, apresenta-se na maioria 
dos casos como infecção respiratória não-complicada, caracterizada por sintomas inespecíficos como febre, fadiga, tosse, mal estar, anorexia, dor de 
garganta, congestão nasal e cefaleia. No entanto, cerca de 14% evoluem com formas mais graves, nas quais se observa principalmente pneumonia 
com graus variados de hipoxemia, e aproximadamente 5% evolui com quadro de pneumonia grave, com necessidade de internação em unidade de 
terapia intensiva (UTI) e assistência ventilatória. O rápido avanço da epidemia em todo mundo, levou a um aumento sem precedentes do número de 
pacientes internados em UTI, necessitando de ventilação mecânica. A expectativa, portanto, é incremento nas infecções relacionadas aos cuidados à 
saúde (IRAS). Dados já descritos descrevem que o diagnóstico de sepse ocorreu em 100% daqueles que evoluíram para óbito. Os protocolos para a 
maioria de indivíduos com pneumonia grave, admitidos para internação hospitalar, incluindo aqueles com COVID-19, incluem, no momento da 
admissão a prescrição da associação de oseltamivir, ampicilina-sulbactan e azitromicina, visando o tratamento empírico de influenza e pneumonia 
bacteriana comunitária grave. Além disso, durante a internação frequentemente os antimicrobianos são trocados para esquemas de maior espectro, 
em função de surgimento de IRAS. É esperado que o aumento na prescrição de antimicrobianos incremente a seleção de microrganismos resistentes 
aos antimicrobianos, associado ao risco adicional de transmissão cruzada de microrganismos entre pacientes na unidade hospitalar. Entre os mais 
importantes agentes MDR causadores de IRAS em UTIs do Rio de Janeiro destacam-se enterobactérias e bacilos gram-negativos não fermentadores 
resistentes aos carbapenemas (ERC e BGN-NF-RC), Staphylococcus spp. resistentes à meticilina (MRSA e MRSE) e Enterococcus spp. resistentes à 
vancomicina (VRE). O número restrito (ou mesmo inexistente) de antimicrobianos disponíveis para o tratamento das infecções ocasionadas por estes 
microrganismos contribui para o aumento do tempo de internação e mortalidade, o que é agravado pelas dificuldades no desenvolvimento de novos 
medicamentos. Além disso, é sabido que a colonização de pacientes com bactérias MDR aumenta o risco de desenvolvimento de infeções durante a 
internação. Para avaliar essa situação no Rio de Janeiro, será realizado estudo observacional analítico, de coorte retrospectivo. Serão estudados 
pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo (UTIs) de duas unidades hospitalares, sendo coletados, através de revisão de dados 
disponíveis nas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), dados demográficos, doenças de base e escores de gravidade (SAPS3 e SOFA) na 
internação e no momento do diagnóstico de infecção hospitalar. Serão avaliados também dados sobre a presença de colonização e infecção por 
bactérias resistentes a múltiplas drogas (MDR). Os parâmetros aferidos durante o tempo de internação (colonização por MDR; incidência de IRAS; DDD 
de antimicrobianos; utilização de dispositivos invasivos; e mortalidade) serão comparados de modo retrospectivo com o mesmo período do ano 
anterior e também entre UTIs dedicadas e não dedicadas a pacientes com COVID-19 de cada hospital, respectivamente. Para tanto, os dados serão 
avaliados por meio de análises uni e multivariáveis empregando modelos de regressão log-linear de Poisson com o auxílio do software IBM SPSS 
Statistics v. 26.
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RESUMO
O termo Atenção Primária à Saúde (APS) envolve um conjunto de intervenções de saúde que englobam a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o 
tratamento e a reabilitação, dirigidas a populações de territórios adscritos, relacionados a equipes de saúde (CONASS, 2004). A APS é considerada a 
porta de entrada e o contato inicial ideal com o sistema de saúde. Esse projeto de pesquisa está relacionado a estudo em curso, no âmbito do 
Mestrado Profissional em Saúde da Família da Estácio, relacionado às diferentes formas de acesso na APS, no município do Rio de Janeiro – RJ. A 
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pesquisa central surgiu com base no questionamento acerca das características positivas e negativas dos diferentes métodos de acesso e qual deles 
poderia implicar um aumento da oferta às consultas na APS e no incremento de sua resolutividade. Tem sido estimulado um método de organização 
do acesso na APS chamado de Acesso Avançado, que traz um viés de sistema onde é necessário que os profissionais de saúde revejam conceitos e não
 mais façam distinção entre as consultas de urgência e de rotina (VIDAL, 2013). Essa forma de gestão de acesso na APS do município do Rio de Janeiro 
foi favorecida no processo de expansão desse nível de atenção, verificado de 2009 a 2016. Entretanto, mudanças na conjuntura político institucional 
desde 2017 e a situação mais recente da pandemia do novo Coronavírus (COVID- 19), determinaram possíveis rupturas e desestruturação, neste nível 
de atenção à saúde. A integração do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Estácio com a Graduação, através do Curso de Medicina e do
 desenvolvimento desse Projeto de Iniciação Científica, identifica-se como quesito altamente recomendado nos processos de avaliação de cursos do 
Ministério da Educação, nos seus diferentes níveis. Permitirá a participação de estudantes da Medicina em pesquisa cujo início da coleta de dados, 
previsto hoje para agosto/setembro de 2021 está adequado ao próximo período de Iniciação Científica, possibilitando que os alunos participação plena
 dos estudantes. Objetivo geral: Analisar processos e resultados em diferentes tipos de organização do acesso em unidades da Atenção Primária à 
Saúde da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, no contexto da pandemia de COVID-19. Objetivos Específicos: Identificar diferentes processos de
 organização do acesso em unidades da APS, incluindo experiências de acesso avançado, contextualizadas no cenário da pandemia de COVID-19, no 
município do Rio de Janeiro. Conhecer a percepção de gestores, profissionais de saúde e usuários sobre os diferentes modelos de acesso e a relação 
com atenção à saúde, em unidades da APS, no município do Rio de Janeiro Método: O presente projeto de pesquisa caracteriza-se como uma 
abordagem descritiva, com plano de investigação qualitativa e alguns aspectos quantitativos, considerando os seus objetivos. O estudo será realizado 
em unidades de APS de 2 (duas) Coordenadorias de Atenção Primária (CAP) da SMS do Rio de Janeiro, que já forneceram os Termos de Anuência 
necessários, sendo prevista a realização do estudo em duas ou três unidades de cada CAP, na dependência do definido junto à gestão das 
Coordenadorias envolvidas, que deverão indicar as unidades. Serão selecionados para participar desta pesquisa gestores (representados pelos 
gerentes das unidades de saúde), profissionais de saúde das equipes da ESF (médicos, enfermeiros) e usuários das unidades. Em relação às estratégias 
de análise de dados no estudo, está prevista a análise de conteúdo, que consiste numa técnica de análise das comunicações, não tratando-se de um 
instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas. A análise de conteúdo pode ser uma análise dos “significados” (por exemplo: a 
análise temática), embora possa ser também uma análise dos “significantes” (análise lexical, análise dos procedimentos) (BARDIN, 2011).
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Título: OS AGONISTAS DOS RECEPTORES GLP-1 COMO POTENCIAIS PROTETORES DA INFLAMAÇÃO CEREBRAL E NEURODEGENERAÇÃO NA 
SÍNDROME METABÓLICA.
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RESUMO
Justificativa: A obesidade observada na SM é o principal determinante do desenvolvimento de uma inflamação crônica de baixa intensidade. Esta 
resposta inflamatória contínua culmina em uma desregulação neuroimune-endócrina que é responsável pelas anormalidades metabólicas e 
morbidades observadas na SM. Eventos como o acúmulo de tecido adiposo visceral, aumento das concentrações plasmáticas de ácidos graxos livres, 
hipóxia tecidual e hiperatividade simpática na SM, podem contribuir para a ativação da resposta imune, levando ao início ou progressão de doenças 
neurodegenerativas. A desregulação do tecido adiposo parece ter um papel crucial na iniciação e manutenção dos eventos inflamatórios na SM. 
Objetivos: Este estudo tem como objetivo avaliar a neuroinflamação na SM e os efeitos do tratamento crônico sobre a microcirculação cerebral da 
droga antidiabética semaglutida, agonista dos receptores do GLP-1. Metodologia: Serão utilizados camundongos alimentados com ração hiperlipídica 
(HFD) ou padrão normolipídica (ND) por 24 semanas que serão tratados ou não com semaglutida (SEMA ou CONT). Ao final do período de dieta e do 
tratamento farmacológico serão realizadas as análises bioquímicas e hemodinâmicas bem como as microvasculares cerebrais como a densidade 
capilar funcional e a interação leucócito-endotélio através de microscopia intravital por epi-iluminação e fluorescência. Além disso, o efeito do 
tratamento farmacológico sobre a integridade neurovascular na SM será avaliado através da análise da ativação de micróglia, do recobrimento de 
astrócitos sobre os vasos cerebrais e da viabilidade neuronal. A inflamação sistêmica será avaliada através da quantificação de citocinas inflamatórias 
no sangue e infiltrado inflamatório no tecido adiposo pelas técnicas de multiplex histologia, respectivamente. As alterações dos parâmetros 
microvasculares e inflamatórios cerebrais serão relacionadas aos testes de função cognitiva por testes comportamentais e de aprendizado e memória.

