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Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: AQUISIÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS POR MUNICÍPIOS DE UMA REGIÃO DE SAÚDE DO INTERIOR DA BAHIA.

Docente orientador: Jéssica Nascimento Costa Vasconcelos 

RESUMO
O Brasil, país situado na América do Sul, é a nação com maior diversidade de espécies no mundo, com seis biomas terrestres e três grandes 
ecossistemas marinhos, apresentando 43.020 espécies vegetais atualmente conhecidas no país. As plantas medicinais estão entre os componentes 
que constituem essa biodiversidade e são utilizadas como matéria-prima para fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos visto que, desde os 
primórdios da civilização, são empregadas como recurso terapêutico alternativo ou recurso complementar aos tratamentos da medicina tradicional. 
Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece as plantas medicinais como importantes instrumentos da assistência 
farmacêutica e anuncia a necessidade de valorizar a sua utilização no âmbito sanitário e que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
prevê a ampliação das opções terapêuticas ofertadas aos usuários do Sistema Único de Saúde, com garantia de acesso a plantas medicinais e 
fitoterápicos, tornam-se necessários estudos que destaquem a importância de ações voltadas à inserção das plantas medicinais e fitoterapia na 
Atenção Primária à Saúde. Nesse contexto, o presente projeto objetiva analisar a aquisição de plantas medicinais e fitoterápicos pelos municípios da 
Região de Saúde de Alagoinhas em 2022, fundamentado nas recomendações do Ministério da Saúde. São objetivos específicos: a) caracterizar os tipos 
de plantas medicinais e fitoterápicos utilizadas na região de Alagoinhas – BA; b) identificar as quantidades adquiridas pelos municípios; e, c) identificar 
os mecanismos de ação. Trata-se de um estudo documental com análise de dados disponíveis no Portal da Transparência dos municípios para analisar 
a aquisição das plantas medicinas e fitoterápicos. Para a revisão de literatura serão selecionados artigos publicados nas bases de dados eletrônicas: 
Pubmed, Science Direct, Scopus e Scielo. Espera-se com esse estudo potencializar discussões sobre os benefícios oriundos da inserção das plantas 
medicinais e fitoterápicos junto a comunidade acadêmica, bem com a gestão e/ou as equipes das unidades de saúde da família, considerando espaços 
convidativos para novas práticas de saúde. Destaca-se que a presente pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
(CEP), tendo em vista que se trata do uso de dados disponíveis em um banco de domínio público e de uma revisão de literatura.
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Aluno: Karoliny Hellen da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Vanessa Soares Veras Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Caislane Maria Santos Morais Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: DESCENTRALIZAÇÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OS 
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OFERTADOS NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

Docente orientador: Giovanna Santana Queiroz

RESUMO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, os medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidados da saúde 
da população. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como uma das suas áreas de atuação a assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica a fim de garantir o acesso bem como o uso racional de medicamentos essenciais para todos os cidadãos e cidadãs, conforme previsto 
nas políticas públicas relacionadas a referida área, a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Assim, a 
Assistência Farmacêutica no país é organizada a partir de três componentes: o Componente Básico, Componente Especializado e Componente 
Estratégico da Assistência Farmacêutica. Considerando o Componente Especializado (CEAF) é possível afirmar que o mesmo é definido como uma 
importante estratégia para a garantia do acesso a medicamentos no SUS tendo como principal característica  a garantia da integralidade do 
tratamento medicamentoso para todas as condições clínicas contempladas no CEAF, por meio das diferentes linhas de cuidado definidas nos PCDT - 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Na Bahia, o acesso aos medicamentos do CEAF se dá através das Unidades de Dispensação credenciadas 
pelo gestor Estadual localizadas na capital e no interior do Estado. Frente a isso, a referida pesquisa tem como objetivo geral analisar à 
descentralização do acesso a medicamentos essenciais do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para o interior do Estado da Bahia 
no atendimento as linhas de cuidado definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. São objetivos específicos da 
pesquisa: 1. caracterizar as patologias atendidas no CEAF na Bahia quanto a prevalência, necessidade de atendimento por médico especialista e 
necessidade de realização procedimentos de apoio à diagnose para abertura do processo; 2. identificar as patologias atendidas no CEAF na Bahia e os 
seus fluxos de acesso para usuários do SUS residentes no interior do Estado; 3. caracterizar as especialidades médicas disponíveis nos serviços 
ambulatoriais do SUS nas Regiões de Saúde da Bahia; 4. identificar os procedimentos de apoio à diagnose e terapia do SUS nas Regiões de Saúde da 
Bahia; e, 5. Identificar as fragilidades e potencialidades da referida descentralização. A presente pesquisa se justifica pela necessidade de discussão 
sobre os fatores associados à descentralização do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica uma vez que o acesso a medicamentos 
essenciais é estratégia para a garantia do direito à saúde ao usuário bem como que a inserção da Faculdade Estácio de Alagoinhas no território 
potencializa a formação para o SUS através da interlocução entre o ensino, serviço e sociedade.  Destaca-se que a referida pesquisa se trata de uma 
pesquisa documental com abordagem qualitativa, a ser realizada mediante a análise dos documentos sobre o Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica disponíveis no site da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) bem como os dados públicos disponíveis no Sistema 
Tabnet do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Cabe ressaltar que não há necessidade de submissão do presente 
projeto de pesquisa para análise de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) visto que a mesma não contará com a participação de seres humanos em 
nenhuma das suas etapas, pois todos os dados coletados encontram-se disponíveis em locais de acesso público.
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Aluno: Dahiala Ribeiro Camacam Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Vitória Miranda Sacramento Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DAS CONCEPÇÕES DE SEGURANÇA 
DO PACIENTE NO ÂMBITO HOSPITALAR.

Docente orientador: Willian Jackson Abreu de Jesus 

RESUMO
Os riscos e os custos associados aos eventos adversos e danos irreversíveis causados aos pacientes e familiares decorrentes da prestação da 
assistência à saúde, na década de noventa do século passado, desencadeou a preocupação que resultou na introdução do tema Segurança do Paciente 
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no contexto internacional. Estudos sobre a atenção hospitalar na Europa revelaram que um em cada dez pacientes internados foi vítima de eventos 
adverso (EA) decorrentes dos cuidados em saúde, sendo que 50% a 60% desses eventos foram classificados como evitáveis. Nos hospitais norte-
americanos, uma revisão sistemática sobre a incidência dos EA mostrou que a mediana dos EA foi de 9,2%, sendo que, destes, 43,5% eram evitáveis. 
Já nos hospitais brasileiros observou-se que a incidência dos EA foi estimada em 7,6%, sendo que destes, 67% eram evitáveis. Dados da literatura 
estimaram que os gastos decorrentes desses EA nos EUA são da ordem de 17 a 29 bilhões de dólares anuais. No Brasil, o tema ganhou relevância em 
2013, quando o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), através da Portaria nº 529/2013, seguido da 
Resolução da Diretoria Colegiada nº 36/2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que estabeleceram as ações de segurança do 
paciente nos serviços de saúde. Destaca-se que é a magnitude desses erros na prestação da assistência ao paciente, vistos como ameaças ao estado 
de saúde das populações, que preocupou os poderes públicos responsáveis pela segurança sanitária que, além das preocupações com a segurança dos 
produtos médicos, alimentos e meio ambiente, passam a se preocupar também com os erros decorrentes da assistência prestada e os seus possíveis 
danos, ou seja, com a segurança do paciente. A segurança do paciente está definida na Política Nacional de Segurança do Paciente como a redução, a 
um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde e para isso propõe que essa redução de risco se dê através da 
elaboração de protocolos, capacitação de gerentes, profissionais e equipes de saúde, contratualização de serviços, avaliação de metas e indicadores. 
Nesta direção, o presente trabalho tem como objetivo geral elaborar e validar um instrumento de identificação e classificação da natureza das 
concepções de segurança no âmbito hospitalar. São objetivos específicos: a) identificar e avaliar na literatura os instrumentos validados de diagnóstico 
da segurança do paciente no âmbito hospitalar; b) elaborar o instrumento de avaliação das dimensões tecnológicas e pedagógica da segurança do 
paciente; c) validar por meio de grupo focal de especialistas o instrumento elaborado; e, d) aplicar o instrumento elaborado no hospital regional da 
região para validação. Destaca-se que o presente estudo é de natureza qualitativa a ser realizado em dois momentos: revisão de literatura dos artigos 
publicados nas bases de dados Scielo, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde e Pubmed e análise dos documentos institucionais elaborados pelo Núcleo de 
Segurança do Paciente do Hospital Regional localizado em Alagoinhas-Bahia, utilizando instrumentos de avaliação identificadas e validados no 
momento anterior. A pesquisa da temática proposta associa-se a necessidade de elaboração e validação de um instrumento de identificação e 
classificação da natureza das concepções de segurança no âmbito hospitalar, visto a inexistência de um documento capaz de avaliar as dimensões 
tecnológica e pedagógica. Além disso, a inserção da Faculdade Estácio de Alagoinhas no território potencializa a formação para o SUS através da 
interlocução entre o ensino, serviço e sociedade.

Aluno: Natália Menezes Marques Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Evelyn Lima Miguel Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: VIOLÊNCIA, CRIME E CONTROLE SOCIAL: A LETALIDADE POLICIAL NO AMAPÁ E O CONTEXTO DA MORAL SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO DO 
“SUJEITO MATÁVEL”.

Docente orientador: Rodson William Barroso Juarez

RESUMO
 O Amapá tem figurado há três anos como o Estado com maior taxa letalidade policial, com números bem maiores que a média ou que o segundo e 
terceiro colocados no mesmo ranking. O atual projeto se justifica pela relevância de dados locais na comparação com dados nacionais. 
Preliminarmente, uma taxa acima de 17 eventos letais em 2021 por parte da polícia do Amapá para um grupo de cem mil habitantes, quando 
comparado com a média nacional (3 para 100.000) para o mesmo ano mostra uma discrepância. Assim, fica latente a necessidade de compreensão do 
contexto social local para percepções de conceitos como crime, violência e controle social que constrói essa possibilidade com impacto maior que em 
outros territórios. Como objetivos, os trabalhos devem: i) associar os conceitos de violência, crime e controle social ao cenário social local; ii) 
identificar características físicas e comportamentais do “sujeito matável” no contexto local de Macapá e Santana; iii) levantamento estatístico sobre 
mortes violentas intencionais nos principais Estados da Federação, comprando com o Amapá e tecendo uma análise histórica dos principais 
indicadores; e iv) construir um modelo explicativo para a taxa de letalidade policial, considerando a moralidade social e institucional. A metodologia 
vai se dar pela análise quali-quanti, através da análise do discurso produzido em matérias jornalísticas e posicionamentos de agentes em tais matérias; 
bem como análise estatística de dados disponibilizados pelo Fórum Nacional da Segurança Pública. Sem a necessidade de realização de pesquisa com 
coleta de falas diretas, mas com abordagem de documentos e publicações anteriores, não se faz necessária a submissão ao comitê de ética, sendo 
exclusivas as reflexões teóricas sobre um cenário social já posto.
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Aluno: Malilson Fernandes Paes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Camila Eduarda Jaques Queiroz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: O NÚCLEO DE ATENDIMENTO E APOIO PSICOPEDAGÓGICO (NAAP) DA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS E SUA RELEVÂNCIA NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Docente orientador: Eliana Freire Bitar

RESUMO
Reconhecidamente a pandemia causada pelo novo coronavírus desencadeou cenas preocupantes ao redor do mundo. Esse impacto pôde ser sentido 
em diversos campos, inclusive na Educação. As medidas de distanciamento e seus impactos no ambiente de estudo dos alunos certamente puderam 
ser observados, sendo imprescindível a existência de ferramentas capazes de dar ao acadêmico e ao corpo docente, o suporte necessário para o 
cuidado com tal questão. Neste sentido, no âmbito da Faculdade Estácio do Amazonas, destaca-se a existência do Núcleo de Atendimento e Apoio 
Psicopedagógico, que tem como prerrogativa fornecer o suporte necessário ao atendimento de alunos matriculados nos cursos de graduação, visando 
identificar eventuais dificuldades ou problemáticas do aluno, para fins de orientá-lo e acompanhá-lo em suas dúvidas e ansiedades no decorrer do 
processo de ensino-aprendizagem. A este respeito, deve-se reforçar a importância do Núcleo de Atendimento e Apoio Psicopedagógico (NAAP) para 
fins de orientação do aluno, pacificação de conflitos, integração acadêmica, hábitos de estudo, carreira, aconselhamento profissional, dentre outros, 
sendo objetivo da presente pesquisa apontar os elementos que evidenciam a relevância do NAAP. Para fins de implementação da presente pesquisa, 
pretende-se obter os dados relativos à relatórios e demais documentos de registro das atividades desenvolvidas no Núcleo, bem como apontar a 
atuação do Psicopedagogo como essencial nesse processo. Assim, por meio da pesquisa bibliográfica e análise dos dados a serem obtidos junto à 
Faculdade Estácio do Amazonas, pretende-se compreender e identificar os desafios do NAAP e sua relevância para a instituição e alunos. Longe da 
tentativa de esgotar tal temática, a presente pesquisa surge na intenção de corroborar com as discussões porventura existentes, apontando para a 
necessária quebra de resistências e reinvenção da educação, mesmo em tempos de crise.
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Aluno: Dayla Barbosa Pinto Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: CULTIVO E MANUTENÇÃO DE CULTURAS DE FUNGOS FILAMENTOSOS

Docente orientador: Enide Luciana Belmont Montefusco

RESUMO
Coleções fúngicas são de grande importância para o desenvolvimento de diversas pesquisas básicas e aplicadas, como identificação da biodiversidade, 
bioprospecção de metabólitos secundários, estudo com fármacos, controle ambiental e biotecnologia. Com isso, a manutenção dessas coleções visa 
manter as propriedades morfofisiológicas, químicas e genéticas desses microrganismos para a sua utilização. Considerando a importância da 
manutenção da viabilidade das culturas fúngicas preservadas em coleções, pode-se perceber a necessidade dos estudos das técnicas de preservação 
desse material que permitirão avanços nos estudos biológicos. Assim, a preservação e manutenção das culturas devem ser feitas de forma que garanta 
a sobrevivência, estabilidade e pureza das colônias durante longos períodos, conservando suas características. Assim, o objetivo desse projeto é 
realizar a manutenção de uma coleção de fungos filamentosos por meio de reativação, revisão das características morfológicas originais e preservação 
desses espécimes. Será utilizada uma coleção de fungos filamentosos oriundos de um projeto de pesquisa realizado no ano de 2016 – 2020. Esses 
fungos foram isolados do intestino de insetos aquáticos coletados em igarapés da Reserva Florestal Ducke, Manaus, Amazonas. Para a análise da 
viabilidade dos fungos será feita a reativação dos mesmos utilizando meio de cultivo Ágar Batata Dextrose (BDA). Após o período de crescimento será 
feito o microcultivo dessas colônias, metodologia que preserva as características dos corpos de frutificação, os quais serão analisados em microscópio. 
Quanto a revisão das características morfológicas, serão utilizadas imagens de banco de dados de coleções, artigos originais, revisões e chaves de 
identificação. Ainda essas novas culturas serão preservadas utilizando o método de Castellani (1939). Dessa forma, mantendo esta coleção viável por 
mais tempo.
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Aluno: Itália Montenegro Cerbino Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas - Bacharelado

Título: FÓSSEIS DO AMAZONAS: ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS FUTURAS

Docente orientador: Lucy Gomes de Souza

RESUMO
O Amazonas é o maior estado brasileiro em extensão, abriga a maior parte do bioma amazônico e é o estado com maior extensão de rochas 
fossilíferas. No entanto, se tratando de estudos paleontológicos, o estado do Amazonas é um dos mais deficitários quando comparado ao resto das 
federações. Diferentes motivos explicam essa diferença: 1) O Amazonas possui apenas um museu com acervo paleontológico (Museu da Amazônia) e 
um laboratório de paleontologia (Universidade Federal do Amazonas); 2) Há menos de 5 pessoas empregadas e diretamente envolvidas em pesquisas 
sobre o tema; 3) A densa cobertura florestal e espessura do solo inviabiliza o estudo das rochas fossilíferas e dificulta o acesso dos pesquisadores a 
regiões menos povoadas; e 4) Os achados fósseis em sua maioria se dão as margens dos rios que escavam as referidas rochas, limitando o espaço de 
buscas e restringindo os períodos de estudo e coleta aos meses de seca no bioma Amazônico. Apesar de todas essas dificuldades na concretização de 
estudos paleontológicos no Amazonas, há uma variedade de artigos reconhecendo localidades fossilíferas e descrevendo novos materiais fósseis para 
o estado. No entanto, até o presente momento não há um mapeamento atualizado destas localidades nem um registro adequado dos organismos 
fósseis descritos. Esses tipos de dados são fundamentais para a consolidação da paleontologia no estado e a construção de novas estratégias de 
estudo para o futuro. Sendo assim, o presente projeto visa fazer um estado da arte das localidades e fósseis descritos para o estado do Amazonas e, a 
partir desses dados, inferir localidades fossilíferas potenciais a receberem investimentos de pesquisa no futuro. O estudo consistirá em fazer um 
levantamento de localidades e fósseis descritos pelo projeto RadamBrasil e artigos científicos que tenham publicado informações paleontológicas para 
o estado. Utilizando a ferramenta Google Acadêmico serão levantados todos os artigos publicados até Junho de 2022. Esses dados serão sumarizados 
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em planilhas CSV (Excel e Google Sheets) e em mapas virtuais acessível via Google Earth. Os dados serão analisados sob uma perspectiva histórica e de 
um ponto de vista de diversidade e tafonomia, sendo dados importantes para a inferência da viabilidade fossilífera das diferentes regiões do 
Amazonas.

Aluno: Vera Maria Vasconcelos Cavalcante Curso do aluno: Ciências Biológicas - Bacharela Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INFLUÊNCIA DO CICLO LUNAR NA ATIVIDADE DE VOCALIZAÇÃO DE CORUJAS EM UMA FLORESTA DE TERRA FIRME, MANAUS AMAZONAS

Docente orientador: Obed Garcia Barros

RESUMO
As corujas são aves de rapina que pertencem a ordem Strigiformes. São predadores extremamente importantes para a manutenção de uma 
comunidade, onde auxiliam no controle de suas presas dentro do ambiente. Este trabalho tem como proposta avaliar a influência do Ciclo Lunar (cheia 
e nova) na atividade de vocalização da comunidade de corujas na bacia do igarapé do Acará, Reserva Ducke. Para tal serão realizados censos 
populacionais em quatro trilhas de 4 km, em ambiente de terra firme, duas vezes para cada fase lunar. As corujas serão identificadas pelas 
vocalizações espontâneas. Os dados serão analisados através de teste estatístico de ANOVA e regressão linear simples para averiguar o efeito positivo 
ou inverso nas espécies de corujas registradas.

E-mail: obedowl@gmail.com

Aluno: Stephany Rebouças Feliciano Curso do aluno: Ciências Biológicas - Bacharela Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PRODUÇÃO DE COAGULANTE MICROBIANO DE FUNGOS FILAMENTOSOS PARA FABRICACAO DE QUEIJO

Docente orientador: Thayana Cruz de Souza

RESUMO
Proteases constituem um dos grupos de enzimas mais importantes no setor industrial, principalmente na indústria de laticínios. Dentre estas, as 
coagulantes de origem microbiana representam uma fonte atrativa pela capacidade de produção em grandes quantidades, em um tempo 
relativamente curto, aumentando assim a disponibilidade de novos coagulantes para a fabricação de queijos. Este trabalho tem como objetivo 
investigar a produção de proteases coagulantes do leite a partir de fungos filamentosos.  As culturas fúngicas serão obtidas da Coleção de Fungos da 
Amazônia (CFAM) e reativadas em meio agar Saboraud. A partir das culturas estoque, será realizado o teste em placa de Petri contendo agar leite para 
investigar a produção de protease. As amostras que testarem positivo serão cultivadas em Erlenmeyer contendo Solução de Manachini durante 7 dias 
a 28°C para obtenção do extrato bruto. O meio fermentado será centrifugado a 15.000 xg por 10 min e, em seguida, a filtração será feita utilizando 
membrana filtrante (0,22 μm) para recuperar os sobrenadantes livres de células. Estes, por sua vez, serão usados para investigar a atividade 
coagulante. Para isso, será preparada uma solução composta de 10g de leite em pó desnatado dissolvido em 100 mL de solução de CaCl2 0,05 M. O 
substrato será incubado a 40 ºC por 15 minutos em banho maria, então 5 mL será transferido para tubos de ensaio acrescentando-se, em seguida, 0,5 
mL do extrato bruto em triplicata. O início da coagulação será acompanhado com um cronômetro observando-se periodicamente a formação 
macroscópica de pequenos coágulos na parede dos tubos de ensaio pela rotação manual do tubo. A unidade de atividade de coagulação (UAC) do 
extrato será definida como a quantidade de enzima que coagula 1,0 mL de leite em 40 minutos a 40 ºC.  A enzima com maior atividade proteolítica 
será caracterizada bioquimicamente quanto ao efeito do pH, temperatura e íons metálicos sobre a atividade enzimática. Portanto, espera-se propor 
novas alternativas de enzimas coagulantes do leite obtidas de fungos isolados do bioma amazônico.

E-mail: thayana.souza@estacio.br

Aluno: Victoria Oliveira Botrel Curso do aluno: Ciências Biológicas - Bacharela Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: INDICADORES DE SAÚDE EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA E EXCESSO DE PESO CORPORAL

Docente orientador: Caroline Ferraz Simões

RESUMO
A insuficiência venosa crônica (IVC) é caracterizada pela função anormal do sistema venoso dos membros inferiores causada por uma incompetência 
valvular associada, ou não, à obstrução do fluxo venoso. A obesidade é considerada um importante fator de risco para IVC. Sabe-se que o nível de 
atividade física (NAF), a capacidade funcional (CF) e os hábitos alimentares (HA) estão prejudicados em pacientes com IVC, entretanto, não se sabe se a
 obesidade pode agravar esses parâmetros em pacientes com IVC. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da obesidade no 
NAF, CF, e HA de pacientes com IVC. Os pacientes serão recrutados no ambulatório de Cirurgia Vascular da Fundação Hospital Adriano Jorge da cidade
 de Manaus-AM. A classificação Clínica, Etiológica, Anatômica e Fisiopatológica (CEAP) será utilizada para determinar a gravidade da doença dos 
pacientes com IVC. Essa classificação utiliza seis categorias com enfoque, principalmente, nas características clínicas: C0 (sem sinais visíveis ou 
palpáveis de doença venosa), C1 (telangectasias ou veias reticulares), C2 (veias varicosas), C2r (veias varicosas reincidentes), C3 (edema), C4 
(alterações na pele e tecido subcutâneo secundárias à IVC), C4a (pigmentação ou eczema), C4b (lipodermatoesclerose ou atrofia branca), C4c (corona 
phlebectatica), C5 (úlcera venosa cicatrizada), C6 (úlcera venosa ativa) ou C6r (úlcera venosa ativa recorrente). O nível de atividade física será ́obtido 
por acelerometria. A CF será avaliada através do Short Physical Performance Battery e do teste de caminhada de 6 minutos. Os HA serão investigados a
 partir do Questionário de Frequência Alimentar, e os alimentos serão classificados em in natura/minimamente processados ou ultraprocessados 
conforme orientações do Guia Alimentar Brasileiro. Os dados serão analisados no Statistical Package for the Social Sciences (IBM® SPSS versão 23.0) A 
análise exploratória da distribuição dos dados será realizada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A estatística descritiva será empregada para 
apresentação da caracterização geral dos sujeitos para as variáveis analisadas. Os testes de qui-quadrado e t de Student indepentende (ou teste não 
paramétrico de U de Mann-Whitney) serão utilizados para descrever as características categóricas e contínuas da amostra do estudo, respectivamente.
 O nível de significância adotado para todas as análises será de p<0,05.
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Aluno: Delcimar Souza Dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Keldglen Pontes Pereira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Eduardo De Castro Nunes Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elane Almeida Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COM LOMBALGIA CRÔNICA INESPECÍFICA

Docente orientador: Luhan Ammy Andrade Picanço

RESUMO
O aumento da longevidade está ligado a alterações (fisiológicas e estruturais) ocorrentes no organismo humano, tendo como patologias associadas o 
surgimento de doenças crônicas, diminuição da força muscular, mudança em sua morfologia, osteopenia, senilidade e como consequência, pode-se 
destacar como doença crônica, a lombalgia como uma delas, podendo estar associada a falta da prática de atividade ou até mesmo ao sedentarismo. 
A lombalgia crônica inespecífica pode ser caracterizada como uma dor onde não se sabe a origem de forma definitiva, com duração de mais de 3 
meses, que afastará o indivíduo de suas atividades, diminuindo sua capacidade funcional e sua qualidade de vida. O presente estudo objetiva avaliar o 
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nível de atividade física em idosos com dor lombar crônica inespecífica, analisar os aspectos sociodemográficos e laborais dos participantes da 
pesquisa e identificar o nível de dor lombar crônica. A amostra elegível serão idosos participantes do Programa Idoso Feliz Participa Sempre – 
Universidade na 3ª Idade Adulta da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF) da Universidade Federal do Amazonas (PIFPS-U3IA-FEFF-UFAM). 
Como inclusão, serão admitidos idosos que apresentam dor mecânica de origem musculoesquelética, sem causa propriamente definida, constatada 
através da ficha de avaliação ausência de alteração estrutural, compressão de raízes nervosas, lesão óssea ou articular, escoliose ou lordose 
acentuada. Como exclusão, idosos com suspeita de doença espinhal grave; Limitação funcional, dor incapacitante e/ou sequelas de doenças; suspeita 
de doença neuromuscular; Artrite reumatoide conhecida; Insuficiência renal conhecida; Insuficiência cardíaca congestiva conhecida; Ausência de 
alteração estrutural; Compressão de raízes nervosas; Lesão óssea ou articular, escoliose ou lordose acentuada. O projeto será dividido em etapas: Os 
pesquisadores reunirão com os idosos para explicar os objetivos e métodos da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 
TCLE aqueles que concordarem em participar da pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas, sob o 
CAAE:  54756321.1.0000.5020. O nível de atividade física será avaliado pelo questionário internacional International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ) e o nível de dor pela escala numérica de dor EVA. Após a coleta dos dados através da anamnese, será feito uma análise descritiva e análise das 
variáveis pertinentes aos instrumentos de medidas dadas pela escala EVA e IPAQ. Para todas as análises será utilizado o pacote estatístico SPSS® 
(StatisticalPackage for Social Sciences), versão 24.0 para Windows.

Aluno: Alice Pascoal Fernandes Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gianluca Lindoso Dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Narlan Andrey Araújo Lucas Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INCAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA

Docente orientador: Luhan Ammy Andrade Picanço

RESUMO
O aumento da expectativa de vida da população mundial e brasileira trouxe preocupação por conta da interferência na autonomia das suas práticas de 
suas atividades de vida diárias afetando sua qualidade de vida. Estudos apontam que a prevalência de lombalgia em idosos no município de Manaus 
foi de 42%, uma população carente em pesquisas. A lombalgia nos idosos é uma causa relevante de incapacidade e pela escassez de estudos 
abordando populações da região norte do País na literatura científica. Dito isso, o estudo visa investigar a incapacidade funcional, identificar os 
aspectos demográficos, socioeconômico e mensurar o nível de dor em idosos com dor lombar crônica inespecífica. Um estudo quantitativo 
denominado transversal com aproximadamente 280 idosos da região norte do País. A amostra elegível serão os idosos matriculados no Programa 
Idoso Feliz Participa Sempre. A inclusão no estudo se dará somente a idosos que apresentarem dor lombar inespecífica, rejeitando aqueles que 
apresentarem quaisquer alterações estruturais, compressões de raízes nervosas, lesões ósseas ou articulares, escoliose ou lordose acentuada. Os 
participantes estarão cientes a respeito dos procedimentos da pesquisa, objetivos, bem como os riscos e benefícios relativos e, antes de serem 
admitidos na pesquisa, assinarão o TCLE, em duas vias. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 
Amazonas, sob o CAAE:  54756321.1.0000.5020. A intensidade da dor e a incapacidade funcional serão avaliadas através da escala numérica de dor 
(EVA) e o Oswestry Disability Index (ODI), respectivamente. Os aspectos demográficos, socioeconômicos e laborais serão coletados através da ficha de 
anamnese. Após a coleta dos dados através da anamnese, será feito uma análise descritiva e análise das variáveis pertinentes aos instrumentos de 
medidas dadas pela escala EVA e do questionário ODI. Para todas as análises será utilizado o pacote estatístico SPSS® (StatisticalPackage for Social 
Sciences), versão 24.0 para Windows.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS CONGÊNITAS EM NASCIDOS VIVOS EM BOA VISTA - RORAIMA ENTRE 2019 A 2022.

Docente orientador: Christinny Giselly Bacelar Lima

RESUMO
A organização Mundial de Saúde – OMS, considera que anomalia congênita (AC) pode ser definida como defeitos estruturais ou funcionais que estão 
presentes desde o nascimento. Os defeitos estruturais representam um erro inato na morfogênese e podem ser desenvolvidos a partir de quatro 
categorias da patogênese do desenvolvimento: a malformação, ou seja, formação inadequada do tecido; a deformação decorrente de forças 
intrínsecas; a desagregação, que resulta do dano de um tecido previamente normal; e a displasia com desorganização das células dentro dos tecidos. 
Alguns fatores podem elevar a probabilidade da incidência de AC, como consanguinidade, idade materna, infecções congênitas (vírus Zika, rubéola), 
doenças maternas crônicas (diabetes pré-gestacional, epilepsia) e uso de medicamentos durante a gestação (talidomida, misoprostol). Estima-se 
mundialmente que de 2 a 3% de todos os nascidos vivos apresentem alguma anormalidade morfológica clinicamente significativa (anomalias maiores), 
sendo muitas delas passíveis de prevenção em diferentes níveis. As cardiopatias são as anomalias mais comuns em recém-nascidos e a causa mais 
frequente de morte infantil por defeitos congênitos. O defeito do tubo neural é a malformação congênita mais frequente do sistema nervoso central. 
Estudo recente de intervenção evidencia que cerca de 90% dos defeitos do tubo neural e 40% das cardiopatias congênitas podem ser evitadas com 
uso de ácido fólico pelo menos um mês antes da concepção e pelo menos dois meses após a concepção. Para que ocorra redução das taxas de 
morbimortalidade no período neonatal, torna-se necessário conhecer as particularidades regionais de cada serviço, como a frequência das 
malformações congênitas, a identificação dos fatores de risco associados, além de valorizar o diagnóstico precoce, prevenções primária e secundária. 
O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado pelo Ministério da Saúde em 1990 e tem por objetivo reunir informações 
relativas aos nascimentos ocorridos em todo o território nacional, possibilitando a realização de estudos epidemiológicos mais detalhados. Em 1999, o 
SINASC foi instituído como um novo campo, denominado de campo 34, que oportunizou notificar as anomalias congênitas e, quando devidamente 
preenchido, permite avaliar a sua frequência e a natureza dos eventos para elaborar indicadores de saúde e vigilância confiáveis, com a finalidade de 
facilitar o planejamento de políticas de saúde, principalmente para a saúde infantil (BRASIL, 2001). Em Roraima, as informações sobre as anomalias 
congênitas em RN são quase inexistentes e, no entanto, as condições ambientais são propícias, principalmente devido às atividades agrícolas que 
estão em ascensão, entre outras. O objetivo desta pesquisa será quantificar o número de registros de anomalias congênitas em recém-nascidos 
admitidos na maternidade estadual de Roraima para correlacionar com os períodos que coincidiram com a pandemia da Covid-19, visando inferir e 
conhecer quais teratógenos tiveram maior influência nos efeitos de anomalias congênitas durante o estudo. Essas informações auxiliarão na 
compreensão das mudanças ou não de hábitos ao se analisar as principais ocorrências de anomalias e darão suporte ao planejamento de futuros 
projetos de promoção de saúde durante o pré-natal das futuras mães.
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Aluno: Ana Raquel Ferreira da Silva Melo Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Medicina Veterinária

Título: ECOLOGIA DE ESTRADA: LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES ATROPELADAS DA HERPETOFAUNA NAS PRINCIPAIS RODOVIAS O ESTADO DE 
RORAIMA 

Docente orientador: Eliza Ribeiro Costa

RESUMO
A Ecologia de Estradas é um novo ramo da Ecologia que surgiu da necessidade de estudar os efeitos das vias nos ‘habitats’ onde são inseridas (SANTOS 
et al., 2014). O desenvolvimento humano obriga que diversos centros urbanos estejam ligados com os mais diferentes meios de transporte, dos quais 
o terrestre consiste em um dos mais importantes. Estradas podem cruzar trechos de remanescentes de matas, que comportam considerável 
diversidade de espécies. Além de dividir esses remanescentes, podem ainda dificultar a conectividade entre diferentes fragmentos. Devido à reduzida 
literatura sobre Ecologia de Estradas para o Norte, pouco sobre essa categoria de impacto. Não sabemos nada sobre a variação sazonal, localidade e 
periodicidade dos atropelamentos da herpetofauna nas principais rodovias federais e estaduais no Estado de Roraima tampouco sua relação com 
conservação da biodiversidade nesse Estado. A baixa quantidade de dados específicos sobre esses animais atropelados servem como empecilho para a 
proposição de medidas mitigadoras eficazes. Para classificação do estado de conservação dos táxons utilizaremos a lista da herpetofauna do 
Ministério do Meio Ambiente além de critérios da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2016) que também serão usados para 
categorizar o estado de conservação das espécies da herpetofauna atropelada no Estado. Com base em uma triagem preliminar das informações 
disponíveis (distribuição, abundância, ecologia, tendências populacionais, preferências de ‘habitat’), classificaremos o status de cada espécie seguindo 
as regras de classificação da IUCN, onde as espécies são classificadas como: em Perigo Crítico (CR), Em Perigo (EN), vulnerável (VU), Quase Ameaçado 
(NT), Deficiência de Dados (DD), menos preocupante (LC) ou Não aplicável (NA). Neste sentido os objetivos desta pesquisa são: Avaliar a variação 
sazonal, localidade e periodicidade da herpetofuna atropelada nas principais rodovias federais e estaduais dentro do Estado de Roraima; Definir 
pontos críticos (hot spots); Categorizar a fauna atropelada segundo MMA e IUCN; Contribuir para a diminuição de colisão de fauna com veículos. Logo, 
a justificativa desta pesquisa está em entender a biodiversidade animal pode ser afetada negativamente por diversos fatores, entre eles a perda e 
habitat, fragmentação, caça, degradação ambiental e expansão de infraestruturas urbanas e rurais, em particular estradas e rodovias. Estudos 
sugerem que em regiões com elevado nível de perda de habitat e fragmentação alguns processos ecológicos passam a ser negativamente afetados.  
Apesar disso o tema ecologia de estradas ainda conta com poucos grupos de pesquisas trabalhando com o assunto no Brasil. O principal impacto 
ecológico é a colisão com veículos sendo esse um dos principais fatores que afetam a estrutura populacional da fauna além de causar injúrias e 
fatalidades humanas, fazendo com que valores significativos sejam despendidos para a solução deste problema.
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Aluno: Lucas Rikelme Grutka Lima Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/IES