E-mail: vanessaestato@gmail.com

Aluno: Paulo Henrique Petrone Chateaubriand Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Título: PERCEPÇÕES DE GRADUANDOS DO CICLO BÁSICO DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA ACERCA DA FORMAÇÃO MÉDICA 
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RESUMO
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização previsto no Regulamento Sanitário Internacional impactando 
vários setores, inclusive o setor educacional. O presente trabalho é uma investigação sobre as mudanças ocorridas na formação médica inicial 
provocadas pela epidemia do novo coronavírus. A preocupação com as mudanças impostas por um novo arcabouço teórico-metodológico, gerou a 
curiosidade do estudo acerca das vivências de estudantes de medicina durante o ano de 2020 e início de 2021. Objetivo geral: compreender as 
percepções dos discentes sobre as adequações pedagógicas ocorridas na estrutura curricular do curso de medicina, decorrentes do adiamento parcial 
de atividades práticas. Metodologia: a pesquisa ocorrerá em duas fases. Na primeira, os estudantes integrantes do grupo de pesquisa farão uma busca 
documental avaliando as Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e os Manuais do Aluno, comparando com 
todas as atividades realizadas no período pesquisado. Na segunda, serão selecionadas de forma aleatória amostra dos estudantes que ingressaram no 
curso em nos períodos 2020.1, 2020.2 e 2021.1. Os participantes da pesquisa, alunos do primeiro ao terceiro período do curso, receberão um 
questionário eletrônico modelo Google Forms, composto por um conjunto de questões atribuídas e respondidas seguindo os valores da escala Likert 
em cinco graus ("concordo totalmente" até "discordo totalmente"). Os dados quantitativos coletados serão agrupados em um banco de dados, 
utilizando-se do programa Microsoft Office Excel, e analisados através do software IBM SPSS Statistics. A pesquisa iniciará após a aprovação no Comitê 
de Ética em Pesquisa da Instituição de Ensino Superior (IES). Acredita-se que esta pesquisa, ao tempo que contribui para desenvolver conhecimento 
acerca da formação superior, com a experiência, poderá gerar aos estudantes envolvidos um olhar crítico sobre o próprio processo formativo como 
médicos.
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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. Nesse cenário, iniciou-se mundialmente a busca de propostas terapêuticas e preventivas contra o SARS-Cov-2 através de pesquisas 
científicas, a princípio, baseados em pequenas pesquisas observacionais, experimentos in vitro e experiências pessoais do profissional responsável 
pelo tratamento, gerando tratamentos duvidosos, muitas vezes não pautados em evidências científicas, mas sim na esperança de se achar um 
medicamento milagroso que freasse a contaminação e a evolução da doença. Diante disso, a metodologia da epidemiologia clínica, ferramenta 
geradora da Medicina e da Saúde Baseada em Evidências, é fundamental. Para que se possa avaliar com segurança intervenções terapêuticas, é 
mandatório a utilização de um protocolo rígido de ensaios clínicos controlados, de preferência duplo-cegos que necessariamente são prospectivos. 
Dessa forma, um ensaio clínico feito com a competência e seriedade que esse demanda, independentemente do resultado, trará um grande bem para 
toda humanidade, ou seja, se o resultado for positivo, poderá ser utilizado, mas se for ineficaz, trará informações importantes para que não se 
desperdice recursos e, às vezes, vidas. Este projeto busca analisar a produção científica resultante das pesquisas clínicas desenvolvidas acerca das 
propostas terapêuticas e preventivas para a Covid-19 quanto a metodologia e protocolo aplicados. O estudo trata-se de uma revisão sistemática da 
literatura, que consiste em uma síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas ao objeto estudado. A realização da revisão sistemática envolve o 
trabalho de pelo menos dois pesquisadores, que avaliarão, de forma independente, a qualidade metodológica de cada artigo selecionado, a partir de 
um protocolo de pesquisa, compreendendo sete etapas metodológicas.
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RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, apresentando grande relação com pacientes portadores 
de distúrbios emocionais. Na atenção primária o médico de família e comunidade assume uma importância acrescida na prestação do cuidado integral 
do indivíduo, incluindo a área da saúde mental. Neste contexto, será desenvolvido um estudo tipo descritivo-exploratório, de corte transversal com 
abordagem quantitativa, cujo objetivo é estimar a prevalência estimada dos transtornos emocionais (depressão e ansiedade) em pacientes pré 
hipertensos e hipertensos residentes na área de abrangência do CSE-Lapa. O presente estudo está inserido no projeto coordenado pela docente da 
UNESA-RJ Elizabeth Silaid Muxfeldt, intitulado de “Eficácia da intervenção nutricional isolada ou associada a outras intervenções não farmacológicas 
no controle da hipertensão arterial e na redução do risco cardiovascular – ensaio clínico randomizado”, o qual envolverá indivíduos cadastrados na 
Estratégia da Saúde da Família - Centro Saúde-Escola Lapa (CSE-Lapa)/Universidade Estácio de Sá - RJ que participam do estudo LapARC – “Avaliação 
do risco cardiovascular na população residente na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família da Lapa – UNESA-RJ”. Serão incluídos na 
pesquisa 160 participantes, sendo divididos entre pré-hipertensos e hipertensos em uso ou não de medicamentos. São critérios de inclusão indivíduos 
de ambos os sexos com faixa etária entre 20 e 65 anos, Pré-hipertensos: indivíduos com PAS entre 130 e 139 e/ou PAD entre 85 e 89 mmHg sem uso 
de anti-hipertensivos cadastrados no LapARC e/ou no CSE-Lapa, Hipertensos: indivíduos com PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg ou em uso de 
anti-hipertensivos cadastrados no LapARC e/ou no CSE-Lapa, Indivíduos que aceitem participar da pesquisa após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão serão as gestantes, e indivíduos que apresentem qualquer das seguintes condições: 
histórico de eventos cardiovasculares maiores (infarto agudo do miocárdio, angina instável, acidente vascular encefálico) ocorridos nos últimos 6 
meses, doenças psiquiátricas ou déficit cognitivo significativo, condições clínicas que impossibilitem atividade física como doença arterial periférica 
grave, doença osteoarticular avançada, doença neurológica degenerativa, doença muscular grave, Indivíduos que se submeteram a procedimentos 
para perda de peso (dieta ou medicamentoso) nos últimos 6 meses, realização de procedimentos cirúrgicos para perda de peso, participantes de 
qualquer outro estudo de intervenção. Para coleta de dados serão utilizados os seguintes questionários para avaliação dos transtornos emocionais e 
qualidade de vida: GAD-7 para rastreio de ansiedade, PHQ-9 para rastreio de depressão e WHOQOL -Bref para avaliação da qualidade de vida.
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RESUMO
A cirrose hepática é o resultado final do processo inflamatório e de fibrogênese 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 trata-
se 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 encefalopatia hepática mínima (EHM). A EHM é definida pelo conjunto de alterações subclínicas da função cognitiva, 
especialmente da concentração e habilidades visuais-espaciais, em pacientes com cirrose. Sua fisiopatologia está ligada a hiperamonemia sérica e seus 
efeitos deletérios sobre o sistema nervoso central, inflamação sistêmica e sistema musculoesquelético. Pacientes com EHM e cirrose descompensada 
tem maior risco de quedas da própria altura, evolução para encefalopatia hepática clinicamente evidente (ou overt) e maior mortalidade. Contudo, há 
escassa informação acerca de epidemiologia em populações brasileiras, da sua associação com outras formas de descompensações da cirrose, com 
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ascite e hemorragia digestiva alta varicosa, bem como do papel prognóstico de EHM em pacientes com cirrose compensada. A identificação dos 
pacientes com EHM pode ter importância terapêutica, pelo fato que uma série de estudos demonstra melhora da função neurocognitiva dos pacientes 
submetidos a tratamento com antibióticos e dissacarídeos não absorvíveis. Objetivos: determinar a frequência EHM em pacientes com cirrose 
compensada. Variáveis de estudo: 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 será aplicado o teste PHES.
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RESUMO
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 
iniciou 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
A doença de Parkinson (DP) é importante e prevalente perturbação neurodegenerativa na população acima de 65 anos. Caracteriza-se, 
essencialmente, pela perda de neurônios dopaminérgicos na substantia nigra pars compacta, localizada no mesencéfalo. Recentemente, a literatura 
sinaliza fortemente que a degeneração neuronal na DP surge a partir da agregação e acumulação de α-sinucleína em estruturas neuronais dos 
sistemas nervoso autonómico e central. Nos últimos anos, tem havido uma intensa discussão na comunidade científica acerca do papel que a 
microbiota intestinal desempenha na progressão da DP. Evidências demonstram uma elevada prevalência de disbiose em indivíduos com DP. Neste 
contexto, foi formulado o conceito “eixo microbiota-intestino-cérebro”, que postula uma influência mútua entre o microbiota e as funções cerebrais. 
Em termos de sintomatologia, os pacientes com DP experienciam sintomas motores (tremores, bradicinesia, rigidez), mas também um significativo 
número de sintomas não-motores (comprometimento gastrointestinal, disfunções sensoriais, depressão), que podem preceder os primeiros em vários 
anos. Faz-se relevante auxiliar na formação do futuro médico esse olhar ampliado e atualizado em que a patogenia da DP se inicia vários anos antes 
das suas manifestações clínica e com mecanismos diferenciados aos clássicos. Deslocar o foco a prevenção e perspectivas. Assim sendo, propomos 
como objetivo nesse projeto a construção de material de ensino/aprendizagem através de quis computacional para acadêmicos de medicina, que 
possa trabalhar questões sobre eixo microbiota-intestino-cérebro com abordagem atualizada na prevenção e promoção da saúde, onde se possa 
trabalhar não apenas mecanismos patogênicos, mas mudanças de hábitos com foco na prevenção. Serão construídos os seguintes materiais: a) um 
quiz computacional de conhecimento prévio dos alunos sobre as interações entre microbiota-intestino-cérebro; b) um quis computacional de 
avaliação do material para saber o que os alunos acharam do quiz, da metodologia e de suas motivações para a aprendizagem. Pretendemos realizar a 
confecção de um site que, além dos quizzes, possamos também disponibilizar material de apoio sobre o tema com a utilização de artigos de referência 
publicados pelo PUBMED. Esperamos, com a finalização desse projeto, contribuir para uma visão atualizada da DP que envolvam mecanismos 
patogênicos e atitudes preventivas para serem utilizadas na futura prática profissional.
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RESUMO
Os linfócitos T CD8+ são importantes na resposta imune a patógenos intracelulares e câncer, podendo também contribuir para a patologia de doenças 
autoimunes. Uma vez ativados, se diferenciam em células efetoras, que contribuem para a eliminação do antígeno; e células de memória, 
responsáveis pela imunidade do hospedeiro. A aquisição destes fenótipos está intimamente ligada á intensidade e qualidade de sinal recebidas via o 
receptor de células T (TCR), co-receptores e as citocinas presentes no microambiente, que acarretam ativação de fatores de transcrição específicos e 
modificações epigenéticas que culminam com profundas mudanças no padrão de expressão gênica destas células. Neste projeto temos como objetivo 
melhor compreender o processo de diferenciação de células T CD8+ efetoras e de memória quanto a aquisição da sua assinatura gênica, e investigar 
como fatores presentes no microambiente tumoral modulam estes eventos. Sendo assim, temos como objetivos específicos: i) avaliar alterações na 
composição dos complexos funcionais da família de fatores de remodelamento de cromatina Swi/Snf durante a diferenciação de células T CD8+; ii) 
determinar o envolvimento do fator de transcrição NFAT2 (NFATc1) na ativação e função dos linfócitos T CD8+; e iii) estudar o envolvimento do co-
repressor transcricional IRF2BP2/DIF-1 na resposta imune mediada pelos linfócitos T CD8+. O microambiente instaurado ativamente pelo tumor, 
através do recrutamento de células infiltrantes e da produção de fatores e metabólitos imunossupressores, são essenciais para a progressão tumoral. 
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O crescimento do tumor depende de uma interação eficaz das células transformadas com o componente imune do hospedeiro, de modo que a 
eliminação seja inibida e o crescimento estimulado por estas células. Terapias anti-tumorais isoladas têm sucesso limitado, e em geral promovem a 
seleção de clones tumorais mais agressivos e refratários a terapias subsequentes. Buscamos compreender os mecanismos regulando a ativação e 
diferenciação de linfócitos T CD8+ para manipular de forma mais eficiente a função destas células, evitando a exaustão clonal e imunosupressão 
presente no microambiente tumoral. O entendimento de mecanismos que regulam o estabelecimento da assinatura gênica de linfócitos T CD8+ 
efetores e de memória, e portanto sua capacidade de diferenciação e aquisição de funções efetoras, têm o potencial de contribuir para o 
aprimoramento de terapias aplicáveis a diversas doenças e no processo de construção da imunidade do indivíduo através da vacinação.
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RESUMO
Moluscos gastrópodes, como a Lymnaea columella, são organismos de grande importância para a medicina humana e veterinária, por atuarem como 
hospedeiros intermediários de vários parasitos, como trematódeos digenéticos e nematóides. Muitos desses helmintos acometem animais de 
companhia e de produção, bem como o homem causando respectivamente, perdas econômicas em rebanhos e problemas em saúde pública. Durante 
décadas, o controle de moluscos hospedeiros têm sido baseado na utilização de moluscicidas químicos. Entretanto, as aplicações desses compostos 
químicos não se mostram sustentáveis, por acumularem e contaminarem o ambiente, comprometendo assim a saúde humana e animal. Estudos ainda 
remetem o efeito biocida destas substâncias em vegetais e organismos não-alvos, bem como, elevado custo de aplicação o que os tornam limitantes 
como moluscicidas oficiais em medidas de controle. Nesse contexto, muitos experimentos têm sido conduzidos para encontrar novas alternativas de 
controle, como por exemplo, a utilização de substâncias moluscicidas de origem vegetal. Adicionalmente, a associação de microorganismos 
patogênicos ao hospedeiro configura como outro importante método alternativo no controle de pragas de importância médica, veterinária e agrícola. 
A utilização de nematóides entomopatogênicos (NEPs) pertencentes ao gênero Heterorhabditis tem ganhado grande destaque, sendo empregada com 
sucesso em diferentes países para o controle de populações de lesmas, bem como, de moluscos aquáticos. Estudos conduzidos previamente por nosso 
grupo têm confirmado a susceptibilidade de Biomphalaria glabrata a infecção por H. bacteriophora. Os resultados obtidos nesse estudo demonstraram 
profundo comprometimento na atividade reprodutiva desse planorbídeo, além de importantes alterações no metabolismo de carboidratos, proteínas, 
compostos nitrogenados e no metabolismo inorgânico. O presente estudo objetivará avaliar pela primeira vez as possíveis alterações biológicas, 
fisiológicas, histopatológicas, bem como, a taxa de mortalidade de L. columella frente à exposição ao nematóide entomopatogênico Heterorhabditis 
bacteriophora isolado HP88, como alternativa no controle biológico da população deste caramujo e, por conseguinte, das doenças por ele 
transmitidas.
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RESUMO
O Brasil é considerado uma potência em piscicultura, além de ser um país tropical com condições climáticas excelentes para o cultivo de peixes, possui 
grande disponibilidade hídrica, disponibilidade de espécies de peixes e potencial de mercado. Os organismos aquáticos podem ser cultivados em água 
doce ou salgada, adaptam-se para sobreviver em seus respectivos ambientes. Os sistemas em água doce são em viveiros escavados e em tanques, já 
na piscicultura em água salgada a instalação mais adequada é o tanque-rede. O beijupirá (Rachycentron canadum), é uma espécie de peixe de água 
salgada, naturalmente encontrada em todo litoral brasileiro com rápido crescimento. Sob condições de criação, essa espécie pode atingir de 4 a 6 kg 
em 12 meses, com excelente conversão alimentar (entre 1,5 e 2,0). O beijupirá apresenta, ainda, outras características importantes para a aquicultura, 
como facilidade para desovar em cativeiro, disponibilidade de tecnologia para a produção de alevinos em laboratório e adaptabilidade ao 
confinamento e aceitação de dietas comerciais. A grande demanda de mercado pela espécie é explicada pela sua carne branca, com textura macia 
contendo altos níveis de ácidos graxos poli-insaturados da série n-3, como o EPA e DHA, que são reconhecidamente benéficos à saúde humana. A 
Fazenda Maricultura Costa Verde, propriedade onde será feito o levantamento, é localizada na praia de Jaconema, na Ilha Grande - Angra dos Reis – 
RJ. A propriedade foi uma das primeiras a fechar o ciclo de produção dessa espécie em cativeiro, através da reprodução natural em tanques-rede, 
seguida de desovas e produção de alevinos em tanques indoor, e a posterior engorda em tanques-rede. A fazenda possui cerca de 8 mil peixes criados 
em tanques-rede e produz 11 toneladas de peixes por ano. Raros são os trabalhos que avaliem a viabilidade da criação de beijupirá em tanque-rede no 
litoral do Rio de Janeiro. Portanto, este trabalho se justifica por avaliar os aspectos zootécnicos da produção do beijupirá, identificar os itens mais 
relevantes do custo de produção e os principais parâmetros que influenciam rentabilidade visando aprimorar o sistema de produção de forma a 
minimizar os impactos ambientais, os desperdícios por falta de manejo adequado e consequentemente os custos na produção de beijupirá na baía de 
Ilha Grande. Para realização deste trabalho serão realizadas visitas técnicas ao criatório e acompanhamento do manejo para coleta dos dados. Os 
dados coletados serão tabulados e analisados e submetidos às análises estatísticas, tais como: frequência, média e análise de variância. Espera-se com 
este projeto subsidiar a cadeia produtiva da maricultura com dados que possam gerar indicadores capazes de subsidiar o processo de tomada de 
decisão dos produtores, órgãos de fomento e futuros investidores.
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RESUMO
A displasia coxofemoral é definida como a má formação ou desenvolvimento anormal uni ou bilateral da articulação do quadril. Pode acometer 
qualquer raça e ambos os sexos, principalmente as raças grandes e de rápido crescimento. É uma afecção hereditária recessiva intermitente e 
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poligênica. Outros fatores podem contribuir para sua evolução, dentre eles nutricionais que gerem obesidade, biomecânicos e ambientais. Nos 
animais jovens pode ocorrer subluxação ou luxação completa da cabeça do fêmur, enquanto que nos indivíduos mais idosos é a principal causa da 
Doença Articular Degenerativa. Os sinais clínicos variam de acordo com o grau da evolução da doença, sendo os mais comum a marcha rígida, curta e 
bamboleante, resistência ao exercício, claudicação uni ou bilateral e, em casos prolongados de dor, também se pode observar atrofia muscular 
principalmente dos glúteos e quadríceps, enquanto os membros anteriores têm maior desenvolvimento muscular. O diagnóstico é clínico e 
radiológico. Vários parâmetros quantificam o desenvolvimento anormal da articulação. O ângulo de Norberg (AN) é utilizado para mensurar o 
deslocamento da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo, a fim de avaliar o grau de frouxidão articular. Ângulos menores que 105º denotam 
subluxação. Contrariamente, AN maiores ou iguais a 105º são encontrados em articulações normais. Outra forma utilizada para quantificar a frouxidão 
articular é a mensuração do percentual de cobertura da cabeça femoral pelo acetábulo (PC). Postula-se que menos de 50% de PC é forte indicativo de 
subluxação. O objetivo deste trabalho é de avaliar a associação de fatores como ângulo de Norberg, percentual de cobertura da cabeça femoral, raça, 
sexo e idade e verificar quais variáveis relacionam-se entre si e com a DCF.
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RESUMO
O gambá é um marsupial da Ordem Didelphimorphia, pertencente à família Didelphidae, gênero Didelphis, ocorrendo no Brasil, quatro espécies de 
gambás, das quais Didelphis aurita está presente no Estado do Rio de Janeiro (MALTA; LUPPI, 2007). O alto sinantropismo e facilidade de se adaptar a 
diferentes ambientes, resulta em frequentes aparições dessa espécie no meio urbano em busca de alimentos (Cubas et al, 2014), tornando-os 
susceptíveis a acidentes, traumas, maus tratos e ataque de cães. Assim, esses animais são encaminhados com frequência aos centros de recuperação 
de animais selvagens, em busca de uma melhora e possível reabilitação. O município do Rio de Janeiro, conta com o Centro de Recuperação de 
Animais Selvagens (CRAS), no campus da Universidade Estácio de Sá, localizado em Vargem Pequena, o qual possui médicos veterinários capacitados 
em fauna selvagem. O intuito do CRAS é promover a recuperação do animal para possivelmente reintegrá-lo à natureza. Atualmente, a avaliação 
prévia à reintegração, é baseada em sinais clínicos aparentes, se apresenta higidez, padrões de peso, comportamento da espécie e avaliação das 
condições de viver em vida livre novamente. D. aurita constitui a espécie predominante de mamíferos atendidos pelo CRAS, portanto é de alta 
relevância que sejam realizados exames laboratoriais como o hemograma, para avaliar o seu estado de saúde, visando uma avaliação clínica e 
terapêutica confiável para a execução da reabilitação. OBJETIVO: Estabelecer valores hematológicos de D. aurita hígidos, provenientes do Estado do 
Rio de Janeiro, atendidos pelo CRAS. METODOLOGIA DA PESQUISA: Serão colhidas amostras de sangue de 30 gambás hígidos. Os animais serão 
contidos fisicamente, para que não haja interferência causada pela administração de fármacos. A coleta de sangue será realizada a partir da veia 
caudal, obtendo-se um volume de 0,5 a 1ml de sangue, o qual será armazenado em microtubo contendo anticoagulante ácido 
etilenodiaminotetracético a 10%.  Todos os parâmetros que constituem o hemograma serão obtidos manualmente, exceto a hemoglobina que será 
dosada por espectrofotometria, utilizando reagente específico. As contagens celulares serão obtidas por meio da utilização da câmara de Neubauer, 
conforme recomendações de JAIN (1986). O volume globular será obtido por meio da centrifugação do tubo de micro hematócrito, sendo esta técnica 
útil para a avaliação da coloração do plasma e para a determinação da proteína plasmática total. Após a obtenção desses resultados, serão calculados 
os índices hematimétricos. A contagem diferencial de leucócitos e avaliação morfológica celular será realizada a partir do esfregaço sanguíneo corado, 
por microscopia óptica, utilizando o aumento de 1000X. A contagem de plaquetas será feita por estimativa por campo de 1000X. Adicionalmente, será 
realizada uma técnica específica para a contagem de reticulócitos, a partir do uso de uma corante supravital (novo azul de metileno). Por fim, serão 
obtidos por refratometria, a proteína plasmática total e o fibrinogênio (JAIN, 1986). Os dados obtidos serão avaliados estatisticamente por meio do 
Teste de Tukey em nível de significância de 5%.
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RESUMO
Os rins fazem parte do sistema urinário e são órgãos fundamentais para a homeostase do organismo devido a sua principal função de filtração do 
sangue, reabsorvendo e equilibrando eletrólitos e eliminando substâncias tóxicas ao organismo, como a ureia e a creatinina. Os estudos afirmam que 
os gatos estão muito susceptíveis ao desenvolvimento de doença renal, sendo de fundamental importância o uso de exames laboratoriais de fácil 
execução, rápidos e de baixo custo, a fim de realizar o acompanhamento laboratorial dos animais e o diagnóstico de lesões precoces, objetivando 
protelar o desenvolvimento da injúria renal crônica nos animais. Vários estudos afirmam que as proteinúrias são identificadas nas avaliações 
laboratoriais a partir de danos renais em torno de 20% de ambos os rins, caracterizando lesões precoces que antecedem a injúria renal crônica, que é 
definida quando há lesão de 75% desses órgãos. Porém, o achado acidental de proteinúrias na urinálise, exame de rotina da urina, não contribui de 
forma fidedigna como auxílio de diagnósticos precoces, já que existem vários fatores extra-renais que podem influenciar no resultado, como a 
densidade da urina no ato da análise e a própria alimentação do paciente. Com isso, atualmente existem esforços para o emprego de tiras reativas 
com capacidade de identificar, não só as proteinúrias resultantes de perda de proteínas de alto peso molecular pela urina, como também as proteínas 
de baixo peso, como a microalbumina, com o objetivo de corroborar para a identificação de danos renais em gatos domésticos. O objetivo do 
presente trabalho será realizar o levantamento dos exames de urina realizados em gatos em um laboratório de análises clínicas comercial localizado 
na Freguesia/RJ, comparando os resultados da pesquisa de microalbumina e de proteínas com o emprego de fitas reativas de urinálise, para aplicação 
de tratamentos estatísticos a fim de verificar se o uso da microalbuminúria pode vir a acrescentar valor diagnóstico e terapêutico na avaliação de 
danos renais para a espécie estudada. O levantamento será realizado através de acesso ao sistema de cadastro dos exames no referido laboratório, 
que por apresentar grande rotina, espera-se obter uma amostragem de, no mínimo, 500 amostras urinárias durante o período de realização da 
pesquisa, corroborando de forma muito significativa para a área de nefrologia felina, que vem ganhando grande impacto atualmente na Medicina 
Veterinária.