Título: LEVANTAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS TÁXONS DE RÉPTEIS EM RORAIMA

Docente orientador: Eliza Ribeiro Costa

RESUMO
A biodiversidade de répteis no mundo é elevada, e sua distribuição é também complexa.  Existe uma assimetria na distribuição taxonômica de répteis 
reforçando conclusões sobre os padrões de distribuição dessa diversidade (PINCHERA-DONOSO et al., 2013). Esse grupo representa um terço da 
diversidade de vertebrados terrestres (ROLL et al., 2017) sendo um dos grupos de organismos vivos mais ecológica e evolutivamente notáveis e 
diversificado, tendo colonizado com sucesso a maior parte do planeta, incluindo os oceanos e alguns dos ecossistemas mais severos e ambientalmente 
instáveis da Terra (PINCHERA-DONOSO et al., 2013). É o segundo grupo de amniotas mais rico em espécies depois das aves (PINCHERA-DONOSO et al., 
2013), com uma riqueza global de répteis de 11.690 espécies (Uetz et al. 2021) distribuídos entre anfisbênias (N=202), lagartos (N=7.144), serpentes 
(N=3956), quelônios (N=360), crocodilianos (N= 27) e tuatara (N=1). A Floresta Amazônica compõe o bioma com a maior diversidade de herpetofauna 
do mundo (FONSECA et al., 2019). Ao longo dos anos, inventários sistemáticos indicaram uma alta riqueza de espécies na Amazônia brasileira, com 
396 espécies de anfíbios e 382 espécies de répteis (MORATO et al., 2018; HOOGMOED, 2021; ÁVILA-PIRES e PRUDENTE, 2021). No entanto, a maioria 
desses inventários foram realizados nas regiões sudoeste, central e oriental da Amazônia brasileira, correspondendo aos estados do Acre, Rondônia, 
Amazonas e Pará, sendo escassos em regiões periféricas, como o estado de Roraima (BERNARDE et al., 2011; FREITAS et al., 2020). O Estado de 
Roraima compreende 224.299 km² e está localizado na porção norte da Amazônia brasileira, tendo pouco mais de 80% do seu território no hemisfério 
norte (ENTIAUSPE-NETO et al., 2018). Esse estado possui vegetação constituída por áreas abertas e fechadas. As áreas abertas são fisionomias 
formadas por arvoretas, arbustos, gramíneas e ciperáceas, permeadas por árvores esparsas ou areias brancas conhecidas como paleodunas 
(AB’SÁBER, 2003; CARVALHO et al., 2021). Neste contexto, cerca de 83% (187.900 km²) da região onde Roraima está inserida é composta por florestas 
com várias fisionomias tendo ao sul matas alta e úmida, sudoeste áreas parcialmente abertas e alagáveis durante as chuvas, as demais áreas a oeste e 
noroeste, são florestas de terra firme e ao norte correspondem a áreas abertas, as quais formam um conjunto vegetacional único ao norte da 
Amazônia (CARVALHO et al.,2021). Apesar do aumento nos inventários faunísticos sistemáticos realizados na Amazônia brasileira, o Estado de 
Roraima se manteve mal amostrado, correspondendo a significativas lacunas amostrais (FREITAS et al., 2020). Os primeiros registros de herpetofauna 
para Roraima começaram com Boulenger (1895; 1900) descrevendo algumas espécies para o extremo norte do Estado (AZEVEDO et al., 2021). No 
entanto, o primeiro inventário herpetofaunístico mais completo só foi realizado em Roraima quase um século depois, por O’Shea (1989), na Ilha de 
Maracá. Desde então, poucos inventários foram realizados em Roraima (MORAES et al., 2017; CARVALHO e NASCIMENTO, 2021; AZEVEDO et al., 
2021). Nosso objetivo será produzir inventários sistematizados consideradas lacunas amostrais de répteis no estado de Roraima, qualificar banco de 
dados de registros de ocorrência de répteis no estado através de levantamento bibliográfico, registros de coleções científicas e demais bancos de 
dados de biodiversidade relevantes além de gerar um catálogo de espécies de répteis do estado de Roraima com base no banco de dados levantado, 
incluindo comentários taxonômicos, sistemáticos e suas distribuições geográficas atualizadas. Como resultado desse trabalho de iniciação científica, 
apresentaremos uma lista de riqueza de espécies, preenchendo lacunas de conhecimento sobre padrões de diversidade, distribuição, endemismo, 
área de ocorrência e estado de conservação para os táxons de répteis em nível de espécie existentes no estado de Roraima.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Docente orientador: Antônio Renato Bezerra Noronha

RESUMO
Os empreendedores expressam diversos movimentos de sucesso, inclusive no mundo dos negócios. São pessoas encorajadas que não desistem e que 
na maioria das vezes atuam com maestria na tomada de decisões. Embora, as estatísticas de empreendedores, estejam em crescimento ao longo dos 
últimos anos, proporcionando crescimento na geração de emprego e de renda, ainda são muitos os desafios de empreender, mas, empreender não é 
uma tarefa tão fácil assim, principalmente pela falta de qualificação, ausência de crédito e até mesmo por falta de novas oportunidades. Esse estudo 
tem como objetivo principal identificar os maiores desafios em empreender na região metropolitana de Belém. A pesquisa será realizada em duas 
etapas, primeiramente se realizará, a revisão da literatura sob o olhar da teoria do desenvolvimento econômico de Sshumpeter. E posteriormente, 
será aplicado um questionário através de uma amostra por conveniência, no grupo de 150 empreendedores, atuando em diversos setores da 
economia, utilizando-se metodologicamente survey, onde espera-se alcançar responder os principais desafios de empreender e dessa forma, além de 
responder a pergunta desta pesquisa, proporcionar debates e divulgar os resultados com a comunidade a fim de que possam superar as dificuldades e 
fomentar o empreendedorismo e a criação de novos negócios na região metropolitana de Belém.

E-mail: renoronhab@yahoo.com.br

Aluno: Luane Isabela dos Anjos Lisboa Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBITI/IES
Aluno: Gabriel Oliveira Paulino Ferraz Curso do aluno: Administração Situação: PIBITI/IES
Aluno: Josy Amaral Curso do aluno: Administração Situação: PIBITI/IES
Aluno: Victor Lucas Lucio da Silva Curso do aluno: Administração Situação: PIBITI/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: O (DES)CUMPRIMENTO DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E DEFICIENTES FÍSICOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS E O INGRESSO NA 
CARREIRA DOCENTE UNIVERSITÁRIA FEDERAL

Docente orientador: Analice Nogueira Santos Cunha

RESUMO
O acesso ao mercado de trabalho, especialmente em posições que exigem especialização, ainda é muito desigual no Brasil, especialmente para 
pessoas com deficiência e para pessoas negras. E esse problema se reproduz também no acesso aos cargos e empregos públicos. Por isso, em respeito 
aos direitos fundamentais, bem como aos princípios e regras constitucionais, foram criadas políticas públicas de inclusão através de leis voltadas para 
esses grupos em que, nos concursos públicos federais, são reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% das vagas para pessoas 
negras, sendo possível inclusive, que uma pessoa negra e deficiente concorra nas duas categorias de cotas. Então, para proteção integral à dignidade 
da pessoa humana, essas políticas estão conectadas. Contudo, muitos anos após a criação dessas políticas, os quadros de pessoal da Administração 
Pública ainda não refletem a diversidade da população brasileira. Nesse contexto, a frequente atuação do Ministério Público e a recorrente 
judicialização dessa temática são indícios de que há problemas na aplicação da reserva de vagas pelos órgãos da Administração Pública, como tem 
ocorrido nos concursos para docentes das universidades federais, especialmente porque não há uma uniformização dos procedimentos para a 
implementação dos percentuais de cotas. Isso significa a perpetuação dos obstáculos para acesso aos cargos públicos e a exclusão de uma parcela 
expressiva da sociedade. Afinal, segundo o IBGE, 24% dos brasileiros têm alguma deficiência e mais da metade da população é negra ou parda, sendo 
que, em ambos os grupos a maior incidência é no Nordeste. Além disso, essa desigualdade presente no setor da educação superior traz prejuízos para 
a formação profissional e cidadã dos estudantes, pois a inexistência de professores universitários negros ou deficientes pode impactar na formulação 
de programas de ensino, pesquisa e extensão sensíveis à essa diversidade. Assim, a presente pesquisa pretende verificar o (des)cumprimento das 
reservas de vagas para negros e deficientes físicos nos concursos públicos federais para provimento de cargos efetivos da carreira docente, das 
instituições de ensino superior públicas no nordeste brasileiro. A barreira de acesso ao ensino superior vem sendo mitigada por uma política de cotas 
raciais bem-sucedida para composição do corpo discente universitário, contudo o mesmo não tem ocorrido com a formação do corpo docente, que 
ainda está muito distante de representar a diversidade racial e social da população. Assim, a investigação será conduzida por meio de uma pesquisa 
exploratória, descritiva e comparativa, utilizando-se de procedimentos documentais e a bibliográficos. Serão levantados e analisadas especialmente as 
normas internas, editais e resultados dos concursos das IES Federais entre 2019 e o primeiro semestre de 2022, para comparação de seus 
procedimentos com as determinações legais e constitucionais, bem como, serão examinados os inquéritos civis existentes e a jurisprudência federal 
quanto ao tema, para aferir as inconsistências na implementação das cotas e também as eventuais omissões legais que podem dar ensejo à essa 
problemática.  Desse modo, será possível fazer um diagnóstico da prática atual da aplicação das cotas nos concursos públicos para a carreira docente 
das universidades federais e da sua (in)compatibilidade com a legislação e os ditames da Constituição Federal, bem como apurar se existem lacunas na 
disciplina legal que precisam ser sanadas com vistas a superar a desigualdade existente nos quadros da Administração Pública, em especial na carreira 
docente, para nos aproximar da igualdade material prometida pelo Estado de Direito.

E-mail: analice3@gmail.com

Aluno: João Paulo Bomfim Da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: José Henrique Castro Marques Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: ARQUITETURA E PERMACULTURA: SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA MORADIAS

Docente orientador: Mariana Barbosa Sodré

RESUMO
A construção civil em seu conjunto de processos e atividades é um dos setores que possui um dos mais elevados índices de impacto ambiental e social 
no mundo e por essa razão, vêm-se pensando cada vez mais na adequação dos empreendimentos para que atinjam a melhor integração possível com 
o meio no qual estão inseridos. A partir deste pensamento, surge o conceito de sustentabilidade na construção, visando otimizar as três principais 
etapas de uma edificação, o projeto, a execução, e a manutenção e o uso. Além dos elevados índices de impacto ambiental e a necessidade de 
adequação das edificações para meios mais integrados e humanos, a crise ambiental ocorrida inicialmente em meados dos anos 70, trouxe a 
necessidade de criar algo que fosse uma resposta positiva para a situação ambiental que a sociedade passava; a evolução do conceito de permacultura 
tornou-se um fator essencial para tentar cessar os impactos negativos causados ao meio ambiente mas para realizar a Permacultura é necessário 
adotar a sustentabilidade como forma de repensar nossos atos, tanto de consumo, quanto de valores éticos. Fica claro que a Permacultura se une à 
sustentabilidade, objetivando a preservação dos recursos naturais, administração de excedentes e proteção das necessidades presentes e futuras da 
humanidade. Nesse sentido, temos como objetivo geral a necessidade de apontar alternativas por meio da arquitetura que modifique a lógica de 
produção de espaços construídos por meio da permacultura. Para o desenvolvimento desta pesquisa, será utilizada a metodologia proposta pela 
Permacultura. esse modo, as 6 etapas do Design Permacultural conduzirão ao final do planejamento. Definir objetivos: traçar quais são os objetivos 
principais da pesquisa; Observação: analisar os elementos postos, criar um senso crítico com relação às questões socioambientais, traçar princípios 
ecológicos; Escolha dos elementos: após pesquisas prévias, esse será o momento de listar os elementos que vamos incluir como possíveis soluções 
sustentáveis; Análise detalhada dos elementos: desenvolver uma análise detalhada de cada uma das soluções escolhidas na etapa anterior, para isso 
os pesquisadores irão refletir a partir de três características de cada elemento – Intrínsecas, Necessárias, e as Produzidas. Mapeamento e elaboração 
do design: compilar os dados das etapas anteriores e traçar um mapa com as ações possíveis nas moradias para torná-las mais sustentáveis; 
Planejamento de execução: criar um plano de ação para intervir nas moradias de modo que possamos torná-las mais sustentáveis. O desenvolvimento 
do projeto contará com a participação de 4 pesquisadores, cada um iniciará as atividades pesquisando sobre temas mais abrangentes como, 
mudanças climáticas e a função social da moradia, a fim de compreender a importância da temática pesquisada e como o produto final dessa pesquisa 
pode impactar significativamente a vida das pessoas. Posteriormente, cada estudante terá um eixo temático para pesquisar mais aprofundada, são 
eles: Construções sustentáveis; Arquitetura Bioclimática; Arquitetura Sustentável; Design Biofílico. Ao difundir hábitos e sistemas construtivos mais 
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sustentáveis, espera-se como resultado, uma melhora significativa na qualidade do ar, principalmente em algumas cidades afetadas pelo crescimento 
e produção de poluentes desordenados, um melhor aproveitamento dos recursos  naturais e renováveis fornecidos pela natureza, uma melhora 
significativa na qualidade de vida dos seres vivos e de inúmeros ecossistemas, residências e comunidades auto sustentáveis, o resgate de práticas 
ancestrais adaptadas  à nova realidade e integradas com a tecnologia, dentre outros benefícios. A viabilidade econômica na propagação destas 
alternativas mais sustentáveis como incentivos fiscais e descontos em impostos e taxas na adesão de painéis solares por exemplo, ou sistemas de 
reaproveitamento de água da chuva.

Aluno: Ana Regina França Costa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carlos Caio de Jesus Santana Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Quézia Santana Da Conceição Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Kelvin Gomes De Souza Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: A CONJUNTURA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO E DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ESTADO DA BAHIA DIANTE DA PANDEMIA DA 
COVID-19. 

Docente orientador: Adriana Carneiro Da Silva

RESUMO
A noção de empreendedorismo é primordial à inovação dos negócios e o fortalecimento da economia, ele tem como princípios a criatividade, 
produtividade e geração de novos modelos de negócios. Entretanto, para as mulheres que historicamente sofrem dentro de uma sociedade marcada 
por uma cultura patriarcal, o empreendedorismo se transforma em uma possibilidade de conquistar sua independência, autonomia, e liberdade para 
ter iniciativa e desenvolver suas ideias, servindo como uma estratégia que garantem o sustendo da família e/ou obter uma renda extra. Para além de 
ser uma forma de superar as desigualdades de gênero, alcançado assim a sua autonomia e empoderamento tanto financeiro, quanto social. 
Entretanto, mesmo com grandes avanços ao empreendedorismo feminino as mulheres enfrentam vários entraves a sua real participação, 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 do COVID-19. Todo o processo de distanciamento social, fechamento de comércios não essenciais e 
bloqueios comerciais 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, esse presente projeto 
buscará apresentar uma exposição do impacto da pandemia da COVID-19, no ano de 2020 e 2021, 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 a noção da educação empreendedora; e como a pandemia afetou as empresas liderados por mulheres no estado. 
Sendo que o projeto se caracteriza como uma pesquisa exploratória descritiva, sob abordagem qualitativa e quantitativa; quanto aos meios ou 
procedimentos técnicos a investigação será realizada pesquisa bibliográfica e documental. Espera-se que os resultados encontrados permitam a 
observação sobre a relevância teórica e prática desse estudo, visto que traz ao debate um estudo tão atual sobre o papel da mulher na sociedade 
vigente e a possível contribuição prática, pelas implicações econômicas e sociais dos achados, que interessa aos governos locais com a intenção de 
promover o desenvolvimento dessa realidade.

E-mail: adriana.dsilva@estacio.br

Aluno: Helen Da Silva Souza Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES
Aluno: Daniela Evangelista Da Costa Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AVALIAÇÃO DA TOXIDADE, UMA ANÁLISE GENOTÓXICA, MUTAGÊNICA E CITOTÓXICA COM BASE NA ANÁLISE DO CRESCIMENTO RADICULAR 
E DA OBSERVAÇÃO DO CICLO CELULAR EM CÉLULAS DE RAÍZES DE ALLIUM CEPA OBTIDAS APÓS EXPOSIÇÃO A DIFERENTES SUBSTÂNCIAS.

Docente orientador: Polliana Silva Rodrigues

RESUMO
O teste com Allium cepa é um teste de baixo custo, de confiabilidade reconhecida e auxilia na prevenção de riscos à saúde no uso de plantas 
medicinais que são amplamente utilizadas pela população, bem como para a avaliação do uso de medicamentes utilizados pela população através da 
automedição. A execução do teste em infusões de plantas medicinais bem como a diluição de fármaco é simples, não exige equipamento sofisticado. 
Este teste é validado por meio do Programa Internacional de Segurança Química (IPCS, WHO) e o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) e 
tem sido bastante utilizado para a detecção de genotoxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade, além de fornecer informações importantes para 
avaliar os mecanismos de ação de agentes clastogênicos e/ou aneugênicos. O sistema Allium cepa é claramente reconhecido como uma metodologia 
eficaz e sensível às diferentes variações e também se destaca por ter um processo de divisão celular semelhante ao processo de divisão celular 
humano. A execução do teste em infusões de plantas medicinais e com a diluição de medicamentos alopáticos é bem simples e não exige 
equipamento. Diante disso, o objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver o teste com diferentes medicamentos e ervas medicinais com foco 
específico no controle da pressão arterial e diabetes e no emagrecimento. Para tanto, as amostras de Allium cepa serão escarificadas e então 
cultivadas em potes de acoplamento com água destilada. Posteriormente serão colocadas em potes de acoplamento com diferentes concentrações da 
substância a ser analisada, mantendo apenas um em destilada que irá atuar como controle negativo e uma com paracetamol como controle positivo. 
Os tratamentos assim como a água mineral e com substrato a ser testado, serão trocados em dias alternados durante seis dias. Ao final de 7 dias será 
verificado o comprimento das raízes serão medidos para cada grupo e valores médios serão calculados. Para a avaliação do índice mitótico (MI), o 
nível citotóxico de um teste químico/composto será determinado com base no aumento ou diminuição do índice mitótico (MI) observado nas lâminas. 
A observação de micronúcleos também será avaliada para identificar possíveis desordens durante o ciclo celular e consequente quebras e perdas 
cromossômicas, ocasionando o surgimento destas estruturas. Para a montagem das lâminas as raízes coletadas e fixadas em carnoy por 24 horas e 
estocadas em etanol na geladeira. Posteriormente estas serão submetidas ao HCl 1n por 5min, lavadas em água destilada, colocadas sobre a lâmina e 
coradas com orceína acética (1%). Para o esmagamento mecânico, uma lamínula será colocada sobre o meristema e pressionada para espalhamento 
das células e retirada do excesso de material. Estas então serão analisadas por microscopia óptica para identificação e obtenção das micrografias. As 
melhores lâminas serão seladas, armazenadas e poderão ser utilizadas nas aulas práticas laboratoriais do Centro Universitário Estácio da Bahia. As 
tabela evidenciando as condições observadas para cada uma das situações serão montadas e as pranchas com as fotografias das alterações 
encontradas dentro do ciclo celular serão montadas no AdobePhoshop.

E-mail: pollirodrigues@yahoo.com.br

Aluno: Adelia Marta Zairrar Pereira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Ana Clara Miranda De Jesus Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Adriana Correia De Mello Daltro Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS SEQUELAS HERDADAS POR PACIENTES SOBREVIVENTES DA FORMA GRAVE DA COVID-19

Docente orientador: Afrânio Ferreira Evangelista

RESUMO
INTRODUÇÃO: Desde a sua descoberta, a COVID-19 já gerou números assustadores de infectados e mortos. Somente no estado da Bahia, já foram 
contabilizados mais de 1,2 milhões de casos confirmados e 27.084 óbitos, dos quais os principais casos de morte são em pessoas hipertensas e/ou 
diabéticas, seguido de pacientes sem comorbidades. Neste sentido, como parte da sua fisiopatologia, a forma grave da COVID-19 é capaz de gerar um 
intenso processo inflamatório sistêmico capaz de comprometer diversos órgãos e sistemas que, associado ao estresse psicossocial advindo da 
pandemia, podem provocar sequelas que irão interferir diretamente na qualidade e expectativa de vida dos sobreviventes. Entre as sequelas, as mais 
relatadas são declínios cognitivos de longo prazo, miocardites e fibrose pulmonar. Assim, o acompanhamento dos sobreviventes da COVID-19, 
principalmente àqueles classificados dentro do grupo de risco é de grande importância, pois ajudará na identificação de possíveis sequelas, assim 
como norteará medidas assistenciais com foco na redução dos danos herdados pela doença. OBJETIVO: Avalizar as possíveis sequelas que ocorrem em 
sobreviventes da forma grave da COVID-19. METODOLOGIA: Um quantitativo de 03 alunos do curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio da 
Bahia, realizarão um estudo quantitativo descritivo através da aplicação de questionário eletrônico que será respondido por pessoas que tiveram a 
forma grave da COVID-19. Os participantes do estudo serão pessoas sem ou com morbidades que foram internadas em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) por decorrência da COVID-19. Os voluntários serão entrevistados durante o período de outubro de 2022 a janeiro de 2023 e após a coleta, os 
dados serão tabulados e analisados, sendo cada aluno responsável por desenvolver um objetivo específico do projeto. VIABILIDADE ECONÔMICA: 
Todos os custos referentes a elaboração dos documentos, inscrições em congressos, assim como taxas de submissão dos artigos serão de inteira 
reponsabilidade do orientador do projeto. A realização dos seminários de apresentação dos resultados, assim como reuniões de discussão dos 
achados da pesquisa serão realizadas utilizando ferramentas digitais, projetores, salas e carteiras disponibilizadas pela Instituição.

E-mail: afranio.evangelista@estacio.br

Aluno: Ana Paula Sales Pereira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Melanie De Agrela Barbosa Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ABORDAGEM NUTRICIONAL NO TRATAMENTO DA OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA NA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA: SISTEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE MANUAL E E-BOOK. 

Docente orientador: Paula Carolina Santos Soledade

RESUMO
A obesidade infantil é um problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde (2021), a obesidade afeta 3,1 milhões de crianças 
menores de 10 anos no Brasil. A obesidade está associada a diversos fatores, como o sedentarismo e o padrão alimentar. A síndrome metabólica (SM) 
é caracterizada por um conjunto de alterações metabólicas interrelacionadas que estão ligadas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares 
(DCV) e diabetes (MARTIN et. al., 2015). Ao longo dos estágios de Nutrição Clínica e Nutrição em Saúde Coletiva foi observada e também relatado 
pelos alunos dificuldade para realizar avaliação nutricional, devido as discordâncias encontradas na literatura. Por outro lado, alguns pacientes relatam 
dificuldade em seguir o plano alimentar sugeridos devido a monotonia alimentar e alterações em algumas preparações, sobretudo preparação que 
envolvem a gastronomia hospitalar. As crianças com obesidade apresentam maior probabilidade de permanecerem obesas quando adultos e risco 
aumentado para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Nesse sentido, ressalta-se a importância do estímulo à alimentação 
saudável, por meio da disseminação e qualificação da informação, como o acesso, a disponibilidade de uma alimentação saudável e o apoio à adoção 
de práticas saudáveis. Este projeto surge com o objetivo de sistematizar os parâmetros atuais para diagnóstico de obesidade e síndrome metabólica e 
disseminar orientações sobre o cuidado nutricional em crianças e adolescentes com obesidade e síndrome metabólica. Serão analisados documentos 
oficiais da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade 
Brasileira de Diabetes, além de artigos científicos publicados em inglês, português e espanhol, nos últimos 10 anos com o tema abordado. A partir de 
uma análise documental acerca da obesidade e síndrome metabólica em crianças e adolescentes serão elaborados materiais (manual, ebook) para a 
diagnóstico, avaliação nutricional, tratamento, educação alimentar e nutricional de crianças e adolescentes e segurança alimentar e nutricional. Os 
materiais produzidos ficarão no acervo da clínica-escola para serem utilizados nos atendimentos, como coadjuvante do plano alimentar do paciente.

E-mail: paulasoledade@ymail.com

Aluno: Emily Dos Ramos Ferreira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Alice Da Conceição Bacelar Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: GISVAZAMENTO: UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O MAPEAMENTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA

Docente orientador: Helder Guimarães Aragão

RESUMO
A água é um dos principais elementos da natureza e do meio ambiente. Ela está presente em vários processos da sociedade. Apesar da sua 
importância, sabe-se que a água é um recurso finito e escasso, pois a maior parte dela em nosso planeta é salgada e se encontra presente nos 
oceanos. Portanto, a maioria dos recursos hídricos disponível é imprópria para o consumo humano ou para uso em atividades dependentes destes 
recursos. Em função disso, é importante combater o desperdício da água em nosso planeta, visando preservar os recursos hídricos ainda existentes. 
Este desperdício pode ocorrer por conta de vazamento de água nas tubulações da infraestrutura urbana de saneamento básico. Atualmente, são 
poucas as ferramentas tecnológicas existentes que auxiliam no combate ao desperdício de água. Neste contexto, o presente projeto objetiva o 
desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), uma das principais tecnologias do geoprocessamento, visando disponibilizar mapas 
com as ocorrências de vazamento em um determinado município. Este sistema permitirá que as companhias de saneamento básico realizem diversas 
consultas ou análises espaciais objetivando identificar focos ou tendências de locais onde mais ocorrem os vazamentos e, portanto, perdas de água. O 
sistema será chamado de GISVazamento e a metodologia do presente trabalho será dividida em fases. Na primeira fase, será feita uma revisão da 
literatura sobre SIG e saneamento básico. Após esta revisão, serão estudados com maior profundidade os Sistemas de Informação Geográfica 
disponíveis e que foram desenvolvidos visando o combate as perdas de água. Na segunda fase, serão estudadas formas de desenvolvimento de um SIG 
em ambientes Web (aplicativo). Finalizada a segunda fase, será desenvolvido um protótipo funcional em ambiente Web com as ocorrências de 
vazamento registradas em um determinado município do Estado da Bahia. Após este desenvolvimento, o protótipo será disponibilizado para uso e 
testes. Espera-se que o GISVazamento seja uma ferramenta importante de análise espacial sobre os vazamentos de água, que poderá ser utilizada 
pelas empresas públicas de saneamento básico.

E-mail: helderaragao@gmail.com
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Aluno: Letícia Hellen De Carvalho Rocha Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaynã Ribeiro Bispo Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ramon Barbosa Souza Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: O IDEÁRIO DA CASA PRÓPRIA NO PROGRAMA VIVER BELÉM

Docente orientador: Monique Bentes Machado Sardo Leão

RESUMO
A casa própria é fruto de uma construção social carregada de simbolismo, e considerada um elemento fundamental para a compreensão da política 
habitacional brasileira. Torna-se culturalmente um sinônimo de moradia ideal, por estar relacionada a conquista da propriedade, importante em um 
contexto brasileiro onde grande parte das moradias brasileiras se constituíram sob uma base fundiária irregular. Propõem-se o estudo de caso do 
Programa municipal Viver Belém, criado em 2013 e viabilizado com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida. Busca-se analisar o significado da 
casa própria no programa, assim como, investigar os efeitos territoriais dos residenciais, espera-se que o resultado da pesquisa possa fomentar a 
discussão sobre a produção de habitação social na região. O estudo de programas habitacionais em Belém/PA, se justifica, pelas especificidades 
enquanto cidade amazônica localizada na região norte do país. Belém, destaca-se por uma configuração urbana marcada pela presença de 
assentamentos precários, mais da metade de seus domicílios são considerados em aglomerados subnormais, ou seja, em áreas com características de 
ocupação ilegal, padrão urbanístico irregular e/ou precariedade de serviços urbanos (IBGE, 2019). Sua região metropolitana é a que apresenta o maior 
percentual em déficit habitacional, com a capital apresentando déficit de 71.726 UHs. Deste modo, a questão habitacional em Belém é fruto de um 
processo de urbanização desigual, onde as características morfológicas foram determinantes para a estruturação urbana, com áreas mais altas 
recebendo maior infraestrutura, enquanto áreas de várzeas, ambientalmente sensíveis foram ocupadas informalmente por famílias de baixa renda. As 
“baixadas”, são locais para caracterizar esse tipo de assentamento precário, onde predomina a tipologia palafítica de madeira como moradia, sendo 
alvo de planos de urbanização e programas de reassentamento habitacional desde a década de 1960. Nesta pesquisa, considera-se que a política 
habitacional será indutora de grandes transformações territoriais na área de expansão urbana de Belém, antigos terrenos rurais passam a ser 
ocupados por conjuntos habitacionais, com formas urbanas dissociadas da malha antiga da cidade. Observa-se em períodos distintos, a atuação de 
programas de provisão habitacional, que incentivaram o financiamento da casa própria tanto em empreendimentos de classe média como em 
conjuntos populares, culminando na formação de novos bairros e centralidades (LIMA, 2002; SOUZA, 2016; VENTURA, 2012).

E-mail: leao.monique@estacio.br

Aluno: Amanda Pamplona Pinho Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SIMULAÇÃO TRIDIMENSIONAL COMO FERRAMENTA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DAS CORES EM FACHADAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
EDIFICADO DE BELÉM 

Docente orientador: Mayra Martins Silva Guimarães

RESUMO
O levantamento arquitetônico e a documentação digital de um edifício ou de qualquer outro bem cultural transcendem o simples registro e cadastro. 
Significam uma ação relativa à própria preservação da memória, pois são capazes de conservar a imagem e a história do patrimônio construído, e 
também de subsidiar intervenções de restauro. De maneira semelhante ocorrem as prospecções pictóricas e a identificação cromática na perspectiva 
da preservação da cor dos edifícios. Especificamente se tratando das fachadas, as cores estão entre os parâmetros que identificam uma cidade, 
traduzindo sua cultura local, seu contexto histórico, estilístico e geográfico, sendo fundamentais à caracterização do patrimônio. Assim, a identificação 
cromática somada à sua documentação desempenha papel valioso à preservação e até à difusão da memória das fachadas e de todo o seu contexto 
de inserção, constituindo ainda testemunho iconográfico da narrativa dos edifícios e da própria cidade. Outrossim, destaca-se a evolução que as 
tecnologias digitais processaram nas técnicas tradicionais de levantamento, agilizando o processo de documentação e trazendo maior precisão aos 
registros e qualidade de representação gráfica, o que auxilia inclusive em simulações tridimensionais de edifícios antigos em suas diversas fases, 
compreendendo sua perspectiva de transformações e narrativa histórica. Apesar da importância da documentação arquitetônica e registro cromático 
de fachadas históricas, ainda hoje não se tem um inventário ou outra forma de cadastro que dê suficientemente conta de todos os bens de interesse à 
preservação de Belém. Também ainda não foram exaustivamente analisados os métodos de documentação, especificamente se tratando de 
simulações tridimensionais de fachadas com a identificação cromática das suas diversas camadas pictóricas. Neste sentido, o projeto de pesquisa tem 
como objetivo analisar ferramentas de simulação tridimensional como subsídio à documentação das cores de fachadas históricas de Belém e 
preservação de sua memória, especificamente de modo a: identificar as cores dos estratos históricos de edificações setecentistas e/ou oitocentistas 
por meio de prospecções pictóricas e sua correlação com pesquisa histórico-documental; realizar o levantamento físico-cadastral e/ou atualização 
deste das fachadas dos edifícios elencados; analisar diferentes métodos e ferramentas de simulação tridimensional na documentação arquitetônica 
das fachadas; e gerar subsídios para a conservação e o restauro de conjuntos arquitetônicos de fachadas de Belém com o cadastro dos resultados da 
pesquisa junto aos órgãos de preservação. As simulações tridimensionais deverão constituir recurso de difusão da memória das fachadas e suas cores, 
e a análise dos métodos e ferramentas de reconstituição digital das fachadas deverá contribuir para a discussão das tecnologias digitais a favor da 
conservação e do restauro do patrimônio construído.

E-mail: mayra.martins@estacio.br

Aluno: José Mateus Duarte Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabrielle Aboul Hosn Bessa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título: INVESTIGAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE CONTROLE CLÁSSICO E CONTROLE ROBUSTO APLICADO A SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE FLUIDOS: 
UM ESTUDO DE CASO

Docente orientador: Erick Melo Rocha

RESUMO
Sistemas de bombeamento de fluidos fazem parte de uma infinidade de aplicações industriais. Do tradicional abastecimento de água, a sistemas de 
resfriamento de usinas termonucleares, até o complexo sistema de manobra de aeronaves, que faz uso de atuadores pneumáticos, nos deparamos 
com exemplos de aplicações destes sistemas. E, assim como qualquer processo industrial, sistemas de bombeamento podem estar sujeitos a 
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comportamentos anômalos ou faltas, que podem levar ao mal funcionamento, ou a perda de estabilidade de um processo, provocando avarias 
permanentes, devido ao efeito de fenômenos indesejáveis, como a cavitação e o golpe de aríete, por exemplo. Deste modo, este trabalho propõe o 
desenvolvimento de um sistema de controle tolerante a falta (FTCS – Fault Tolerante Control System) para mitigar os efeitos indesejáveis de variações 
de pressão e oscilações de velocidade, que podem acometer este tipo de sistema. Tal investigação parte do princípio de que, por razões econômicas, e 
de seguranças, sistemas industriais operam, por padrão, em malha fechada, para garantir estabilidade e desempenhos desejados (Rocha, 2019). Neste 
sentido, são investigadas técnicas de controle, incluindo técnicas clássicas para projeto de controlador no domínio do tempo, PID, e técnicas clássicas 
para projeto de controlador no domínio da frequência, Lead-Lag. Também será avaliada técnica de controle robusto utilizando análise de incertezas 
paramétricas para projeto do controlador. O objetivo é avaliar o desempenho do sistema de bombeamento hidráulico em malha fechada para os 
diferentes métodos de projeto de controlador. Assim, espera-se que, os controladores robustos avaliados garantam desempenho robusto e controle 
de estabilidade com menor degradação de desempenho em comparação com um controlador convencional quando o sistema estiver sujeito a 
variações de velocidade.

Aluno: Thalis Efraim Barbosa Lima Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yan Matheus Ferreira Pinheiro Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Robson Luiz Fonseca De Souza Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: ESPORTES NO ESTADO DO PARÁ: ENTRE HISTÓRIAS E PERSPECTIVAS

Docente orientador: Gabriel Pereira Paes Neto 

RESUMO
Pretende-se criar possibilidades e metodologias para o estudo sistemático das histórias dos Esportes no Estado do Pará, junto aos alunos do curso. Em 
seguida a socialização dos materiais em diversos espaços de atuação da área e canais de mídia. O projeto será desenvolvido a partir do estudo 
sistemático de documentos coletados em periódicos como a Biblioteca Arthur Vianna e Hemeroteca Nacional. Assi como nos clubes e outros espaços. 
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, XX e XXI. 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. É preciso 
considerar que a educação do corpo na modernidade é um fenômeno complexo 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.

E-mail: neto.gabriel@estacio.br

Aluno: Rayssa Ferreira Fonseca Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Daniel Cardias Rangel Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elias Alves Santos Junior Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PESSOAS ACIMA DE 50 ANOS QUE VIVEM COM HIV NO ESTADO DO PARÁ, BR

Docente orientador: Horácio Pires Medeiros

RESUMO
Há cerca de 40 anos o HIV/aids surgiu com um agravo de importância na saúde pública do Brasil, passando por várias mudanças no perfil populacional 
das pessoas que vivem com o vírus. Nos últimos anos, chama a atenção aqueles indivíduos que estão envelhecendo com a doença e aqueles que são 
diagnosticados com idade avançada. O objetivo deste estudo será investigar o perfil epidemiológico de pessoas que vivem com HIV/aids acima de 50 
anos que vivem no Estado do Pará no período de 2011 a 2021. Trata-se de um estudo epidemiológico que analisará a realidade da infecção pelo 
HIV/aids em indivíduos a partir de 50 anos no Estado do Pará a partir de dados secundários disponibilizados no banco de dados da Secretaria de Saúde 
Pública do Estado do Pará (SESPA). A área de estudo considerada será o Estado do Pará, levando em consideração os 145 municípios, e conter o maior 
aglomerado populacional da região Norte do Brasil, dispondo de serviços de saúde e centros de referência em diagnóstico e tratamento do HIV/aids. 
Os dados da pesquisa serão obtidos no setor de vigilância epidemiológica da SESPA, nas seguintes etapas: 1ª Encaminhamento de ofício para SESPA; 2ª 
Autorização para o acesso ao banco de dados junto ao setor da vigilância epidemiológica;  3ª Reunião com analista técnico da SESPA para extração do 
banco de dados; 4ª Aquisição dos dados com as notificações por HIV/aids no Estado do Pará; 5ª Seleção da amostra a ser estudada. As variáveis 
selecionadas para este estudo serão as sociodemográficas (sexo, idade, raça e escolaridade e local de residência); orientação sexual e fatores de risco 
para doença (orientação sexual, uso de drogas ilícitas e doenças imunossupressoras); sinais e sintomas da doença; doenças oportunistas e desfecho da 
doença.

E-mail: horacio.medeiros@estacio.br

Aluno: José Alexandre De Jesus Balieiro Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bárbara Teixeira De La Rocque Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: A DIMENSÃO MELANCÓLICA DO SUICÍDIO: CONSIDERAÇÕES PSICANALÍTICAS

Docente orientador: Jéssica Samantha Lira Da Costa

RESUMO
No início do texto “uma introdução ao narcisismo (1914)”, Freud apresenta o conceito de narcisismo tal como responsável por gerir no indivíduo uma 
conduta operacionada por si mesmo que designa o seu próprio corpo como se este fosse um objeto sexual. Desde então a teoria Freudiana da 
sexualidade humana foi ganhando forma, recebendo do autor um avanço nos conceitos referentes a economia libidinal de um objeto sexual.  
Propondo uma diferenciação conceitual, este projeto acompanha a caracterização evidenciada pelo autor no Texto Luto e Melancolia (1917) acerca do 
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trajeto realizado pelo eu em seu estado de melancolia quanto a perda de um objeto. A pesquisa se baseia na análise de abordagem psicanalítica para 
realizar uma discussão bibliográfica da relação entre a melancolia como estrutura do sujeito Freudiano para compreender o suicídio como expressão 
do desejo inconsciente, através do romance alemão do século XVIII – “os sofrimentos do jovem Werther” de Johann Wolfgang von Goethe. Nesse 
sentido, a leitura do romance suscitou questionamentos a respeito do padecimento do personagem de Goethe a respeito do seu apego irrefreável à 
figura de Carlota, mulher a quem Werther amou. Seguimos questionando por quais razões o jovem em questão encontrou apenas na morte a 
satisfação ideal para o fim do seu amor (e consequentemente angústia). Foi possível, dessa forma, avançar nas indagações pensando na sociedade 
atual. Ou seja, como é possível também comparar o sofrimento de Werther ao adoecimento psíquico dos jovens atualmente. Para tanto, faz-se 
necessário a pesquisa do tipo bibliográfica para encontrar respostas para as questões levantadas.

Aluno: Andressa Karoline Da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elias Fôro De Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mateus Santos Pinheiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ANÁLISE FUNCIONAL MOLAR DE COMPORTAMENTOS NA ERA DIGITAL À LUZ DO CONTROLE DE AGÊNCIAS DE CONTROLE DE B. F. SKINNER

Docente orientador: Rubilene Pinheiro Borges 

RESUMO
Skinner (1953), em seu livro Science and Human Behavior, dá o nome de agências controladoras a todas as organizações sociais formais e informais 
que exercem a função de estabelecer normas a seres seguidas pelos membros da comunidade à qual essa organização faz parte e de programar 
consequências reforçadoras e/ou punidoras que assegurem o cumprimento dessas normas por parte da população. Dentre essas organizações, 
Skinner elenca o governo, a religião, a economia, a educação e até mesmo a comunidade psicoterapêutica como sendo agências de controle social 
que propiciam o engendramento da sociedade como um todo, sendo responsáveis por organizar, desenvolver e controlar as formas de interação 
social que mantém a existência do mundo civilizado. Quase 70 anos depois da publicação da primeira edição do livro vive-se a Era Digital, e as 
interações sociais remotas, que aconteciam nos tempos de Skinner somente via telefone, estão presentes no dia-a-dia, tanto entre pessoas que estão 
geograficamente distantes umas das outras quanto entre pessoas que possuem convívio presencial diário. O comportamento social, portanto, é 
mediado pela tecnologia da informação e controlado por variáveis que também se encontram no ambiente virtual. Partindo dessa premissa, levanta-
se dois questionamentos: 1) As agências controladoras elencadas por Skinner (1953) ainda exercem a mesma função sobre o comportamento social? 
Que outras agências controladoras podem ser identificadas no contexto contemporâneo? O objetivo deste projeto é, portanto, aplicar o conceito de 
agências controladoras de Skinner (1953) ao contexto da Era Digital. Para isso, será realizado um estudo em forma de análise funcional molar de 
quatro tipos de comportamento de ocorrência em ambiente virtual em relação aos estímulos que funcionam como consequências reforçadoras e ou 
punidoras desses comportamentos. Cada plano de trabalho vinculado a este projeto será responsável pela análise de um desses comportamentos. 
Será analisado 1) o comportamento verbal agressivo nas redes sociais, 2) o comportamento do consumidor de produtos vendidos online, 3) o 
comportamento verbal competitivo em fóruns sobre reality shows e 4) o comportamento verbal de formação de opinião baseada em fake news. Será 
feito um levantamento documental nos principais portais de notícias do Brasil no período do ano de 2021 ao ano de 2022 para definição de 
descritores relacionados a cada tema específico e, posteriormente, os descritores serão utilizados tanto para o levantamento bibliográfico teórico 
quanto para coleta de dados da ocorrência dos comportamentos analisados no ambiente virtual.

E-mail: rubilene.borges@professores.estacio.br

Aluno: Luanda Orieta Moraes Bagarrão Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cláudio Márcio Brito Cordeiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mateus Barbosa De Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Eliane Guilherme De Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA FEMININA: UMA ANÁLISE INTERSECCIONAL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA.

Docente orientador: Crissia Roberta Pontes Cruz

RESUMO
A saúde sexual e a saúde reprodutiva são Direitos Humanos e, como tais, na legislação vigente no Brasil, configuram-se como direitos do cidadão e da 
cidadã, é dever do Estado. Entretanto, o campo sexual e reprodutivo, ao longo da história, tem sido alvo de intervenções sobre os corpos na direção 
não de favorecer as liberdades e garantir direitos, mas sim de controle sobre os mesmos. Este controle se deu e se dá de forma especial sobre os 
corpos femininos. Controle que se costuma pensar estar atrelado apenas, ou principalmente à igreja, porém, o Estado, com o auxílio da ciência, na 
história da construção do campo da saúde da mulher contribuiu significativamente para justificar e fortalecer o controle sobre os corpos femininos por 
meio da naturalização dos mesmos, colocando a mulher como um ser destinado a reprodução. Nesse sentido a sexualidade feminina deveria estar 
atrelada a reprodução, e a reprodução, não era necessariamente um direito, uma escolha, mas um destino. Por meio dos movimentos feministas e de 
mulheres, bem como a ampliação da participação das mulheres na ciência, esse cenário vem sofrendo modificações. Diante deste contexto, esta 
pesquisa se constrói a fim de analisar o que tem sido produzido cientificamente sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva feminina nos últimos 15 
anos. Na direção de compreender a complexidade deste campo e consequentemente da produção científica sobre ele, será utilizado o conceito de 
interseccionalidade para construir esta análise. A interseccionalidade é uma categoria de análise que nasce nos movimentos feministas negros a fim de 
evidenciar que gênero, raça e classe se interseccionam, ou seja, precisam ser analisados em conjunto, pois as questões de gênero, raça e classe estão 
atreladas entre si. Nesse sentido, não é possível pensar em “mulher”, como uma categoria universal, existem “mulheres”, mulheres brancas, mulheres 
negras, mulheres pobres etc.. Isto nos possibilita compreender que o controle sobre estes diferentes corpos femininos não se dá da mesma forma. É 
preciso entender, portanto, como o campo da saúde sexual e saúde reprodutiva feminina tem tratado estes corpos atravessados por gênero, raça e 
classe. Por se tratar de uma pesquisa, que embora vá analisar a produção científica nacional, nasce de pesquisadoras do norte do país, da região 
amazônica e todas as especificidades que envolvem este território e as práticas de cuidado nele existentes, não é possível se furtar de acrescentar 
nesta análise interseccional a questão do território. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo analisar, através da interseccionalidade de gênero, 
raça, classe e território, a produção científica acerca da saúde sexual e reprodutiva feminina. Para tanto será realizada uma revisão sistemática da 
literatura do tipo meta-síntese.

E-mail: crissia.cruz@estacio.br

Aluno: Idelvane Silva Dos Santos Ribeiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Izabelly Aquino Pureza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paloma Hanna Corrêa Azevedo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação

Título: IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ELÉTRICOS EM RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DO PHYTON
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Docente orientador: Silvio Tadeu Teles Da Silva

RESUMO
O consumo de energias elétrica é essencial, atualmente, para a qualidade de vida da sociedade. Com o aumento desorganizado da população, 
comunidades vão sendo construídas e desenvolvidas de maneira desordenada e sem os estudos e planejamentos estabelecidos. Nesse sentido as 
instalações elétricas e ligações, por muitas vezes clandestinas, são um problema a longo prazo para esses sujeitos. A falta de manutenção e verificação 
dessas instalações podem projetar problemas graves e fatais. Pois, um dos fatores que promovem incêndios residenciais é o Elétrico, no início do ano 
de 2022, mais precisamente no dia 11 de janeiro ocorreu um incêndio na região Metropolitana de Belém. Tal incidente, foi relacionado com 
problemas elétricos na rede. Transpondo essa situação às residências, principalmente àquelas que foram construídas com pouca, ou nenhum, recurso 
formal como: projeto, avaliação de segurança, laudo técnico e vistorias. Culturalmente, o acesso à condições técnicas ótimas são por muitas vezes 
negados em processos de construção informal de imóveis, ocasionando erros e incidentes. Riscos que poderiam ter sido preditados e evitados. 
Impulsionados por essa situação e relacionando tal problemática aos estudos acadêmicos institucionais desenvolveu-se a seguinte questão 
norteadora: “Como desenvolver sistema de alerta aos usuários domésticos sobre possíveis problemas elétricos em suas residências?”, a partir desta 
questão têm-se os objetivos. Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de alerta aos usuários domésticos sobre possíveis problemas elétricos em suas 
residências. Objetivos Específicos: Analisar um circuito elétrico residencial; Modelar Matematicamente situações de risco elétricos em suas residências 
em circuitos elétricos; transcrever um para código Phyton as relações de risco e suas variáveis; com as relações matemáticas estruturadas, vamos 
iniciar o processo de a transposição computacional para comando Phyton. Afim, de concretizar as relações construídas na modelagem e avaliar os 
resultados das premissas iniciais. Por fim, será definida e testada a forma de acesso do usuário: dono do imóvel e/ou um técnico realizando uma 
vistoria, entregando assim um sistema de uso baseado em Phyton para avaliação de risco em sistemas elétricos residenciais. Seguindo um cronograma 
para desenvolvimento, testagem, protótipo e publicação para divulgação dos resultados encontrados.

E-mail: silvio.teles@estacio.br

Aluno: Arthur Leandro Gonçalves Pombo Curso do aluno: Engenharia da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alessandro Ribeiro Guedes Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: PINK TAX: É MAIS CARO SER MULHER NO BRASIL? – ANÁLISE JURÍDICA E IMPLICAÇÕES DO FENÔMENO DE MERCADO CHAMADO PINK TAX

Docente orientador: Alan de Matos Jorge

RESUMO
Na análise de setores como vestuário; higiene pessoal; serviços; brinquedos; calçados; perfumaria; acessórios e até mesmo produtos para pets, 
percebe-se algo que vem se tornando cada vez mais comum que é a diferença de preços existente entre produtos que são destinados a mulheres 
versus produtos para homens ou para ambos os gêneros. Neste ponto, tem-se como importante já deixar explicitado que gênero não se confunde com 
sexo biológico. Gênero diz respeito aos aspectos sociais atribuídos ao sexo. Está, portanto, vinculado a construções sociais, não a características 
naturais. O gênero se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo e que a nossa sociedade entende como o papel, função ou 
comportamento esperado de alguém com base em sexo biológico. Este debate que se estabelece aqui, relacionado à Pink Tax, é um debate que 
considera estes dilemas de gênero, que vai aparecer como um marcador de opressão socioeconômica. Pink Tax, que em uma tradução literal 
apresenta-se como taxa rosa, tarifa rosa ou imposto rosa, é um fenômeno de mercado que vem sendo detectado e pesquisado já há algum tempo no 
mundo todo e que gera repercussões tanto na esfera pública quanto na esfera privada. O fenômeno, ao sobre precificar produtos destinados a corpos 
femininos, acaba sobrecarregando, inclusive tributariamente, este grupo social e privilegiando o grupo dominante que é o masculino. Quando 
observamos o fenômeno da Pink Tax, o que inicialmente se constata é que há produtos que ostentam qualificações idênticas, especificações técnicas 
similares, mesmos efeitos e mesmas destinações e que, ainda assim, são precificados de modo desfavorável para as mulheres, ou seja, é possível se 
detectar um sobrepreço para aqueles produtos destinados ao público feminino. Este tratamento diferenciado acarreta uma série de consequências 
(econômicas, sociais e jurídicas) pois essa desigualdade econômica dos preços dos produtos se soma a outras desigualdades que estão arraigadas à 
nossa sociedade. Como os produtos femininos são mais caros, a carga tributária incidente sobre essas mercadorias é maior, o que acaba por acentuar 
o peso dos tributos nos gastos da população feminina, o que só serve para perpetuar outras desigualdades históricas e que derivam do período 
colonial. Mas por que isso acontece? Em uma primeira análise, constata-se que este fenômeno se deve à organização patriarcal da sociedade 
brasileira. O machismo ultrapassa as antigas fronteiras familiares da idade média e chega também a outros âmbitos, tendo influência, inclusive até 
hoje, na produção, interpretação e aplicação do Direito. Desta forma, a presente pesquisa possui como objetivo geral a necessária compreensão 
técnica sobre o fenômeno da Pink Tax e seus reflexos jurídicos no Brasil. No campo dos objetivos específicos, a presente pesquisa possibilitará aos 
discentes a compreensão de como fenômenos como a Pink Tax contribuem para a continuidade da desigualdade existente no país entre homens e 
mulheres, fortalecendo-se a compreensão da necessidade de se trazer cada mais para a graduação o debate científico sobre gênero e as múltiplas 
desigualdades impostas por diferentes marcadores sociais. Com base nos estudos propostos, objetiva-se responder às seguintes perguntas: 1). O 
fenômeno da Pink Tax está presente, de fato, no mercado brasileiro? 2). Se a resposta ao item anterior for positiva (depois de constatação, inclusive, 
através de pesquisa de campo), quais as consequências jurídicas e sociais práticas deste fenômeno em nosso país? 3). Quais seriam os caminhos 
juridicamente possíveis para o combate e superação da Pink Tax no Brasil? 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 pesquisas de campo para a devida comprovação da presença deste fenômeno em Belo Horizonte/MG.

E-mail: profalanmatos@yahoo.com.br

Aluno: Gilciane Aparecida Gesualdo Marques Neves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael Tadeu dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPO DE UM DISPOSITIVO STEPPER PARA TREINAMENTO DE CORPO CLÍNICO

Docente orientador: Viviane Vitória Bento Braga

RESUMO
O câncer é o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos do corpo humano. Essa doença é uma das principais causas de morte 
no mundo e foi o responsável por 8,8 milhões de mortes em 2016, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre os homens 
brasileiros, o segundo câncer mais letal é o de próstata, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2022). Uma 
alternativa para o tratamento do câncer de próstata é a braquiterapia de baixa taxa de dose (D’AMICO, 2000). O posicionamento permanente de 
sementes radioativas de meia-vida curta, emitindo fótons de baixa energia, é uma opção como tratamento primário. Considerando a alta incidência do 
câncer e significativas taxas de morbidade associadas aos métodos terapêuticos atualmente empregados torna se necessário aprimorar as técnicas 
terapêuticas, sugerir novas possiblidades para o tratamento e oferecer treinamento adequado para os profissionais da área. Este trabalho propõe 
apresentar um projeto e detalhes construtivos de um aparato auxiliar para suporte do ultrassom (dispositivo stepper), utilizado para a simulação de 
implantes de braquiterapia de próstata com a finalidade de treinar o corpo clínico. Para tanto, serão feitos estudos sobre os dispositivos mecânicos 
existentes utilizados para o suporte do ultrassom; será criado um projeto do dispositivo em AutoCad e após essas etapas será construído um protótipo 
de um dispositivo stepper. Um dispositivo stepper opera uma sonda de ultrassonografia e um conjunto de agulhas. A sonda do ultrassom passa 
através do suporte posterior abaixo da placa-guia e assim chegando ao reto e se posicionando na parte anterior da próstata, para a realização das 
imagens. O protótipo do dispositivo será composto de um conjunto de peças independentes (suportes anterior, posterior, a bandeja-móvel e as placas-
guias) que se encaixam. Serão estudadas quais as melhores dimensões e materiais empregados nesse dispositivo. Um possível material a ser utilizado 
para a construção do dispositivo é o acrílico, pois ele possui fácil usinagem e é resistente. Os suportes anterior, posterior e a bandeja-móvel podem ser 
feitos desse material. As placas-guias poderão ser feitas também em acrílico. Os suportes anterior e posterior ficam fixos nas extremidades de um 
tubo-suporte. A bandeja-móvel está instalada sob duas hastes-guias longitudinais, e sob uma barra de rosca permitindo o movimento longitudinal 
dela. A placa guia é fixada no suporte posterior. Serão realizados testes para validar a operacionalidade do protótipo.
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Aluno: Giancarlo Faustino Silva Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: DISCIPLINA POSITIVA NA ESCOLA: A DOCÊNCIA COMO ESCOPO DE MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS.

Docente orientador: Flávia Graciela de Alcântara

RESUMO
Há muito se discutem formas mais efetivas de se desenvolver um processo de ensino e aprendizagem significativo, capaz de tornar o ambiente escolar 
um espaço agradável de trocas de conhecimentos entre professores e alunos. Neste estudo pretende-se explorar a Disciplina Positiva (DP) como teoria 
capaz de promover mudanças paradigmáticas em relação a correntes mais tradicionais de ensino, pautadas na coerção, punição e conformidade como 
recursos disciplinares e reguladores da relação professor-aluno na escola. Para tanto, objetivamos realizar um levantamento de dados sondando, via 
formulários digitais, o conhecimento docente acerca das propostas e ferramentas da Disciplina Positiva voltadas à prática em sala de aula. Espera-se, 
igualmente, realizar um aprofundamento teórico na área da DP, explorando suas potencialidades e possibilidades de refletir na formação acadêmica 
de discentes do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte, potenciais professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, de forma a ampliar seus recursos formativos e permitir reflexos positivos em uma possível prática docente. Como resultado dos 
investimentos teóricos a se desenvolverem ao longo desta investigação, espera-se alcançar tanto profissionais da área da educação escolar, quanto 
discentes de licenciaturas, por meio da divulgação das ferramentas e impactos positivos que a DP pode propiciar. Assim, percebe-se nessa 
possibilidade de aprofundamento via discussões e incursões teóricas deste programa de Iniciação Científica, uma oportunidade de refletir sobre a DP 
enquanto veículo de mudança em todos os aspectos da educação, afetando os princípios das relações que estão por trás daquilo que fazemos quando 
ensinamos, oferecendo recursos para a implementação de mudanças paradigmáticas nas estruturas escolares. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
investigativo qualitativo realizada por meio de revisão bibliográfica e sondagem de dados via formulários digitais, considerando como palavras-chave: 
Disciplina Positiva; Comportamento; Estratégias Pedagógicas.

E-mail: flavia.alcantara@estacio.br

Aluno: Maria Aparecida Cordeiro dos Santos Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lara Vieira Ladeira Coimbra Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTADO DO CONHECIMENTO: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA BNCC DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Docente orientador: Mariana Cavaca Alves do Valle

RESUMO
Esta pesquisa tem como propósito analisar as produções acadêmicas acerca da Educação Financeira na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 
ensino fundamental, em especial dos anos iniciais. O documento foi promulgado em 2017 e estabelece um conjunto orgânico e progressivo de 
conhecimentos, competências e habilidades consideradas como essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 
de ensino. Entre os temas transversais escolhidos para serem trabalhados nas diferentes disciplinas temos a Educação Financeira. No contexto 
educacional, o termo “temas transversais”, refere-se a assuntos que não pertencem necessariamente a nenhuma área do conhecimento em 
particular, mas que atravessam todas elas. Dessa forma, os docentes das diferentes disciplinas devem abordá-los em suas propostas de trabalho. A 
escolha destas temáticas parte da premissa de que todos eles fazem parte de demandas da sociedade contemporânea. Especificamente para o ensino 
fundamental, a base propõe o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, como taxa de juros, inflação, aplicações financeiras e impostos. A 
partir de uma abordagem interdisciplinar, o documento destaca as dimensões socioculturais, políticas e psicológicas, além da econômica, em torno 
das questões de consumo, trabalho e dinheiro. A escolha por eleger a educação financeira como um dos temas transversais faz todo sentido, tendo 
em vista que ela é composta por um amplo campo de investigação que mobiliza saberes, habilidades, competências, crenças e concepções 
envolvendo diferentes áreas do conhecimento humano, como a matemática, a história, a sociologia, a geografia, a filosofia, dentre outras. A BNCC 
indica o desenvolvimento da Educação Financeira e do consumo nas disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Matemática, Geografia e 
História. Desta forma, vale a pena acompanhar a implantação da BNCC (BRASIL, 2017) e identificar as possíveis práticas que possam impulsionar a 
ampliação das ações educativas que visem à promoção da Educação Financeira Brasileira, considerando tanto sua presença curricular dentro da 
própria disciplina de Matemática, quanto articulando-a com outros saberes, como um tema transversal. Tal multiplicidade de áreas do conhecimento 
que dialogam com a temática é tão diversa quanto as perspectivas que definem e propõe o que é e como deve acontecer o processo de Educação 
Financeira. Assim, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão norteadora: “o que as pesquisas têm revelado sobre a Educação 
Financeira na BNCC para os anos iniciais do ensino fundamental?”. Esta pesquisa bibliográfica objetiva construir o estado de conhecimento das 
produções acadêmicas publicadas entre 2017 e 2022, observando a interface entre a educação financeira e a BNCC. A coleta de dados se dará por 
meio de consulta às bases CAPES, SCIELO, BDTD e ANPEd, a fim de analisar artigos, dissertações e teses sobre o tema.
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Aluno: Rayane Moraes Lopes Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: EFEITO DO MODO DE PREPARO NO TEOR DE FENÓLICOS TOTAIS E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE  CHÁS VERDES (CAMELIA SINENSIS) 
PRODUZIDOS NO BRASIL   

Docente orientador: Renata Luana de Pádua Gandra 

RESUMO
Alimento funcional é aquele semelhante em aparência ao alimento convencional, consumido como parte da dieta usual, capaz de produzir 
demonstrados efeitos metabólicos ou fisiológicos na manutenção de uma boa saúde física e mental. Dentre os alimentos funcionais está o chá que é 
uma bebida amplamente utilizada, apresentando um consumo mundial per capita de, aproximadamente, 120mL/dia, perdendo apenas para a água 
como a bebida mais consumida no mundo. Os chás são obtidos da Camelia sinensis que é uma planta originária da Ásia, pertencente à família 
Theaceae do gênero Camellia e espécie sinensis. Dependendo do nível de fermentação ou oxidação, o chá proveniente das folhas da Camellia sinensis 
pode ser categorizado em três tipos: chá verde, o qual não sofre fermentação durante o processamento e deste modo retém a cor original de suas 
folhas, sendo amplamente consumido em países da Ásia; o chá oolong o qual é parcialmente fermentado, resultando em um chá verde-preto, tendo 
sua produção e o consumo acentuados na China; e o chá preto, cujo processo de fermentação é maior do que o do chá oolong, contribuindo assim 
para uma coloração escurecida, além de lhe conferir sabor característico. A composição das folhas do chá depende de uma variedade de fatores, 
incluindo clima, estação, processo utilizado na horticultura, além do tipo e idade da planta. O chá verde contém componentes polifenólicos, que 
incluem flavanóis, flavandióis, flavonóides e ácidos fenólicos, que totalizam cerca de 30% do peso seco das folhas, e que são responsáveis por diversos
 efeitos benéficos do chá como propriedade antioxidante, anti-inflamatória, anticarcinogênica, hipoglicemiante, dentre outras. Apesar de não ser 
amplamente consumido no Brasil, a produção vem aumentando, principalmente no estado de São Paulo, no Vale da Ribeira, além da maior procura, 
visto que a população está cada vez mais interessada no consumo de produtos funcionais. Porém, o modo de preparo influencia tanto na extração dos
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 compostos fenólicos como nas características sensoriais. Com isso, o objetivo do estudo é fazer avaliação física das folhas do chá verde, avaliar e 
comparar o teor de fenólicos totais e capacidade antioxidante de 3 amostras distintas do chá verde produzidos no Brasil, alterando o binômio tempo e 
temperatura de infusão. As folhas da Camelia Sinenis (chá verde), tanto folhas soltas quanto sachês serão obtidas do comércio local. As infusões, bem 
como as análises serão realizadas no laboratório de Química do Centro Universitário Estácio, unidade Floresta. As amostras de chá serão obtidas do 
comércio local, sendo que o pré-requisito é que sejam produzidos no Brasil. Serão realizadas infusões das amostras de chá verde com 3 tempos e 
temperaturas diferentes no preparo dos chás. Os compostos fenólicos serão analisados utilizando o reagente Folin-Ciocalteu com leitura a 750 nm em 
espectrofotômetro e, a atividade antioxidante pelo método DPPH com leitura a 520 nm também em espectrofotômetro. As análises estatísticas serão 
baseadas na Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey, para determinar as diferenças significativas das médias ao nível de probabilidade de 5 % 
(p < 0,05).

Aluno: Luana Beatriz Rosa Soares Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno:  Taciana Isabel Salomão Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: IMPACTO DA POSIÇÃO PRONA ESPONTÂNEA EM INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA SECUNDÁRIA A COVID-19: UM VELHO 
ASTRO COM NOVOS PARADIGMAS? REVISÃO DE LITERATURA

Docente orientador: Carla Jeane Aguiar 

RESUMO
Em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China relatou a presença de pneumonia sem causa conhecida em várias 
pessoas. Em janeiro de 2020 foi realizado o seqüenciamento genômico completo do novo beta coronavírus. Desta forma, detectou-se um Novo 
coronavirus 2019, o vírus foi renomeada como Síndrome Respiratória Grave e a doença causada por ele como COVID-19, explicando assim a 
pneumonia na China. A forma de apresentação dessa doença é variável acontece desde assintomática para sintomática grave evoluindo para a morte. 
As manifestações mais comuns são febre, tosse, dispnéia, fadiga, mialgias, náusea, vômitos, diarréia, dor de cabeça, fraqueza, rinorréia, anosmia e 
ageusia. Várias complicações adquiridas durante a patogênese podem ocasionar o agravamento da doença. Essas complicações podem ser 
pneumonia, sindrome do desconforto respiratório agudo, lesão hepática, doença cardíaca e fenômenos tromboembólicos como acidente vascular 
encefálico, infarto do miocárdio, doenças renais e sepse. A resposta imunológica individual tanto ao virus, quanto ás suas variantes são responsáveis 
pelas suas diferentes formas de apresentação, bem como suas complicações. As comorbidades interferem na resposta imunológica causando maior 
gravidade da infecção. O sistema mais acometido pelo vírus é o sistema respiratório. As alterações relacionadas ao sistema respiratório são: 
insuficiência respiratória aguda que pode evoluir para pneumonia, edema e exsudato protéico no espaço alveolar, apoptose, fibrose, diminuindo a 
capacidade do pulmão de realizar adequadamente as trocas gasosas. Essas alterações causam um perfil heterogêneo de comprometimento pulmonar 
com presença de alvéolos ventilados e alvéolos não ventilados impactando diretamente na mecânica pulmonar e na decisão da melhor intervenção 
fisioterapêutica. Uma intervenção utilizada para tratar à insuficiência respiratória aguda, acompanhada de hipoxemia leve a moderada nesses 
pacientes foi à posição PRONA espontânea. A posição PRONA espontânea caracteriza-se pela mudança de decúbito dorsal pelo decúbito ventral 
realizado pelo próprio paciente. Portanto o paciente deve estar acordado e consciente. Apesar da posição PRONA em pacientes sedados, intubados e 
em ventilação mecânica já ser extensivamente estudada, acerca da posição PRONA espontânea existem poucos estudados que relatem sua eficácia, 
entretanto foi extensivamente utilizada durante a pandemia da COVID-19. Pode ser realizada quando o paciente está em Ventilação Não Invasiva, 
cateter de alto fluxo ou oxigenioterapia. Caso não haja melhora da saturação maior do que 94% não se devem insistir na posição, a intervenção deve 
ser interrompida e a intubação acoplada à ventilação mecânica deve ser instituída. Para a realização deve-se realizar a mudança de decúbito a cada 2 
horas ou manter a posição o máximo que o paciente conseguir. Portanto o objetivo desse trabalho é realizar um levantamento bibliográfico acerca 
desse recurso a fim de nortear os fisioterapeutas na tomada de decisão. Será realizada uma revisão de literatura narrativa acerca dos efeitos da 
posição PRONA na insuficiência respiratória induzida pela COVID-19 através de artigos publicados no período compreendido entre 31 de dezembro de 
2019 a outubro de 2021, em português e inglês, selecionados a partir das bases de dados: BVS,  PEDro e PubMed, utilizando os seguintes descritores: 
“Decúbito Ventral”, Prone Position “Infeções por SARS-CoV-2” COVID-19  e “Infecções respiratórias”, Respiratory Tract Infections.
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Aluno: Thaiane Soares Novais Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Clara Maria Moraes Braga Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL: BIOIMPEDÂNCIA, ULTRASSSOM E DOBRAS CUTÂNEAS EM 
ALUNOS DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO PRIVADO DE BELO HORIZONTE 

Docente orientador: Aline Stangherlin Martins

RESUMO
Justificativa: A avaliação nutricional tem o objetivo de diagnosticar o estado nutricional dos indivíduos para predizer a conduta nutricional mais 
adequada. Não existe um método considerado padrão ouro para se avaliar o estado nutricional, sendo recomendado a avaliação de um conjunto de 
parâmetros como avaliação clínica, subjetiva, antropométrica, bioquímica, dietética e avaliação da composição corporal. O índice de massa corporal 
(IMC) é um dos métodos muito utilizado na prática clínica por ser simples, rápido e de baixo custo. Apesar de ser considerado um bom indicador da 
massa corporal de adultos, possuí algumas limitações em relação ao seu uso, pois não é capaz de fornecer informações sobre a composição e a 
distribuição da gordura corporal. Pessoas com quantidade elevada massa muscular podem apresentar elevado IMC, mesmo que a gordura corporal 
não seja excessiva. Para avaliação da composição corporal métodos mais específicos, podem ser utilizados.  O método considerado padrão ouro é a 
absorção de raio x de dupla energia (DEXA). Porém, é um método que possuí um custo extremamente elevado não sendo acessível na prática clínica. 
Dessa forma, métodos mais simples e com custo mais acessível, como a avaliação de dobras cutâneas e bioimpedância tem sido utilizados. 
Recentemente o ultrassom portátil tem sido utilizado para avaliação da composição corporal e alguns estudos têm mostrado praticidade e boa 
correlação com outros métodos de avaliação, principalmente em indivíduos hospitalizados (NOVAIS et al., 2022). Porém na população saudável, a 
literatura ainda é escassa em relação ao uso desse equipamento. Objetivo: Avaliar a composição corporal dos alunos de um centro universitário 
privado por ultrassom, dobras cutâneas e bioimpedância. Metodologia: Serão avaliados alunos do Centro Universitário Estácio. As avaliações 
acontecerão no laboratório de avaliação nutricional da unidade Venda Nova. Serão realizadas as medidas de peso, altura, cálculo do índice de massa 
corporal, avaliação da composição corporal por dobras cutâneas, bioimpedância e ultrassom. Serão realizadas comparações dos valores obtidos pelos 
três métodos.