E-mail: ursular.fonseca@gmail.com

Aluno: Natália da Silva Moreira Curso do aluno: MEDICINA VETERINÁRIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CONFECÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS PARA AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA VASCULARIZAÇÃO ABDOMINAL E OS SISTEMAS COLETOR E BILIAR 
DO CÃO E SUAS VARIAÇÕES ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE FIXAÇÃO, DISSECAÇÃO, INJEÇÃO DE LÁTEX E RESINA DE POLIÉSTER E CORROSÃO DE 
MATÉRIA ORGÂNICA
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RESUMO
O manuseio, preparo para fixação e dissecação de cadáveres, e o aprendizado de diferentes técnicas anatômicas para a confecção de peças permitem 
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a compreensão da importância das estruturas, sua forma e disposição, além de sua relação com as demais. Tais vivências práticas dão competência ao 
aluno para estabelecer analogias com outras disciplinas ou áreas do conhecimento, como a clínica cirúrgica e patologia, promovendo um elo entre o 
conteúdo disciplinar e o saber científico. Existem estruturas anatômicas do cão que não possuem descrição na literatura médico-científica mundial, 
como drenagem venosa dos rins. O objetivo desse trabalho é estudar e descrever, através da dissecação de cadáveres, e preparo de peças com injeção 
de látex ou resina de poliéster e corrosão de matéria orgânica, a vascularização abdominal e os sistemas coletor e biliar de cães, comparando os 
achados com a literatura anatômica mundial. Serão utilizados de 15 a 20 cadáveres de cães adultos de médio porte, de ambos os sexos, que não 
tenham vindo a óbito por causas zoonóticas, doados conscientemente por seus tutores após assinatura de termo de doação. O estado do cadáver, 
juntamente com seu histórico clínico, será analisado para sabermos qual metodologia empregar no mesmo. Os animais em melhor estado serão 
direcionados para a injeção de látex ou formolização direta, enquanto os em pior serão utilizados para confecção de moldes de resina do sistema 
coletor e da ramificação da artéria renal. A injeção do látex vermelho será realizada manualmente através de cateter inserido na artéria carótida 
comum e o mesmo procedimento será realizado com a veia jugular externa com látex azul. Nos animais em que as vias biliares forem injetadas, 
faremos através da canulação das papilas duodenais e a injeção será com látex verde. Para a preparação dos moldes de resina, a artéria aorta 
abdominal será dissecada e canulada no sentido caudal, cranialmente às artérias renais. Uma ligadura será feita caudalmente às artérias renais. Os 
ureteres serão dissecados e canulados próximo à pelve renal. Todas as cânulas serão fixadas por fio de sutura ou linha 10. Primeiramente, para obter 
os moldes, uma resina de poliéster com pigmento amarelo (volume de 2-3 ml) será injetada manualmente pelo ureter para preencher o sistema 
coletor e uma resina com pigmento vermelho (para as artérias) será injetada manualmente na artéria renal para preenchimento de todo o sistema 
arterial. Após enrijecimento da resina, os rins serão imersos em solução de ácido clorídrico a 50% por um período de 72 horas até que a total corrosão 
da matéria orgânica seja alcançada, deixando à mostra somente os moldes tridimensionais dos sistemas que foram injetados. A forma do sistema 
coletor e o número de recessos serão observados e documentados, assim como o padrão de ramificação da artéria renal e suas relações com o 
sistema coletor. Serão realizadas análises morfológicas qualitativas. Os testes t de Student (paramétrico), Mann Whitney (não paramétrico) serão 
utilizados para análises quantitativas. A estatística será efetuada no software GraphPad Prism 5 para Windows. As diferenças serão consideradas 
significativas quando o valor de p<0,05.
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RESUMO
O manuseio, preparo para fixação e dissecação de cadáveres, e o aprendizado de diferentes técnicas anatômicas para a confecção de peças permitem 
a compreensão da importância das estruturas, sua forma e disposição, além de sua relação com as demais. Tais vivências práticas dão competência ao 
aluno para estabelecer analogias com outras disciplinas ou áreas do conhecimento, como a clínica cirúrgica e patologia, promovendo um elo entre o 
conteúdo disciplinar e o saber científico. Atualmente a população de gatos domésticos no país é de 23,9 milhões de indivíduos. A medicina veterinária 
felina tem avançado consistentemente nas últimas décadas, objetivando, de forma coletiva, aprimorar o conhecimento sobre o gato doméstico desde 
seu manejo comportamental até particularidades morfofisiológicas. Existem estruturas anatômicas do gato doméstico que não possuem descrição na 
literatura médico-científica mundial, como rins e sistema biliar. O objetivo desse trabalho é estudar e descrever, através da dissecação de cadáveres, e 
preparo de peças com injeção de látex ou resina de poliéster e corrosão de matéria orgânica, a vascularização abdominal e os sistemas coletor e biliar 
de felinos domésticos, comparando os achados com a literatura anatômica mundial. Serão utilizados de 15 a 20 cadáveres de felinos domésticos 
adultos de ambos os sexos, que não tenham vindo a óbito por causas zoonóticas, doados conscientemente por seus tutores após assinatura de termo 
de doação. O estado do cadáver, juntamente com seu histórico clínico, será analisado para sabermos qual metodologia empregar no mesmo. Os 
animais em melhor estado serão direcionados para a injeção de látex ou formolização direta, enquanto os em pior serão utilizados para confecção de 
moldes de resina do sistema coletor e da ramificação da artéria renal. A injeção do látex vermelho será realizada manualmente através de cateter 
inserido na artéria carótida comum e o mesmo procedimento será realizado com a veia jugular externa com látex azul. Nos animais em que as vias 
biliares forem injetadas, faremos através da canulação das papilas duodenais e a injeção será com látex verde. Para a preparação dos moldes de 
resina, a artéria aorta abdominal será dissecada e canulada no sentido caudal, cranialmente às artérias renais. Uma ligadura será feita caudalmente às 
artérias renais. Os ureteres serão dissecados e canulados próximo à pelve renal. Todas as cânulas serão fixadas por fio de sutura ou linha 10. 
Primeiramente, para obter os moldes, uma resina de poliéster com pigmento amarelo (volume de 2-3 ml) será injetada manualmente pelo ureter para 
preencher o sistema coletor e uma resina com pigmento vermelho (para as artérias) será injetada manualmente na artéria renal para preenchimento 
de todo o sistema arterial. Após enrijecimento da resina, os rins serão imersos em solução de ácido clorídrico a 50% por um período de 72 horas até 
que a total corrosão da matéria orgânica seja alcançada, deixando à mostra somente os moldes tridimensionais dos sistemas que foram injetados. A 
forma do sistema coletor e o número de recessos serão observados e documentados, assim como o padrão de ramificação da artéria renal e suas 
relações com o sistema coletor. Serão realizadas análises morfológicas qualitativas. Os testes t de Student (paramétrico), Mann Whitney (não 
paramétrico) serão utilizados para análises quantitativas. A estatística será efetuada no software GraphPad Prism 5 para Windows. As diferenças serão 
consideradas significativas quando o valor de p<0,05.
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Título: CONSUMO DE PEIXE PELO BRASLEIRO
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RESUMO
O Brasil tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, muitas espécies passíveis de produção em cativeiro, litoral extenso, clima favorável 
para cultivo e produção de cerca de 758.000 toneladas de peixes ao ano, fora a imensa quantidade de peixes provenientes do extrativismo. No 
entanto, o consumo de pescado no país, por mais que esteja aumentando, ainda é baixo se comparado ao recomendado pela Food and Agriculture 
Organization of the United Nation (FAO, 2016). O consumo de pescado traz uma série de benefícios à saúde, tais como, melhoria nas taxas de HDL 
(High Density Lipoproteins), LDL (Low Density Lipoproteins), lipase hepática, redução da pressão arterial, dentre outros. O peixe pode ser consumido 
fresco, refrigerado ou congelado, além das inúmeras possibilidades relativas ao processamento, tais como: peixe salgado, enlatado, empanado, 
filetado, em postas e outros. De uma forma geral, o consumo é ditado não só pela facilidade de aquisição e consumo, mas também por outras 
condições como preocupação quanto à origem. O conhecimento sobre o que estimula ou inibe o consumo de peixes pela população fundamenta 
melhores estratégias de comercialização e campanhas de estímulo ao consumo. Com o objetivo de coletar dados que permitam conhecer melhor as 
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preferências de aquisição, preparo e forma de consumo de peixe pelo brasileiro, entrevistas serão realizadas através de formulários online para que 
haja coleta de dados em diferentes regiões brasileiras. Serão direcionados para diferentes contatos em redes sociais por amostragem relativa ao 
tamanho da população da região. O entrevistado será orientado que a pesquisa é exclusivamente para consumidores de peixe e assinará uma 
declaração de livre consentimento para participação na pesquisa no início do questionário. Os dados serão tabulados e analisados por região e 
condição socioeconômica. Espera-se com este trabalho entender o perfil do consumo de peixes nas mais diferentes regiões de forma a subsidiar 
políticas públicas e privadas de estímulo ao consumo e consequentemente da produção piscícola no Brasil.
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RESUMO
Doenças infecciosas são definidas como enfermidades do homem, ou dos animais, resultante de uma infecção. O agente infeccioso ou suas toxinas 
são contraídos através da transmissão desse agente, ou seus produtos, do reservatório ao hospedeiro suscetível, diretamente de uma pessoa ou 
animal infectado ou, indiretamente, por meio de um hospedeiro intermediário, de natureza vegetal ou animal. O diagnóstico precoce é considerado 
uma das principais ferramentas para o sucesso do tratamento das doenças infecciosas. Os estudos sistematizados, baseados na coleta de dados em 
arquivos são cada vez mais importantes na Medicina Veterinária, pois é através destes levantamentos que se pode conhecer as diferentes 
enfermidades em determinada região e agrupar os dados epidemiológicos e clínicos da espécie estudada. Estudos retrospectivos sobre doenças 
infecciosas em cães são necessários para fornecer informações importantes referentes ao prognóstico, tratamento e prevenção. No estado do Rio de 
Janeiro, não há estudos retrospectivos de amplo intervalo de tempo sobre doenças infecciosas na espécie canina, o que justifica a realização deste 
projeto de pesquisa. Dessa forma, devido à ausência de estudos sobre as doenças infecciosas em cães no estado do Rio de Janeiro, objetiva-se, com 
este projeto de pesquisa, levantar dados epidemiológicos e clínicos de cães com diagnóstico de doenças infecciosas. Serão estudados os prontuários 
clínicos de pacientes caninos atendidos na Policlínica Veterinária da Universidade Estácio de Sá, Campus Vargem Pequena, em um período 
compreendido entre julho de 2011 a julho de 2021. Através de prontuários arquivados, os dados referentes ao cão (sexo, idade e raça) e dados 
referentes ao atendimento (anamnese, sinais clínicos, exames laboratoriais e diagnóstico final), deverão ser compilados em tabelas. Posteriormente, 
os dados serão estudados quanto à frequência e correlação. O teste estatístico aplicado neste estudo será o qui-quadrado de Pearson. A partir dos 
resultados estatísticos, tabelas e gráficos serão compilados para compor os futuros relatórios, resumos, pôsteres de apresentação e artigo final do 
projeto de pesquisa. Este projeto de pesquisa foi encaminhado para a avaliação pelo CEUA (Comissão de ética no uso de animais), sob o protocolo 
001/2021.
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RESUMO
Conhecido por sua biodiversidade, o território nacional possui uma vasta fauna silvestre. No entanto, devido ao crescimento de moradias no entorno 
de áreas florestais, a população de animais selvagens tem estado mais próxima dos centros urbanos. Este fenômeno expõe os indivíduos a riscos e 
pode acarretar sérias injúrias. Em alguns casos, estes podem ser capturados e conduzidos a centros credenciados de recuperação, para que sejam 
tratados e, quando possível, reintroduzidos à natureza. Dessa forma, o Centro de Reabilitação de Animais Selvagens (CRAS/UNESA) contribui 
positivamente para essa atividade e têm recebido cada vez mais animais em suas dependências ao longo dos anos. Na maioria dos casos, os mesmos 
chegam em condições debilitantes de saúde e a presença de ectoparasitas, além de expressiva, pode acarretar danos como anemias, transmissão de 
patógenos e espoliação da pele. A relação parasito-hospedeiro é de alto interesse para o clínico veterinário, pois pode auxiliar na escolha de 
tratamentos eficazes que irão reduzir o parasitismo a níveis não danosos. Assim, o presente projeto objetiva fazer um levantamento da diversidade de 
ectoparasitas (carrapatos, pulgas, ácaros, piolhos, moscas e mosquitos) encontrados nas aves carnívoras, não carnívoras e pequenos mamíferos 
atendidos no CRAS/UNESA. Para isto, coletas seriadas serão realizadas num período de oito meses (agosto/2021 a março/2022) a partir da contenção 
física e inspeção tanto do ambiente quanto da superfície corporal, orifícios naturais e cavidade oral dos animais. Os materiais serão acondicionados 
em Etanol 70 ºGL em potes de vidro para serem processados posteriormente. No caso dos exemplares secos (moscas e mosquitos), estes serão 
montados com alfinete entomológico (aço inoxidável). Já carrapatos e larvas de mosca, a preservação permanente será realizada em tubos de vidro 
contendo formol a 10%. Para os parasitas menores, os processos de clarificação, desidratação, diafanização e montagem entre lâmina e lamínula em 
meio Bálsamo do Canadá serão executadas no laboratório. A identificação dos gêneros e espécies coletados será baseada em características 
morfológicas a partir de consulta a livros base da área de Parasitologia Animal, bem como chaves taxonômicas dicotômicas. Por fim, serão calculados 
a média de infestação, prevalência e densidade relativa, utilizando o programa Biostat 3.0®. Acredita-se que a identificação destes ectoparasitas 
contribua para a rotina do atendimento dos animais selvagens do CRAS/UNESA, informando quais as espécies mais recorrentes e auxiliando em 
medidas sanitárias mais eficazes a serem aplicadas tanto na entrada quanto na saída dos espécimes dos centros de reabilitação. Além disto, o estudo 
contribuirá para a consolidação de conhecimento na área, permitindo por exemplo, que novas espécies sejam identificadas e até mesmo catalogadas, 
o que pode refletir de forma positiva na comunidade científica atual.
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Título: QUALIDADE INTERNA E EXTERNA DE OVOS DE GALINHA INDUSTRIAL, CAIPIRA E DE CODORNAS COMERCIALIZADOS EM NOVA IGUAÇU – RJ E 
ARMAZENADOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES EM DUAS ÉPOCAS DO ANO