E-mail: aline.martins@estacio.br

Aluno: Leonardo Aurélio Evaristo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Peter Vitor Hugo Da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Mariana Nicole Inocêncio dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jéssica Araújo Dias Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: DINÂMICAS PSICOSSOCIAIS DO NEO(FASCISMO) À BRASILEIRA: ENTRE VIOLÊNCIAS, ÓDIOS E RESISTÊNCIAS.

Docente orientador: Ricardo Dias de Castro

RESUMO
Em tempos de enfraquecimento e fragilidade de uma infinidade de instituições democráticas e de uma descrença coletiva e pública acerca do Estado 
Democrático de Direito; é possível que reconheçamos a publicização virtual de posturas, ações e pensamentos reacionários a uma série de mudanças 
e avanços progressistas que foram, arduamente, conquistados nos últimos anos. Dentro desse cenário, esse anteprojeto pretende compreender como 
uma atmosfera institucional e estrutural junto a narrativas de alguns grupos e sujeitos reverberam na construção de um projeto de sujeito e de 
sociedade fascista para o Brasil. Paralelamente, intencionamos lançar luz aos processos individuais, coletivos e políticos que se mobilizam contra as 
posições fascistas, em direção a garantia e a consolidação dos pactos democráticos. Compreendo que a Inovação, na interface da Saúde e das 
Humanidades, deve priorizar discussões, debates e reflexões que sejam capazes de investigar, analisar e intervir sobre a realidade latino-brasileira para 
a redução das desigualdades sociais e a garantia de um projeto de sociedade republicano que respeite a ciência, a diversidade e as instituições 
democráticas. Sendo assim, compreendo que a proposta de uma pesquisa sobre o avanço de ideias e práticas (neo)fascistas, no Brasil são importantes 
para que possamos visibilizar os discursos e ações que colocam em risco a dignidade e o direito à vida dos brasileiros. Em acordo com o Conselho de 
Ética em Psicologia, precisamos agir de forma crítica e posicionada quando a sociedade é colocada em risco. Os dois primeiros princípios fundamentais 
nos quais o psicólogo sustenta o seu trabalho apontam para I) o respeito e a promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do 
ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e II) promoção da saúde e a qualidade de vida das 
pessoas e das coletividades contribuindo para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. Dito isso, compreender o Brasil contemporâneo e sua guinada autoritária, negacionista, patrimonialista e violenta é primordial para que 
possamos pensar estratégias de combate e resistência ao projeto de degradação da tecitura social da jovem democracia brasileira. É urgente investir 
força, disposição e financiamento para que possamos compreender os fenômenos da ordem do dia do Brasil a partir de campos científicos e aportes 
teóricos compromissados com a transformação da realidade social brasileira.

E-mail: ricardo.castro@estacio.br 

Aluno: Gabriella de Souza Vieira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Willian Henrique Ferreira Prates Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título: DIAGNÓSTICO SOCIAL: A REDE SOCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO À MULHERES VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM BELO HORIZONTE – MG.

Docente orientador: Camila Gabriel Meireles Amorim

RESUMO
A mulher vítima de violência doméstica é estigmatizada pela sociedade e acaba se sujeitando as violências, como se fosse opção dela. Todo este 
estigma vem de uma cultura patriarcal, machista que permeia a sociedade brasileira, apesar da luta feminista em torno da questão, a violência contra 
a mulher continua sendo um grave problema social. Sabe-se que esta mulher é muitas vezes desprezada aos olhos da sociedade que a marginaliza. 
Além de vivenciar o sofrimento físico e psíquico a mulher vivencia uma violação dos direitos humanos. Com a maior divulgação da violência doméstica 
no Brasil, as políticas sociais e públicas, especialmente a partir de 2004, se organizaram para ofertar atendimento e acompanhamentos as mulheres 
que vivenciam situações de violência. Os equipamentos que ofertam tais serviços nos munícipios e em determinados territórios conformam uma rede 
de proteção social formal, e buscam ofertar atendimento e acompanhamento às vítimas, tendo em vista as demandas trazidas por estas, sejam elas de 
cunho financeiro, de acesso à direitos sociais, de acompanhamento emocional, entre outros. Conhecer essa rede de serviços, é primordial para o 
trabalho do assistente social, no que concerne o acesso aos direitos sociais destas mulheres. Portanto, conhecer detalhadamente o que cada um dos 
serviços específicos oferta para as mulheres vítimas de violência é crucial para efetivar direitos e romper com o ciclo de violência. Sendo assim, o 
objetivo desta pesquisa é compreender a organização dos serviços voltados ao atendimento de mulheres vítimas de violência no munícipio de Belo 
Horizonte, dando especial ênfase aos serviços existentes na região de Venda Nova, onde está localizado o Centro Universitário Estácio de Belo 
Horizonte e o curso de Serviço Social. Metodologicamente será realizado inicialmente um mapeamento dos serviços, bem como, será realizada busca 
por informações relativas as atividades ofertadas por cada serviço mapeado. Os dados levantados serão debatidos com a orientadora e as acadêmicas 
pesquisadoras do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Serviço Social (LAPES).

E-mail: camila.amorim@estacio.br

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: Greicimar Aparecida Bastos Ferreira Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.935/19, NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

Docente orientador: Simone Gomes da Silva de Castro

RESUMO
O presente projeto de pesquisa objetiva analisar o processo de contratação de assistentes sociais, pelo estado de Minas Gerais, nas escolas de 
educação básica e o perfil dos(as) profissionais selecionados. No total serão contratados 230 assistentes sociais, além de 230 psicólogos, para atuarem 
em núcleos distribuídos em vários municípios das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). O processo seletivo se iniciou no primeiro 
trimestre de 2022.  Vale ressaltar que Minas Gerais é o estado pioneiro a regulamentar a Lei 13.935/19, que preconiza sobre tais contratações. 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 as estratégias construídas pelo estado de Minas Gerais, para 
selecionar profissionais com perfil para atuar na área da educação pública básica, já que se apresenta como pioneiro nesse processo. Além disso, se 
faz necessário conhecer os processos de preparação destes profissionais para se ingressarem no campo escolar, por se tratar de um campo de atuação 
que se restringia basicamente nas escolas privadas, através de ações voltadas para concessão de Bolsas e Institutos Federais.  A expectativa que existe 
em torno da contratação de assistentes sociais na educação básica, conforme pesquisa que está sendo realizada de forma voluntária, no Centro 
Universitário Estácio de Belo Horizonte, no período de agosto de 2021 a agosto de 2022, sobre o processo de Mobilização ocorrido nos anos de 2020 e 
2021, para a implementação da Lei 13.935/19 é que os(as) profissionais tenham um perfil que possa 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, documentos emitidos pelo estado sobre o processo de contratação de assistentes sociais, para a 
educação básica, legislações relativas à Política de Educação e a atuação do(a) assistente social na educação e também através de pesquisa 
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quantitativa, por meio de entrevistas realizadas com assistentes sociais selecionados(as), pelo estado de Minas Gerais, para atuarem na educação 
básica, representantes da equipe do processo seletivo, para realização das contratações e representantes das SREs, que receberão os(as) profissionais 
de Serviço Social. As entrevistas objetivam conhecer o processo de contratação dos(as) assistentes sociais, bem como o perfil dos(as) respectivos(as) 
profissionais. Ressalta-se que a pesquisa ocorrerá numa perspectiva de compreender a opinião pública dos(as) entrevistados(as), sem identificação 
dos(as)  participantes. Este estudo se faz relevante, pois os dados construídos poderão contribuir, para que o Conselho Regional de Serviço Social-
CRESS, bem como instituições de ensino, através de projetos de extensão, possam propor atividades formativas, para os(as) novos(as) contratados(as).

Aluno: Bárbara Luiza Jesus Alves da Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Juliana Silva Lamounier Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Fabiana da Silva Pereira Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/IES

Aluno: Eulália Nazaré da Silva Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Ciências da Computação

Título: PREDIÇÃO DE DEFEITOS DE SOFTWARE VÁLIDOS COM TÉCNICAS DE LINGUAGEM NATURAL 

Docente orientador: Bruno Rafael de Oliveira Rodrigues

RESUMO
Durante a manutenção de sistemas, os usuários ou desenvolvedores reportam os defeitos encontrados em um sistema de rastreamento de defeito 
conhecido como Issue Tracking System (IST) ou Bug Tracking System (BTS). Entre os exemplos desses sistemas é possível citar o Jira e o Bugzilla. Esses 
são dois populares ISTs de software livre e utilizados no mercado de desenvolvimento de software.  Ao ser reportado um defeito no IST, o gerente do 
projeto ou um desenvolvedor mais experiente, avalia o defeito e verifica se é de fato um defeito, ou seja, se é um defeito válido ou inválido. Um 
defeito válido é aquele que de fato é um defeito e será consertado, nesse caso, ele após ser consertado por um desenvolvedor, outro membro da 
equipe irá avaliar a correção e posteriormente adicionar a correção em uma versão futura do sistema. Quando um relato de defeito é inválido, ele 
pode ser uma dúvida, uma sugestão, um defeito já relatado anteriormente e que já foi tratado, um defeito que não foi possível de ser reproduzido nos 
ambientes do desenvolvimento ou um defeito que o esforço não vale a pena de ser consertado. Nesses casos, o reporte do defeito precisa ser fechado 
e espera-se que esses defeitos não cheguem a gastar o tempo dos desenvolvedores. Contudo, defeitos que não são serão consertados acabam sendo 
enviados para que os desenvolvedores atuem nele. Com isso, geram-se gastos devido ao tempo que o desenvolvedor levará para entender e tentar 
resolver um defeito que posteriormente chegará à conclusão que não é um defeito que será consertado. Para resolver esse problema, técnicas de 
aprendizado de máquina estão sendo usados para classificar os defeitos como válidos e inválidos. Nesse sentido, é verificado que as técnicas de 
processamento de linguagem natural (Natural Language Processing – NLP) têm sido propostas nesta e em outras áreas da Engenharia de Software, 
apresentando resultados interessantes. As técnicas de NLP estão sendo evoluídas e presentes no cotidiano das pessoas para resolver problemas de 
pesquisa, como no site de pesquisa do Google, Bing e devido à necessidade de buscas por voz em sistemas como nos aplicativos Alexa, Google 
Assistente, Siri e outros. Uma das aplicações da NLP, é análise de sentimentos, no qual, a máquina infere se um determinado comentário escrito em 
um site, rede social ou post de um consumidor ou usuário está sendo um comentário positivo ou negativo. Com essas avaliações de positivo e 
negativo, extraídas do texto dos comentários dos usuários, a empresa ou organização pode tomar decisões estratégicas de melhoria do produto, por 
exemplo.  Assim, neste trabalho, pretende avaliar técnicas NLP para classificar de defeitos válidos ou inválidos e evite que o desenvolvedor gaste 
tempo em uma tarefa que não será realizada.

E-mail: bruno.rafael@estacio.br

Aluno: João Bernardino Roque e Silva Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Wesley Henrique Araújo Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: George Teotônio Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Deivid Oliveira Prates Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
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Gestão

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título: GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO EM RELATÓRIOS CORPORATIVOS DE COMPANHIAS BRASILEIRAS COM USO DE RECURSOS GRÁFICOS

Docente orientador: Keylla Dennyse Celestino Da Silva

RESUMO
O aumento no uso de recursos gráficos em relatórios corporativos combinado à possibilidade da utilização oportunística desses recursos proporcionou 
um campo de pesquisa considerado ainda recente na literatura. Apesar do uso de recursos visuais, de maneira geral, contribuírem para compreensão 
e melhor apresentação da informação divulgada, eles também podem ser empregados de modo a manipular ou distorcer a imagem da entidade de 
maneira favorável, o que é chamado na literatura de Gerenciamento de Impressão. No caso do GI com o uso de recursos gráficos, essa prática se dá 
através do uso de seletividade, distorção de medidas e realce de apresentação. Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar os recursos 
gráficos apresentados nos Relatórios da Administração companhias brasileiras listadas na B3 durante os anos de 2001 a 2021 e, verificar se há indícios 
de gerenciamento de impressão na forma de seletividade, realce de apresentação ou distorção de medidas. Para isso os relatórios da administração 
das companhias abertas brasileiras divulgados anualmente e publicados no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, serão analisados 
individualmente para a identificação e classificação manual de todos os gráficos apresentados. Para testar o gerenciamento de impressão, será 
utilizado o teste não paramétrico do Qui-quadrado de Pearson, com a finalidade de verificar a relação do uso de gráficos e o realce de apresentação 
com o desempenho reportado pelas empresas. Para a análise da distorção de medidas fisicas dos gráficos, será utilizado o Índice de Discrepância 
Gráfica (Graph Discrepancy Index – GDI), testando-se a sua relação com o emprego de variáveis financeiras-chave. Espera-se que esse trabalho 
contribua com o avanço da literatura na área de gerenciamento de impressão com o uso de recursos visuais no contexto acadêmico brasileiro, uma 
vez que é ainda é um assunto recente e pouco discutido, e que a nível macro, fomente a discussão do uso de relatórios corporativos em países 
emergentes como o Brasil. Além disso, os resultados podem sinalizar aos reguladores a necessidade de normatização no que se refere à elaboração 
desses relatórios, e espera-se ainda que análise do uso de gráficos nos RAS possa ser útil para o usuário da informação durante o processo de tomada 
de decisão.

E-mail: silva.keylla@estacio.br

Aluno: Emanoel Silva Gomes Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ana Beatriz Pereira De Abreu Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paloma Carvalho Alves Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES
Aluno: Rodrigo De Sousa Nunes Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: IMAGINAÇÃO, DEFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO NA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL DE L. S. VIGOTSKI: QUAIS RECURSOS CRIADORES SÃO 
MOBILIZADOS NO BRINCAR DE FAZ DE CONTA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?

Docente orientador: Fabrício Santos Dias De Abreu

RESUMO
Ao longo da produção intelectual de L. S. Vigotski (1896-1934), a imaginação é entendida como parte central do sistema psicológico complexo dos 
seres humanos. O aprofundamento da ideia de funcionamento sistêmico das funções psicológicas superiores, articulado à deficiência, é uma 
problemática que está no cerne da Teoria Histórico-Cultural e dos debates contemporâneos que envolvem a educação e a psicologia. E, no campo do 
funcionamento imaginativo - dentre as múltiplas atividades que envolvem a atividade criadora na ontogênese -, o brincar parece-nos campo fértil de 
investigação para dar visibilidade a essas intrincadas relações. Nesta pesquisa, indagamos: o que caracteriza o brincar das crianças com deficiência 
intelectual? Para responder a essas indagações, analisaremos o brincar de crianças com deficiência intelectual, em idade pré-escolar (3-6 anos), 
partindo da análise microgenética de episódios de faz de conta (brincar de papéis sociais) ocorridos em escolas públicas do Distrito Federal (Brasil). 
Nossa proposta é analisar: 1) a assunção e obediência às regras sociais na composição dos papéis representados; 2) o uso criador e substitutivo dos 
objetos de apoio (objetos pivô) durante a brincadeira; e 3) a participação dos recursos corporais e expressivos na composição da situação imaginária. 
Por meio desse recorte metodológico intentamos verificar a elaboração das crianças com deficiência intelectual no que tange à: a) representação de 
personagens assumidos durante a brincadeira; b) transgressão das imposições perceptivas dos objetos e; c) criação de cenários lúdicos imaginados. 
Essa pesquisa visa apontar para as possibilidades e potencialidades do desenvolvimento criador das crianças com deficiência intelectual a partir da 
composição dos dados em três contextos observados no cotidianos das escolas públicas do Distrito Federal: 1) brincar livre em salas de aulas 
inclusivas; 2) brincar livre em salas de aula de classe especial (onde há apenas alunos com diagnóstico de deficiência intelectual) e 3) brincar 
direcionado em oficinas do brincar realizadas com alunos com deficiência intelectual.

E-mail: fabricio.dias@estacio.br

Aluno: Iara Martins Da Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Luis Filipe De Sousa Feitosa Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Guilherme Castro Campos E Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, INGREDIENTES E CUSTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES VOLTADOS PARA A ESTÉTICA 
COMERCIALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL.

Docente orientador: Bernardo Romão de Lima

RESUMO
Atualmente verifica-se o aumento da preocupação com o corpo, seja por motivos de autoimagem, puramente estéticos, ou por motivações 
relacionadas à saúde. Nesse sentido, a ciência da nutrição é muito utilizada visto que a sinergia entre a composição corporal e os alimentos e 
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nutrientes ingeridos, pode contribuir para obtenção de resultados nesse aspecto. De forma suplementar ao plano dietético, podem ser prescritos 
suplementos alimentares com nutrientes e compostos bioativos. Ainda, apesar da prescrição destes suplementos compor parte da profissão e atuação 
do nutricionista, esta prática não se caracteriza como privativa da profissão e ainda a comercialização destes suplementos é livre e independe de 
prescrições. Nesse sentido, destaca-se a automedicação tal como a influência de estratégias de marketing com o objetivo de favorecer a venda destes 
suplementos alimentares. Ainda, existe uma lacuna acerca da quantidade de nutrientes presentes nestes produtos, o custo dele e quais ingredientes 
são utilizados na formulação destes, assim, o objetivo desde trabalho é analisar a composição nutricional, os ingredientes utilizados nas formulações 
de suplementos alimentares voltados para a estética comercializados no Distrito Federal. Trata-se de um estudo exploratório transversal quantitativo 
dividido em três etapas: (i) Mapeamento de amostras; (ii) Coleta e classificação de dados e (iii) Análise estatística. O estudo terá abrangência regional e 
compreenderá os suplementos alimentares voltados para a estética comercializados no Distrito Federal (DF). Serão consideradas as 33 regiões 
administrativas do DF (RA). A partir do mapeamento de dados serão incluídos no estudo aqueles produtos cujos objetivos sejam voltados para: a) 
Crescimento de Unhas e Cabelos, b) Emagrecimento e c) Saúde da Pele. Com base nos dados, serão calculados os valores de média, desvio padrão e 
mediana dos valores nutricionais dos suplementos, tal como os mesmos parâmetros serão calculados em relação ao custo destes produtos. Além 
disso, a frequência dos ingredientes utilizados nos suplementos incluídos será descrita visualmente na forma de mapas de palavras (Wordclouds) onde 
maiores frequências são traduzidas em representações gráficas mais proeminentes. Por fim, a frequência dos ingredientes também será descrita 
utilizando mapas de calor, expressos em percentual acerca da aparição de cada ingrediente em cada categoria pré-determinada.

Aluno: Thabita Simonassi Mendes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Francisca Patrícia Moreira De Queiroz Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nicole Marques Sousa De Araujo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Ciências da Computação

Título: SOFTWARE WEB PARA SIMULAÇÃO DE ROTAS AUTOMOTIVAS EM CIDADES INTELIGENTES.

Docente orientador: Lucas Mauricio Castro E Martins

RESUMO
Justificativa: O constante aumento da população mundial e a sua migração para os ambientes urbanos representam um grande desafio para as 
cidades, visto que estressam a sua capacidade de lidar com o abastecimento energético, a produção de resíduos, a mobilidade das pessoas e 
mercadorias, dentre outras questões. As cidades inteligentes (smart cities) tem mostrado que podem contribuir em diversos aspectos de cidades 
porque agregam conhecimentos, técnicas e ferramentas das engenharias, da computação e da comunicação nas áreas que já lidam com o seu 
planejamento e administração. Cidades inteligentes também apresentam contribuições para a mobilidade urbana, desde a otimização do tempo de 
abertura de semáforos de trânsito até o redesenho do fluxo de veículos. Também se percebe que a computação contribui para a utilização de recursos 
visuais na simulação de cenários e situações proporcionando redução nos custos de estudos das diversas áreas. Objetivo: Disponibilizar um software 
Web para realizar a simulação de rota de trânsito em um ambiente virtual que represente uma cidade inteligente. Além de despertar a curiosidade de 
estudantes, profissionais e cidadãos, esse software pode ajudar as pessoas a entenderem variáveis que impactam na mobilidade urbana porque 
permitirá a construção e visualização de simulação virtual de tráfego, observando a rota realizada autonomamente por um veículo em destaque. 
Metodologia: Deve-se utilizar conhecimentos atuais e comuns à área de tecnologia. No âmbito da engenharia de software, deve-se utilizar 
ferramentas de código livre e metodologias ágeis para gerenciar o projeto e o conhecimento produzido. No âmbito acadêmico, deve-se utilizar a 
pesquisa bibliográfica para revisar o conhecimento acadêmico sobre o assunto, bem como a pesquisa experimental para validar os achados e 
hipóteses.

E-mail: lucas.martins@estacio.br

Aluno: Edison Cesar Neto Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael Souto Da Silva Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/IES
Aluno: Fabricio Silva Ferreira Curso do aluno: Ciências da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: PROTÓTIPO DE APLICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE QUESTÕES E COLETA DE RESPOSTAS VIA INTERNET DE FORMA SEGURA

Docente orientador: Lucas Mauricio Castro E Martins

RESUMO
Justificativa: A interação entre pessoas pela Internet é uma realidade presente e quase indissociável da rotina de grande parte da população brasileira, 
visto que muitas operações cotidianas são realizadas por meio da Internet e suas tecnologias. Por exemplo, operações bancárias, atendimento de 
clientes, comércio eletrônico, ensino-aprendizado e atendimento de entidades governamentais. Uma necessidade mais avançada de interação é a 
garantia de integridade e confidencialidade da entrega do conteúdo. Isso é muito importante, por exemplo, no ensino a distância (EAD). Porém, a 
Internet é um ambiente exposto que necessidade da utilização de diversos recursos para melhorar a segurança das interações, de forma que 
informações e identidades não sejam expostas, acessadas ou alteradas indevidamente. Objetivo: Desenvolver um protótipo de aplicação que utilize 
mecanismo de autenticação e autorização para a distribuição de questões de questionário que será respondido de forma individual pela Internet. 
Metodologia: Deve-se utilizar conhecimentos atuais e comuns à área de tecnologia para a criação de um protótipo de aplicação que permita validar o 
mecanismo de distribuição personalizada de conteúdo de forma segura. No âmbito da engenharia de software, deve-se utilizar ferramentas de código 
livre e metodologias ágeis para gerenciar o projeto e o conhecimento produzido. No âmbito acadêmico, deve-se utilizar a pesquisa bibliográfica para 
revisar o conhecimento acadêmico sobre o assunto, bem como a pesquisa experimental para validar os achados e hipóteses.

E-mail: lucas.martins@estacio.br

Aluno: Allan Bontempo Taveira Siqueira Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO: OS NOVOS PARADÍGMAS DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

Docente orientador: Debora Queiroz Oliveira Feres Ribeiro

RESUMO
O direito relativo aos contratos internacionais vem compreendido no Direito Internacional Privado, onde, por meio a apreciação das regras de 
conexão que conduzem as relações obrigacionais internacionais, acompanha-se o direito categórico, o justaposto aos contratos internacionais. De tal 
modo, idealizando, por exemplo, a suposição em que não se agenda expresso no contrato a vontade das partes de se conter a assentadas regras ou 
ordenamento jurídico. Nasce o imperativo da análise dos elementos de conexão do Direito Internacional Privado relativos a obrigações convencionais, 
uma vez que, estes consistirão como orientadores, isto é, o instrumental do julgador na indigência de auferir equilíbrio e certeza nas relações jurídicas. 
Desta toada: acostar-se à persuasão de que uma dos atributos dos contratos internacionais é a seu atrelamento a um ou inúmeros preceitos jurídicos 
estrangeiros, afora de distintos elementos de estraneidade, tais como a nacionalidade o domicílio, a lex voluntatis , o local da sede (centro de 
principais atividades), e até a competente definição legal. No direito brasileiro, em conformidade com a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), no que tange às obrigações contratuais, a nacionalidade dos contraentes não estabelece um item de conexão, de maneira que 
desta não se situa essencialmente um contato entre ordenamentos jurídicos assinalados. Uma norma do domicílio incide como um meio-termo dentre 
a territorialidade e a nacionalidade que por vezes criticada por autores como Jacob Dolinger a nacionalidade é a que determina invariavelmente a 
aplicação da lex fori. Ele abaliza que: no emprego do preceito, o desprezo a quase oitocentos anos de evolução do Direito Internacional Privado, instrui 
que a Justiça de cada país há de reconhecer, conhecer e aplicar normas jurídicas estrangeiras quando a pessoa, a coisa ou o ato jurídico tiverem maior 
ligação com o direito estrangeiro do que com o sistema jurídico do foro. Contudo, a nacionalidade decide o bom emprego da lei pátria às pessoas, 
quanto ao seu domicílio em país diverso. Por tal princípio é notado um residual histórico que desconhece a nova cultura de que as relações entre 
indivíduos necessitam de sistemas juridicamente mais atuais, adequado e adjunto. Decorrente do advento dos institutos não-estatais no cenário 
internacional, a saber, Direito Internacional Privado que, se preocupa em organizar as normas de cooperação comercial no caso, a Organização 
Mundial do Comercio (OMC) sendo esse incumbido de monitorar e regulamentar o comercio exterior por meio de vários órgãos assim como, o 
cumprimento da política comercial dos países membros, negociando o acesso de novos participantes e conferir as atividades pertinentes com o 
processo de solução de controvérsia. A globalização é, sem dúvida, o fator que realinhou as fronteiras mundiais e, portanto, a interdependência 
dentre os países de modo a refletir igualmente na ampliação dos cursos internacionais de capital, bens e serviços assim como conhecimentos 
culturais, tendo como consequência natural o aumento de contratos internacionais. Por tais motivos o problema do tema se sobrevêm em 
questionamentos acerca do Direito Internacional, de seus paradigmas e fundamentos. Um ponto a ser revisitado é: a uniformização das regras 
comerciais em âmbito internacional ainda é uma estratégia adequada diante ao súbito avanço nas atividades do comércio internacional? As táticas das 
empresas multinacionais representam um fator decisivo, no padrão e na dinâmica dos fluxos de investimento e comércio exterior, pois há uma 
crescente vinculação entre investimento direto estrangeiro e comércio (LACERDA, 2003, p. 5-22). Avaliar-se diante ao colapso paradigmático do 
Direito Internacional Privado (DIPr), que não é mais admissível repousar-se tão-somente naquela clássica vontade estatal, mas que, a procura por seus 
baldrames e discernimento de legitimidade deve ser considerado mais além de como algo extrínseco àquela matéria conveniente. É preciso repensar 
aspectos do Direito Internacional Privado, inclusive ao que se refere as fontes dos contratos comerciais internacional.

E-mail: deboraferes@uol.com.br

Aluno: Damião Ferreira Carlos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ailton Sampaio Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wagner Dutra Pedroso Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE OS SISTEMAS DE MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: ESTADOS UNIDOS, MÉXICO E BRASIL

Docente orientador: Ricardo Feres Ribeiro

RESUMO
A partir das revoluções liberais americanas e francesas, do século XVIII, o mundo ocidental adotou como meio exclusivo para a resolução dos conflitos 
que são gerados na sociedade, a via da distribuição de um processo na justiça, por meio do qual o juiz responde ao demandado pelo 
cidadão/jurisdicionado, proferindo a sentença, acolhendo ou rejeitando suas pretensões. Este fenômeno da judicialização ficou conhecido como 
cultura da sentença até meados do século XX. No início da década 70 do século passado, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Warren 
Earl Burger, apontou para a necessidade da utilização dos processos de negociação e arbitragem. Em 1976 em uma conferência realizada em 
Minnesota nos Estados Unidos, foi deflagrado uma crise na administração da justiça que culminou numa insatisfação do povo americano com o poder 
judiciário, movimento semelhante de descontentamento com a jurisdição, ocorreu no México e no Brasil no final do século XX e início do século XXI. 
Por esta via, que estes países procuraram outros meios de resolução de conflitos oriundos da sociedade que fossem mais adequados do que aquele 
obtido por meio da decisão judicial, fenômeno conhecido como desjudicialização. A cultura da paz na justiça ou um encaminhamento mais eficaz e 
adequado para tratar o conflito pode ser identificado no México a partir dos anos de 1913, pelo projeto de lei de justiça de paz da Cidade do México, 
ao seu turno na Costa Oeste Americana com a fundação da escola de negociação da Universidade de Harvard no final dos anos de 1960 e no Brasil 
com a implementação pelo Conselho Nacional de Justiça da resolução 125 do ano de 2010. Sendo assim, nos países Estados Unidos e México é 
possível verificar que a cada dez conflitos gerados na sociedade, nove são resolvidos por formas mais adequadas que a decisão do Estado por meio da 
sentença, ao passo que no Brasil não chega dois casos resolvidos por meio adequado de tratamento de conflitos em face dos oito restantes decididos 
pelo juiz. Em outras palavras, as taxas americanas e mexicanas no que tange ao tratamento adequado dos seus conflitos é próxima de 90% e no Brasil 
próximas de 13%, apontando por uma disparidade que justifica um estudo aprofundado. O objeto da presente pesquisa é comparar os modelos de 
tratamento adequado de solução de conflitos, bem como as suas implementações nos países, para identificar as diferenças que justificam taxas de 
resoluções de conflitos tão díspares o entre Estados Unidos México e Brasil, no sentido de propor soluções que possam ser aplicadas no tratamento 
adequado de solução de conflitos brasileiro. A metodologia aplicada é do direito comparado entre Brasil. Estados Unidos e México analisando o 
arcabouço legal, Constituição, Leis Federais e Resoluções, a doutrina, a jurisprudência e as estatísticas utilizadas por cada país.

E-mail: ribeiro.ricardo@estacio.br

Aluno: Déborah Miriam De Almeida Queiroz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Maria Barbosa Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: AS IMPLICAÇÕES DO BEM-ESTAR NO AMBIENTE CONSTRUÍDO: O MORAR VERTICAL EM SÃO PAULO – SISTEMATIZAÇÃO INICIAL

Docente orientador: André Eiji Sato

RESUMO
Face ao contexto atual enfrentado pelos impactos causados pela COVID-19 somados aos problemas sociais, econômicos e ambientais previamente 
existentes, a temática de saúde e bem-estar desponta como uma potencialidade a ser discutida dentro das áreas de Arquitetura e Urbanismo. Hoje, é 
inegável reconhecer os grandes impactos sentidos não só na saúde física, mas, sobretudo, na mental. O ambiente construído possui significativa 
influência na saúde e no bem-estar de seus usuários visto que estudos apontam que os seres humanos passam 90% do tempo de suas vidas em 
ambientes fechados. Dessa maneira, a fisicalidade de um ambiente construído pode impactar tanto positivamente quanto negativamente a vida dos 
seres humanos. A partir disso, indaga-se: os espaços do morar humano não deveriam ser os ambientes que mais fornecem bem-estar visto que 
abrigam as atividades humanas mais essenciais e inerentes (como dormir, alimentar-se e refugiar-se)? O conceito de bem-estar é novo e 
multidisciplinar e, por isso, não há ainda um consenso no meio científico tanto em termos conceituais quanto em termos metodológicos. Além disso, 
ressalta-se a lacuna de trabalhos científicos que verse sobre o tema dentro das áreas de Arquitetura e Urbanismo. No entanto, no Brasil o bem-estar é 
vendido como um fator importante para imóveis residenciais de alto padrão. Apesar disso, o bem-estar é um conceito que deveria ser aplicado a todas 
as parcelas da população e não somente ser restrito a um estrato dessa mesma sociedade. Com isso posto, o objeto deste projeto de pesquisa é o 
bem-estar das habitações verticais na cidade de São Paulo. A partir disso, coloca-se aqui o objetivo principal: a partir de desenhos arquitetônicos, 
investiga-se fisicalidades dentro de dois tipos de espaços do morar: os espaços verticais de médio e alto padrão e aqueles dentro de programa sociais, 
como o Minha Casa, Minha Vida e as Habitações de Interesse Social. Essa investigação se dará a partir de uma análise das áreas dedicadas a cada 
tipologia de uso (íntimo, social, serviço e circulação) e subentende-se que essas áreas possam influenciar na percepção e vivência do bem-estar de 
seus usuários. Para tanto, serão pegos estudos de caso que estejam localizados em São Paulo e que datam a partir de 2010, justificando-se a escolha 
pelo fato de que a temática de bem-estar no ambiente construído vem ganhando forças a partir desse período. Serão feitas análises das fisicalidades 
desses ambientes que, então, serão cruzadas comparativamente para verificar se há uma certa tendência de “X” m² para cada tipologia do morar 
vertical. Ao final, espera-se, assim, fomentar o conhecimento científico da área de Arquitetura e Urbanismo na temática do bem-estar, que é ainda 
recente e pouco explorada, principalmente atrelada às habitações verticais. Por esse motivo, destaca-se aqui que este presente projeto de pesquisa é 
a primeira etapa de projetos de pesquisas futuros, visto que os resultados obtidos aqui fomentarão correlações futuras com a percepção de bem-estar 
dos usuários dentro de habitações verticais da Região Metropolitana de São Paulo.

E-mail: andre.eijisato@professores.estacio.br

Aluno: Adriana Bonini De Freitas Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Flavio Anastácio Sant’Anna Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PROJETO DE NORMATIZAÇÃO DE IMÓVEL DE USO COLETIVO PARA IDOSOS: ÁREAS DE USO COMUM

Docente orientador: Nathália Mara Lorenzetti Lima

RESUMO
Falar sobre o mercado imobiliário de uso coletivo para a população com sessenta anos ou mais não pode ser isolado do conjunto das análises 
mercadológicas da atualidade. A tendência de mercados customizados não é um modismo, fruto de vontades efêmeras, mas é sim uma necessidade 
que a população requer para ter uma melhor qualidade de vida nessa faixa etária e, para entender melhor esse mercado específico, é necessário 
compreender as necessidades especiais requeridas e exigidas em imóveis para tal público. Não seria somente um bom negócio, mas sim uma exigência 
da sociedade brasileira, prevendo o modelo de crescimento da população acima de sessenta anos, que tende a um crescimento significativo ano após 
ano. Além dessa compreensão de mercado, o envelhecimento populacional é uma realidade que já vem acometendo o mundo de forma generalizada. 
Alguns países mais desenvolvidos, já possuem uma porcentagem significativa de população acima dos 60 anos e, consequentemente, possuem 
necessidades específicas, o que inclui, os espaços físicos dos imóveis. Essas necessidades visam as mudanças que aparecem com o avanço da idade, 
como questões relacionadas aos sentidos, mobilidade, entre outras que serão abordadas na pesquisa. São essas alterações nas percepções e na 
mobilidade que ocasionam grande parte de quedas e acidentes e é justamente a fim de minimizar esses riscos que essa pesquisa visa atuar. Sendo 
assim, essa pesquisa desenvolverá normas para atender à demandas dessa população tendo em vista as especificidades desse público, considerando 
não apenas as normativas existentes mas também garantindo a minimização de riscos e exposições a situações de perigos, evitando, minimizando ou 
acabando com que os usuários sofram quedas ou demais acidentes nos ambientes desse tipo de imóvel. Para isso, essa pesquisa prevê o 
entendimento dos tipos de acidentes que acometem a população com sessenta anos ou mais nos ambientes de lazer internos e externos, áreas de 
refeições, áreas de fisioterapia e exercícios físicos e, a partir disso, entender como os acidentes ocorrem para que possam aplicar a metodologia do 
sistema APPCC (Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), que se baseia em entender as etapas para conseguir prever riscos e 
acidentes. Com isso, essa pesquisa irá criar normas para auxiliar a produção de novas construções de imóveis de uso residencial coletivo para a 
população com sessenta anos ou mais para ser usufruído com mais segurança e conforto.

E-mail: lima.nathalia@estacio.br

Aluno: Fabrícia Dos Reis Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kailane Meneses De Sousa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luana Ferreira Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Guilherme Gomes Martins Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: INVESTIGANDO A EFICIÊNCIA E A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PISOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROVIÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO

Docente orientador: Carlos Eduardo Da Silva Fontoura

RESUMO
Nos últimos anos as mudanças climáticas globais vêm sendo o centro de grandes debates políticos e socioeconômicos devido a tendência alarmante 
de aquecimento da superfície terrestre. Esse aquecimento é causado principalmente pela emissão de dióxido de carbono gerado na queima de 
combustíveis fósseis utilizados na geração de energia. Tal fato, sem precedentes na história da sociedade contemporânea, aponta para a importância 
da pauta sobre a sustentabilidade nos processos de produção de energia. Neste sentido, a geração de energia limpa, renovável e ecologicamente 
correta passou a ser um tema de extrema relevância. Devido a sua importância e complexidade, esse assunto tem mobilizado o interesse de 
pesquisadores nas mais diversas áreas, que vêm contribuindo com a criação de vários métodos para a sua produção, como painéis solares, turbinas de 
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vento, biomassa e mais recentemente o desenvolvimento de pisos inteligentes que geram energia elétrica a partir de energia mecânica. Em paralelo a 
essas inovações, diferentes estudos estão sendo realizadas com o objetivo de avaliar a eficiência e a viabilidade da implementação dessas novas 
tecnologias de produção de energia limpa em escala comercial nas grandes metrópoles do mundo. É exatamente neste contexto que o presente 
projeto se insere, ou seja, na realização de um estudo que visa avaliar as vantagens e desvantagens da instalação de pisos inteligentes que geram 
energia elétrica a partir da energia cinética obtida do movimento dos usuários do sistema de transporte metroviário de São Paulo. O estudo irá avaliar 
tanto a viabilidade econômica de instalação do piso da empresa Pavegen, quanto os aspectos sociais da utilização desse tipo de tecnologia, mais 
especificamente, se existe a possibilidade de que os pisos inteligentes possam ajudar a aumentar a conscientização sobre a sustentabilidade entre os 
usuários do metrô de São Paulo. A metodologia usada será baseada em três etapas. Primeiramente, será realizada uma revisão bibliográfica sobre a 
geração sustentável de energia elétrica com o uso de materiais inteligentes. A seguir, será coletado dados do fluxo de pessoas que transitam 
diariamente nas diversas estações do metrô, do consumo de energia elétrica e das principais características desse consumo. Por fim, iremos estimar 
quantitativamente a viabilidade de implantação do piso da empresa Pavegen nas estações comparando a eficiência da colheita de energia frente a 
vida útil do piso e dos custos de instalação para cada estação do metrô. Trata-se de um tema de grande interesse atual, visto que as cidades da região 
metropolitana de São Paulo abrigam um número crescente de pessoas que utilizam o sistema de transporte público. Esse crescimento demanda a 
adequação das instalações físicas desse sistema para um consumo de energia elétrica racional e sustentável.

Aluno: Cleberson Rodrigues Montalvao Cordeiro Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruno Danillo Alves Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sidnei Dos Santos Salgado Júnior Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título: ANÁLISE DE FALHAS E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS EM LINHAS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS POLIMÉRICOS PARA INDÚSTRIAS 
FARMACÊUTICA E COSMÉTICA

Docente orientador: Daisy Catharina Rodrigues

RESUMO
A palavra “polímero” se origina do grego poli (muitas) e meros (partes); assim, polímeros são constituídos de macromoléculas unitárias conhecidas 
como meros, unidas por ligações covalentes, e que realizam um processo chamado de polimerização, onde a formação de cada tipo de polímero está 
atrelada ao número de meros da cadeia polimérica. São importantes na sociedade devido a sua vasta aplicação, sendo nos dias atuais muito utilizado 
em diversos objetos e utensílios do cotidiano, com produção principalmente a partir de substâncias sintéticas. A utilização comercial desses produtos 
depende de suas propriedades e principalmente de seu custo. O custo de um polímero resulta basicamente de seu processo de polimerização e 
disponibilidade do monômero. Os polímeros podem ser naturais – que ocorrem na natureza, como: borracha, lã, couro, proteínas, polissacarídeos 
(amido, celulose e glicogênio), entre outros – ou sintéticos – que também são conhecidos como artificiais, como: isopor, tintas, pneus, teflon, silicone, 
embalagens plásticas, entre outros. Para o processo de transformação dos polímeros, da matéria-prima ao produto acabado, é necessário a utilização 
de maquinários específicos para esta finalidade. Os principais processos utilizados e respectivos exemplos de bens resultantes são: moldagem por 
injeção (potes com tampas), moldagem por extrusão (filmes e sacolas), moldagem por termoformagem a vácuo (copos e marmita descartável) e 
moldagem rotacional (caixas d’água). Como em todo processo industrial, a moldagem de polímeros está sujeita a falhas, resultando em defeitos nas 
peças plásticas. Alguns elementos que podem causar erros no processamento polimérico são: a matéria-prima, o maquinário, o molde e falhas 
humanas; gerando perdas na produtividade e agilidade, redução da qualidade dos produtos, desperdícios e retrabalhos, além de custos 
desnecessários. O presente projeto tem como objetivo analisar a cadeia produtiva de uma indústria do ramo de embalagens poliméricas, e, a partir 
desses dados, identificar as falhas no processo, propondo um plano para a otimização das linhas de produção. A empresa que é objeto deste estudo 
está localizada na cidade de Barueri – SP, e possui mais de uma década de atuação, sendo especializada no desenvolvimento e na produção de 
embalagens poliméricas. Os produtos são desenvolvidos para atender diferentes nichos mercadológicos, como a indústria farmacêutica, a indústria de 
cosméticos e as indústrias que oferecem serviços voltados a análises laboratoriais. A captação de dados das linhas de produção ocorrerá de forma 
contínua, de maneira presencial em chão de fábrica; em seguida, esses dados serão analisados para a identificação das falhas de processamento. Três 
grandes falhas foram pré-identificadas nesta empresa, sendo elas: o retorno do moído ao processo, o esbranquiçamento do poliestireno (PS) durante 
o processamento, e grande quantidade de material processado como refugo. Desta forma, ao final do projeto, será proposto um plano de ação e 
otimização nas linhas de produção, com foco principal nas três grandes falhas apresentadas.

E-mail: daisy.rodrigues@estacio.br

Aluno: Caio Jaguszewski Da Silva Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Renata Do Socorro Fernandes Ribeiro Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniel Da Conceição Soares Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: IMPLICAÇÕES DO TRABALHO REMOTO PARA A SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Docente orientador: Marina Gomes Coelho De Souza Schwartz

RESUMO
O presente projeto de iniciação cientifica tem por objetivo fomentar a pesquisa e instrumentalizar os alunos com ferramentas e técnicas de pesquisa 
no campo da Psicologia. O cenário imposto pelo surto da doença Covid – 19, classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 
2020, como uma pandemia, trouxe significativos impactos em todas esferas da organização social. A necessidade de isolamento social se impôs e 
aqueles que tiveram a oportunidade, foram orientados a permanecer em casa. O maior número possível de atividades passou a ser realizadas no 
contexto doméstico, e o trabalho, quando plausível, passou a ser executado remotamente. A recente pandemia de Covid-19, tem acelerado processos 
que em outras circunstâncias levariam anos para se desenvolverem e apresenta impactos na vida dos trabalhadores ainda por serem analisados. Neste 
contexto o presente projeto tem por proposta a analise da literatura científica produzida nacional e internacionalmente sobre a Covid-19 e seus 
impactos para a subjetividade dos trabalhadores que precisaram migrar para o trabalho em homeoffice. A metodologia se caracteriza por uma revisão 
de literatura. Será realizada uma busca eletrônica sistemática para o levantamento das publicações relacionados a saúde mental e trabalho remoto. Os 
dados coletados por meio da leitura dos artigos encontrados na revisão de literatura serão analisados, sistematizados e categorizados. Os resultados 
encontrados serão organizados em forma de relatórios, artigos para publicação e divulgação em eventos científicos.  Espera-se desde modo, conhecer 
o estado da arte das pesquisas publicadas nas revistas indexadas nos principais bancos de dados de busca sobre a relação entre trabalho remoto e 
sofrimento psicológico no contexto da pandemia e analisar a relação, segundo dos artigos pesquisados, que se estabelecem entre trabalho remoto no 
contexto da pandemia e saúde mental no trabalho, auxiliando na construção de propostas de intervenção mais adequadas. Além disso, este projeto 
tem por objetivo contribuir para o aprimoramento acadêmico e disseminar a cultura da pesquisa na Universidade Estácio de Sá – Unidade Carapicuíba.

E-mail: psicomarina@gmail.com

Aluno: Mirian Oliveira Rodrigues Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Daniela Joaquim De Oliveira  Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Radiologia

Título: ANÁLISE DE DENSIDADE POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MATERIAIS SUBSTITUTOS PARA TECIDOS DO ANTEBRAÇO E BRAÇO 
HUMANO

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 analisar a densidade por 
tomografia computadorizada de tecidos substitutos do antebraço e braço humano. 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, sinaliza a excelência deste trabalho, 
que será uma ferramenta essencial em relação ao estudo de densidade dos materiais substitutos do antebraço e braço, permitindo a análise de 
imagem com perfeição em relação a densidade. O objetivo do trabalho permite a verificação das densidades dos materiais substitutos já escolhidos 
com padrões químicos associados ao tecido humano, visando o controle de qualidade e a visualização de todas as densidades compreendidas no 
antebraço e braço. A metodologia aplicada exigirá a utilização do tomógrafo, sendo de extrema importância para aquisição da imagem dos materiais 
substitutos. Após este processo as imagens tridimensionais adquiridas pelo tomógrafo em padrão DICOM, serão armazenadas em um notebook do 
qual será padronizado a escola de Hounsfield dos materiais e assim seja possível a comparação com a densidade dos tecidos biológicos já conhecidos.

E-mail: vivaldo.santos@estacio.br

Aluno: Vanderleia Silva De Paulo Rosa Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kawan Vieira Dos Santos Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Andreia Nascimento Da Silva Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO RASTREIO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA

Docente orientador: Carlos Eduardo Da Silva Fontoura

RESUMO
O câncer de mama é um dos tipos de tumores que mais afetam as mulheres no Brasil e possui fatores de risco genéticos, hormonais e ambientais bem 
determinados. 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 e eficiente para o seu rastreio e diagnóstico precoce é a mamografia. No entanto, em algumas situações 
especificas a mamografia tem sua eficácia afetada, dificultando a detecção dos tumores e acarretando muitas vezes um falso diagnóstico. 
Adicionalmente a esses problemas técnicos, de dezembro de 2019 até março de 2021, o mundo foi afetado pela pandemia do coronavírus 2019 
(COVID-19) que causou mais de 115 milhões de casos da doença pelo mundo e mais de 2,5 milhões de mortes. Esse cenário fez com que em abril de 
2020, cerca de metade da população mundial estivesse sob lockdown, com mais de 3,9 bilhões de pessoas em mais de 90 países ou territórios tendo 
que permanecer em casa, conforme solicitado ou ordenado pelos governos locais. Esse cenário teve impactos imediatos nos exames de rastreio e 
diagnóstico de câncer de mama, pois durante este período esses exames ou foram adiados ou evitados, principalmente em pacientes acima de 60 
anos. Apesar das recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), em associação com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (FEBRASGO) e a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), deixarem claro que todos os exames da mama deveriam ser cuidadosamente 
avaliados, inclusive os de rastreamento, a população alvo dos exames por receio de adquirir a COVID-19 não aderiu majoritariamente. Tendo em vista 
as informações mencionadas acima, vemos a necessidade e urgência da realização de estudos que avaliem o quantitativo do público-alvo da 
mamografia que não aderiu ao exame, e que consequências essa baixa adesão teve no rastreio e diagnóstico de câncer no Brasil durante a pandemia. 
É justamente neste contexto que o presente trabalho se insere, ou seja, na realização de um estudo exploratório que visa avaliar o impacto da 
pandemia da COVID-19 no rastreio e no diagnóstico de câncer de mama no Brasil. A metodologia empregada consiste na realização de uma 
comparação entre os dados obtidos de um levantamento da bibliografia publicada, que trata do número de exames de rastreio e diagnóstico do 
câncer de mama esperados para o período e os que efetivamente forma realizados, com os dados publicados pelas principais plataforma do Ministério 
da Saúde com essas estatísticas. Para a revisão bibliográfica, nós concentraremos atenção em artigos em português, publicados em bases indexadas, 
como o Scielo, CBR, LiLACS e em sites como o do Google acadêmico, entre os anos de 2019 a 2022.  As palavras a serem pesquisadas terão foco em 
“câncer de mama”, “diagnóstico do câncer de mama” e “rastreio do câncer de mama”. Para a busca nas plataformas do ministério da Saúde, que 
possuem estatísticas sobre o câncer de mama feminino, nós iremos utilizar o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) e os Registros de 
Câncer de Base Populacional (INCA), entre 2019 a 2022. Trata-se de um estudo de grande interesse atual, pois vai permitir ter um panorama do 
número de exames realizados no Brasil durante o período mais rigoroso de isolamento social da pandemia, além de contrastar os dados de saúde 
pública apresentados pelas plataformas do governo federal com aqueles gerados pela comunidade acadêmica.

E-mail: carlos.fontoura@estacio.br

Aluno: Vanessa Oliveira De Andrade Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jennifer Teixeira Santos Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DE DIREITOS SOCIAIS: PLURALISMO CONSTITUCIONAL E NEOLIBERALISMO

Docente orientador: João Gabriel Conceição Soares

RESUMO
A presente pesquisa objetiva responder à seguinte pergunta-problema: em que medida a universalidade dos direitos sociais trazida na Constituição de 
1988 é efetivada, em pluralismo constitucional, em um contexto neoliberal excludente? Assim, o objeto da presente pesquisa se alinha ao eixo 
“Direitos e Garantias Fundamentais” e busca desenvolver pesquisas para compreender função jurisdicional brasileira em relação aos direitos 
fundamentais de caráter social, que serão estudados a partir da leitura integral dos votos e da jurisprudência temática em comparação com a 
estratégia neoliberal contrária à proteção constitucional multinível em relação a tais direitos sociais. Portanto, teremos como objetivo principal 
analisar a forma com o STF e a Corte Interamericana interpreta os direitos fundamentais de caráter social dentro de um contexto neoliberal, assim 
como estudaremos os argumentos e os fatores da interpretação constitucional que embasam suas decisões O objeto da presente pesquisa se alinha 
ao eixo “Direitos e Garantias Fundamentais e Direitos Humanos” e busca desenvolver pesquisas para compreender função jurisdicional brasileira em 
relação aos direitos fundamentais de caráter social, que serão estudados a partir da leitura integral dos votos e da jurisprudência temática em 
pluralismo constitucional e em comparação com a estratégia neoliberal contrária à universalização proposta pelos direitos sociais de seguridade. O 
projeto de pesquisa se realizará por intermédio de encontros quinzenais com as discentes, sendo desenvolvidos a partir das leituras acima indicadas e 
previamente compartilhadas com as alunas, em que realizaremos reflexão crítica sobre as temáticas, comprometendo-se a cumprir com os deveres de 
orientação dispostos no tópico 3.6 do edital. A pesquisa se justifica, portanto, pela abordagem qualitativa e jurisprudencial, relacionando uma 
discussão de casos que envolvam a garantia de direitos sociais e que foram decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Supremo 
Tribunal Federal, isto dentro de um referencial teórico de pluralismo constitucional e análise crítica neoliberal. Assim, a pesquisa se organizará 
inicialmente através de um estudo dos direitos sociais constantes na Constituição brasileira e, em segundo momento, avançará e analisará a estratégia 
neoliberal, buscando, assim, concretizar um estudo científico capaz de contribuir com a evolução dos direitos humano-fundamentais de caráter social. 
Por fim, analisaremos as jurisprudências a partir do referencial teórico do pluralismo constitucional. Portanto, teremos como objetivo principal 
analisar a forma com o STF e a Corte Interamericana interpreta os direitos fundamentais de caráter social dentro de um contexto neoliberal, assim 
como estudaremos os argumentos e os fatores da interpretação constitucional que embasam suas decisões. Por fim, a metodologia adotada é 
eminentemente teórico-doutrinária para a formação dos conceitos básicos sobre os objetos de pesquisa individualizados nos planos de trabalho e 
para análise dos dados levantados a partir dos relatórios parcial e final. A pesquisa é de abordagem qualitativa, exploratória, estruturada por análise 
bibliográfica, jurisprudencial e documental e o trabalho propõe a reflexão crítica sobre as temáticas acima abordadas, comprometendo-se a cumprir 
com os deveres de orientação dispostos no tópico 3.6 do edital.

E-mail: joaosoares@estacio.br

Aluno: Ísis Beatriz Maciel Freitas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Eshilly Karolinne Ferreira da Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: A UTILIZAÇÃO DO BIM NOS PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL: A PRÁXIS COMO OBJETO DE EXPERIMENTAÇÃO COM OS DISCENTES DA 
FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL

Docente orientador: Simone Cravo da Silva

RESUMO
O BIM – Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção, é compreendido como uma associação de conhecimentos 
tecnológicos e processos que concede aos projetistas retratarem virtualmente as informações necessárias para as tarefas de projetação, construção e 
operação, desde os estágios iniciais do projeto até as fases do ciclo de vida das instalações construídas (EASTMAN et al., 2011). A modelagem 
simboliza o estado da arte da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, empregada ao setor da construção civil e se desenha como um novo 
paradigma, se apropriando de métodos e ferramentas tecnológicas. No entanto, conforme Checcucci (2014), seu emprego ainda é incipiente no Brasil, 
com isso, será necessário que aconteça uma difusão e implantação do BIM por profissionais da área da engenharia. Neste sentido, é viável investir os 
conhecimentos deste conceito nos cursos relacionados à construção civil, mensurando que, a plataforma BIM abrange questões multidisciplinares, 
pleiteando o desenvolvimento de novas metodologias e técnicas de práxis, para ser introduzido aos processos formativos dos acadêmicos 
relacionados com o campo da engenharia. Deste modo, justifica-se adentrar nesta temática que aborda os conceitos e funcionalidade da plataforma 
BIM, com o propósito de ampliar a visão de futuro dos acadêmicos de engenharia civil, direcionado para uma perspectiva de inovação, a partir da 
tecnologia BIM em projeto de obra. Certamente, o aprendizado de competências BIM no decorrer da graduação visará a valorização do mercado, e, 
sua importância enquanto ferramenta de aprendizagem e efetivação de competências, influencia diretamente no processo de projeto, possibilitando a 
interdisciplinaridade (BATISTELLO; BALZAN; PEREIRA, 2019). Considerando o panorama descrito acima, o objetivo desta pesquisa parte do desejo de 
construir e difundir conhecimento sobre BIM no meio acadêmico, conscientizando sua aplicabilidade aos discentes 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 ferramenta em pauta. Metodologicamente, abordaremos esta questão através do desenvolvimento da pesquisas sobre a temática, com quatro 
alunos envolvidos na iniciação cientifica, para isso, será necessário produzir uma investigação minuciosa através de literaturas e artigos específicos que 
apurem informações sobre: analise do BIM, discutindo questões que envolvem a sua adoção, ferramentas e os modelos criados; estudos de softwares 
que usufruem da tecnologia BIM, como, o REVIT; produção de projeto de engenharia gerado na Plataforma BIM; avaliação da percepção do discente 
com relação as interfaces do BIM. Além disso, a investigação recorrerá a pesquisar campo, onde, se procederá sob a forma da aplicabilidade do BIM 
nas aulas de Representação Gráfica no Curso de Engenharia Civil, de modo que, será apreendido os depoimentos dos alunos por entrevista 
previamente elaborada, sobre a tecnologia computacional. À luz dos resultados obtidos, podemos promover no VI Encontro de Pesquisa da ESTÁCIO 
CASTANHAL os conteúdos da práxis, tornando a temática mais clara para o discente, assim como, mais representativa e significativa na formação 
acadêmica do futuro engenheiro.

E-mail: silva.simone@estacio.br
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Aluno: Cisinando Thallis Queiroz Ferreira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luis Sávio Melo da Silva Junior Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniele Fernanda Monteiro Gomes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo do Socorro Costa Cordeiro Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: TENDÊNCIAS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO REMOTO

Docente orientador: Hugo Carlos Machado

RESUMO
A sociedade mundial ainda vive um momento ímpar em sua história, um problema de saúde pública que fez com que toda a população (ou a maioria 
dela) adotasse um novo comportamento, o do isolamento ou confinamento social. Para uma grande parcela do campo da educação, representada 
pela educação realizada de forma presencial, este momento trouxe impactos diretos em relação ao processo de ensino e aprendizagem, isto faz com 
que interessados e estudiosos da área reflitam sobre a didática para um cenário como este. A realidade do ensino remoto no cenário atual foi em sua 
maioria vista como estratégia de caráter emergencial, porém ela abriu os possibilidades para um novo cenário de educação que deve tomar parte do 
ensino por seu caráter flexível e com poucas limitações em relação as distâncias físicas e interacionais de professores e alunos, logo se faz necessário 
que se estude e se estruture de forma cientifico/pedagógico as práticas neste sentido. Baseados, principalmente, nas ideias de Perrenoud (2000) ao 
tratar sobre as competências do professor para este século e de Morin (2007) a respeito de saberes necessários à educação do futuro, este projeto 
possui como objetivo desenvolver contribuições ao pensamento pedagógico/científico em relação a didática aplicável no contexto do ensino remoto 
na educação superior. De forma específica, pretende realizar um levantamento de metodologias e já existentes para este modelo, buscar subsídios 
teóricos para o melhor o entendimento do contexto remoto, analisando o cenário socioeconômico, e ainda, buscar novas soluções didáticas para ele. 
O projeto será desenvolvido, de forma geral, em três grandes etapas, a primeira de ênfase plenamente teórica, buscará solidificação e revisita à base 
já trabalhada, que  será fundamental para o entendimento de todo o processo de pesquisa sobre o contexto da educação por meio do ensino remoto, 
esta é a segunda etapa do projeto, em que os discentes, irão colher dados referentes ao ensino de acordo com suas metas, utilizando para isso a 
pesquisa bibliográfica, aplicação e análise de questionários, entre outros, cada um de forma específica, caminhando para o alcance dos objetivos deste 
projeto, a terceira etapa diz respeito a construção coletiva de um texto com subsídios teóricos e com sugestão de práticas como contribuições ao 
pensamento pedagógico/científico em relação a didática do ensino remoto.

E-mail: silva.hugo@estacio.br

Aluno: Érica Cristina Barros Gomes Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Júlio Cesar Ferreira de Souza Filho Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Karina Magalhães de Mendonça Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: ANÁLISE DA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE DOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.

Docente orientador: Vanessa Novaes Barros

RESUMO
Em dezembro de 2019 a pandemia do COVID-19 tomou conta do Brasil e do mundo. Profissionais da saúde tiveram que se afastar da família, fazer 
turnos dobrados para atender à todos e ainda conviveram de perto com as perdas diárias de familiares e pacientes. Sem dúvida esta situação 
impactou de alguma forma os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente do atendimento aos infectados por COVID-19. Em virtude deste 
acontecimento torna-se necessário avaliar a saúde mental dos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente dos atendimentos durante a 
pandemia do COVID-19, caracterizando os impactos desta pandemia em sua vida social e profissional. Serão entrevistados profissionais da saúde, com 
idade entre 22 e 40 anos. Os profissionais da saúde serão divididos em dois grupos com 50 profissionais em cada grupo: Grupo 1 - profissionais da 
saúde que não atuaram na linha de frente de atendimento a pacientes com COVID-19 e Grupo 2 - profissionais que atuaram na linha de frente do 
COVID19 por pelo menos 2 meses. Ambos os grupos serão submetidos à avaliação da ansiedade (por meio do inventário de ansiedade de Beck) e da 
depressão (por meio do inventário de depressão de Beck) (Cunha, 2001). Neste trabalho espera-se comparar os índices de ansiedade e depressão no 
grupo que atuou na linha de frente em comparação ao grupo que não atuou na linha de frente de atendimento ao COVID-19. Um mapeamento dos 
níveis de ansiedade e depressão nesses profissionais norteará ações de promoção e prevenção da saúde e bem-estar daqueles que cuidam de todos 
nós todos os dias.

E-mail: barros.vanessa@estacio.br

Aluno: Maria Josiane Quintino de Sousa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tatyane Mayara Leal Martins Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriella da Fonseca Pinheiro Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS INFECÇÕES PELA DENGUE ZIKA VÍRUS NO ESTADO DO PARÁ, ANTES E DEPOIS DA COVID-19

Docente orientador: Paula Cristina Rodrigues de Almeida Maués

RESUMO
O aumento do desmatamento e degradação dos recursos naturais, aliado ao processo de urbanização desordenada têm trazido consigo realidades 
difíceis de serem superadas por conta do aparecimento de diversas doenças. As modificações no ambiente provocam desequilíbrio ecológico o qual 
interfere diretamente na tríade ecológica formada entre o homem, o ambiente e o agente de doenças. Isso acontece porque o fornecimento e o tipo 
de recursos são alterados, envolvendo o homem em ciclos naturais que antes ocorriam apenas entre os organismos silvestres. Desde o ano de 2020, a 
população mundial sofre as consequências de uma pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). A identificação do morcego como 
hospedeiro natural do β-coronavírus, o mesmo que foi encontrado em pacientes humanos1, é um triste exemplo das relações desequilibradas entre 
homem e o ambiente. Pelo fato de serem transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti, dengue e Zika têm acometido a população 
urbana em larga escala. A imensa quantidade de depósitos de lixo a céu aberto e o acúmulo de água potável em reservatórios são fatores significativos 
para a ocorrência do vetor no ambiente urbano. Em países subdesenvolvidos como o Brasil, o crescimento urbano desordenado favorece a ocorrência 
de mazelas sociais relacionadas à falta de saneamento básico, afetando diretamente a ecologia do vetor2. O Zika Vírus (ZIKV) e o vírus da dengue 
(DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) pertencem ao gênero Flavivirus, à família Flaviviridae3. São transmitidos por mosquitos do gênero Aedes durante 
o repasto sanguíneo4. Especialmente, a Zika tem ganhado destaque por conta das manifestações clínicas severas e sua rápida disseminação entre os 
países, representando ameaça à saúde mundial5. Por outro lado, a dengue se tornou preocupante pelo número de casos crescentes e hospitalizações 
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6, sendo ambas uma ameaça global e dois problemas de saúde pública que exigem atenção. Especialmente no estado do Pará, onde o saneamento 
básico inexiste na maioria dos 144 municípios, ambas as doenças são bastante comuns. Apesar disso, indicadores socioeconômicos também são 
responsáveis pelo aumento da incidência dos casos de dengue7. No estado do Pará, alguns casos de ZIKV foram relatados, inclusive em gestantes, nos 
diferentes trimestres da gestação8. Também há registros sobre os aspectos clínicos em infecções materno-infantil9. É conhecido que esta doença 
apresenta correlação com a precipitação10 e existem fatores socioeconômicos que influenciam na ocorrência do vetor Aedes11. Sabemos que os 
aspectos epidemiológicos da dengue são bem conhecidos, entretanto para Zika esse conhecimento ainda é insuficiente para o estado do Pará, mesmo 
após o enfrentamento de uma epidemia de Zika no Brasil no ano de 2015. Além disso, com a pandemia do novo coronavírus, várias doenças deixaram 
de ser priorizadas por conta da estratégia emergencial em saúde pública que visou o combate à pandemia, apesar da população continuar sendo 
acometida por outras doenças, além da covid-19. Dengue e Zika são doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória, de acordo com a 
última portaria GM/MS Nº 420, de 2 de março de 2022. De acordo com esta portaria, os casos de ambas as doenças devem ser notificados 
semanalmente. Considerando o exposto e a ameaça que dengue e Zika representam para a população, nosso objetivo é investigar se os casos de 
dengue e Zika continuaram sendo notificados semanalmente, de acordo como determina a lei. Além disso, investigaremos os aspectos 
epidemiológicos das duas doenças antes e depois da pandemia no estado do Pará, para que possamos gerar dados confiáveis que sirvam para orientar 
políticas públicas. Nesse contexto, responderemos à seguinte pergunta: os aspectos epidemiológicos de dengue e Zika sofreram alterações antes e 
depois da covid-19? Para a coleta de dados, consultaremos o banco de dados de Informações de Saúde (TABNET) por meio do acesso à plataforma 
DataSus (DataSus, 2022), em um recorte temporal mínimo a partir do ano de 2016 até o ano atual, para os municípios do estado do Pará. As variáveis 
a serem analisadas são: faixa etária, sexo, distribuição geográfica dos pacientes acometidos por dengue e Zika.

Aluno: Graziela Bernardes Souza Monteiro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nandria de Fátima Lopes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE CASOS DE CÂNCER NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARÁ, BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Docente orientador: Andressa Santa Brígida da Silva

RESUMO
Câncer é uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) que afeta milhares de pessoas no Brasil, anualmente, com altas taxas de mortalidade, e o 
estado do Pará tem uma grande contribuição nesse percentual. Dentre os cânceres mais comuns no estado do Pará, têm-se o câncer de próstata em 
homens adultos e os cânceres de colo de útero e de mama em mulheres adultas, porém os dados disponíveis na literatura são, normalmente da capital
 do estado, Belém. Logo, analisar e comparar os números de casos ocorridos nos últimos 10 anos no município de Castanhal, região metropolitana de 
Belém, faz-se necessário, uma vez que poucos dados existem na literatura científica sobre o diagnóstico situacional da população, além disso 
reforça-se a importância da vigilância epidemiológica como instrumento para tomada decisões junto ao poder público. Neste contexto, esta pesquisa 
tem como objetivo realizar o levantamento retrospectivo dos casos ocorridos dos cânceres de próstata, de mama e de colo do útero, no período de 
2013-2022, e fazer um mapeamento por bairro dos casos confirmados das doenças estudadas no município de Castanhal-Pará. A metodologia a ser 
utilizada é a pesquisa quantitativa de corte transversal, descritiva que utilizará variáveis quantitativas para o levantamento de dados sobre o objeto 
que se pretende estudar. Os dados utilizados no projeto serão obtidos junto à Plataforma Datasus, uma plataforma de domínio público do Ministério 
da Saúde, logo, não havendo necessidade de submissão ao Comitê de Ética em pesquisa (RE 510/2016) e para confecção dos mapas será utilizado o 
Software gratuito QGIS. Para a coleta de dados será utilizado um questionário semiestruturado o qual será composto de informações 
sociodemográficas bem como referentes às condições de saúde. Para a análise dos dados, pretende-se utilizar o Software Bioestat versão 5.3. Desta 
forma, este estudo visa contribuir e gerar reflexões sobre a comunidade em geral do município de Castanhal/PA e, com os dados obtidos, espera-se 
criar estratégias que visem contribuir com a melhoria dos serviços de epidemiologia junto à Vigilância em Saúde Local.
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Aluno: Talyta Espindola Martins Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jaime Fernandes de Menezes Neto Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carla Costa De Farias Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS VS METODOLOGIAS TRADICIONAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA SAÚDE EM DIFERENTES REALIDADES SOCIOECONÔMICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA: A METODOLOGIA ATIVA É 
PARA TODOS?