Docente orientador: Marina Jorge de Lemos

RESUMO
A avicultura é um ramo de extrema importância para o agronegócio brasileiro e há uma grande demanda no seguimento de postura comercial de 
ovos, pois o ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo, possuiu alto valor nutricional e proteico, além de muito presente na mesa do 
consumidor por ser um alimento com baixo custo, sendo então de fácil aquisição para todos. O ovo, por ser perecível, começa a perder sua qualidade 
interna após postura, se fazendo necessária então, a refrigeração em seu armazenamento, além de respeitar o tempo durante o armazenamento para 
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garantir sua qualidade e aumentar o prazo de validade. De um modo geral, os ovos passam por etapas, da postura até o consumidor, onde podem 
ocorrer problemas como erros de manejo, classificação, embalagens, transporte e principalmente armazenamento incorreto, que causam danos ao 
produto e podem afetar sua qualidade final. O objetivo desse trabalho será analisar a qualidade e avaliar a influência do tempo e da temperatura de 
armazenamento sobre a qualidade de ovos convencionais (industrial), caipiras e de codornas comercializados em estabelecimentos varejistas em Nova 
Iguaçu/RJ em duas épocas do ano. Inicialmente será feita uma coleta de dados nos pontos comerciais, ao observar tipo de embalagem dos ovos e 
temperatura de armazenamento. Posteriormente, 108 ovos de cada ponto comercial (três estabelecimentos varejistas principais), sendo 36 ovos 
convencionais (industrial), 36 ovos caipiras e 36 ovos de codorna serão adquiridos e levados para o laboratório para análise de qualidade, totalizando 
324 ovos. A compra dos ovos será realizada em duas épocas do ano, no inverno (setembro/2021) e no verão de (fevereiro/2022). Para homogeneizar 
os ovos, serão observadas a data de fabricação, validade e a marca, de forma a minimizar efeitos externos sobre a qualidade. O delineamento 
experimental será inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 3x2x6x2 (três tipos de ovos, duas temperaturas de armazenamento, seis 
períodos de avaliação e duas épocas do ano). Seis ovos de cada tipo e de cada estabelecimento serão avaliados no dia da sua aquisição (dia zero); e 30 
ovos de cada tipo e de cada estabelecimento serão armazenados (15 em temperatura ambiente e 15 em refrigeração) para análise no sétimo, no 
décimo quarto, no vigésimo primeiro, no trigésimo e no trigésimo sétimo dia após armazenamento. As variáveis analisadas serão: peso do ovo (g), 
perda de peso (g), unidade Haugh, índice de gema e espessura da casca (mm). Para as análises de qualidade, os ovos serão pesados em balança digital 
com precisão de 0,001g e quebrados em superfície plana de vidro. Com um micrômetro tripé será realizada a medida da altura do albúmen denso, 
para determinação da unidade Haugh. O índice de gema será determinado através da medida da altura da gema a qual será realizada após sua 
separação do albúmen, com o mesmo instrumento utilizado para medida da altura do albúmen denso e seu diâmetro medido com um paquímetro 
analógico Mitutoyo. O índice será calculado através da razão entre a altura e o diâmetro desta estrutura. Para a avaliação da qualidade externa, as 
cascas dos ovos serão lavadas para retirar os resquícios de albúmen e secas em temperatura ambiente por 24 horas. Após a secagem, será 
determinada a espessura da casca com o auxílio de um micrômetro analógico de pressão, a partir da realização de duas leituras nos fragmentos da 
zona equatorial da casca e, com a média aritmética destes dois pontos, obtemos a espessura da casca. A análise estatística se baseará em uma análise 
descritiva, com cálculo da frequência de cada não conformidade, por meio de média aritmética simples para os dados observados nos pontos 
comerciais. Para os dados de qualidade, as médias serão submetidas à análise de variância com o programa Biostat e no caso de efeito significativo, as 
médias serão comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Aluno: Bruna Andrieta Cunha Curso do aluno: MEDICINA VETERINÁRIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Almeida da Silva Curso do aluno: MEDICINA VETERINÁRIA Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: ANÁLISE SENSORIAL DE CUPCAKES OBTIDOS DA FARINHA DE FOLHAS DE BRÓCOLIS.

Docente orientador: Anete Souza Mecenas

RESUMO
As partes não comestíveis como folhas de alguns vegetais são desperdiçadas, no mundo um terço são desperdiçados, isso equivale a cerca de 1,3 
bilhões de toneladas de alimentos, o que inclui 50% das hortaliças, esse desperdício acontece em todas as etapas desde o plantio até o consumidor 
final. O Brasil é um país que desperdiça em torno de 26 milhões de toneladas por ano, destes 60% são de origem alimentar, isso contribui diretamente 
para insegurança alimentar, desta forma, o reaproveitamento integral dos alimentos é uma estratégia para contribuir para redução do desperdício, 
além de possibilitar a criação de novas receitas como bolos, e além de tudo enriquece nutricionalmente a alimentação, agregando mais fibras, 
vitaminas e sais minerais, pois folhas são boas fontes destes nutrientes, porém existem poucos estudos abordando o tema, principalmente em relação 
a aceitação sensorial de preparações e receitas que utilizem folhas de hortaliças. As crianças por sua vez acabam por ter um consumo reduzido de 
hortaliças no Brasil, visto a crescente do consumo de alimentos industrializados, desta forma, opções como cupcakes enriquecidos com farinha de 
folha podem ser uma alternativa para melhorar o consumo nesta faixa etária. Diversos estudos mostram que a correta escolha dos alimentos na 
infância favorece a saúde, permitindo o crescimento e o desenvolvimento de forma a prevenir uma série de doenças crônico-degenerativas na idade 
adulta. A fase da infância é de extrema importância para a formação das escolhas alimentares. A escola Comunitária Sossego da Mamãe que fica 
localizada em Saracuruna um bairro do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro foi a escola escolhida para execução do trabalho. É 
importante destacar, que a coordenadora Maria do Parto Barbosa Soares, percebeu a necessidade da comunidade de ter uma escola comunitária 
desta forma a escola foi fundada em 1997. Em 1998, montou na garagem da sua casa uma turma com bancos fabricados por ela e seu marido. Hoje 
muitas dessas crianças e adolescentes já ingressaram na Faculdade. Porém, a creche é comunitária e necessita do auxílio de profissionais para um 
adequado funcionamento, como por exemplo, profissionais de Nutrição para auxiliar no consumo alimentar destas crianças. Desta forma, o objetivo 
deste estudo é efetuar a análise sensorial de cupcakes de farinha de folha de brócolis de escolares de 7 a 10 anos de idade para verificação da 
aceitação infantil. Inicialmente, de forma a complementar o trabalho será realizada a avaliação nutricional (peso, estatura, circunferência abdominal, 
braço e a dobra cutânea tricipital) das crianças, a análise sensorial será realizada através do método escala hedônica facial, onde 60 crianças de 7 a 10 
anos da escola ingerirão o cupcake individualmente e depois assinalarão a escala hedônica hibrida de 5 pontos de acordo com sua avaliação. Em 
seguida será aplicada a metodologia de resto - ingestão para certificação da aceitabilidade, através da pesagem. Posteriormente, será realizado uma 
oficina culinária com pais e alunos para o estímulo ao adequado aproveitamento integral dos alimentos contribuindo para sensibilização dos pais e 
crianças para redução do desperdício alimentar. As médias obtidas de cada análise será submetida a análise de variância e quando significativas 
comparadas pelo teste de Tukey a 5%.
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Aluno: Marilia dos Reis Nery Chen Curso do aluno: NUTRIÇÃO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ANÁLISES BROMATOLÓGICAS PARA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DE ALIMENTOS– ELABORAÇÃO DE POPS

Docente orientador: Mischelle Paiva dos Santos

RESUMO
Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, sendo encontrados em diferentes quantidades e com funções variadas no organismo humano. 
As análises de alimentos são importantes pois auxiliam no controle de qualidade bem como na identificação de fraudes e contaminantes. A 
composição centesimal de alimentos são análises que visam quantificar os teores dos nutrientes sendo de extrema importância para a confecção de 
tabelas nutricionais item obrigatório da rotulagem nutricional de alimentos. Com o avanço das análises de alimentos a busca por confiabilidade dos 
resultados gerados em laboratório analítico seja no desenvolvimento de novas metodologias ou no uso adequado de metodologias já oficializadas, se 
torna imprescindível para garantir que o consumidor esteja recebendo um alimento seguro e nutricionalmente adequado. Com isto os procedimentos 
operacionais e os métodos que definem sistemas apresentam instruções e designam a responsabilidade pelas atividades compreendidas, através de 
uma estrutura semelhante às normas técnicas que fazem parte da implementação da gestão da qualidade nos laboratórios. Desta forma a elaboração 
de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) surge da necessidade de facilitar a utilização da infraestrutura do Laboratório por parte dos 
docentes, técnicos de laboratório, discentes, bolsistas e pesquisadores. Os métodos adotados para a elaboração dos POPs vão seguir principalmente, 
as metodologias oficiais do Instituto Adolfo Lutz. Os Procedimentos Operacionais Padronizados elaborados devem ser implantados no laboratório 
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multidisciplinar da Universidade Estácio de Sá- Campus Norte Shopping em análises de alimentos. Este laboratório atende prioritariamente as 
demandas de aulas práticas das disciplinas da Graduação bem como atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas em projetos coordenados por 
docentes da Instituição. Os POPs que vão ser elaborados visam auxiliar na utilização da infraestrutura do laboratório e contribuir para a realização das 
análises de forma padronizada pelos usuários do laboratório, sem que dúvidas surjam durante o procedimento, minimizando possíveis erros na 
execução das tarefas, o que é importante para a qualidade dos resultados obtidos.