Docente orientador: Vanessa Novaes Barros

RESUMO
As metodologias ativas de ensino adotam diversos princípios como o aluno como centro do processo de aprendizagem, autonomia do aluno, 
problematização da realidade e reflexão a partir da aplicação dos conteúdos aprendidos à realidade, trabalho em equipe favorecendo interação entre 
os alunos, inovação e professor mediador. Levando em consideração que as premissas utilizadas nas metodologias ativas implementadas na região 
amazônica foram criadas no exterior, em países onde a educação básica é de qualidade, onde o acesso à internet e as condições para 
desenvolvimento dos estudantes são garantidos para todos, e a realidade socioeconômica da população são diferenciadas, devemos investigar de que 
forma esses fatores podem influenciar no desenvolvimento de metodologias ativas nos ensinos superior públicos e privados amazônicos. Desta forma, 
este projeto busca comparar a eficácia do uso de metodologias ativas com metodologias tradicionais de ensino em alunos de graduação da área da 
saúde em instituições públicas e privadas da Amazônia e em diferentes situações socioeconômicas. Os alunos preencherão um formulário sobre 
aspectos socioeconômicos e serão aleatoriamente (por meio de sorteio) divididos em 2 grupos (75 alunos em cada grupo): Grupo 1 - Alunos que 
participarão de uma aula tradicional de fisiologia do sistema nervoso; Grupo 2 – Alunos que serão submetidos ao método da aprendizagem baseada 
em problemas utilizando caso clínico de fisiologia do sistema nervoso. Em ambos os grupos os alunos farão a prova imediatamente após o término da 
metodologia implementada (seja ela ativa ou tradicional) a fim de equalizar as circunstâncias e promover maior fidedignidade do conhecimento 
adquirido pelos alunos. A prova será individual e nenhum aluno (tanto do grupo 1 quanto do grupo 2) poderá consultar qualquer tipo de material. Com 
isso, espera-se verificar com qual método houve melhor assimilação do conteúdo contrapondo alguns aspectos socioeconômicos como: rendimento 
familiar mensal, ensino básico público ou privado e facilidade de acesso a internet. Espera-se que os impactos socioeconômicos da região ofereçam 
algum tipo de impacto da eficácia dos métodos ativos e ensino aprendizagem e que possivelmente as metodologias ativas criadas no exterior devam 
ser adaptadas à realidade e necessidade da região amazônica.
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Aluno: Fernanda Travassos Cancela da Hungria Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Stefany Ferreira de Lima Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: AÇÕES EDUCATIVAS COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA TRANSMISSÃO ORAL DA DOENÇA DE CHAGAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 

ESTÁCIO CASTANHAL



MUNICÍPIO DE INHANGAPI, ESTADO DO PARÁ

Docente orientador: Rossela Damasceno Caldeira 

RESUMO
A tripanossomíase americana ou doença de Chagas é uma antropozoonose que tem como agente etiológico o Trypanosoma cruzi, um protozoário 
flagelado da família Trypanosomatidae. O presente projeto tem como objetivo a realização de ações educativas como medida preventiva para a 
transmissão oral da doença de Chagas em Comunidades Quilombolas do município de Inhangapi, do estado do Pará. A pesquisa será desenvolvida nas 
Comunidades Quilombolas do Petimandeua e Itaboca, onde o consumo e extrativismo do açaí são práticas rotineiras. Serão realizadas atividades 
educativas em escolas, associação de moradores e nas residências dos moradores das comunidades. Também será realizada uma coleta de dados 
socioeconômicos através da aplicação de questionários estruturados com os moradores das comunidades. Os dados coletados abordarão sobre o 
conhecimento dos entrevistados sobre a doença de chagas, os métodos de higienização utilizados para o açaí e informações sócio-econômicas e 
culturais, a fim de compreender relação destes dados com os aspectos epidemiológicos relacionados à transmissão da doença de chagas nas 
comunidades e região. Ações educativas voltadas para transmissão oral de doença de Chagas são relevantes para salientar as medidas preventivas e 
boas práticas de higienização do açaí, que é muito consumido nas Comunidades quilombolas e em todo o estado do Pará.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UM OLHAR SOBRE A REDE DE APOIO E AS ESTRATÉGIAS

Docente orientador: Eveline Lima de Castro

RESUMO
A violência contra a mulher é fruto de uma cultura familiar patriarcal ainda persistente na sociedade atual, estando na pauta das discussões mais 
contundentes da sociedade, sendo inconteste que o tratamento do tema não pode se restringir à questão do amparo jurídico e policial, por se 
tratarem de intervenções insuficientes para que se possa atingir a causa do problema e gerar efetivo impacto para sua solução. As agressões à mulher 
no âmbito doméstico podem ser de ordem física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, sendo necessário traçar estratégias de fortalecimento para 
que, por meio de sua rede de apoio, a mulher possa ser empoderada para enfrentar os revezes da violência a que é submetida. A legislação tem 
avançado nesta proteção, a exemplo da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2016), que cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar. O enfrentamento da situação de violência requer, além de uma atenção da rede de apoio primária e secundária da mulher, uma 
atuação articulada entre instituições e serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias 
efetivas de prevenção e políticas que estimulem o empoderamento e a construção da autonomia da mulher, resgatem seus direitos humanos, 
garantam sua assistência qualificada e a responsabilização dos agressores. Cabe, portanto, a análise da rede de apoio como estratégia de 
fortalecimento da mulher vítima de violência doméstica, verificando se sua atuação é incisiva o suficiente para que a mulher enfrente a situação de 
violência. Este estudo objetiva: a) identificar as facetas das violências contra a mulher no ambiente doméstico; b) examinar as redes de apoio 
primárias e secundárias à mulher e c) analisar as estratégias para o efetivo enfrentamento da violência contra a mulher. Para o estudo do objeto da 
pesquisa será utilizado o método fenomenológico, que busca o significado da experiência, partindo do pressuposto de que a realidade é construída 
socialmente, existindo diversas interpretações e compreensões. A pesquisa apresentará abordagem qualitativa e, do ponto de vista de seus objetivos, 
será exploratória e descritiva, tendo a revisão bibliográfica como técnica da pesquisa.
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: AVALIAÇÃO DOS CUSTOS E TÉCNICAS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM O USO DE RESÍDUOS DE SIDERÚRGICA E DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Docente orientador: David Correia dos Anjos

RESUMO
A construção civil é um indicador de crescimento econômico e social de um país, pois cria empregos, de forma a beneficiar o desenvolvimento da 
população e seu aumento é visto como de grande importância para o Brasil. Porém, diversos estudos demostram o grande impacto ambiental da 
construção civil, devido seu potencial de extração de recursos naturais, sua capacidade de modificar o ambiente, e uma grande geração de resíduo. 
Diversas atividades realizadas pelo homem proporcionam a produção de grandes volumes resíduos, entre esses podem ser citados os resíduos das 
siderúrgicas e os de construção civil. A técnica do reuso de resíduos em obras de pavimentação atendem aos princípios do desenvolvimento 
sustentável. Visto que na construção de uma obra de pavimentação exige o uso de grandes volumes de materiais extraídos de jazidas localizadas na 
natureza, por tanto a substituição desses materiais pela aplicação dos resíduos de siderúrgica e da construção civil atende ao princípio da reciclagem 
que tem como vantagens a economia das reservas naturais, portanto, esses materiais passam de resíduos indesejáveis, a um valioso coproduto, por 
ser utilizado na construção civil. Entretanto, para estimular o desenvolvimento de obras de pavimentação sustentáveis com o uso de resíduos de 
siderúrgicas e da construção civil é observado a importância da realização de estudos voltados para analisar e comparar os aspectos técnicos e de 
custos, como também para o desenvolvimento de recomendações, especificações que gerenciem a aplicação desses resíduos em obras de 
pavimentação. Esse projeto tem como objeto comparar e avaliar a viabilidade técnica e econômica dos resíduos da siderúrgica e de construção civil na 
elaboração das camadas de base, sub-base e reforço do subleito de uma obra de pavimentação. A condução desse projeto será dividida em duas fases. 
A primeira fase será constituída de levantamento bibliográfico sobre as características dos resíduos da siderúrgica e da construção civil que podem ser 
usados em obras de pavimentação, e de visitas em campo às usinas siderúrgicas e de reciclagem de resíduos da construção e construtoras que 
trabalham no ramo da pavimentação urbana, com a finalidade de coletar amostras para realização de ensaios e levantamento de informações para 
analisar os custos dos resíduos. Já a segunda fase será formada pela realização de ensaios das amostras em laboratório, análises e comparação dos 
resultados para avaliar a viabilidade técnica dos resíduos da siderúrgica e de construção civil. O 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 dos resíduos analisados, de maneira correta na construção de pavimentos urbanos e a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 
que permitirá a redução dos espaços destinados para aterros e lixões nas cidades e áreas de armazenamento nas siderúrgicas. O projeto também 
poderá com seus resultados incentivar o uso dos resíduos na execução de obras públicas, já que seu custo é inferior ao do material convencional 
usado na pavimentação de vias públicas, permitindo a redução de custos de obras para a administração pública. Além de poder propiciar o 
treinamento aos estudantes participantes do projeto que podem colocar em prática todo o conhecimento teórico/prático que adquiriram no Centro 
Universitário Estácio do Ceará.
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Título: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS DE BAIXO CUSTO PARA EXECUÇÃO DE PRÁTICAS DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E 
ENGENHARIA HIDRÁULICA

Docente orientador: José Demontier Vieira de Souza Filho

RESUMO
As dificuldades cognitivas impostas pelas disciplinas de Mecânica dos Fluidos e Engenharia Hidráulica exigem a oferta de situações visuais que possam 
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permitir uma excelente relação ensino-aprendizado. Embora se possa expor elementos como a Equação de Bernoulli e a Equação da Continuidade, em 
sala, há condições que precisam de notação prática e isto só se consegue em laboratório. Daí, tais práticas podem ser viabilizadas por meio da 
construção de dispositivos de baixo custo que possam simular as situações visuais mencionadas anteriormente. Atualmente, muito se fala – comenta – 
em Metodologias Ativas de Ensino, logo, quanto maior for a variedade de formas de aprendizado, melhor para o processo de formação do aluno, 
sobretudo em disciplinas que exigem uma maior capacidade de observação como é o caso, por exemplo, de Engenharia Hidráulica. Em relação à 
proposta que se apresenta neste projeto de pesquisa, dar-se o nome dispositivo de baixo custo porque os materiais empregados na construção dele 
podem ser adquiridos com enorme facilidade no mercado, o que justifica os diminutos preços sob aqueles que são vendidos. Atualmente, o 
Laboratório de Hidráulica possui alguns equipamentos, mas nem todos os estes atendem às diversas necessidades práticas que surgem durante a 
explicação de uma aula seja de Mecânica dos Fluidos ou de Engenharia Hidráulica. Sendo assim, têm-se como objetivos a pesquisa e o 
desenvolvimento de dispositivos de baixo custo para a realização de aulas práticas das disciplinas mencionadas anteriormente, bem como criar um 
interesse maior dos alunos pelas mesmas disciplinas. Todo o processo de criação dos dispositivos passa por uma sucessão de etapas que pode ser 
descrita da seguinte forma: (i) modelagem; (ii) desenho; (iii) aquisição de materiais; (iv) montagem; (v) testes. A etapa de modelagem é a construção 
do modelo matemático que vai fazer funcionar o dispositivo que se quer construir, pois cada instrumento possui o seu próprio modelo. A etapa de 
desenho serve para se ter uma visão de como ficará o instrumento após a sua montagem, o que obviamente facilita o próprio processo de montagem. 
A etapa de aquisição é a compra de materiais, sob baixos custos, que irão compor o dispositivo. A etapa de montagem é a união da etapa de desenho 
com a etapa de aquisição de materiais, tendo como resultado o dispositivo montado. A etapa de testes é a validação física do dispositivo após o final 
da montagem e como ele realmente funciona e se este atende à modelagem matemática que lhe deu origem.

Aluno: Felipe Arley Adelino Freitas Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Antônio Bruno Soares Rodrigues Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título: AVANÇOS NO USO DA INTERNET DAS COISAS NO SETOR INDUSTRIAL DO CEARÁ: TOMADA DE DECISÃO E ROBOTIZAÇÃO

Docente orientador: David Correia dos Anjos

RESUMO
O setor industrial cresce de maneira exponencial no mundo, graças a diversas tecnologias que são implantadas constantemente em seus pátios, que 
proporcionam qualidade e uma maior produtividade com redução de riscos. Atualmente no mercado internacional a introdução da visão 
computacional no setor industrial possibilita com muita eficiência o desenvolvimento de processos em larga escala, fazendo o uso máquinas 
robotizadas de forma autônoma através da transmissão de dados por sinal WI-Fi. Portanto, a tecnificação com o uso de redes de internet permite que 
pequenas, médias e grandes empresas possam ter seu gerenciamento on-line, ou seja, possibilita a troca de dados em tempo real, sem ações do 
homem e sem cabeamento. Uso da internet nas atividades, permite a ligação de modo virtual de mecanismos e máquinas de produção de grande 
escala, de forma programada e que possui seu funcionamento de maneira independente e atualizável. Outro grande avanço é o uso da visão 
computacional, incorporado aos robôs industriais o que permite a essas máquinas uma autonomia muito parecida a visão. Desta forma, os robôs 
conseguem identificar objetos e evitar acidentes. Portanto, as empresas buscam compreender como implementar os robôs integrados a internet das 
coisas e saber de que maneira o uso dessa tecnologia pode causar mudanças positivas ou negativas no destino delas. Pois, muitas dessas mudanças 
provocam trocas de processos já realizados de maneira manual ou até robotizados, por pacotes de serviços modernos e ainda mais complexos de 
serem implantados e acompanhados. Ao desenvolvimento ou a criação de novas tecnologias, sempre surge a dúvida e a necessidade de estudar o 
porquê de se fazer o uso dessa tecnologia. No caso, os estudos sobre o uso da internet das coisas, são necessários para saber se a tomada de decisão e 
a robotização, juntos, podem se posicionar de forma positiva para o mercado industrial. Esse projeto terá o objetivo de avaliar os avanços do uso da 
internet das coisas na tomada de decisão e robotização no setor industrial do Ceará. O projeto será conduzido em duas fases. A fase inicial do 
trabalho, será iniciada com a construção de um levantamento bibliográfico que deve tratar as características do uso da internet das coisas implantada 
a tomada de decisões e a robotização com a uso da visão computacional nas indústrias. Ainda na primeira fase será realizado visitas em campo à 
indústrias tecnológicas, com a finalidade de coletar informações, conhecer as necessidades e dificuldades delas no estado do Ceará. Na segunda fase 
do projeto, será constituída do uso da tecnologia da modelagem em laboratório, para apresentar o uso dessa na prática, de como funciona o sistema 
de um robô industrial com visão computacional para detectar objetos e tomar decisões, com a possibilidade de integração a rede wireless, de uma 
empresa na qual trabalharia, com o objetivo de aumento da produtividade. O desenvolvimento desse projeto trará repercussão nos setores 
econômico, ambiental e social, pois, a sua execução no setor industrial permite que a internet das coisas atue na redução de riscos, erros, aumento na 
melhoria do trabalho, gerando maior produtividade por demandar menos tempo de análise e serviços. Além de que, ajudará a incentivar as mudanças 
tecnológicas, gerar facilidades de conexão do 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.

E-mail: david.anjos@estacio.br

Aluno: Mateus Galvão Barroso Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Matheus Alves Martins Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título: ESTUDO DE VIABILIDADE  TÉCNICA DAS REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES EM AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Docente orientador: Edson Brito Junior

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 residencial e predial, gerenciamento do consumo de energia e dos sistemas de 
comunicação, principalmente para as distribuidoras de energia elétrica e seus clientes finais. 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 
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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 finais 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 na automação residencial.

Aluno: Luan de Freitas Holanda Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: ECONOMIA 4.0: A ECONOMIA COMPARTILHADA E OS NOVOS HÁBITOS DE CONSUMO

Docente orientador: Fabíola Gomes Farias

RESUMO
Primeiro foram as locadoras de DVD, depois as redes hoteleiras e agora os taxistas: várias empresas tradicionais foram substituídas por alternativas de 
uma nova economia, em uma perspectiva inovadora que está revolucionando o mundo dos negócios. O sucesso de empresas, como a Airbnb, a Netflix 
e a Uber, não foi construído por acaso; são iniciativas que estão dominando o mercado, porque entenderam e focaram nas principais características 
do nosso momento econômico: o compartilhamento, a experiência e a tecnologia. Apesar do interesse crescente no tema, as pesquisas que envolvem 
a Economia do Compartilhamento são relativamente recentes, uma vez que somente a partir de 2012 foi identificado um aumento contínuo e gradual 
no número de publicações sobre este grande tema. O sistema capitalista começou a ser questionado, principalmente, no que diz respeito aos hábitos 
de consumo desenfreados: é preciso mesmo possuir uma estante completa de livros e CDs, quando posso ter acesso online a aplicativos e streamings 
de música e leitura? É preciso manter um escritório próprio, se posso trabalhar em um espaço compartilhado, dividindo as despesas? Esses 
questionamentos levaram a sociedade a uma mudança de mentalidade, de estilo de vida e de consumo. Assim, desponta no mundo, uma nova forma 
de economia, a economia compartilhada, conceito baseado no compartilhamento de bens e serviços, que busca a redistribuição e o uso racional de 
recursos, a sustentabilidade ambiental e a transformação social, geralmente impulsionada e mediada pela tecnologia. A ideia é substituir o “acumular” 
pelo “dividir”, o que evita o desperdício e ajuda a criar uma consciência ambiental entre os consumidores, onde o mantra é “o importante não é a 
posse, mas o uso”. As empresas que possuem um olhar para o futuro, já começam a considerar esse modelo de negócio como uma forma de inovar e 
se destacar no mercado. Neste projeto, espera-se explorar a economia do compartilhamento à luz da percepção dos novos consumidores: as pessoas 
conhecem todas as formas de negócio da economia do compartilhamento? Aceitam seus termos de uso, baseando-se somente na reputação online? 
Atualmente, o uso é realmente mais importante que a posse? Desta forma, este projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar a percepção do 
consumidor acerca da economia do compartilhamento, apontando o conhecimento existente sobre o tema; os hábitos existentes relacionados à 
economia do compartilhamento e os maiores empecilhos ao seu uso.

E-mail: fariasgfabiola@gmail.com

Aluno: Francisca Natalia Morais Prado Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Deryjane Soares Carneiro Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Antônia Luzilane Machado da Silva Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Título: RESILIÊNCIA E ENFRENTAMENTO DE CRISES: A PANDEMIA, AS PESSOAS E AS EMPRESAS

Docente orientador: Fabíola Gomes Farias

RESUMO
As últimas décadas do século XX trouxeram inúmeras mudanças para a sociedade, de maneira ampla e a nível mundial. A tecnologia expandiu-se e a 
conectividade aproximou nações e pessoas; o mundo entrou em uma nova era de sustentabilidade e novas doenças, como a AIDS, surgiram e 
chocaram gerações com sua mortalidade. As transformações surgiram em todos os sentidos – sociais, culturais, ambientais e no campo da saúde –, 
obrigando o ser humano a moldar-se às circunstâncias, para não se tornar vulnerável a elas e, ao mesmo tempo, cobrando-o um preço excessivo por 
essa adaptação, aqui tratada por resiliência. A resiliência pode ser definida como a habilidade presente em um indivíduo quando este se recupera de 
adversidades e consegue adaptar-se positivamente a situações de tensão. Na psicologia e demais ciências humanas, a resiliência é uma trajetória, um 
processo ou, ainda, um ciclo, podendo ser analisada em dimensões variadas, como a cognitiva, a emocional e a comportamental, levando-se em 
consideração as fases vividas pelo ser humano, sendo uma forma de compreender como pessoas que tinham tudo contra si (risco, adversidade e 
estresse), alcançaram um desenvolvimento positivo. Da capacidade apresentada por um sistema de suportar choques e manter sua identidade, 
passando a ser vista como um conjunto de processos sociais e psíquicos que fazem o indivíduo levar uma vida normal em meio a um sistema anormal, 
até a capacidade de adaptação que possuem as organizações, ao longo das décadas, a resiliência foi tomando diversas formas e permeando várias 
áreas de conhecimento. Apesar da pluralidade de sentidos, seria possível, portanto, sintetizar a resiliência como a capacidade de um indivíduo, 
sociedade, ambiente ou uma organização recuperar-se de adversidades inesperadas, adaptando-se aos diferentes contextos vivenciados. Diante do 
exposto, este projeto de pesquisa possui o objetivo geral de investigar a capacidade de resiliência de pessoas e organizações frente a pandemia de 
COVID-19. Como objetivos específicos, têm-se: analisar o impacto da pandemia de COVID-19 nas pessoas; analisar o impacto da pandemia de COVID-
19 nas organizações; verificar o nível de resiliência nas pessoas e, por fim, verificar o nível de resiliência nas organizações. Pretende-se, dessa forma, 
utilizar o setor educacional e o comércio, ambos terciários, para mensurar suas diferenças e semelhanças.

E-mail: fariasgfabiola@gmail.com

Aluno: Hilquias Santos Leite Martins Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Francisco Yan dos Santos Silva Curso do aluno: Processos Gerenciais Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO DO TRANS-ANETOL SUBMETIDOS À SEPSE POR LIGADURA, PUNÇÃO E PERFURAÇÃO CECAL EM RATOS

Docente orientador: Alana de Freitas Pires

RESUMO
A sepse é uma das principais causas de morte em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo um processo inflamatório grave 
decorrente da invasão de agentes infecciosos (principalmente bactérias), no qual pode se estabelecer a síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
(SIRS), embora não utilizada como definição do quadro séptico, continua sendo importante para a triagem dos pacientes devido ao prejuízo causado 
no hospedeiro. A sepse apresenta elevada taxa de mortalidade apesar dos avanços na medicina para o seu tratamento, isto se dá devido ao 
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diagnóstico tardio e opções terapêuticas limitadas. Os dados da incidência da sepse no Brasil são escassos e, fora dos centros avançados de terapia 
intensiva, é difícil que se haja o real conhecimento de estatísticas a seu respeito, o que se sabe é que a taxa de mortalidade chega a cerca de 60% no 
Brasil e 200.000 mortes/ano nos Estados Unidos. A fisiopatologia da doença se caracteriza por produção excessiva de mediadores inflamatórios, 
ativação de células inflamatórias, disfunção endotelial, desregulação da hemostasia, podendo levar a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas que é 
atenuado em decorrência do desbalanço redox acometido inicialmente por mudanças na função mitocondrial devido ao aumento do estresse 
oxidativo. Assim, se faz necessário o desenvolvimento de novos fármacos com propriedades anti-inflamatória e antioxidante eficazes em minimizar ou 
até reverter os efeitos deletérios associada à sepse. A inflamação pode ser modulada por diversos compostos bioativos como o trans-anetol, uma 
molécula com elevado grau de pureza. Na literatura, estão demonstradas as atividades antimicrobiana, analgésica, antitrombótica, antioxidante, anti-
inflamatória e antiedematogênica, além da ausência de toxicidade sistêmica. O objetivo deste projeto será avaliar o efeito do trans-anetol sobre os 
parâmetros clínicos e inflamatórios da sepse em ratos. Para tanto, ratos Wistar machos serão tratados por via oral (v.o.) com o trans-anetol (1 mg/kg) 
60 min antes ou após a indução da sepse por ligadura, punção e perfuração cecal (CLP). Após 24 horas os animais serão avaliados quanto aos seguintes 
parâmetros da sepse: clínicos (temperatura e glicemia), inflamatórios (migração leucocitária, hipernocicepção mecânica, estresse oxidativo – 
nitrato/nitrito, malonialdeído, glutationa reduzida e mieloperoxidase), hemostáticos (TTPA, TP) e bioquímicos (lactato).

Aluno: Lígia Ellen de Sousa Lima Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DO USO DE FITOTERÁPICOS EM PACIENTES CELÍACOS DIAGNOSTICADOS COM COVID- 19

Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
A doença celíaca (DC) é uma enteropatia crônica genética que tem como característica a atrofia parcial ou total das microvilosidades da mucosa do 
intestino delgado. Os pacientes acometidos com DC possuem restrição à ingestão de glúten, visto que o seu consumo desencadeia uma reação 
inflamatória que agride as microvilosidades intestinais. Em virtude das complicações da doença este público faz uso de diversas classes de 
medicamentos, o que pode tornar mais grave o quadro patológico, pois os medicamentos podem conter glúten e derivados em sua composição na 
forma de excipientes. A COVID-19 é uma infecção que inicialmente se apresenta com um quadro gripal, provocando febre, tosse, dor de garganta. 
Atualmente, em virtude de não ter uma terapia específica para tratar e curar completamente a doença, o manejo clínico utilizado até o momento para 
tratar a doença são de inúmeros medicamentos utilizados em todos os grupos de pessoas, tais como hipertensos, diabéticos e celíacos, incluindo os 
medicamentos genéricos e suplementos. O presente projeto tem como objetivo avaliar a presença de glúten e seus derivados nos medicamentos 
genéricos utilizados pelo paciente celíaco diagnosticado ou não com COVID-19, avaliar os riscos da presença de glúten nesses medicamentos para o 
paciente celíaco, idealizar um site e uma cartilha agregando as informações geradas com as análises supracitadas. Para isso, serão aplicados 
questionários em pacientes celíacos maiores de 18 anos, com diagnóstico de COVID-19 e cadastrados na ACELBRA – Associação dos Celíacos do Brasil. 
A coleta dos dados relacionados à composição dos medicamentos e suplementos utilizados será realizada com a observação visual do bulário 
eletrônico disponibilizada pela Anvisa, para a parte analítica serão realizadas nas amostras de medicamentos utilizados pelo paciente celíaco, onde 
serão analisadas pela técnica de ELISA utilizando anticorpo monoclonal ômega-gliadina, considerada de eleição segundo o Codex Alimentarius 
Commission WHO/FAO. Todas as amostras serão analisadas em duplicata. A terapia farmacológica para o tratamento da COVID-19 de cada Estado do 
Brasil será realizada na Secretária de Saúde de cada Estado no período de agosto a dezembro de 2022. As informações coletadas serão tabuladas pelos 
pesquisadores no Microsoft Office Excel versão 2007. O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob número de parecer 
3.581.929.  Na literatura observa-se uma carência de publicação dessa temática, assim o tema trás características inovadoras que são de fundamental 
ajuda e importância para o paciente celíaco com a elaboração de novas estratégias terapêuticas e protocolos que se adaptem melhor ao paciente 
celíaco, diminuindo a reatividade da doença e minimizando os riscos da terapia medicamentosa nesse público. Ademais, esses resultados trarão, sem 
dúvida, um avanço para o tratamento no manejo da doença celíaca aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas acometidas com essa 
patogênese.

E-mail: karoline.aragao@estacio.br

Aluno: Daiane Aquino da Silva Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ingrid Maria de Araújo Soares Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Danielle Ferreira de Araújo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INVESTIGAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO E DE FATORES FISIOLÓGICOS EM UNIVERSITÁRIOS

Docente orientador: Alana de Freitas Pires

RESUMO
Atualmente muitos estudantes do ensino superior possuem jornadas extensas e cansativas, devido ao fato de que em sua maioria os mesmos 
trabalham, estudam e possuem afazeres pessoais, assim desencadeando irritação, impaciência, desmotivação, queda de produtividade, entre outros 
sintomas. Deve-se reforçar que os estudantes universitários passam por momentos de mudança, desenvolvimento, frustração, crescimento e 
angústias. Assim, o ambiente que contribuiria na edificação do conhecimento de formação profissional se torna, por vezes, o desencadeador de 
distúrbios patológicos. Neste cenário, o presente estudo pretende analisar se a irregularidade do ciclo sono-vigília, devido aos horários e às demandas 
acadêmicas, contribui para aumentar o estado de ansiedade dos alunos e alterar parâmetros fisiológicos dos acadêmicos. Trata-se de um estudo 
transversal, quantitativo, realizado em universitários maiores de 18 anos, regularmente matriculados no curso de nível superior em instituições 
públicas e privadas de ensino superior localizadas na cidade de Fortaleza, Ceará. Os dados serão coletados de setembro de 2022 a setembro de 2023. 
O protocolo de coleta será elaborado na plataforma Google Forms e conterá o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o questionário 
demográfico e acadêmico e o IQSP. Só terão acesso aos instrumentos os participantes que concordaram com o TCLE. Os estudantes que aceitarem 
participar do projeto serão encaminhados a uma sala laboratorial específica, isolada, em que se encontrará apenas o pesquisador para a aferição de 
pressão, peso, altura, circunferência abdominal, medida de glicemia capilar e coleta de sangue para análises hematológicas (triglicerídeos, colesterol, 
glicemia, PCR).

E-mail: alana.pires@estacio.br

Aluno: Maryna Vasconcelos Bastos Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Graziela Rodrigues de Souza Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria de Fátima Ferreira Maciel Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Gislene da Silva Eugênio Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INVESTIGAÇÃO DO PERFIL DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA E A RELAÇÃO ENTRE NEUTRÓFILOS E PLAQUETAS EM MODELO DE PANCREATITE 
AGUDA

Docente orientador: Kaira Emanuella Sales da Silva Leite

RESUMO
A pancreatite aguda (PA) em sua forma grave é caracterizada pelo aparecimento de complicações locais, como necrose e superinfecção, e sistêmicas 
através do desenvolvimento da síndrome de disfunção múltipla de órgãos (SDMO). A literatura mostra que apesar de mais de 200 ensaios clínicos 
randomizados realizados nos últimos 40 anos, não existe qualquer droga específica para o tratamento de PA. A fisiopatologia da PA envolve uma 
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complexa cascata de eventos imunológicos que afetam a progressão dessa doença e dentro deste contexto, vários mediadores inflamatórios pioram o 
prognóstico da doença, podendo influenciar na hemostasia. Anormalidades da coagulação ocorrem na pancreatite aguda e estão relacionadas à sua 
gravidade. A contribuição das plaquetas gerando um desequilíbrio nos eventos hemostáticos na pancreatite aguda, embora extensivamente estudada, 
permanece obscura. Estudos tem descrito que fatores pró-coagulantes estão associados com a falência de órgãos, especialmente o dano pulmonar em 
humanos com PA. Dentro dessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é avaliar a o perfil de coagulação na pancreatite aguda alcóolica em 
camundongos. Metodologia: A pesquisa foi previamente submetida à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFC (nº 6961160522) e após 
aprovação, serão utilizados camundongos Swiss (Mus muscullus), machos, pesando entre 25-30g. A PA experimental alcóolica será induzida por 
injeções intraperitoneais (i.p.) de etanol e Ácido palmitoleico (POA) associado ao etanol. Posteriormente, serão avaliados perfil bioquímico para 
determinação da PA (dosagem de amilase sérica), avaliação de parâmetros inflamatórios no pâncreas e pulmão (dosagem de mieloperoxidase e 
histopatologia), avaliação infiltrado de células no lavado bronco-alveolar (LBA) e posteriormente, avaliação da coagulação e agregação plaquetária na 
PA. Para os Testes da atividade anticoagulante in vitro, serão realizados o teste do tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPa) e tempo de 
protrombina (TP). Para avaliar plaquetas, será feito um plaquetograma e Ensaio de agregação plaquetária in vitro. In vivo, será realizada avaliação da 
tendência hemorrágica. Todos os experimentos que envolvem eventos de coagulação e trombose, serão realizados nos grupos com PA (induzido por 
etanol associado ao POA) e seu respectivo controle (salina e etanol) no tempo de 24 h após a indução. Os resultados serão apresentados como média 
± E.P.M (erro padrão da média) e a análise estatística realizada com o auxílio do Software GraphPad Prisma. Diferenças estatísticas significativas serão 
avaliadas por análise de variância (ANOVA) seguido de teste corretivo de Bonferroni. Os escores histológicos serão avaliados pelo teste não-
paramétrico de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de múltiplas comparações de Dunns. Para todos os testes serão considerados significativos valores 
de p<0,05.