Aluno: Júlia Osório López Curso do aluno: NUTRIÇÃO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE NÉCTARES MISTOS COMERCIAIS ADICIONADOS DE SUCO DE MAÇÃ DE 
DIFERENTES MARCAS

Docente orientador: Isabelle Paes Leme de Castro Esperança

RESUMO
Justificativa: A diminuição do excesso do consumo de açúcares em todo o mundo tem sido uma meta estabelecida pela Organização Mundial de 
Saúde. Esta redução é um tanto desafiadora, pois reduzir este ingrediente pode alterar as características sensoriais e as tecnológicas do produto. A 
indústria tem então, investido na utilização de ingredientes substitutos de açúcares adicionados que possam ter efeito edulcorante nos produtos, 
como a utilização de suco de maçã para diminuir o açúcar adicionado que tornar o produto sensorialmente agradável - e comunicam isso em suas 
embalagens, através de símbolos e frases, por exemplo. Como não há uma padronização de como a informação da adição do suco de maçã é trazida 
no rótulo, além da definição do produto e da lista de ingredientes, e a escassez de estudos que relatem este dado torna esta pesquisa extremamente 
importante para elucidar este contexto e dar base a futuras pesquisas sobre o impacto da utilização destas informações. Objetivo: Este estudo tem por 
objetivo realizar a análise dos rótulos e determinar a qualidade físico-químicas de néctares mistos de diferentes marcas. Metodologia: Primeiramente, 
as marcas de néctares mistos serão identificadas através de visitas à supermercados, lojas especializadas e de pesquisas online (e-commerces e sites 
de marcas comerciais). Será necessário que o produto tenha a descrição “néctar misto de uva e maçã” e que possua informações de rotulagem para 
análise. A análise da rotulagem se baseará no maior número de marcas possíveis, e serão identificadas informações sobre a rotulagem obrigatória do 
produto e se este veicula ou não a informação da adição do suco de maçã na parte frontal (sem contar a descrição do produto e lista de ingredientes) 
e em como esta informação está descrita – se através de símbolos, imagens, frases ou qualquer outra forma. Desta forma, amostras de cinco marcas 
serão adquiridas, do sabor uva e definido como néctar misto de uva e maçã, com base na disponibilidade local, e serão realizadas análises físico-
químicas de açúcares totais, redutores e não redutores e a acidez titulável, o pH e os sólidos solúveis totais (ºBrix) ocorrerão em triplicata. A análise 
estatística será realizada de acordo com cada etapa do projeto. Quando da necessidade de comparar estatisticamente as amostras será realizada 
análise de variância (One-way ANOVA), seguidas de pós teste de Tukey, considerando valores significativos com p<0,05.
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Título: AVALIAÇÃO DOS RÓTULOS E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE KOMBUCHAS

Docente orientador: Victor Jonas da Rocha Esperança

RESUMO
Entende-se por kombucha como sendo uma bebida fermentada obtida através da respiração aeróbia e fermentação anaeróbia do mosto obtido pela 
infusão ou extrato de Camellia sinensis e açúcares por cultura simbiótica de bactérias e leveduras microbiologicamente ativas. Apesar de origem 
milenar, esta bebida vem ganhando destaque recente no território brasileiro devido ao seu sabor, praticidade e benefícios à saúde. Dentre os 
benefícios pode-se citar o seu efeito protetor para doenças cardiovasculares e hepáticas, doenças metabólicas, artrite, constipação, prevenção do 
câncer, entre outras. As legislações brasileiras para a identidade e qualidade deste produto são relativamente novas e apresentam algumas 
divergências quando comparadas à de outros países como EUA e da União Europeia. Além de ser uma bebida com potencial probiótico devido ao seu 
conteúdo de microoganismos, o kombucha um perfil de compostos fenólicos que aumentam durante o seu processo de fermentação. Justificativa: 
Pelo fato de ser uma bebida mundialmente consumida e nacionalmente emergente no mercado brasileiro, devido à busca e preocupação da 
necessidade de escolha de alimentos saudáveis, visto que no caso dessa bebida possui alegação biofuncional, o estudo da composição dessa bebida se 
faz necessário. Principalmente, no que tange à uma utilidade pública e de ganho produtivo (indústria) quando comprovado a presença desses 
nutrientes e compostos funcionais e bioativos no produto. Neste sentido, incentivando o seu consumo ou não pela população. Objetivo: Deste modo 
o presente estudo busca avaliar os rótulos e caracterizar físico-quimicamente kombuchas comercializados nos supermercados locais da cidade de 
Duque de Caxias. Metodologia: As amostras serão adquiridas em supermercados da região de Duque de Caxias-RJ e adjacências. A avaliação da 
rotulagem se dará através da comparação dos rótulos das marcas existentes e sua consonância com a legislação vigente. Para caracterização físico-
química do produto serão feitas análises de pH, sólidos solúveis, acidez, açúcares totais (g/100 g) e redutores (mg/100g), compostos fenólicos (mg/100 
g), flavonoides e antocianinas. Viabilidade econômica: A possibilidade deste trabalho se dá pelo fato de tratar-se de análises de baixo custo, onde os 
laboratórios da universidade já possuem grande maioria dos equipamentos, reagentes e vidrarias necessárias. Além disso, as metodologias propostas 
demandam pouco tempo para execução, levando assim a uma rapidez e fluidez no processo analítico.
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Título: CAPACIDADE ANTIOXIDANTE, COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE FARINHAS DE ORA-PRO-NÓBIS (PERESKIA 
ACULEATA MILL)

Docente orientador: Nathália Rodrigues

RESUMO
Plantas tradicionais como ora-pro-nobis, podem contribuir para a diversificação agrícola e segurança alimentar. Nesse contexto, as plantas alimentícias 
não convencionais (PANCS) tem sido estudadas como alternativa de alimentação saudável, apresentando a riqueza alimentícia e medicinal existente 
na flora brasileira. Os estudos acerca do consumo das plantas alimentícias não convencionais viabilizam agregação de valor a estes materiais, os quais 
muitas vezes são descartados e apresentam utilização negligenciada, sendo destinados a lixo. Em contrapartida, são materiais de elevado valor 
nutricional. A ora-pro-nobis tem sido avaliada como um material rico principalmente em proteínas, sendo capaz de ser utilizada no combate à 
comorbidades relacionadas à deficiência de proteínas. Além disso, tem sido relatado que apresenta alto teor de compostos fenólicos, possuindo, 
assim, capacidade antioxidante. Estudos recentes demonstram grande interesse na utilização de alimentos funcionais, os quais apresentam em sua 
composição compostos fitoquímicos capazes de atuar em diferentes vertentes, desde a prevenção até o tratamento de diversos problemas 
relacionados à saúde humana. A ora-pro-nóbis apresenta utilização viável, pois além das propriedades funcionais e valor nutricional, não apresenta 
toxicidade. Tendo em vista o potencial alimentar das plantas alimentícias não convencionais, o objetivo deste estudo é investigar e determinar a 
composição centesimal e informações de pães elaborados com farinha de ora-pro-nóbis buscando demonstrar o potencial nutritivo e agregar valor 
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científico à esta PANC. Serão elaboradas farinhas de ora-pro-nóbis, por meio de secagem e moagem, as quais serão utilizadas na elaboração de pães, 
os quais terão sua composição centesimal determinada, além da elaboração das informações nutricionais e ficha técnica. A capacidade antioxidante 
das farinhas e dos pães será determinada pelos ensaios de DPPH e FRAP e ainda expressa pelo percentual de sequestro de radicais livres.

Aluno: Andreia Pires Martins Curso do aluno: NUTRIÇÃO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ANTOCIANINAS, FENÓLICOS TOTAIS E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE CHÁS DE HIBISCO (HIBISCUS 
SABDARIFFA L.) COMERCIALIZADOS NO RIO DE JANEIRO

Docente orientador: Nathália Rodrigues

RESUMO
Diversos estudos demonstram grande interesse na utilização de alimentos funcionais, os quais apresentam em sua composição compostos 
fitoquímicos capazes de atuar em diferentes vertentes, desde a prevenção até o tratamento de diversos problemas relacionados à saúde humana. 
Nesse contexto, os alimentos funcionais tem recebido destaque por pesquisadores, onde uma série de estudos tem sido desenvolvidos no sentido de 
relatar sua importância na saúde humana.O hibisco (Hibiscus sabdariffa L.) tem sido reportado na literatura científica e utilizado popularmente como 
um alimento funcional e uma planta medicinal, devido à uma série de propriedades antioxidantes e antimicrobianas. O mesmo tem sido utilizado em 
maior parte em forma de chás, que são preparados por infusão, com um apelo funcional que gira em torno da presença de antocianinas e sua atuação 
como composto antioxidante. Os alimentos ricos em antioxidantes apresentam consumo favorável, uma vez que atuam na prevenção do 
envelhecimento celular, além de apresentarem propriedades como antiinflamatórias, anticarcinogênicas, dentre outras. A indústria de alimentos 
muitas vezes se aproveita das alegações de funcionalidade dos alimentos para promoção de marketing. No entanto é importante que se conheça os 
processos tecnológicos e de elaboração dos quais o alimento sofre. O presente estudo visa determinar os teores de fenólicos totais, antocianinas, e 
capacidade antioxidante de diferentes chás de hibisco comercializados no Rio de Janeiro, visando avaliar sua funcionalidade frente aos apelos 
comerciais de que se trata de um alimento de fato funcional e antioxidante. Serão obtidos do comércio varejista do Rio de Janeiro, chás de hibisco em 
sachês. Para a determinação do teor de fitoquímicos e capacidade antioxidante, serão preparados extratos a partir da infusão dos chás, simulando a 
forma de consumo convencional (doméstica). A capacidade antioxidante será determinada pelos ensaios de DPPH e FRAP e ainda expressa pelo 
percentual de sequestro de radicais livres.
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Título: ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO EXTRATO VEGETAL DO COCO ENRIQUECIDO COM ERVAS ADAPTOGÊNICAS.