Aluno: Igor Levy Silva Oliveira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O EMPREGO DA TÉCNICA DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA AVALIAÇÃO ANATOMOFISIOLÓGICA DE PESCADOS 
COMERCIALIZADOS NO MERCADO DE PEIXES DE FORTALEZA, CEARÁ

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. Os exames radiológicos são importantes ferramentas para auxiliar o médico veterinário no diagnóstico e na pesquisa 
de várias enfermidades, visto que sua relação custo-benefício o torna a primeira escolha como método complementar de diagnóstico por imagem. A 
ultrassonografia e a radiografia são modalidades de imagem que fazem parte da rotina clínica, enquanto novas técnicas, como a tomografia 
computadorizada (TC), a ressonância magnética (RM) e a Cintilografia na Medicina Nuclear ainda são utilizadas com menor frequência em razão do 
custo e disponibilidade de equipamentos.  Justificativa. O entendimento acerca das bases anatômicas referentes à técnica de ressonância magnética 
representa um desafio aos estudantes da área do diagnóstico por imagem. A utilização das técnicas radiológicas para uso veterinário tem difundido-se 
ao longo dos últimos anos, sendo utilizada na clínica médica de pequenos e grandes animais, no desenvolvimento de pesquisas e manejo de animais 
silvestres. O intuito deste trabalho é investigar os aspectos anatômicos e fisiológicos de pescados adquiridos no mercado de peixes de Fortaleza 
situado na beira-mar, submetidos a escaneamento por  ressonância magnética.  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 pescados submetidos 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 e PRODIVA, 1.5 tesla. A amostragem desta pesquisa 
será composta por imagens de pescados escaneados através do método de ressonância magnética no período de agosto de 2022 à junho de 2023, 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 bases anatômicas das espécies submetidas à técnica de ressonância magnética e correlação com o estudo da fisiologia das 
respectivas espécies.
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Aluno: Lydia Matos de Souza Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carlos André Nojosa Alexandre Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: ANÁLISE DA CAPACIDADE FUNCIONAL E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM ESPAÇO PÚBLICO DE 
LAZER EM FORTALEZA

Docente orientador: Juliana Osório Alves

RESUMO
A prática regular de exercício físico pode tornar a população mais ativa fisicamente. Os benefícios do exercício físico à saúde e prevenção de doenças 
são bastante descritos na literatura. No entanto, quando se trata de sua prática em espaços públicos de lazer, ainda há carência de estudos. Autores 
têm sugerido um aumento no índice de depressão no cenário atual pós pandemia. Nesse sentido, o perfil dos idosos praticantes de atividade física em 
espaços públicos é uma informação importante para profissionais da área da saúde e gestores do esporte e lazer para que ações específicas possam 
ser planejadas e realizadas de maneira eficiente. Assim, o objetivo desta pesquisa será analisar a capacidade funcional e sintomas depressivos de 
participantes de um programa de atividades físicas para idosos em um espaço público de lazer em fortaleza. O estudo realizado será de natureza 
quantitativa e característica descritiva. A pesquisa será realizada em uma praça pública localizada no bairro jockey clube no município de 
Fortaleza–Ceará. Para a coleta dos dados, será aplicado um questionário GDS-15 que se trata de uma versão curta e confiável da Escala Geriátrica de 
Depressão - Geriatric Depression Scale (GDS)., a partir dos 15 itens do GDS, identifica-se o que mais se correlacionam com o diagnóstico de depressão. 
Será aplicado o Mini Mental State Examination (MEEM), elaborado por que se trata de um teste para rastreio de quadros demenciais e avaliação da 
função cognitiva (LOURENÇO; VERAS, 2006). Os dados serão organizados e analisados no Excel® 2010 (Microsoft). A pesquisa terá baixo custo 
garantindo a sua viabilidade econômica. Notebook, cópias e equipamentos de avaliação serão fornecidos pelo professor pesquisador.
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Aluno: Ana Júlia Pereira dos Santos Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ruth Iallen Lima Vasconcelos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: DESENVOLVIMENTO  E  OTIMIZAÇÃO  DE  BARRAS  DE  CEREAIS  ADICIONADAS  DE  ALGA PORPHYRA SPP. E QUINOA

Docente orientador: Andreson Charles de Freitas Silva

RESUMO
A Alga Porphyra, conhecida popularmente como “Alga Nori”, é um alimento fonte de fibras alimentares, proteínas, vitaminas, minerais, e ácidos 
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graxos poli-insaturados que, em conjunto, conferem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e hipoglicêmicas. Já a quinoa (Chenopodium 
quinoa Willd), é considerada um pseudocereal que tem como principal característica a qualidade proteica, e é bastante reconhecida principalmente 
por sua composição nutricional ser superior que a da maioria dos cereais. Com base nisto, a adição desses dois ingredientes na formulação de barra de 
cereais salgada poderá agregar um maior valor nutricional e funcional a esse produto, que vem apresentando um crescente consumo nos últimos 
anos. Assim, objetiva-se elaborar barras de cereais salgadas adicionada da alga Nori em diferentes concentrações (2, 4, 6, 8, 10%) e quinoa (1, 2, 3, 4, e 
5%). Para tanto, será utilizado o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) e serão realizadas as análises físico-químicas (umidade, proteína, 
cinzas, gordura, fibra alimentar, carboidrato e valor calórico), microbiológicas e sensorial. A barra de cereal que apresentar melhor aceitação sensorial 
e melhores características físico-químicas será submetida a um estudo de estabilidade, nos tempos de 0, 30, 60 e 90 dias, onde serão realizadas 
análises microbiológicas, sensorial, e análises de umidade e acidez.

Aluno: João Lucas Alves de Lima Fontenele Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vicente de Paulo Lopes Neto Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mateus Pessoa Almeida Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Francisco Thiago Ferreira Lima Curso do aluno: Ciências Biológicas - Bacharela Situação: PIBIC/Voluntário

Título: IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19, PERMANÊNCIA EM CASA E ISOLAMENTO SOCIAL SOBRE OS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS

Docente orientador: Juliana Osório Alves

RESUMO
A pandemia do novo coronavírus SARS-COV-2 é um dos problemas de saúde pública mais colossais e de longo alcance da história da humanidade. Ficar 
em casa e distanciar-se social são algumas das poucas estratégias disponíveis para conter a disseminação da COVID-19. Desde o início da pandemia do 
novo coronavírus, os idosos foram identificados como o grupo de risco de maior vulnerabilidade para a contaminação e o agravamento dos sintomas 
da doença Covid-19. Isso porque o envelhecimento diminui a capacidade de reação do sistema imunológico, além do acometimento por doenças 
crônicas, mais comuns com o avançar da idade. Sabe-se que o exercício físico de baixo impacto, como caminhada, alongamentos e atividades na água 
desenvolvem flexibilidade, equilíbrio e força muscular nos idosos. Manter-se ativo diminui os riscos de depressão, doenças cardiovasculares, diabetes 
e osteoporose. O Brasil tornou-se recentemente o novo epicentro da pandemia COVID-19, e as consequências do isolamento social sobre a atividade 
física e o comportamento sedentário ainda não estão esclarecidas. Assim o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto da pandemia do 
novo coronavírus, permanência em casa e isolamento social sobre os níveis de atividade física e comportamento sedentário em idosos ex-praticantes 
de exercício físico. 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 100 pessoas, de ambos os sexos, de um grupo de ex-praticantes, que serão convidados nos 
horários de treinamento, no local onde habitualmente realizavam atividade física. Os indivíduos irão assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, e posteriormente será realizada uma anamnese básica.. Ainda, será aferido pressão arterial e glicemia. Será realizada a avaliação 
antropométrica e testes de aptidão física aeróbica e muscular. Os dados obtidos na pesquisa serão organizados e analisados em relação à estatística 
através do software GraphPad Prism 7.0®, para verificar a aproximação dos valores das variáveis antropométricas estudadas no grupo experimental, 
comparando-as com a literatura especializada. A partir dos dados obtidos após a aplicação dos testes e questionário espera-se gerar maiores 
informações científicas sobre o perfil dos idosos ex -praticantes de exercício físico durante a pandemia, identificando o nível da capacidade funcional e 
os principais aspectos correlacionados com uma melhor saúde e qualidade de vida de praticantes de atividade física. Tais informações serão cruciais 
para auxiliar na elaboração de estratégias para a melhoria de vida dessa população.
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Aluno: Felipe Duarte Candeira Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DE IDOSO

Docente orientador: Izaildo Tavares Luna

RESUMO
O envelhecimento constitui-se processo fisiológico, dinâmico e progressivo, causando alterações morfológicas, bioquímicas, funcionais e psíquicas que 
levam a redução das capacidades de adaptação do indivíduo ao meio ambiente. Diante disso, a pesquisa objetiva desenvolver intervenção de 
educação em saúde, com foco em atividades de animação sociocultural direcionadas para a promoção do relacionamento interpessoal, da autoestima 
e do humor positivo de idosos e avaliar os efeitos de intervenção educativa através de animação sociocultural na diminuição de sintomas depressivos 
em idosos. Trata-se de intervenção educativa mediada por atividades de animação sociocultural que será desenvolvida no Lar Francisco de Assis na 
cidade Fortaleza – CE. A população-alvo do estudo serão 270 idosos. A amostra será não aleatória, mas por conveniência, integrando todos os idosos 
atendidos na referida. Adotar-se-á como critérios de inclusão na amostra: idade superior a 60 anos e estar em atendimento na instituição. O critério 
de exclusão recairá sobre os idosos com comprometimento das funções cognitivas e psicomotor ou neuromuscular que dificulte a participação nas 
atividades. As fases do estudo serão: Aplicação da Escala de Depressão Geriátrica e do Instrumento de Sociodemográfico; Implementação da 
intervenção educativa mediada pela Animação Sociocultural; Reaplicação da Escala de Depressão Geriátrica; Aplicação do instrumento de avaliação da 
intervenção educativa. As intervenções educativas serão norteadas por atividades lúdicas. A pesquisa envolve a participação direta de seres humanos. 
Então, o estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Paulo Picanço e aprovada sob o CAAE: 43062820.8.0000.9267. Os dados 
serão digitados, categorizados e estruturado em um banco de dados utilizando a planilha eletrônica do aplicativo Excel® e analisados com recurso do 
programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 18 para Windows.
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Aluno: Lílian Vitória Lima Leal Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: ANALISE DO CONHECIMENTO O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS ENTRE OS ACADÊMICOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARA

Docente orientador: Patricia Quirino Da Costa

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que o Uso Racional de Medicamentos (URM) relaciona-se ao momento em que o paciente recebe o 
medicamento adequado para o seu quadro clínico, na dose certa, por um período adequado e com o menor custo possível para ele e sua comunidade. 
Entretanto, existe uma série de fatores contribuem para o uso irracional de medicamentos, dentre eles, a propaganda de medicamentos nos meios de 
comunicação, compulsão de pacientes por tomar remédios, a diversidade de apresentações farmacêuticas disponíveis e a internet como um recurso 
rápido e fácil para acesso a esses medicamentos. Nessa perspectiva, o uso não racional de medicamentos pode resultar em graves consequências à 
saúde da população, incluindo eventos adversos, resistência microbiana e maiores gastos com serviços de saúde. Dessa forma, o objetivo desse 
estudo é avaliar o conhecimento de acadêmicos do Centro Universitário Estácio do Ceará sobre o uso racional de medicamento, considerando os eixos 
armazenamento, acesso e descarte de medicamentos.Trata-se de estudo quantitativo, descritivo, do tipo transversal. O estudo será desenvolvido no 
Centro Universitário Estácio do Ceará no período de agosto de 2022 a julho de 2023 e consistirá de um questionário aplicado via formulários on-line. 
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As perguntas serão divididas em 4 seções: 1) informações gerais (caracterização sócio-demográfica); 2) armazenamento de medicamentos; 3) descarte 
de medicamentos; e 4) acesso aos medicamentos. Os dados serão apresentados por meio de tabelas e gráficos para melhor compreensão dos 
resultados. Considerando que o uso racional de medicamento faz parte da Politica Nacional de Medicamento, sendo um dos eixos prioritários da 
Politica do Sistema Único de Saúde, e envolve a comunidade. Sendo os acadêmicos profissionais responsáveis pela sua divulgação, é importante 
avaliar o seu conhecimento.

Aluno: Janisclea da costa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniel Lucas Ferreira de Arruda Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Eliara Nepomuceno da Silva Aldegheri Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DE GLÚTEN E SEUS DERIVADOS EM MEDICAMENTOS GENÉRICOS UTILIZADOS PELO PACIENTE CELÍACO DIAGNOSTICADO COM 
COVID-19

Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
A doença celíaca (DC) é uma enteropatia crônica genética que tem como característica a atrofia parcial ou total das microvilosidades da mucosa do 
intestino delgado. Os pacientes acometidos com DC possuem restrição à ingestão de glúten, visto que o seu consumo desencadeia uma reação 
inflamatória que agride as microvilosidades intestinais. Em virtude das complicações da doença este público faz uso de diversas classes de 
medicamentos, o que pode tornar mais grave o quadro patológico, pois os medicamentos podem conter glúten e derivados em sua composição na 
forma de excipientes. A COVID-19 é uma infecção que inicialmente se apresenta com um quadro gripal, provocando febre, tosse, dor de garganta. 
Atualmente, em virtude de não ter uma terapia específica para tratar e curar completamente a doença, o manejo clínico utilizado até o momento para 
tratar a doença são de inúmeros medicamentos utilizados em todos os grupos de pessoas, tais como hipertensos, diabéticos e celíacos, incluindo os 
medicamentos genéricos e suplementos. O presente projeto tem como objetivo avaliar a presença de glúten e seus derivados nos medicamentos 
genéricos utilizados pelo paciente celíaco diagnosticado ou não com COVID-19, avaliar os riscos da presença de glúten nesses medicamentos para o 
paciente celíaco, idealizar um site e uma cartilha agregando as informações geradas com as análises supracitadas. Para isso, serão aplicados 
questionários em pacientes celíacos maiores de 18 anos, com diagnóstico de COVID-19 e cadastrados na ACELBRA – Associação dos Celíacos do Brasil. 
A coleta dos dados relacionados à composição dos medicamentos e suplementos utilizados será realizada com a observação visual do bulário 
eletrônico disponibilizada pela Anvisa, para a parte analítica serão realizadas nas amostras de medicamentos utilizados pelo paciente celíaco, onde 
serão analisadas pela técnica de ELISA utilizando anticorpo monoclonal ômega-gliadina, considerada de eleição segundo o Codex Alimentarius 
Commission WHO/FAO. Todas as amostras serão analisadas em duplicata. A terapia farmacológica para o tratamento da COVID-19 de cada Estado do 
Brasil será realizada na Secretária de Saúde de cada Estado no período de agosto a dezembro de 2022. As informações coletadas serão tabuladas pelos 
pesquisadores no Microsoft Office Excel versão 2007. O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob número de parecer 
3.581.929.  Na literatura observa-se uma carência de publicação dessa temática, assim o tema trás características inovadoras que são de fundamental 
ajuda e importância para o paciente celíaco com a elaboração de novas estratégias terapêuticas e protocolos que se adaptem melhor ao paciente 
celíaco, diminuindo a reatividade da doença e minimizando os riscos da terapia medicamentosa nesse público. Ademais, esses resultados trarão, sem 
dúvida, um avanço para o tratamento no manejo da doença celíaca aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas acometidas com essa 
patogênese.
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Aluno: Yasmim Aquino Milhome Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sabrina Falcão Serra Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Júlia Lima Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Dalisson da Silva Vieira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Medicina Veterinária

Título: ANÁLISE HEMATOLÓGICA E BIOQUÍMICA DE MACACOS-PREGO (SAPAJUS LIBIDINOSUS) E SAGUIS-DE-TUFO-BRANCO (CALLITHRIX JACCHUS) 
MANTIDOS NO CETAS/IBAMA – CE

Docente orientador: Ivina Rocha Brito

RESUMO
As espécies de primatas Sapajus libidinosus e Callithrix jacchus, conhecidas como macaco-prego e soin, respectivamente, estão amplamente 
distribuídas no Nordeste do Brasil. É cada vez mais comum a interação desses animais com os seres humanos, acarretando riscos para a saúde de 
ambos. Nesse sentido, é extremamente importante monitorar a saúde desses animais. Uma forma rápida, econômica e pouco invasiva é a utilização 
de testes hematológicos e bioquímicos. Entretanto, os dados presentes na literatura sobre tais parâmetros em primatas não humanos são escassos e 
conflitantes, dificultando o estabelecimento dos padrões de normalidade em indivíduos saudáveis e, consequentemente, a identificação dos 
indivíduos doentes. Dessa forma, tendo em vista a importância zoonótica de avaliar a saúde desses animais, este trabalho tem como objetivo 
determinar os parâmetros hematológicos e bioquímicos de macacos¬-prego e saguis-de-tufo-branco resgatados pelo CETAS/IBAMA - CE, relacionando 
com sexo e idade. Para isso, os animais serão capturados com puçá e contidos fisicamente para a realização da coleta de sangue através de punção 
venosa. As amostras biológicas serão transportadas para o laboratório, processadas e analisadas. A partir dos resultados obtidos, espera-se determinar 
o padrão de normalidade para os parâmetros hematológicos e bioquímicos de macacos-prego e saguis-de-tufo-branco resgatados pelo CETAS/IBAMA 
– CE.
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Aluno: José Leonardo Rodrigues Colares Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Iana Larissa Barbos da Cunha Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INFLUÊNCIA DO ESTRESSE TÉRMICO SOBRE PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE VACAS LEITEIRAS DA RAÇA PARDO-SUÍÇA

Docente orientador: Ivina Rocha Brito

RESUMO
O estresse térmico e caracterizado quando o animal se torna incapaz de dissipar o calor obtido a partir do ambiente e produzido a partir do seu 
próprio metabolismo. Isso provoca uma série de tensões fisiológicas, metabólicas, celulares e moleculares. Vacas com produção leiteira mais elevada 
tendem a sofrer maior estresse térmico, pois geram mais calor em relação às de baixa produção e não o dissipam de modo eficiente. Como 
consequência, ocorre uma redução na sua capacidade produtiva e reprodutiva. Tendo em vista que é cada vez mais comum a criação de vacas 
européias, como a raça pardo-suíça, em regiões tropicais, é de grande relevância compreender as alterações fisiológicas que identifiquem o estresse 
térmico. Assim, o presente projeto tem como objetivo avaliar a temperatura retal de vacas leiteiras pardo-suíças e correlacionar com as taxas de 
concepção após inseminação artificial. Para isso, será realizada a aferição da temperatura retal de 18 vacas leiteiras pardo-suíças, durante cinco dias, 
sendo três aferições por dia. O manejo reprodutivo será realizado através de protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. A concepção será 
confirmada através de ultrassonografia transretal e a taxa de concepção será calculada. Todos os dados serão então organizados em tabelas, para uma 
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análise quantitativa e os valores (média e desvio padrão) serão considerados significativos quando p ≤ 0,05.

Aluno: Lara Nunes de Freitas Penaforte Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ingrid Silva Oliveira Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PROTEÍNA C-REATIVA (PCR) COMO MARCADOR PROGNÓSTICO EM CADELAS COM NEOPLASIAS MAMÁRIAS

Docente orientador: Géssica dos Santos Araújo

RESUMO
As neoplasias mamárias são o tipo de câncer mais comum em cadelas, representando uma porcentagem de 50 a 70% dos tumores relatados, o que 
tem levado 48% das cadelas ao óbito ou submetidas à eutanásia um ano após a intervenção cirúrgica para tratamento da neoplasia de mama, devido à 
recorrência e ao surgimento de metástases. Nesse contexto, a detecção precoce e os tratamentos mais eficazes são recursos essenciais para a redução 
tanto da mortalidade quanto da morbidade decorrente de processos neoplásicos. Dessa forma, o uso de biomarcadores séricos, como a Proteína C 
Reativa (PCR), se mostra uma ferramenta vantajosa no estadiamento e diagnóstico/prognóstico das neoplasias mamárias, apresentando vantagens em 
relação ao exame histopatológico, como redução de custos e maior praticidade de avaliação. A PCR é utilizada na medicina humana como 
biomarcador sérico de diversos tipos de tumor, mas ainda necessita de estudos sobre sua utilização na medicina veterinária. Tendo em vista a alta 
incidência das neoplasias mamárias caninas, ao uso dos biomarcadores séricos na aplicação dessas doenças e a necessidade de ampliar o 
conhecimento acerca da PCR nesse âmbito, esse estudo tem como objetivo investigar os níveis da proteína C Reativa sérica em cadelas e correlacionar 
aos outros fatores prognósticos previamente estabelecidos. Para tanto, serão coletadas amostras de 15 cadelas portadoras de neoplasia mamária, e 
15 cadelas clinicamente saudáveis para análise do soro. Todos os animais envolvidos no estudo passarão por avaliação clínica, triagem prévia, e as 
alocadas no grupo com tumor passarão por mastectomia; durante a qual serão coletadas amostras do tecido neoplásico, do tecido periférico normal e 
dos linfonodos regionais para realização de análise histopatológica. Com isso, será possível comparar as alterações presentes em cadelas de ambos os 
grupos e avaliar o papel da PCR como biomarcador sérico dessa doença. Os dados obtidos serão avaliados estatisticamente com testes de ANOVA e 
Tukey para comparação de resultados entre ambos os grupos, e o teste de Pearson será utilizado para correlacionar os níveis de PCR encontrados em 
cada animal com os parâmetros obtidos na avaliação clínica e histológica.
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA DIETA HIPERLIPÍDICA, DO EXERCÍCIO FÍSICO, DO ANETOL SOBRE AS ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS, BIOQUÍMICAS, 
ELETROFISIOLÓGICAS DO NERVO VAGO CERVICAL EM MODELO ANIMAL COM INDUÇÃO DE DIABETES

Docente orientador: Paloma Katlheen Moura Melo

RESUMO
Atualmente as doenças crônicas não transmissíveis vem crescendo de forma linear e trazendo diversas complicações na saúde da população. Os 
efeitos da diabetes, do consumo de dieta hiperlipídica e exercício físico vêm sendo estudadas por serem consideradas prejudiciais à saúde de humanos 
e roedores, assim, se faz necessário avançar com os estudos experimentais para analisar os seus efeitos que podem ser de forma positiva ou negativa 
na fisiologia corporal do animal.  Por isso o presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos da dieta hiperlipídica, do exercício físico, do anetol 
sobre as alterações histológicas, bioquímicas, eletrofisiológicas do nervo vago cervical em modelo animal com diabetes. A pesquisa será realizada no 
período de agosto de 2022 a julho de 2023 no laboratório de eletrofisiologia da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Serão utilizados animais, com 
alimento e água fornecidos ad libitum, submetidas ao treinamento físico 4 meses cada grupo. Os animais serão distribuídos em 6 grupos. Para isso, 
será necessário utilizar métodos apropriados para avaliar as variáveis do estudo como: histologia, bioquímica, Ganho de peso, eficiência alimentar, 
ingestão alimentar, treinamento físico e Eletrofisiologia: Medidas de condutibilidade – Registro do potencial de ação composto (PAC). 
Complementaremos a investigação eletrofisiológica com técnicas bioquímicas, histológicas e de biologia molecular para verificação de alterações do 
equilíbrio redox, estado inflamatório e estrutural dos tecidos neurais periféricos. Os cuidados com os animais seguirão a legislação vigente e todos os 
procedimentos experimentais foram submetidos ao Comitê de Ética para Uso de Animais Experimentais da Universidade Estadual do Ceará 
(CEUA/UECE), sob número de protocolo 10510522.2021. Os animais serão provenientes do Biotério da Universidade de Campinas (SP) e mantidos no 
Biotério do Instituto Superior de Ciências Biomédicas da UECE. Esperamos com este projeto prover parte importante das condições para o trabalho 
experimental de bolsa de iniciação científica, publicações e apresentações de divulgação científica. Pretendemos que esse estudo forneça as 
informações para montagem de um estudo futuro em pacientes humanos.
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO TRANSTORNO DE DÉFICT DE ATENÇÃO E  HIPERATIVIDADE EM PACIENTES ADULTOS

Docente orientador: Francisca Talitta Muniz Saboya

RESUMO
O TDAH se caracteriza como um transtorno de neurodesenvolvimento, cujos sintomas persistem na vida adulta. A presente pesquisa visa levantar 
dados diagnóstico de TDAH na população adulta na cidade Fortaleza/CE, através do serviço de atendimento da Clínica escola de Psicologia da 
Estácio/CE. Destaca-se que o diagnóstico de TDAH também deve acontecer na vida adulta bem como a análise dos possíveis prejuízos, seja no aspecto 
cognitivo e neuropsicológico, como também comportamentais e seus impactos na vida profissional e interpessoal do sujeito. Para realização do 
estudo, este ocorrerá através do serviço de avaliação psicológica para investigação de TDAH adulto, com público-alvo a partir de 18 anos, à população 
que busca por atendimento no serviço da Clínica escola de Psicologia da Estácio/CE. Para a coleta dos dados, serão utilizados testes psicológicos 
estruturados para investigação de personalidade e afetivo-emocionais como também aspectos cognitivos (atenção, memória e inteligência), e outras 
técnicas para investigação de comportamentos caraterísticos de TDAH – entrevista investigativa e clínica de anamnese, entrevista com a família. Logo, 
este estudo visa levantar dados diagnósticos e também sócio demográficos para população adulta com diagnóstico tardio de TDAH.

E-mail: francisca.saboya@estacio.br
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Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Ciências da Computação

Título: USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ANÁLISE DE IMAGENS PUBLICADAS NAS REDES SOCIAIS: UM ESTUDO DA TEORIA DO 
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COMPORTAMENTO DESLOCADO

Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
A saúde pública, assim como a segurança e a educação, faz parte dos três grandes desafios que o Brasil tem para os próximos anos. As doenças 
psicológicas e do comportamento está presente na nossa sociedade em várias classes sociais, atingindo jovens e suas famílias de forma silenciosa 
através do silêncio, depressão, bullying, pressão psicológica, que através das redes sociais encontram um campo livre e pouco vigiado para proliferar. 
São vários casos de jovens que acabam por cometer atos violentos contra sua saúde e contra sua própria vida. A Inteligência Artificial está em várias 
atividades do nosso dia a dia sem percebermos. É possível usar estes recursos tecnológicos e inovadores para gerar conhecimento tático e estratégico 
para análise, predição e identificação de comportamento depressivo através das imagens e depoimentos postados por jovens em suas redes sociais, 
permitindo assim a antecipação e combate às doenças sociais e da mente. O uso excessivo das redes sociais junto a outros fatores do mundo corrido e 
cibernético, pode acarretar quadros de depressão e de ansiedade patológica. Casos de depressão agravados pela influência das redes sociais são cada 
vez mais comuns nos consultórios de psicologia e psiquiatria, e os sinais são possíveis de observar nas publicações diárias dos jovens.  O objetivo desta 
pesquisa é estudar em profundidade a “Teoria do Comportamento deslocado”, que identifica comportamentos depressivo através da análise das 
imagens e cores das imagens postadas nas redes sociais por jovens. A metodologia de pesquisa utilizada é a aplicada, quando a pesquisa visa um 
benefício direto à comunidade e utilizaremos ainda a pesquisa quantitativa para analisar as imagens geradas nas redes sociais, além da pesquisa 
bibliográfica para dar embasamento aos conceitos e técnicas utilizadas pelos alunos pesquisadores.

E-mail: wellington.aguiar@estacio.br
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ECONOMIA VERDE SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO ADMINISTRATIVO E ECONOMICO

Docente orientador: José Osório do Nascimento Neto 

RESUMO
Sob a perspectiva do Direito Administrativo e Econômico, 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. Dentro desse novo marco regulatório, o regime de investimento externo 
se revela um valioso campo de estudos para temas recorrentes não só desenvolvimento de infraestrutura, mas também de proteção socioambiental. 
Nesse sentido, pergunta-se: o que falta para que estes instrumentos do Direito tenham repercussão positiva tanto para investidores quanto para as 
Instituições democráticas? Os investimentos externos a serem realizados configuram um dos principais pilares do planejamento de uma modelagem 
de infraestrutura e proteção socioambiental. Não há infraestrutura adequada sem investimentos externos, sendo fundamental que a estimativa dos 
valores a serem aportados seja precisa, de maneira a conferir segurança para o projeto a ser desenvolvido. Sem uma base confiável, não há como se 
estabelecer critérios econômicos adequados para uma modelagem setorial, colocando em risco não apenas o projeto, mas, especialmente, a 
atratividade de suas margens. Sabe-se que investimentos externos possuem longo prazo de maturação e são direcionados para ativos com utilização 
especial, o que eleva o risco de perda futura no poder de barganha em negociações com o governo. Essa particularidade é relevante, tendo em vista 
que a presença de significativas economias de escala e escopo implica na necessidade de uma maior atuação regulatória do governo. Neste contexto, 
a estabilidade e confiança no arcabouço político, econômico, financeiro, regulatório e socioambiental reduzem a percepção de risco por parte dos 
interessados nos investimentos externos, podendo estimular uma maior participação não só do setor público, mas também do setor privados em 
diversos projetos de fomento ao desenvolvimento. Do ponto de vista regulatório, procura-se demonstrar 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. 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.
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Aluno: Vagner Dos Santos Ramos Junior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM TEMPERATURA CONTROLADA

Docente orientador: Henrique Marin Van Der Broocke Campos

RESUMO
Vivemos num mundo em que as soluções se tornaram amplamente dependentes de sistemas digitais, devido aos avanços da eletrônica, computação e 
automação, nas últimas décadas, culminando com a chamada Indústria 4.0 e a grande ênfase em simulação, entre outros conceitos (ALMEIDA, 2019). 
Assim sendo, é de suma importância a formação de profissionais aptos a atuarem com sistemas digitais, desde a elaboração de um hardware (sistema 
físico) até o software (um programa de instruções). Desse modo, este trabalho pretende contribuir para a formação de profissionais com capacidade 
de implementar estas soluções, aplicando os conhecimentos em eletrônica, microcontroladores, programação e física, de forma a desenvolver um 
protótipo a ser testado experimentalmente. Como resultado espera-se, inclusive, um potencial produto que poderia ser lançado no mercado. É 
proposto o desenvolvimento de um sistema termoelétrico, isto é, um sistema capaz de converter energia elétrica em um gradiente de temperatura, 
possibilitando aplicações em sistemas de refrigeração de alta precisão e necessidade de controle. Essa tecnologia pode ser aplicada em pequenos 
condicionadores de ar e refrigeradores de volume reduzido. Também há casos de aplicação em refrigeração de circuitos integrados, como por 
exemplo, processadores. Cabe citar também as aplicações relacionadas a indústria farmacêutica, podendo-se citar os medicamentos do tipo 
termolábil, que necessitam que a temperatura máxima seja igual ou inferior a 8 graus celsius (ANVISA, 2019). Estima-se que entre 2014 e 2015 o SUS 
teve que descartar cerca de 16 milhões de reais em medicamentos de alto custo, sendo que os erros no armazenamento foram uma das causas deste 
elevado desperdício (NEXTO, 2021). Desse modo, justifica-se a aplicação proposta no presente trabalho com a finalidade, dentre outras, de 
potencialmente reduzir os desperdícios com medicamentos armazenados de forma inadequada. Desenvolver um protótipo de um sistema refrigerado 
contendo o monitoramento e o controle da temperatura, utilizando uma célula termoelétrica do tipo Peltier para realizar a regulação de temperatura 
de um ambiente especificado. A alimentação da célula será feita por meio de um conversor estático abaixador do tipo CA-CC, conhecido como BUCK, 
implementado através do regulador chaveado de tensão LM2576, de maneira a realizar o processamento eletrônico da energia transferida da fonte de 
alimentação para a célula Peltier, a partir do ajuste da razão cíclica do conversor BUCK. Dessa forma, obtém-se uma temperatura ajustável no 
processo.
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Título: A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA ENDOCANABINOIDE NOS PROCESSOS FISIOLÓGICOS DO CORPO HUMANO
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Docente orientador: Isabel Christina Mignoni Homem 

RESUMO
A Cannabis é um gênero vegetal, pertencente à família Cannabaceae, amplamente cultivada em todo o mundo. São conhecidas três espécies 
diferentes: Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis, sendo a Cannabis sativa, a espécie mais comercializada mundialmente. O primeiro 
registro histórico da utilização da cannabis para fins medicinais ocorreu por volta de 2.600 a.C., no livro chinês “Pen Tsao’’, considerado a primeira 
farmacopeia da história. Nesta época a cannabis já era conhecida e descrita pelo seu uso no tratamento de dores articulares, gota, epilepsia e malária 
(PINTO et al., 2021). Apesar do seu uso milenar e suas diversas aplicações benéficas, seja no âmbito medicinal, religioso ou têxtil, muitos estudos 
foram interrompidos e impedidos em virtude das leis proibicionistas, devido ao abuso do uso recreativo desta espécie vegetal. Resultando então, na 
inviabilização e pausa de pesquisas acadêmicas. Apesar disso, respeitados cientistas e estudiosos da área retomaram seus estudos, aprofundando as 
pesquisas sobre os efeitos benéficos de substâncias isoladas do gênero Cannabis (fitocanabinoides), como o THC e o canabidiol, por exemplo. A 
legislação brasileira classifica a Cannabis como droga ilícita, proibindo seu cultivo, posse, aquisição, venda, transporte e consumo. Porém, em 2014, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), retirou o canabidiol, um dos princípios ativos da cannabis, da lista de substâncias proibidas no Brasil. 
Apesar dos inúmeros benefícios medicinais e terapêuticos destas substâncias já serem conhecidos e comprovados cientificamente, os efeitos 
negativos ainda permeiam os diálogos sobre sua legalização para fins terapêuticos no nosso país. O presente trabalho tem como objetivo discutir o 
uso medicinal da cannabis e seus derivados farmacologicamente ativos, através da compreensão de sua ação no sistema endocanabinoide (SEC) e sua 
influência nos processos da mente humana. O desenvolvimento da investigação será realizado através de levantamentos bibliográficos de publicações 
acadêmico-científicas, visando embasamento para um melhor entendimento e contextualização do tema proposto. Com todos os benefícios 
conhecidos e muitos ainda sequer descobertos, existe uma escassez e limitação a pesquisas, fruto de um preconceito colonial. Mesmo com a 
ampliação de pesquisas com resultados benéficos em tratamentos diversos com canabinóides, e sabendo ainda da importância e influência do sistema 
endocanabinóide em diversos processos do nosso corpo, a falta de incentivo para mais pesquisas se mostra como um vestígio da herança cultural 
ainda atualmente, indo na contramão do avanço científico. A conscientização da importância deste tema é apenas o início para otimizar o potencial de 
melhoria na qualidade de vida de pessoas, além de ser um tema de extrema relevância à saúde pública.