Docente orientador: Andréia Boechat Delatorre

RESUMO
Os novos hábitos da população, impulsionados pelo ritmo de vida cada vez mais frenético, conectado e urbano, está promovendo uma profunda 
transformação nos estilos de vida em todos os cantos do mundo. Na sede por gerenciar aspectos como o estresse e encontrar compensações, as 
pessoas despertaram para a necessidade de mais saúde e bem-estar em suas vidas, buscando na alimentação uma aliada importante para o promover 
o equilíbrio. Além disso, o aumento na incidência de indivíduos intolerantes à lactose e alérgicos ao leite de vaca, e adeptos ao veganismo tem 
resultado numa busca maior por produtos alimentícios isentos em leite ou por formas de substituí-lo no dia a dia. Uma alternativa ao leite pode ser a 
utilização de extratos hidrossolúveis vegetais, os quais podem ser produzidos a partir de leguminosas, cereais, sementes e oleaginosas. Uma forma 
para aumentar a aceitação dos extratos é a adição de outros ingredientes, a fim de melhorar sua palatabilidade, tendo em vista que o sabor é uma das 
características mais importantes para aceitação de um alimento. Os adaptogênicos são grupos de ervas e plantas com propriedades medicinais e 
nutricionais utilizadas há muitos anos em países do oriente, em especial Índia e China, sendo recentemente disseminadas nos Estados Unidos da 
América. Essas plantas ajudam a atenuar os efeitos do stress e a regulação dos hormônios, trazendo o corpo ao estado de homeostase, ou seja, de 
harmonia e de perfeito equilíbrio. Elas também auxiliam no aumento da imunidade, concentração e desempenho mental. Atualmente, a indústria de 
alimentos saudáveis e o mundo wellness têm incorporado adaptógenos em suas fórmulas, potencializando os benefícios nutricionais de seus 
produtos. O extrato vegetal extraído do coco, popularmente chamado de "leite vegetal" acrescido de adaptógenos, não são remédios e tampouco 
substitutos de tratamentos de enfermidades. O objetivo é associar sabor e a utilização de ingredientes ricos em benefícios nutricionais, otimizando e 
tornando eficiente a forma de se alimentar no cotidiano da vida moderna. Por meio do desenvolvimento de blends de shakes contendo como base o 
extrato vegetal de coco, com associação de diferentes sabores e variados adaptógenos. Produzindo uma bebida enriquecida que atenda as 
propriedades sensoriais que agrada o paladar dos consumidores, sem perder os benefícios e interações das propriedades físico químicas dos 
adaptogênicos e suas funções na modulação do stress, fadiga e inflamação, sem perder a harmonização dos sabores. Para tanto será desenvolvida 
uma metodologia de extração de produção de extrato vegetal de coco, que será o meio base de estudo, que se dará por meio do estudo da 
granulometria do insumo, variação da sua concentração, avaliação de temperatura e pH da água de extração. Além disso, serão estudos métodos e 
harmonização para a saborização da bebida, além do enriquecimento com adaptógenos. Também será avaliado a cinética de armazenamento do 
produto por meio do estudo da influência da temperatura, da adição de CO2 e o uso de antioxidantes (tocoferol). Com esse projeto, espera-se a 
produção de uma bebida saudável e enriquecida nutricionalmente. Associando assim, a ciências e tecnologia de alimentos na inovação de uma de leite 
vegetal com propriedades benéficas, sem perder o paladar característico do consumidor.
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NUTRICIONAL
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RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta a importância de assegurar a todos o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e o alcance da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), perspectivas que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações 
Unidas. Um dos principais desafios relacionados à SAN é a criação de ambientes favoráveis à Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS). 
Sendo a educação um processo permanente, a inclusão do tema transversal da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no currículo escolar, de acordo 
com a Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018, possibilitará a multiplicação de conhecimentos construídos no ambiente escolar para o ambiente familiar. 
Importante estratégia para PAAS tendo em vista a necessidade de proteção e defesa da criança e do adolescente na sua integralidade, considerados 
grupos vulneráveis e de risco, independentemente de suas classes sociais, etnias e tradições de suas famílias. O presente estudo objetiva desenvolver 
um livro de literatura infantojuvenil que versse sobre as afirmações do Manifesto Comida de Verdade alinhadas aos ODS. Será realizada, também, a 
validação da história por especialistas/pareceristas e a posterior contação da história, por meio de reuniões virtuais, com pais/responsáveis e crianças. 
Trata-se de um estudo qualitativo que será realizado por meio de pesquisas bibliográficas de naturezas diversas com fins propositivos para subsidiar a 
elaboração de um livro paradidático de literatura infantojuvenil sobre SAN. Sobre os aspectos pedagógicos, será considerada a versão mais atualizada 
da Base Nacional Curricular Comum, a BNCC de 2018, para que os temas a serem desenvolvidos na história estejam em consonância com as 
competências específicas das Ciências da Natureza e as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. Dessa forma, os temas presentes na história 
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estarão adequados para alunos a partir do quinto ano do Ensino Fundamental I. As atividades educativas desenvolvidas na história serão uma releitura 
das atividades presentes em um material educativo do Ministério da Saúde (2018), o Caderno de atividades: Promoção da Alimentação Adequada e 
Saudável, destinado aos professores e profissionais da saúde do Programa Saúde na Escola (PSE). Para reconhecer a importância da leitura e da 
contação de histórias no desenvolvimento de ações de EAN como estratégia de PAAS junto ao processo ensino aprendizagem será realizada pesquisa 
bibliográfica de estudos e artigos sobre temáticas referentes à alimentação, à EAN, à SAN e ao DHAA associadas ao universo infantojuvenil. Os 
documentos resultantes dessas buscas terão seus títulos e resumos lidos, sendo incluídos aqueles que se apresentem condizentes aos objetivos do 
estudo. Assim, depois de realizadas as leituras dos artigos selecionados em sua íntegra, dos livros de naturezas diversas e dos documentos oficiais será 
feita uma sistematização para fins de análise e exposição dos documentos encontrados, posto que as temáticas estão inter-relacionadas. Em um 
mundo globalizado, com grande apelo ao consumismo, a história destacará a urgência e a importância da reconexão do ser humano com a natureza. 
Espera-se que a história do livro, divertida e contextualizada à contemporaneidade, seja capaz de emocionar, despertar a curiosidade sobre os temas, 
fomentar a imaginação e empolgar jovens leitores, podendo ser lida e trabalhada com seus educadores em ambiente escolar, como também com seus 
pais e responsáveis, em ambiente familiar. Além disso, espera-se que o livro possa, sobretudo na perspectiva da SAN, ser uma potente ferramenta 
lúdica de EAN, desenvolvendo o olhar crítico e reflexivo da criança e do adolescente sobre o DHAA, fortalecendo, assim, o protagonismo infantojuvenil 
e minimizando as iniquidades injustas e desnecessárias.
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Projeto(s) do curso: Odontologia

Título: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ENVELHECIMENTO NO METABOLISMO ÓSSEO MANDIBULAR

Docente orientador: Luciana Armada Dias

RESUMO
O envelhecimento fisiológico é um fenômeno natural, progressivo e irreversível caracterizado por uma série de alterações nas funções orgânicas 
devido exclusivamente aos efeitos da idade avançada sobre o organismo, fazendo com que o mesmo perca a capacidade de manter o equilíbrio 
homeostático e que todas as funções fisiológicas gradualmente comecem a declinar. Em idosos são observadas mudanças no metabolismo ósseo e no 
sistema imunológico, que levam ao aumento da reabsorção óssea, a diminuição da possibilidade de reparo e a instalação de um estado inflamatório, 
caracterizado pelo aumento dos níveis plasmáticos de citocinas pro-inflamatórias. É provável que as mudanças na atividade óssea relacionadas à idade 
avançada alterem a quantidade e densidade óssea mandibular, interferindo inclusive na fisiopatologia de lesões perirradiculares. Portanto, o objetivo 
deste estudo é avaliar os efeitos do envelhecimento no metabolismo ósseo mandibular em modelos animais, dando ênfase à doença perirradicular. 
Para realizá-lo serão utilizados ratos Wistar (n=40) isogênicos. Após 3 meses para o grupo controle (C) e 24 meses para o grupo de estudo (I), 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 e 
mandíbula serão coletados para a realização da análise bioquímica, 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<0,05).
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: A TRANSMISSÃO DA PSICANÁLISE NA UNIVERSIDADE - UM ESTUDO DE CASO

Docente orientador: Rosane de Albuquerque Costa

RESUMO
A psicanálise tem prestado imensa contribuição para o entendimento do ser humano, como de seus processos subjetivos, seus desejos e medos. Na 
graduação em psicologia, onde se ensina a psicanálise, é de se supor que a relação ensino-aprendizagem promova relevantes questões para o debate, 
abrindo espaço para, neste projeto, levantar hipóteses sobre se e como a aprendizagem dos conceitos psicanalíticos pode ser responsável por 
mudanças subjetivas, nos indivíduos e se sim, quais seriam essas e como se dariam. Entendemos que a pesquisa pode contribuir para a melhoria do 
processo ensino x aprendizagem da psicanálise na graduação e dessa forma, abrir discussões importantes entre o campo da psicologia, ensino, 
pesquisa e extensão da graduação universitária bem como no campo da transmissão, análise pessoal, supervisão e pesquisa da psicanálise. Queremos 
compreender como os alunos sentem e apreendem os conceitos psicanalíticos, portanto o nosso problema central é captar os impactos das mudanças 
que o ensino da abordagem produz, ou não, em nossos alunos, tanto em suas vidas profissionais; independentemente de optarem pela linhagem 
psicanalítica, como em suas vidas pessoais. Nossa metodologia é de caráter qualitativo, com viés exploratório, no qual irá ocorrer em duas etapas: 
inicialmente será feita uma revisão bibliográfica da literatura psicanalítica dos estudos teóricos de Freud, Lacan e outros autores que também se 
aproximam dessa temática, por meio de artigos, dissertações e teses publicadas nos últimos três anos nas plataformas BVS e Scielo. Posteriormente, 
iniciaremos uma pesquisa de campo com alunos/supervisionando dos cursos de graduação em Psicologia que já tenham passado pela disciplina de 
Psicanálise, em que consistirá em uma divisão entre entrevistas individuais semiestruturadas e grupos focais, que em seguida, serão submetidas a um 
outro processo, ao qual através da metodologia de análise do discurso, pretende-se compreender e investigar as respostas obtidas, levando em 
consideração não apenas o que é comunicado por meio da linguagem, mas também aquilo que a ultrapassa; que a transcende.
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Título: ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES COM DESCRITOR GÊNERO EM PERIÓDICOS DE PSICOMETRIA BRASILEIROS

Docente orientador: Alexandre de Oliveira Marques

RESUMO
A produção científica sobre gênero no campo da saúde cresceu acentuadamente no Brasil, e embora este crescimento seja verificado no Brasil 
principalmente a partir de 2003 com a implantação do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) e da Resolução CFP 002/2003, segundo 
Santos (2011) o psicólogo ainda tem dificuldade em usar testes psicológicos devido ao passado de críticas quanto ao uso válido desses instrumentos e 
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à função a que serviram, mesmo que por motivos regulamentares ele seja o único profissional habilitado ao seu uso. Em paralelo, publicações que 
falam sobre gênero na psicologia ainda são incomuns, revelando uma grande resistência brasileira nesse campo para com a temática (Curado, 2016). 
Esta pesquisa intenciona capturar o “estado da arte” em que se encontra a pesquisa psicométrica brasileira no tratamento da variável gênero, a qual 
não dispõe ainda hoje de uma compreensão de gênero além da variável sociodemográfica com que se iniciam os questionamentos em coletas de 
dados. O objetivo desta pesquisa é produzir um levantamento das publicações com o descritor gênero em revistas científicas nacionais. A busca é 
focada inicialmente na procura por descritores, em detrimento de outros critérios mais abrangentes, seguindo para a investigação artigo por artigo 
para determinar com base nos resultados se o gênero recebe tratamento descritivo ou inferencial e se o delineamento enfatiza uma abordagem 
essencialista ou interseccional, dentre outras questões. O desenho de pesquisa é consistente com a chamada revisão bibliométrica que visa apontar 
indicadores quantitativos previamente definidos em fontes secundárias de pesquisa. O resultado obtido será interpretado adotando-se enfoque 
qualitativo de discussão e análise. Através do uso do descritor “gênero” em bases de dados selecionadas, serão recuperados os registro do 
aparecimento de artigos com essa palava-chave nos títulos e nos resumos dessas publicações. Serão considerados para fins de amostra somente 
artigos, publicados entre os anos de 2000 a 2020, em periódicos revisados por pares. Os artigos serão descritos em duas categorias de tratamento 
teórico: interseccional se a variável gênero é considerada como variável inferencial, ou essencialista se a variável é considerada puramente descritiva. 
A depender dos resultados obtidos na presente pesquisa, pode-se conceituar de modo diferente a variável gênero, vindo a recomendar seu uso como 
variável de análise inferencial e não descritiva como vem sendo utilizada até hoje no referido campo.
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Título: CATEGORIAS SEMÂNTICAS DE ESTEREÓTIPO PRESENTES NO DISCURSO DE ÓDIO CONTRA MULHERES LÉSBICAS, BISSEXUAIS E NÃO-BINÁRIAS 
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Docente orientador: Alexandre de Oliveira Marques

RESUMO
Segundo Paskulin et al. (2011), pesquisas brasileiras sobre discriminação contra populações sexualmente estigmatizadas tiveram início recente. Apesar 
que a violência contra minorias sexuais começa a ser discutida e reconhecida em sua importância, as pesquisas sobre violência contra mulheres 
lésbicas, bissexuais e não-binárias (LB+) ainda são incipientes e essencialmente teóricas no Brasil (Marques, & Hernandez, 2018). À medida que a 
comunicação se torna mais virtual e as redes sociais substituem os espaços de interação cotidiana do passado, surge a necessidade de se estudar mais 
a fundo os fenômenos de ódio e como são atualizados nessas novas plataformas (Del Vigna, Cimino, Dell’Orletta, Petrocchi, & Tesconi, 2017; ElSherief, 
Kulkarni, Nguyen, YangWang, & Belding, 2018). Ao mesmo tempo em que as redes sociais servem para facilitar a comunicação e o contato, 
aproximando pessoas, também vêm se transformando em ferramenta de disseminação de ódio (Del Vigna, et al., 2017). O presente trabalho propõe 
uma classificação conteudal do discurso de ódio em uma rede social, de modo a trata-lo como estrutura preenchida por categorias de julgamento na 
comunicação cotidiana. O objetivo desta pesquisa é reconstituir o caminho inverso dessa classificação e distinguir as categorias de julgamento usadas 
no discurso de ódio contra populações LB+. Como objetivos específicos, a pesquisa intenciona sintetizar um corpus de discurso de ódio que possa ser 
usado como base de dados para análise textual; Identificar as palavras salientes que caracterizam cada categoria de discurso de ódio, e por fim a 
descrição das categorias prevalentes em cada categoria de discurso de ódio de modo a estabelecer um padrão. A classificação do chamado discurso de 
ódio recorrerá à técnica da análise de conteúdo para identificar as categorias semânticas presentes. Em primeiro lugar, será realizada uma revisão 
bibliométrica de fontes não obstrutivas a partir de um levantamento e anotação preliminar das fontes. Os dados serão analisados pelo software 
IRAMUTEQ por meio de uma classificação hierárquica descendente. As menores unidades de sentido serão separadas dos termos comuns. O corpus de 
análise resultante será utilizado para alimentar as análises posteriores do software. Por meio de uma nuvem de palavras serão catalogadas as 
chamadas palavras salientes. Já as classes de discurso resultantes serão identificadas por meio de rótulos que servirão para separar o corpus.
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Título: GÊNERO E CARREIRA: TRAJETÓRIAS DE MULHERES BRASILEIRAS PARA CONQUISTAREM CARGOS DE LIDERANÇA

Docente orientador: Julia Caciano da Silva

RESUMO
O desenvolvimento de carreira das mulheres ainda é atravessado pela desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Desta maneira, elas enfrentam 
maiores desafios para a conciliação de papéis profissionais e familiares, e para a ascensão profissional quando comparadas aos homens. Uma das 
metáforas desenvolvidas para explicar tal contexto é a metáfora do teto de vidro, segundo a qual as mulheres ascendem profissionalmente até certo 
nível organizacional, mas encontram dificuldades para ascender às mais altas posições organizacionais, como é o caso dos cargos de liderança. Outra 
metáfora adotada para explicar a trajetória das mulheres no alcance de cargos de liderança é a do labirinto, segundo a qual homens e mulheres 
percorrem caminhos distintos na busca por cargos de liderança, especialmente por conta dos estereótipos de gênero. Acrescente-se a isso o fato de 
que, por vezes, a capacidade de liderança das mulheres não é reconhecida e, por isso, elas são mais propensas a serem discriminadas, quando 
almejam estes cargos. Além disso, as mulheres líderes tendem a ser desqualificadas, quando seus comportamentos se distanciam das expectativas 
sociais direcionadas a seu gênero. O objetivo deste estudo é analisar a trajetória de mulheres brasileiras para conquistarem cargos de liderança. Para a 
realização do estudo, será efetuada uma revisão integrativa da literatura a partir dos materiais coletados em diferentes bases de dados. Esta 
metodologia sintetiza os resultados obtidos em pesquisas anteriores sobre um determinado tema ou questão de modo sistemático, ordenado e 
abrangente. Os achados serão sistematizados quanto às características da amostra estudada; aos resultados obtidos; às barreiras e aos facilitadores 
que as mulheres líderes descreveram; e às percepções das mulheres líderes acerca do exercício de seus papéis. Este estudo poderá contribuir para a 
avaliação de dimensões sociais, organizacionais e individuais capazes de aumentar ou diminuir as chances de as mulheres conquistarem cargos de 
liderança. Além disso, o estudo auxiliará na avaliação da efetividade de intervenções organizacionais orientadas para o desenvolvimento das 
habilidades de liderança das mulheres.
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Título: IDEAÇÃO SUICIDA E TENTATIVA DE SUICÍDIO NA POPULAÇÃO LGBTQIA+

Docente orientador: Rosane de Albuquerque Costa

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo verificar junto a população LGBTQIA+ as motivações que levam a ideação suicida e as tentativa de 
suicídio. Essa comunidade é extremamente vulnerável às investidas da violência urbana, aos preconceitos e a diferentes tipos e modos de 
discriminações: econômica, social, A sigla LGBTQIA+, engloba as diferentes manifestações da sexualidade humana, exceto a heterossexualidade, são 
elas: lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queers, intersexuais, assexuais e as demais identidades de gênero. De acordo com a OMS (2016), a 
violência autoinfligida é uma das dez causas de morte mais frequentes em diversos países no mundo e que se esses dados também considerassem as 
tentativas de suicídio, a porcentagem seria ainda maior. Atualmente, há bastantes discussões sobre a pauta LBGTQIA+, tanto o ambiente acadêmico, 
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quanto o meio político e a sociedade no geral, vêm debatendo acerca dessa população, entretanto, apesar da pauta estar ganhando cada vez mais 
relevância e visibilidade no Brasil, ainda não desfrutam plenamente dos direitos de cidadão. As tentativas de suicídio aparecem como uma saída para 
se libertar das opressões e angústias vividas, consequentemente, contribuindo para o aumento da porcentagem apontada pela OMS. Portanto, faz-se 
necessário dar maior atenção aos assuntos de ideação suicida e tentativa de suicídio em relação à população em questão, buscando gerar maior 
interesse na criação de mais pesquisas acerca desses assuntos. Pois, deve-se levar em consideração que é através de pesquisas e estudos que os 
indivíduos conseguem ter uma melhor compreensão e empatia a respeito de qualquer conteúdo. Realizaremos uma pesquisa de caráter qualitativo, 
onde criaremos um instrumento específico para essa pesquisa. A construção deste instrumento terá como objetivo básico rastrear na população 
estudada a ideação suicida, e os suicídios tentados, para verificação dos traumas, medos, fantasias e motivos que fundamentaram a passagem ao ato 
(tentativas). O público alvo é o jovem adulto pertencente à comunidade LGBTQIA+. A pesquisa estará sendo dividida em seis etapas, são elas: revisão 
bibliográfica sobre a literatura referente aos assuntos comentados, construção do instrumento de pesquisa, treinamento dos pesquisadores, seleção 
dos entrevistados, análise do conteúdo das entrevistas e produção do relatório final.
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RESUMO
O futebol é um esporte tradicionalmente mobilizador de grandes paixões e emoções mundo afora. Como a maioria dos esportes contemporâneos, ele 
apresenta como alicerce o tripé, técnica, tática e habilidade física. Observamos, no entanto, que com as mudanças e avanço tecnológico e científico, 
esta base secular se tornou insuficiente. Diante de tantas possibilidades e da complexidade humana, o futebol vem buscando se aperfeiçoar cada vez 
mais e hoje já não falamos mais no tripé, técnica, tática e condicionamento físico, mas em quatro pilares, sendo o quarto pilar as habilidades 
socioemocionais. Esses pilares juntos sustentam o trabalho de potencialização do atleta, possibilitando a ele, a equipe técnica e a instituição, melhores 
condições de alcançar os resultados esperados. Considerando a parceria efetivada por meio do convênio entre a Universidade Estácio de Sá e o Centro 
de Treinamento Pelé Academia, mostrou-se necessário a construção de práticas profissionais que integrem o Centro de Treinamento Pelé Academia e 
a Universidade Estácio de Sá. É neste contexto que este projeto de Iniciação Científica se insere, buscando auxiliar na implantação de um serviço de 
saúde no esporte que atue de forma transdisciplinar e oportunizando aos estudantes universitários envolvidos a prática de pesquisa científica. Na 
concretização desta pareceria, a presente pesquisa apresenta natureza qualitativa, do tipo descritiva e exploratória, com abordagem teórica, para 
tanto será realizada uma revisão integrativa da literatura sobre as práticas transdisciplinares em saúde, mais especificamente a saúde aplicada ao 
esporte. O estudo tem por objetivo auxiliar na implantação de um serviço de saúde transdisciplinar no Centro de Treinamento Pelé Academia no 
município de Resende/RJ. A atuação em equipe transdisciplinar, com base no modelo biopsicossocial, é um trabalho inovador e ao mesmo tempo 
provocador. Traz questionamentos e possibilidades de crescimento e mudança. É preciso, pois, integrar estas disciplinas e promover um diálogo entre 
estes campos do saber, buscando alcançar não só os resultados tão esperados, mas sobretudo o fortalecimento desse atleta, o seu bem-estar, a sua 
qualidade de vida e a possibilidade de ele ser melhor a partir das vivências construídas neste processo. Dessa forma, pensar e agir vendo-se como 
parte de uma rede transdisciplinar é a forma de entender e interferir na realidade. Assim, o profissional de saúde constrói seu conhecimento, sem 
renunciar a sua especificidade, planejando e avaliando sua atuação profissional em estreita vinculação com a realidade, entendendo-se e entendendo-
a como partes de uma totalidade maior.

E-mail: iara.farias@estacio.br

Aluno: Sérgio Rubem Miranda Júnior Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Siqueira da Silva Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Beatriz Maria Barbeitas Gusmão Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MEDIDAS IMPLÍCITAS DE PERSONALIDADE: CONSTRUÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE

Docente orientador: Nathalia Melo de Carvalho

RESUMO
O modelo dos cinco grandes fatores de personalidade tem destaque no estudo da personalidade pelo alto grau de replicabilidade intercultural. Os 
fatores Extroversão, Amabilidade, Conscienciosidade, Estabilidade Emocional e Abertura têm sido encontrados em variadas épocas e culturas, em 
estudos conduzidos de maneira independente. Geralmente, os cinco grandes fatores são acessados por meio de instrumentos de autorrelato. Uma 
alternativa a esses instrumentos é o teste de associação implícita (IAT), que se propõe a avaliar a personalidade com o mínimo de processamento 
deliberativo possível. Nesse teste, o escore obtido revela a força de associação entre o self e características individuais, tal que quanto mais rápido um 
indivíduo associa palavras às categorias corretas, mais forte é a associação entre pares de categorias combinados (e.g., “Eu” e “Estabilidade 
emocional”). Uma vantagem das medidas implícitas, comparadas às de autorrelato, é a possibilidade de avaliar construtos psicológicos sem questionar 
diretamente o respondente. Isso é especialmente relevante no contexto atual, em que a comercialização de testes psicológicos foi aprovada para o 
público em geral, não sendo mais restrita a psicólogos. Faz-se necessário, nesse sentindo, a elaboração de testes psicológicos que avaliem a 
personalidade de maneira indireta, evitando o falseamento de respostas e o manejo de impressões. As medidas construídas nesta pesquisa podem ser 
úteis, por exemplo, para avaliar a personalidade de candidatos a vagas de emprego ou a porte de armas – contextos em que as pessoas estão 
altamente interessadas em construir uma imagem favorável de si mesmas. Embora as medidas implícitas se mostrem promissoras, poucos estudos 
buscaram construí-las no contexto brasileiro e, ainda menos, propuseram-se a apresentar evidências de validade dessas medidas. Assim, esta pesquisa 
tem como objetivo construir e buscar evidências de validade baseadas no conteúdo para testes de associação implícita (IAT) para aferir os cinco 
grandes fatores de personalidade. Para tanto, será realizada uma revisão de literatura com o propósito de selecionar palavras representativas de cada 
um dos fatores. Posteriormente, essas palavras serão submetidas à avaliação de pesquisadores especialistas em personalidade, de modo a garantir 
que o conteúdo das medidas é representativo do construto-alvo. Por fim, as palavras selecionadas serão implementadas em um IAT. Espera-se, ao 
final da pesquisa, ter-se cinco testes de associação implícita com adequadas evidências de validade baseadas no conteúdo. Em um momento futuro, 
esses testes poderão ser aplicados em uma amostra representativa da população brasileira em busca de mais evidências de validade, por exemplo, 
baseadas na estrutura interna e nas relações com outras variáveis. As novas medidas podem suprir uma carência de instrumentos adequados ao 
contexto brasileiro que avaliem a personalidade de maneira indireta.
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Aluno: Jefferson Felipe Anjos de Jesus Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Beatriz Febula Lins Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Christiane Oliveira da Fonte Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Helena Frambach Rangel Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: NEOLIBERALISMO COMO PATOLOGIA SOCIAL: ASPECTOS EM TORNO DA RELAÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO NA 
CONTEMPORANEIDADE
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Docente orientador: Sergio Dias Guimarães Junior

RESUMO
O objetivo do projeto em questão é analisar os aspectos em torno da relação entre saúde mental e trabalho na contemporaneidade a partir do 
conceito de neoliberalismo como patologia social. Em paralelo, pretende-se: 1) Mapear as transformações sócio-econômicas dos contextos laborais; 
2) Analisar os processos de constituição do sujeito neoliberal e a produção da modalidade subjetiva que lhe é subjacente; 3) Identificar os efeitos do 
mundo do trabalho para a saúde mental da classe trabalhadora; 4) Analisar as diferentes psicopatologias do trabalho e suas possíveis formas de 
tratamento e intervenção; 5) Projetar os impactos da pandemia pela Covid-19 no cenário laboral, principalmente no que tange a aspectos de ordem 
subjetiva; e 6) Analisar criticamente o papel da Psicologia enquanto ciência e profissão na garantia, proteção e defesa da saúde nos contextos de 
trabalho. Os referenciais teórico-metodológicos escolhidos partem da Psicologia da Saúde, Psicologia do Trabalho, Saúde do Trabalhador e do campo 
da Saúde Mental relacionada ao Trabalho. 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 “saúde mental e trabalho” e posteriormente projetar sua utilidade para as formas de 
atuação crítica no campo da Psicologia, especificamente no tratamento de pessoas com níveis de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. 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 de trabalhadores e trabalhadoras que apresentam níveis de sofrimento e adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, principalmente 
em contexto de pandemia pela Covid-19. Por fim, destaca-se que o projeto em questão não gerará custos diretos para sua realização e continuidade.
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Aluno: Débora dos Santos Nunes Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabela Cristina Agibert de Souza Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Rute Kutter Batista Lorentz Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O USO DAS ESCALAS DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Docente orientador: Ivan de Paula Fialho

RESUMO
A presente pesquisa objetiva revisar a bibliografia disponível sobre a aplicação das escalas de medidas no contexto de satisfação ocupacional. Um 
assunto pouco vinculado as empresas brasileiras atuais. O interesse emergente por profissionais de acompanhamento psicológico permite a 
consistência de resultados e a diminuição dos níveis de rotatividade, de modo que o networking local se torne genuinamente orgânico e estável. A 
revisão sistemática da literatura sobre as escalas de medida da satisfação no trabalho, sendo a Escala de Satisfação do Trabalho (EST), a Escala do 
Occupational Stress Indicator (EST-OSI) e Escala de Satisfação de S20/23, serão observadas em sinergia unitária no desenrolar da descoberta quanto a 
sua capacidade integralizada de atingir todos os campos psicológicos de agregação do valor emocional positivo ao ambiente laboral. Sendo alguns dos 
principais autores contemplados por tais obras, já certificadas, o Siqueira (2008), Moraes e Cooper (1993) e Carlotto e Câmara (2008) – 
respectivamente aos instrumentos supracitados. Uma rede de informações será arquitetada dentro da organização, cabendo ao psicólogo assumir a 
posição de porta-voz dos dados que nela circularão. Transmitindo dados a liderança do tópico predestinado dentro do questionário da entrevista, 
similar a uma ecologia informacional de suporte ao empregado escutado. Aspectos práticos, sociais e pessoais serão medidos preparatoriamente ao 
gatilho de reenvio pragmaticamente ético às fontes pertinentes. Projeto incabível de ser visto como utopia, ao passo de acender diretrizes viáveis de 
implementação, conjuntamente preparado à demonstração de resultado em consonância com a vagarosas mudanças de ares dentro da empresa. Não 
pela ordem de comportamento superficial aos funcionários, mas pela alteração das perspectivas dos indivíduos componentes daquela instituição. O 
método escolhido para o estudo será a análise sistemática dos dados em acervos bibliográficos, entre eles: Scielo, Lilacs e PubMed. Os objetivos, por 
fim, circundarão a revisão sistemática dos artigos já publicados sobre as escalas de satisfação no trabalho.
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Aluno: Felipe Santos Faggian Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PERCEPÇÃO DO(A) ALUNO(A) ESTAGIÁRIO(A) DO CURSO DE PSICOLOGIA (CAMPUS JOÃO UCHÔA/ UNESA) SOBRE A INTEGRAÇÃO DOS 
CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS AO LONGO DO CURSO COM A PRÁTICA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO SPA

Docente orientador: Cristiane de Carvalho Guimarães

RESUMO
Dentre os critérios requeridos para a consolidação da formação do psicólogo, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Psicologia, conforme disposto na Resolução Nº 5, de 15 de mar. de 2011 (BRASIL, 2011), têm-se a realização de estágios estruturados 
em dois níveis: básico e específico. O estágio curricular em Psicologia é regulamentado também pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 
(BRASIL, 2008). Atendendo às determinações das diretrizes supracitadas, a Universidade Estácio de Sá (UNESA) oferece aos alunos duas disciplinas de 
Estágio Supervisionado Básico e três ou quatro disciplinas eletivas obrigatórias de Estágio Supervisionado Específico, segundo estrutura dos currículos 
118 e 220 (UNESA, 2018/2020). O campus João Uchôa tem o primeiro Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade, surgido em 1991, em 
decorrência dessa obrigatoriedade legal e atendendo também as premissas da Lei Nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre os cursos de 
formação em psicologia e regulamenta a profissão de Psicólogo no Brasil: a existência dos serviços-escola ou clínicas-escola {ou Serviço de Psicologia 
Aplicada} é prevista no processo formativo dos profissionais (BRASIL, 1962). As clínicas-escola desempenham um espaço que permite ao aluno 
estagiário a integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, possibilitando-o ainda uma reflexão ético-profissional (PEIXOTO et. al., p. 
530, 2014) e compõem uma etapa importante da graduação, propiciando, geralmente, o primeiro contato com a prática profissional e a visualização 
de projetos de trabalho (GUAY et al., 2015). O SPA tem também um importante papel social ao promover à comunidade do entorno o acesso ao 
atendimento psicológico gratuito realizado mediante supervisão de docentes, trazendo, principalmente, o público de baixa renda para que estes 
possam usufruir de cuidados em saúde mental de uma profissão que foi construída inicialmente direcionada aos interesses da elite (BOCK, 2015; 
RUDÁ, COUTINHO & ALMEIDA FILHO, 2015). Como diz Amaral et al. (2012), os serviços-escola atendem duas demandas concomitantemente: a dos 
alunos, com seus próprios objetivos, habilidades e competências e às da comunidade que usufruem deste serviço. Apesar de sua importância para 
alunos e para a comunidade, e ainda considerando que o SPA do campus João Uchôa tem 30 anos e é o primeiro da Universidade, não há ainda 
trabalhos publicados sobre o mesmo. A primeira pesquisa que envolve o SPA João Uchôa está em andamento, sob a orientação da pesquisadora ((RE) 
Conhecer para cuidar: caracterização do público do serviço de Psicologia Aplicada do Campus João Uchôa) e trata da caracterização do público 
atendido no mesmo, mas ainda não tem resultados publicados. Não há dados/pesquisas sobre como os (as) alunos (as) estagiários do SPA João Uchôa 
percebem a proposta de integração dos conhecimentos do curso no estágio supervisionado. Assim sendo esta pesquisa tem o objetivo de analisar a 
percepção dos (as) alunos (as) estagiários do SPA sobre a integração dos conhecimentos do curso com a prática seu estágio supervisionado. Acredita-
se que conhecer a percepção dos (as) estagiários (as) vai agregar conhecimento e informação a proposta de trabalho do SPA, proporcionando 
melhorias em seu serviço e proporcionando reflexões sobre a adequação da proposta pedagógica do curso e a aprimoramento da formação 
acadêmica. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Será utilizado o procedimento técnico de aplicação de 
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questionário a todos os estagiários do SPA, em qualquer abordagem de atendimento clínico . Considerando o perfil do serviço hoje, acredita-se que 
serão em torno de 100 alunos impactados e fornecerão dados que serão tabulados e analisados. Serão realizados também 4 grupos focais com estes 
estagiários.

Aluno: Roberta Murta da Silva Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Janaina Cavalcanti Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Stephany Carvalho La Torre Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Maria Celestina da Silva da Fonseca Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PSICOPATIA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: AS ESTRATÉGIAS DO PREDADOR E AS CARACTERÍSTICAS PSICOSSOCIAIS DE SUAS VÍTIMAS.

Docente orientador: Ivan de Paula Fialho

RESUMO
A psicopatia é uma das anomalias da personalidade que apresenta consequências psicossociais mais graves, dadas as condutas utilizadas pelos 
psicopatas, em sua maioria associadas a delitos, crimes e devido às marcas profundas e duradouras que deixam em suas vítimas. Quando analisamos 
isso na esfera da violência contra a mulher, além das consequências e das marcas deixadas serem muito mais graves, extensas e profundas, observa-se 
que a frequência com que esse tipo de crime desses comportamentos ocorre é muito maior, dadas as fragilidades físicas e psicológicas apresentadas 
pelas vítimas que atraem este tipo de predador social. As ocorrências deste tipo de violência normalmente não são corretamente identificadas, 
registradas e reportadas às autoridades e ao público em geral, fazendo com que este tipo de crime seja ainda hoje gerador de muita incredulidade e 
preconceito na sociedade. Existem inúmeras dificuldades em reconhecer e atestar que existem características de psicopatia em casos de violência 
praticados pelo sujeito, seja pela habilidade de dissimulação dos indivíduos portadores deste transtorno, como pela falta de profissionais capacitados 
nas especificidades deste tipo de crime, inclusive dentro dos órgãos competentes, o que pode levar em alguns casos a deficiências na condução da 
investigação, acarretando punições inadequadas para este tipo de violência contra a mulher, o que torna a situação ainda mais traumatizante e 
incapacitante para essas vítimas. Através de uma revisão da literatura disponível, coletando informações presentes em diversas publicações em 
separado, analisando-as e conectando-as de forma a construir um novo conjunto teórico de informações, pretende-se redigir um artigo textual que 
articule ideias, baseadas nas referências científicas consultadas, a fim de demonstrar de forma mais concisa e objetiva o que se sabe a respeito da 
relação entre psicopatia e violência contra a mulher, sistematizando assim o conhecimento científico acumulado até então sobre o assunto e 
reescrevendo-o de uma forma clara e objetiva que possa ser compreendida pela população em geral. Esclarecer e clarificar estes traços de 
personalidade dos psicopatas e suas estratégias de ação contribui para munir a população, principalmente o público feminino, de informações para 
auxiliá-los a identificarem e se defenderem deste tipo de predador social. Além de contribuir com as autoridades no desenvolvimento de metodologias 
de investigação e diagnóstico.
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Aluno: Michele Pinho de Campos Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título: PANDEMIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E PERIFERIA: IMPACTOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS FAVELAS 
CARIOCAS

Docente orientador: Lilian Angélica da Silva Souza

RESUMO
Os direitos humanos inscrevem os direitos fundamentais que devem ser assegurados a todos os seres humanos, sem distinção, “seja de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” (ONU, 
1948). Se no final de 2019, o Brasil atingia cerca de 12 milhões de desempregados, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o ano de 2020 assiste a uma crise sanitária decorrente do novo Coronavírus Covid-19 (SARS-CoV-2), cujos reflexos ultrapassam a 
esfera econômica. Completado um ano desde a emergência da situação de saúde pública anunciada em nível global, o Brasil registra mais de 12 
milhões de casos e um número acima de 325 mil mortes originadas pela contaminação da doença. Nesse cenário, a população pertencente às 
camadas mais pauperizadas e desprovidas do acesso aos direitos sociais básicos, tem sido a mais afetada. Em diversas cidades do país, campanhas de 
arrecadação de recursos tem oferecido apoio às pessoas que residem em favelas e comunidades das periferias brasileiras. Em muitos casos, este apoio 
tem se mostrado a única alternativa possível de assistência a este público, tendo em vista a deficiência do Estado na elaboração e implementação de 
políticas públicas nesta conjuntura. Na verdade, a deficiência na gestão de políticas públicas no Brasil voltadas ao combate à pobreza e de fomento ao 
exercício da cidadania da população, é registrada muito antes do contexto da pandemia do Coronavírus. De forma inequívoca, a ausência ou a 
fragilização de ações governamentais dedicadas à infância e à juventude nas áreas periféricas do país, é uma questão que merece destaque na agenda 
dos programas nacionais. Portanto, apesar de reconhecer os nítidos impactos que a atual pandemia tem produzido sobre toda a humanidade, ao 
considerar a condição de vulnerabilização e a necessidade de proteção que crianças e adolescentes requerem, este projeto de pesquisa tem como 
objetivo geral: analisar a garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes nas favelas do Rio de Janeiro, no contexto da pandemia do 
Coronavírus Covid-19. Como objetivos específicos, a pesquisa busca: 1) investigar os impactos da pandemia sobre as condições de vida de crianças e 
adolescentes nas favelas do Rio de Janeiro; 2) levantar as políticas públicas de assistência à população pobre do Rio de Janeiro durante a pandemia; e 
3) identificar as estratégias de sobrevivência dos moradores das favelas cariocas durante a pandemia. Para tanto, será adotada a metodologia de 
pesquisa qualitativa, baseada na revisão bibliográfica sobre os temas de direitos humanos, pandemia e políticas públicas para a infância e a juventude, 
bem como a consulta a fontes primárias e secundárias sobre o assunto. Espera-se que este projeto de pesquisa tenha como resultados a 
sistematização de dados que possa contribuir para o entendimento acerca dos modos de assistência e garantia de direitos que tem sido ofertadas às 
crianças e adolescentes nas regiões periféricas do Rio de Janeiro enquanto perdurar o contexto de pandemia do 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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Aluno: Valdecir Ferreira Vilarino Curso do aluno: SERVIÇO SOCIAL Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lhucas Marley Feitosa da Silva Curso do aluno: DIREITO Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luana Vargas de Carvalho Teixeira Curso do aluno: SERVIÇO SOCIAL Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Jogos Digitais

Título: A IMAGEM DA CIÊNCIA NOS JOGOS

Docente orientador: Marcelo Simão de Vasconcellos

RESUMO
As transformações e evoluções no campo científico têm sido determinantes em muitos avanços que beneficiaram a sociedade nas últimas décadas. O 
desenvolvimento acelerado do conhecimento científico, bem como sua aplicação nos mais variados campos tecnológicos são reconhecidos como um 

E-mail: marcelodevasconcellos@gmail.com

UNESA



elemento de aprimoramento da qualidade de vida e também de progresso cultural e material dos estados nacionais. Por outro lado, esse enorme 
avanço da ciência, bem como o surgimento de muitos campos inovadores e altamente especializados, torna difícil para a população compreender 
muitos aspectos da ciência, fazendo com que o leigo perca de vista sua legitimidade, importância e espaços de atuação. Neste contexto, a divulgação 
científica, entendida no contexto deste projeto como o uso de técnicas, processos e produtos para conduzir informações científicas ao público leigo, 
assume um papel de grande importância, com o potencial de fazer esta transposição do discurso científico especializado para um linguajar mais 
acessível à população, sem perda do real conteúdo das questões científicas que embasam as discussões sobre as políticas públicas. Uma forma de se 
potencializar o alcance da divulgação científica é instrumentalizar a produção cultural nas suas diversas formas (cinema, livros, quadrinhos etc.), uma 
vez que o tema da ciência não é domínio exclusivo dos cientistas, mas aparece frequentemente em vários campos da arte e dos discursos em 
sociedade. Um desses campos é o dos jogos, tanto os digitais quanto os analógicos, onde é frequente ver produtos entrelaçados com temas da ciência 
em maior ou menor grau. Esse tipo de material acaba conduzindo ao público determinadas visões da ciência, dos cientistas e da tecnologia que 
precisam ser analisadas em função do alcance que conseguem. Por isso, reveste-se de importância investigar como a ciência é apresentada nessas 
obras. Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar a imagem da ciência nos jogos digitais e analógicos, a fim de identificar visões, temores, aspirações 
e preconceitos sobre a ciência, cientistas e tecnologia em jogos digitais e analógicos. Para isso, serão realizadas pesquisa bibliográfica sobre divulgação 
cientifica e game studies, seguidas de uma seleção de jogos digitais e analógicos que ostentem temas científicos de forma proeminente, os quais serão 
analisados sob a perspectiva da Semiologia dos Discursos Sociais, visando identificar os principais sentidos propostos por esses produtos em relação à 
ciência e seus múltiplos aspectos e componentes. Espera-se com isso obter um conhecimento mais aprofundado sobre como as concepções da ciência 
aparecem nessa mídia, o que irá fundamentar futuras intervenções de divulgação científica por meio dela.

Aluno: Alexandre Werner Ribeiro Curso do aluno: JOGOS DIGITAIS Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Matheus Coelho Prestes Curso do aluno: JOGOS DIGITAIS Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: ESTUDO SOBRE RECURSOS DIGITAIS PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E VALIDAÇÃO DA INTERFACE DE CONFORME AS HEURÍSTICAS DE 
NIELSEN E A NORMA 9126 DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Docente orientador: Regina L N Felício F Batista

RESUMO
A educação devido a pandemia do COVID passou por transformação e o uso crescente de recursos digitais aconteceu de forma não esperada e assim, 
foram adotados sem que antes ocorresse qualquer estudo sobre a usabilidade de acordo com as heurísticas de Nielsen e validação destes enquanto 
produtos da engenharia de software atendendo os princípios da Norma 9126 de da garantia da qualidade de software. 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. E o uso de recursos com interfaces não amigáveis e/ou com baixa 
qualidade pode colaborar para que o processo de ensino/aprendizagem não ocorra conforme o esperado e alunos percam a motivação e estimula 
para continuar seus estudos e acabam evadindo. 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.” Com isto, o uso de atividades 
gamificadas torna as atividades mais interessantes por conta do uso de elementos encontrados nos jogos. Mas, se faz necessário observar como os 
critérios de usabilidade estão contribuindo para o processo de ensino/aprendizagem. O objetivo do trabalho é aplicar de forma estratégica as 
heurísticas de Nielsen e a Norma 9126 para avaliar de acordo com uma proposta gamificada se os recursos digitais utilizados estão de acordo com o 
esperado para colaborar com o processo de ensino/aprendizagem. Entre os Objetivos Específicos estão: 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 da indicação adequada de recursos digitais para o processo de 
ensino/aprendizagem. Assim, o presente estudo se propõe fazer uso dos princípios da Engenharia da Usabilidade especificamente utilizando as 
Heurísticas de Nielsen e os princípios da Engenharia de Software utilizando a Norma 9126 de qualidade de software para avaliar se os recursos digitais 
utilizados estão atendendo de forma eficiente e eficaz e retornando resultados esperados em relação ao processo de ensino/aprendizagem.
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