E-mail: isabel.homem@estacio.br
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Título: A PSICOLOGIA ESCOLAR E A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE NO ENSINO MÉDIO: DISCURSOS, DESAFIOS E POTENCIALIDADES

Docente orientador: Henrique Costa Brojato 

RESUMO
Diversos aspectos relacionados à educação sexual revelam que ela ainda se constitui como campo de investigação potencial. Já estão sendo realizadas 
pesquisas e estudos aplicados sobre a relação e os impactos da educação na sexualidade (Louro, 2018), fato este que justifica o olhar da Psicologia, 
como ciência e profissão, para esse campo multidisciplinar. Pensar o papel da Psicologia Escolar na Educação em Sexualidade vai de encontro com 
aquilo que se almeja como um projeto educacional que contemple a formação de qualidade para todos, valorização do trabalho docente e efetivação 
de relações escolares democráticas e não excludentes, abrindo margem à produção de conhecimento sobre a temática que incida positivamente na 
realidade de atuação profissional de psicólogos escolares (CFP, 2019). Sendo assim, o objetivo geral deste projeto é compreender de que forma a 
Educação em Sexualidade tem sido abordada na produção científica da Psicologia Escolar no Brasil, nos últimos 10 anos. Os objetivos específicos 
serão: a) Diferenciar as abordagens metodológicas utilizadas nas investigações em Psicologia Escolar no Brasil, nos últimos 10 anos, acerca da 
Educação em Sexualidade; b) Comparar as diferentes epistemologias que embasam as pesquisas em Psicologia Escolar  Educação em Sexualidade no 
Brasil nos últimos 10 anos; c) Identificar de que forma a Psicologia Escolar no Brasil tem contribuído com as práticas e reflexões acerca da Educação 
em Sexualidade na Educação Básica, nos últimos 10 anos. O delineamento de pesquisa calcar-se-á numa abordagem qualitativa, de cunho 
bibliográfico, exploratório e transversal (SEVERINO, 2007), por meio do procedimento de revisão sistemática de literatura. Portanto, por meio do 
procedimento citado, objetiva-se produzir três artigos, com os enfoques descritos nos três objetivos específicos: diferenciar as abordagens 
metodológicas utilizadas nos artigos, comparar as diferentes epistemologias que embasam as pesquisas encontradas e, por fim, identificar as 
contribuições da Psicologia Escolar no Brasil ao campo sobre Educação em Sexualidade. Após concluídas todas as etapas do processo de revisão 
sistemática e confecção dos artigos, cada um dos artigos será submetido a periódicos científicos com revisão por pares, buscando dessa forma a 
publicização dos achados do projeto de pesquisa.
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Título: CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM SISTÊMICA EM PSICOLOGIA PARA A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL REFERENTES AOS 
TEMAS DE DIVÓRICIO, GÊNERO E SEXUALIDADES

Docente orientador: Érica Amanda de Oliveira 

RESUMO
Nas últimas décadas, no cenário brasileiro, houve modificações consideráveis no modo das famílias se compreenderem e se organizarem em relação 
às experiências como, o divórcio, o recasamento, reorganização dos papéis parentais, gênero e sexualidade.  O modo diversificado de vivenciar esses 
temas refletem na qualidade dos vínculos afetivos e laços emocionais estabelecidos pelos membros de cada família, podendo comprometer a saúde 
mental das pessoas e a harmonia das relações. A família é um espaço de contínuo desenvolvimento para seus membros. Nesse sentido, ressalta-se 
que cada pessoa tem necessidades especificas e passam por fases diferentes, apesar de compartilharem a vida umas com as outras. O ciclo de vida 
familiar sofre alterações constantemente, mediante o crescimento dos membros, e conforme as experiências de cada pessoa. Entretanto, lidar com as 
diferentes fases de desenvolvimento, durante as mudanças no ciclo de vida familiar, é um desafio considerável, pois a ausência ou desconhecimento 
sobre como gerir as tensões de forma saudável, pode comprometer a harmonia das reações e a saúde mental dos membros de cada família.  Do 
mesmo modo que, o conhecimento e o acesso à educação emocional, pode ser um fator preventivo, favorecendo às famílias a construírem narrativas 
de superação, enfrentamento e elaboração que atue no fortalecimento dos vínculos estabelecidos entre seus integrantes. Por conta desses e vários 
outros fatores, a família tem se tornado cada vez mais temas de estudo, pesquisa, palestras, e produções cientificas. Ocupando lugar de destaque no 
debate público a respeito de políticas públicas que subsidiem a manutenção da instituição familiar, oportunizando educação, saúde, segurança, e 
demais direitos fundamentais que respaldam sua existência. O trabalho com as famílias, no âmbito da abordagem sistêmica em psicologia, recobra o 
conhecimento dos múltiplos fatores que interferem nos processos de saúde-doença de seus membros. Fundamentalmente, em um contexto nacional 
com aumento expressivo nos casos de divórcio, recasamentos, reorganização dos papéis parentais, redefinição dos papéis de gênero, e os inúmeros 
aprendizados sociais quanto aos diferentes modos de se experienciar a sexualidade. É possível ampliar o conhecimento sobre as práticas de promoção 
e prevenção em saúde mental. Principalmente, como via de oferecer suporte adequado às famílias e seus membros, tornando a psicologia cada vez 
mais atuante no enfrentamento das demandas emergentes na atualidade. Dispondo dos conhecimentos científicos produzidos no campo acadêmico 
para qualificar estudantes de psicologia, profissionais da área da saúde e educação, na prestação de serviço e apoio a esse público.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AVALIAÇÃO DO PERFIL SOCIAL E CLÍNICO DOS PACIENTES COM COVID-19, ATENDIDOS EM UMA UNIDADE LABORATORIAL EM MACEIÓ. 

Docente orientador: Fabíola De Almeida Brito

RESUMO
Introdução: Em dezembro de 2019, em Wuhan, província de Hubei, na China, foram relatados casos de uma pneumonia de causa desconhecida com 
frequência mais alta que o normal. Os laboratórios locais descobriram que se tratava de uma infecção causada por uma nova cepa de vírus, da família 
Coronaviridae, mais conhecido como coronavírus, recebendo o nome de Síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-COV-2). Em 11 de 
março de 2020, o surto foi considerado pandemia pela OMS.  Maceió, capital do estado de Alagoas, registrou mais de 72.000 casos confirmados da 
doença e mais de 2000 óbitos, apresentando taxa de letalidade de 3,04%.Levando em consideração que o COVID-19 é a patologia que atualmente tem 
tido um dos maiores enfoques globais, é relevante o estudo de parâmetros clínicos e inicialmente epidemiológicos da população assistida e/ou que 
transitam no bairro Benedito Bentes, região onde está localizado o Laboal Laboratório de Diagnóstico de Alagoas alvo do presente estudo. Objetivos: 
Descrever o perfil clínico e epidemiológico de pacientes que apresentaram sorologia positiva de Covid-19 atendidos em uma unidade laboratorial de 
Maceió/AL, e avaliar os dados obtidos com a literatura para auxiliar no conhecimento e combate à doença, observando variáveis como faixa etária, 
sexo, comorbidades pré-existentes e sintomas apresentados visando se obter um panorama de infecção. Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional retrospectivo do tipo descritivo e quantitativo. A pesquisa teve a aprovação do CEP/CONEP com número de CAE: 
39762220.5.0000.0039. A coleta de dados não envolverá diretamente seres humanos e, por isso, foi solicitado o declínio do TCLE. Os dados serão 
coletados do período de abril de 2020 até dezembro de 2021.Conclusão: A partir dos dados e das informações obtidas sobre o quantitativo de casos 
positivos de Covid-19, diagnosticados pelo laboratório em questão, espera-se que este trabalho forneça uma contribuição regional sobre o panorama 
da infecção destes indivíduos, e sirva como fonte de divulgação científica sobre o tema.

E-mail: fabiola.brito@estacio.br

Aluno: Lázaro Florentino Dos Santos Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rosiene Maria Dos Santos Sobrinho Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: CONTROLE DA CARGA INTERNA DE TREINAMENTO E DA CARGA INTERNA DE COMPETIÇÃO, ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE 
ESFORÇO, DE MODO CRÔNICO E AGUDO ASSOCIADO AO DESEMPENHO ESPORTIVO E DESEMPENHO FÍSICO DE ATLETAS DE VOLEIBOL DE UM 
PROJETO SOCIAL DE ALAGOAS.

Docente orientador: Higor Vinícius Rodrigues Spineli Silva

RESUMO
O voleibol é um dos esportes mais populares do mundo e é praticado por 200 milhões de pessoas em todo o mundo. É um esporte que demanda 
movimentação constante, exigindo dos atletas boa impulsão, reflexo rápido, habilidade e força, fazendo deste esporte um dos mais difícil de serem 
treinados e praticados. Dentro desse universo de equipes esportivas, foram elaborados sistemas estatísticos de monitoramento de desempenho de 
atletas e de equipes, também conhecidos como sistemas de scout. Esse sistema de scout juntamente com as respostas psicofisiológicas alcançadas 
pela Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) e pelo desempenho físico, podem indicar o nível de fadiga dos atletas durante o treinamento ou 
competição. Quando pensamos nas pesquisas com o voleibol, muitas são realizadas apenas com profissionais atletas, que tem calendários de 
competições fixos e não mais que dois jogos por semana, contudo, na base de treinamento e no voleibol amador, os atletas chegam a ter até 4 jogos 
em um dia. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar a carga interna de treinamento através da PSE ao longo de 12 semanas de 
treinamento na periodização esportiva dos atletas, bem como a PSE para controle da carga interna de competição e do desempenho no salto com 
contra movimento na plataforma de salto, de modo a verificar as variações de percepção de esforço e performance ao longo da competição pré e pós 
cada jogo, correlacionando esses dados às ações de jogo da equipe durante uma competição alvo na temporada. Para isso, a metodologia da pesquisa 
será utilizar de 14 atletas de uma equipe de um projeto social em Alagoas, onde a equipe passará por uma competição em 3 dias e a cada jogo os 
atletas serão avaliados antes do jogo com uma bateria de saltos verticais, PSE pré-jogo, PSE imediatamente pós-jogo e PSE 20-30 minutos pós-jogo. 
Além disso, todos os jogos serão gravados para posterior análise das ações técnicas pelo scout técnico (Saques certos, saques errados, recepção certa, 
recepção errada, levantamento certo, levantamento errado, ataque certo, ataque errado, bloqueio certo, bloqueio errado, defesa certa, defesa 
errada), afim de correlacionar as variáveis analisadas. Será utilizado os testes de ANOVA one way e teste T ou seus correspondentes não paramétricos 
e o teste de correlação de Pearson. Será adotado o p<0,05 como significativo.

E-mail: higor.spineli@professores.estacio.br

Aluno: Tamyr William Maurício Awabdi Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES
Aluno: Wallace Da Silva Gomes Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura

Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI EM MACEIÓ- ALAGOAS. 

Docente orientador: Arlindo Lins De Melo Júnior

RESUMO
O projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar as práticas pedagógicas dos professores de Educação Física da Associação Pestalozzi em 
Maceió, Alagoas. Ademais, os objetivos específicos, são: (a) Mapear a trajetória acadêmica e profissional dos professores de educação física a fim de 
identificar se a formação contribuiu para o trabalho a favor de seus alunos com deficiência; (b) Identificar a prática pedagógica dos professores de 
educação física que lecionam na Associação Pestalozzi em Maceió; (c) Analisar as perspectivas dos familiares dos estudantes com deficiências sobre as 
práticas pedagógicas dos professores na Associação Pestalozzi de Maceió e (d) Descrever as perspectivas da diretora geral da Associação Pestalozzi de 
Maceió em relação às práticas pedagógicas dos professores de Educação Física. Este estudo será de cunho qualitativo, além disso, utilizaremos para a 
coleta de dados a entrevista semiestruturada e observação com diário de campo. Posteriormente à obtenção dos dados será realizada uma análise de 
conteúdo do tipo temática, segundo Bardin (2011). A realização desse trabalho justifica-se pela relevância da Associação Pestalozzi de Maceió, 
entidade filantrópica, atuante há mais de 40 anos na capital alagoana, que oferece serviços em diversas áreas às pessoas com deficiência de Maceió, 
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tais como: educação, saúde, esporte, trabalho, assistência social, cultura e lazer. Além disso, o profissional de Educação Física se encontra entrelaçado 
neste processo de inclusão, uma vez que ele trabalha com educação física inclusiva nos âmbitos educacional e esportivo. Espera-se entender as 
práticas dos professores de educação Física, e seu trabalho beneficia ou não a escolarização e prática esportiva das pessoas com deficiência residentes 
na cidade de Maceió-AL. Ademais, pretende-se descrever o trabalho dos professores na utilização elementos da cultura corporal em sua prática social, 
buscando também compreender as lutas e reivindicações políticas na educação física ministrada por esses profissionais na Associação Pestalozzi de 
Maceió.

Aluno: Manoel Gomes Da Silva Neto Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Manoel Emerson De Araújo Pereira  Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gastão Souza Machado Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS NA BUSCA DE NOVOS INIBIDORES DE MPGES-1 E NLRP3, COM POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO 

Docente orientador: Igor José Dos Santos Nascimento

RESUMO
Ao longo dos anos, ficou bem caracterizado que diversas doenças, como alergias, doenças autoimunes, transtornos psiquiátricos, aterosclerose, 
diabetes tipo 2 e obesidade estão relacionadas à interrupção da homeostase pelo processo inflamatório, levando a um quadro inflamatório crônico. 
Assim, a inflamação não é um problema em si e, se não controlada, pode gerar condições patológicas crônicas e danos graves aos organismos. O 
controle da inflamação é realizado principalmente pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), que interferem na atividade de enzimas 
essenciais associadas ao metabolismo de mediadores inflamatórios. É bem estabelecido o mecanismo de ação de anti-inflamatórios convencionais, 
por meio de inibição das isoformas COX. Entretanto, a alta incidência de efeitos colaterais associados a essa inibição instiga pesquisadores a explorar 
outros alvos, na busca por anti-inflamatórios com menor incidência de efeitos colaterais. Entre os alvos explorados, estão mPGES-1 e NLRP3, dos quais 
sua inibição poderia produzir um medicamento inovador contra estas condições. 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 de novos fármacos, pois reduzem o tempo e custo financeiro relacionado ao processo de descoberta. Dessa forma, o presente 
projeto visa a aplicação de ferramenta computacionais na identificação de composto promissores contra inflamação. Nesse contexto, 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 mPGES-1 e NLRP3. Finalmente, o estudo poderá identificar novas alternativa terapêuticas contra inflamação, úteis contra doenças quem 
envolvem condições inflamatórias. 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.

E-mail: igor.jnascimento@professores.estacio.br

Aluno: Lucas Gabriel Dos Santos Costa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caio Alexandre De Azevedo Coutinho Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE APLICATIVO MOBILE DE CHECKLIST ERGONÔMICO

Docente orientador: Fábio Teixeira Monteiro

RESUMO
Diante da contribuição positiva da tecnologia nos serviços de saúde, surgiu o interesse de criação de uma ferramenta informatizada na forma de um 
aplicativo para dispositivos móveis, que possibilitasse a aplicação de checklist de avaliação ergonômica de forma ágil e em seu próprio smartphone. Se 
entende a Ergonomia como o estudo da adaptação do trabalho ao ser humano, abrangendo os trabalhos executados com máquinas e equipamentos e 
todas as situações em qual ocorre relacionamento entre o ser humano e uma atividade produtiva de bens ou serviços. A avaliação ergonômica do 
trabalho é realizada através de métodos/ferramentas e normas, que consideram um grupo de condições de trabalho e um foco específico. O processo 
de desenvolvimento de softwares para a saúde vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de tecnologia e no dia a dia dos profissionais da 
saúde, motivado pelo amplo crescimento do mercado mobile e pela facilidade da transmissão de informações. Nesse sentido, o objetivo central deste 
projeto, propõe desenvolver um aplicativo móvel de um checklist ergonômico. Objetivos específicos: desenvolver um aplicativo de checklist 
ergonômico; realizar uma pesquisa bibliográfica e o mapeamento tecnológico; definir os requisitos funcionais e técnicos do aplicativo; elaborar o 
mapa conceitual do aplicativo; desenvolver as alternativas de prototipagem e implementar a programação do aplicativo. O estudo será desenvolvido 
em quatro etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa patentária de softwares; definição dos requisitos e elaboração do mapa conceitual do aplicativo; 
desenvolvimento das alternativas de prototipagem e a Implementação da programação do aplicativo. Os resultados esperados pretendem mostrar 
que através do aplicativo podemos prevenir e encontrar possíveis riscos ergonômicos com relação a posições e movimentos do corpo e mobiliários, 
identificando possíveis situações que possam vir a aparecer como tipos de Distúrbios Osteomusculares e/ou Lesões por Esforços 
Repetitivos/Relacionados ao Trabalho. E ao desenvolvermos uma ferramenta sob a forma de aplicativo móvel, poderemos alcançar um maior número 
de pessoas, facilitando a aplicação dessa ferramenta e a apresentação dos resultados nos postos de trabalho.

E-mail: fabiot.monteiro@gmail.com

Aluno: Eduarda Larissa Tenório Canuto.  Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isllayne Karollaynne Dos Santos Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: AVALIAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE HABILIDADES DE VOCABULÁRIO, CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, ATENÇÃO, MEMÓRIA E LEITURA EM CRIANÇAS 
DE BAIXA RENDA DE MACEIÓ, APÓS A PANDEMIA DE COVID-19.

Docente orientador: Carmen Silvia Motta Bandini

RESUMO
O acesso à Educação não faz parte da vida de muitos brasileiros. Cerca de 11 milhões de pessoas não sabem ler e escrever em nosso país. Além disso, 
dados de avaliações internacionais realizadas em 2018 mostram que, em relação ao letramento em leitura, 75% dos estudantes que frequentam 
nossas escolas apresentaram sérias dificuldades de leitura, quando diante de material que não lhes é familiar ou que é de extensão e complexidade 
moderadas. Estes números podem ser derivados do fato de que as metodologias adotadas pelos educadores na atualidade deixaram de instruir 
diretamente a correspondência entre os sons das letras e sílabas e seus correspondentes gráficos, ao mesmo tempo em que negligenciaram o 
desenvolvimento de habilidades como memória, vocabulário, atenção e consciência fonológica, as quais são consideradas como pré-requisitos para a 
aquisição da leitura por extensa literatura. Além das dificuldades já mencionadas no sistema de ensino, estimativas de fundações independentes 
mostram que a pandemia da COVID-19 deve ter agravado a situação de aprendizagem de nossas crianças. Contudo, não há ainda muitos estudos que 
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mapearam a situação atual da aprendizagem de leitura de nossas crianças. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar a aquisição de 
habilidades de vocabulário, consciência fonológica, atenção, memória e leitura em crianças de baixa renda de Maceió, após a pandemia de COVID-19. 
O estudo terá metodologia correlacional e abordagem quantitativa e será realizado com a participação de 100 crianças de duas escolas públicas da 
cidade de Maceió. As crianças serão selecionadas aleatoriamente, dentre as estudantes do 2º ao 7º ano do ensino fundamental, levados em 
consideração os critérios de exclusão da pesquisa. Em uma sala reservada, serão aplicados testes e avaliações já padronizados de leitura, vocabulário, 
atenção, memória e consciência fonológica em toda a amostra. Para a análise dos dados, além da estatística descritiva, será empregada uma 
modelagem estatística baseada na família de regressões logísticas, com variável dependente ordinal, para que se verifique a relação entre leitura, 
vocabulário, atenção, memória e consciência fonológica e as possíveis diferenças entre estas habilidades e o sexo das crianças. Espera-se que o estudo 
tenha utilidade para a reestruturação dos currículos nas escolas avaliadas e para a reordenação de políticas públicas em nosso Estado, bem como na 
adoção de medidas remediativas, que possam auxiliar os estudantes que se encontram em risco para o fracasso escolar.

Aluno: Alane Otilio Pinto Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Juliana Sofia Nascimento De Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cristiana De França Monteiro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Karen Aline Salvador Guerra Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: O QUE PODE A ESCOLA? A DELINQUÊNCIA JUVENIL NO CONTEXTO ESCOLAR A PARTIR DE UM DIÁLOGO ENTRE WINNICOTT E A TEORIA DO 
RECONHECIMENTO DE AXEL HONNETH

Docente orientador: Roseane Farias Da Silva Aleluia

RESUMO
O projeto trata da delinquência juvenil em contexto escolar no contemporâneo brasileiro. A problemática da delinquência juvenil é um fenômeno 
social de causas múltiplas que afeta a sociedade e que tem adentrado na escola causando desorganização, culminando, muitas vezes, na evasão 
escolar. Por não saber lidar com o aluno transgressor, muitas vezes, a escola exclui esse adolescente por não buscar compreender os sentidos inscritos 
no ato delinquente. Desse modo, o objetivo geral do projeto é analisar o fenômeno da delinquência juvenil no contexto escolar, partindo de um 
diálogo entre Winnicott e a teoria do reconhecimento de Axel Honneth, de modo a demonstrar estratégias e possibilidades de ação que orientem uma 
perspectiva de trabalho.  Específicos: Entender como a delinquência juvenil se apresenta no contexto das escolas de periferias brasileiras; enunciar as 
ideias winnicottianas quanto à delinquência juvenil e o papel da escola frente ao fenômeno; explicar a teoria do reconhecimento de Axel Honneth 
para contextualizá-la à problemática da delinquência juvenil dentro do contexto escolar. Para isso, buscaremos entender como a delinquência juvenil 
apresenta-se no contexto das escolas de periferias brasileiras; ao passo que enunciaremos as ideias winnicottianas quanto à delinquência juvenil e o 
papel da escola frente ao fenômeno. Também explicaremos a teoria do reconhecimento de Axel Honneth para contextualizá-la à problemática da 
delinquência juvenil dentro do contexto escolar. O estudo aqui proposto assume as características de uma pesquisa qualitativa, em que a ênfase se dá 
nos processos e nos significados. Optou-se por pesquisa bibliográfica, em que os dados são coletados a partir de uma dedicada escolha de textos 
científicos sobre o tema, objetivando embasar a elucidação da questão e do objetivo dessa pesquisa. Além disso, para que possamos proceder o 
diálogo entre Winnicott e a teoria do reconhecimento de Axel Honneth, os textos dos próprios autores serão pesquisados a fim de que possamos 
embasar a discussão pretendida sobre as estratégias e as possibilidades de ações frente à problemática, o que nos proporcionará alcançar o objetivo 
desse trabalho.

E-mail: roseane.aleluia@professores.estacio.br

Aluno: Bárbara Guedes Fernandes Palhano De Andrade Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Anderson Inácio Da Silva Melo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tony Mayke Dos Santos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ester Dâmaso De Almeida Lima Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE SOLUÇÃO IOT APLICADA AO SISTEMA DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO

Docente orientador:  César Felipe Gonçalves Silva

RESUMO
Este projeto aborda a relevância que tecnologia de sensores tem sobre a melhora de serviço públicos básicos, como fornecimento de água. O objetivo 
geral é a comparação dos sistemas atuais de serviços públicos de abastecimento de água contra estes mesmos sistemas utilizando sensores 
volumétricos residenciais para definição da estratégia de abastecimento de uma cidade. A adoção de tecnologia IoT por serviços de abastecimento de 
água tem por objetivo melhorar a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de forma proativa e automatizada. Esta pesquisa terá como 
requisito de conclusão os seguintes objetivos específicos: 1) Criar ambientes gráficos simulados de conglomerados de unidades consumidoras de água, 
agrupadas de forma a representar bairros e, estes, uma cidade e o sistema de abastecimento e consumo nos moldes atuais 2) Simular o consumo do 
cenário anterior 3) Coletar e analisar os dados obtidos no cenário legado 4) Implementar mecanismo de inteligência de enxame sobre a réplica 
perfeita do cenário anterior 5) Coletar e analisar os dados obtidos no cenário otimizado 6) Comparar os dados e resultados obtidos entre os dois 
cenários. Esta proposta de projeto propõe uma análise dos possíveis benefícios na melhoria do serviço de abastecimento com a utilização de 
tecnologia IoT. Os dados serão coletados através de simulações de diversos cenários e seus dados comparados e terão como função servir de base 
para construção de um sistema de gestão automatizado de abastecimento e coleta e processamento de informações em tempo real.

E-mail: cesar.felipe@estacio.br

Aluno: Euclides Roberto Cavalcante De Melo Curso do aluno: Redes de Computadores Situação: PIBIC/IES
Aluno: José Fabiano Leite Da Silva. Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: DIGNIDADE HUMANA: LIMITES DA CONCEPÇÃO KANTIANA E POSSIBILIDADES DE OPERACIONALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO

Docente orientador: Bruno Cunha Weyne

RESUMO
Este projeto tem como objetivo investigar os limites teóricos e práticos da concepção kantiana acerca da dignidade humana, bem como as 
possibilidades de operacionalização desse princípio no Direito. A relevância da pesquisa evidencia-se quando se percebe que, embora a dignidade 
humana possua uma clara prioridade hierárquica em relação às outras normas jurídicas, a doutrina e a jurisprudência são praticamente unânimes em 
reconhecer a grande dificuldade de revelar seu alcance e seu significado, por se tratar de um conceito ambíguo, vago e indeterminado. De outro lado, 
não é difícil observar que a proposta de Immanuel Kant sobre a dignidade humana é a que prevalece entre os juristas, inclusive sendo invocada em 
julgamentos sobre questões polêmicas nos Tribunais Superiores. É no contexto desse desafio e diante dessa constatação que se insere nossa pesquisa. 
Pretende-se, nesse horizonte, contribuir para um tratamento não abusivo desse princípio na práxis jurídica. Dado que a investigação possui um caráter 
eminentemente hermenêutico, será utilizada a pesquisa bibliográfica como metodologia, baseada no estudo e no fichamento das fontes bibliográficas 
que registram o debate atual sobre o tema.

E-mail: brunoweyne@yahoo.com.br

Aluno: Ellen Samya Santos Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Márcia Sousa França Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: MAIS DO QUE UM MÉTODO: INDÍCIOS DE CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE À ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS.

Docente orientador: Hanna Tamires Gomes Corrêa Leão Teixeira

RESUMO
Este projeto de pesquisa tem como objeto de estudo os escritos de Paulo Freire sobre alfabetização de crianças e adultos. Parte do problema de 
investigação: como as obras de Paulo Freire podem contribuir para processos de alfabetização e letramento? Diante disso, o objetivo geral da pesquisa 
é analisar a presença da temática da alfabetização nas obras de Paulo Freire, para atender esse objetivo geral foram estabelecidos os seguintes 
objetivos específicos: a) realizar levantamento documental das obras de Paulo Freire, a procura da temática alfabetização; b) mapear experiências de 
alfabetização freiriana nos bancos de Teses e Dissertações; e c) analisar as características da alfabetização proposta pelo método Paulo Freire. A 
justificativa da temática a nível social está nos altos índices de analfabetismo que acompanham o Brasil ao longo da sua história e na importância da 
leitura para o desenvolvimento de cidadania; a justificativa acadêmica está na contribuição de Paulo Freire para alfabetização de sujeitos e sua 
experiência com a alfabetização de trezentas pessoas em quarenta horas em Angicos (FREIRE, 2002). Os aspectos teóricos e metodológicos da 
pesquisa dizem respeito à sua realização e dialogam com seus objetivos, pois, será uma pesquisa de abordagem qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 1986), por 
compreender a alfabetização de forma inserida e diretamente relacionada ao contexto social, logo, entende que a contribuição da alfabetização de 
Paulo Freire está nos processos realizados e pensados por ele, não somente nos resultados finais e quantificáveis. É uma pesquisa bibliográfica que 
terá como referencial teórico autoras do campo da alfabetização e letramento como Magda Soares (2011) e Emília Ferreiro (2000) porém, dando 
destaque às produções de Paulo Freire (2002) e (2011). Também será realizado um levantamento e análise em bancos de teses e dissertações 
produzidas a partir do ano de 2012 até o ano de 2022 pelos Programas de Pós-Graduação em Educação. A análise dos dados dar-se-á por meio de 
categorizações, com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e a utilização de cuidados éticos da pesquisa por considerar as obras e os trabalhos 
analisados de forma fidedigna. Os resultados esperados estão além de apontar um método freiriano de alfabetização, estão no âmbito de analisar 
uma pedagogia da alfabetização a partir da leitura de mundo dos próprios sujeitos.

E-mail: hannatamiresleao@gmail.com

Aluno: Jonas Arruda Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES

Título: POLÍTICA PARA MULHERES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

Docente orientador: Karen Gabriely Sousa Santos

RESUMO
O presente projeto de pesquisa caminha pela análise dialógica das políticas públicas de paridade de gênero na Região metropolitana de Belém. O 
objetivo é investigar o plano institucional/formal dos municípios que compõe a região com o foco na paridade de gênero, seja ela como campo 
político de participação feminina nos espaços de poder ou em outros universos de governo que fitem a maior inserção de mulheres nas agendas 
municipais. Da mesma forma, o projeto traz múltiplas metodologias investigativas que contempla não apenas a pesquisa, mas também a extensão, o 
ensino e a intervenção social. Como metodologia educacional o trabalho analisará os espaços educacionais de escolas estaduais da capital para 
dialogar com meninas e meninos sobre a política como exercício da cidadania. Nesse trabalho a paridade política de gênero é interpretada na visão de 
Nancy Fraser (2011) como pauta emancipatória. A liberdade gerenciada pela política no campo representativo. Entre a mercantilização e a proteção 
social existem contradições não superadas pela teoria crítica clássica, por isso a inserção do elemento emancipação é atributo discursivo da teoria 
feminista. O conceito de emancipação é fundamental como exame analítico de definição e encaminhamento para os devidos fins da paridade. Assim, 
as questões norteadoras foram desenvolvidas: É possível que uma política pública que, carregue o nome “gênero” como contexto central distancie-se 
do seu objetivo? Pensando em dois espaços distintos em uma análise comparada a paridade de gênero na política dentro de um sistema de cotas 
constituem em ação temporária para que a participação das mulheres avance de forma mais célere. Essa pressa denota o atraso político em uma 
estrutura de sociedade patriarcal, na qual a hierarquia de gênero e a submissão feminina deveriam ser a tônica maior dessa política pública. Alguns 
pontos da representação devem ser considerados em relação a participação política da mulher: a) poder (interações); b) divisão sexual (domésticas e 
externas); e c) permeabilidade das democracias contemporâneas. A divisão sexual seria um dos fatores da hierarquização de gênero. A subalternidade 
feminina não está alheia as configurações de classe, raça, orientação sexual ou deficiência física, por exemplo. O impacto da divisão sexual do trabalho 
nas democracias atuais, no Brasil e no mundo deve-se ao descompasso entre trabalho remunerado (produtivo) e o não remunerado e/ou precarizado 
(reprodutivo).

E-mail: santos.karen@estacio.br

ESTÁCIO FAP



Aluno: Antonia Adneia Nascimento Matos Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bianca Dos Santos Progenio Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Lya Kathlleen Da Cruz Barra Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
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Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO TIPO FRESCAL COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO/RO 

Docente orientador: Priscila Cofani Costa Pomini

RESUMO
As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são consideradas um problema de saúde pública no Brasil, por oferecerem grandes riscos à saúde da 
população e, em alguns casos, levar à morte. Para que um alimento seja considerado seguro, deve-se atentar para os diversos fatores que o podem 
corromper, como nas etapas de processamento, manipulação e armazenamento que estão inteiramente ligadas no controle higiênico-sanitário. Assim, 
este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica dos queijos tipo frescal comercializados na cidade de Pimenta Bueno/RO. Após 
coleta das amostras em feiras livres e comércios do município, estas serão encaminhadas em reservatórios adequados para o laboratório de análises 
em alimentos Quallitá na cidade de Ji-Paraná/RO.

E-mail: cofanipriscila@gmail.com

Aluno: Danielly Franciny da Silva Oliveira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ESTILOS DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE PIMENTA BUENO/RO

Docente orientador: Ricardo Alexandre Aneas Botta

RESUMO
A crescente preocupação por qualidade de ensino leva a procura por um modelo educacional que venha a superar determinados paradigmas e 
deficiências conhecidas do método tradicional. Entre as diversas linhas de estudo está a que tenta buscar alternativas para aliar o estilo de aula do 
professor ao público heterogêneo de alunos. Muitos trabalhos sobre o tema analisam estilos de aprendizagem em cursos de Exatas. Sendo assim, 
podemos ter como finalidade, um trabalho sobre a análise dos estilos de aprendizado apresentados por alunos de graduação do primeiro ano do 
Curso de Psicologia da Estácio FAP de Pimenta Bueno/RO, mediante aplicação do teste ILS (Index of Learning Styles) baseado no modelo de estilos de 
aprendizagem de Felder & Silverman. Este questionário leva a um perfil de aprendizado definido por quatro características, com diferentes graus de 
intensidade (forte, moderado e fraco), que podem ser adequados durante o semestre letivo, como apontam outros artigos sobre o tema. Será 
aplicado no mês de agosto de 2022 e será reaplicado novamente em  novembro do mesmo ano. O trabalho também disporá de análises descritivas e 
estatísticas dos dados, que foram simulados para discussão do grupo de estudos, sob diferentes perspectivas: geral, por desempenho individual e de 
turma. Será apresentado um estudo das questões do ILS que obtiveram a maior porcentagem de respostas em favor de um determinado estilo de 
aprendizagem.

E-mail: prbotta@uol.com.br

Aluno: Julia Sartori Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Esthefani Maciel da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Anthony Mark de Souza Ferreira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título: SAÚDE MENTAL DE POPULAÇÕES MINORIZADAS: NEGROS, INDÍGENAS E LGBTQIA+ NA CLÍNICA - ESCOLA DE PSICOLOGIA - PERCEPÇÕES E 
DESAFIOS

Docente orientador: Leandro Aparecido Fonseca Missiatto

RESUMO
Pesquisas internacionais demonstram que pessoas sujeitas a múltiplos sistemas de poder e opressão são mais vulneráveis ao adoecimento mental que 
as demais. Contudo, são escassos os estudos que visam compreender como a Psicologia Clínica brasileira atua com pessoas que interseccionam em 
seus corpos e vidas várias identidades sociais marcadas pela exclusão. Em busca de colaborar com o desenvolvimento de saberes interseccionais na 
clínica psicológica brasileira propomos esta pesquisa cujo objetivo é verificar a saúde mental de populações negras, indígenas e LGBTQIA+ usuárias da 
Clínica-Escola de Psicologia da Estácio FAP/RO, bem como das percepções por parte dos estagiários do Curso de como as demandas de saúde mental 
dessa clientela se intersecciona com fatores sociais de opressão e exclusão em decorrência de grupo étnicos, gênero, sexualidade e classe social. 
Baseado em estudo de caráter quantitativo e qualitativo, a relevância se destaca pela escassez de pesquisas neste campo, além da importância de 
melhor compreender como os afetados pela desigualdade padecem de sofrimento psíquico. Alia-se, também, à pesquisa, a possibilidade de 
compreensão de como os estagiários de Psicologia analisam e intervêm nas demandas específicas de cunho interseccional. O estudo será apreciado e 
executado mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, com instrumentos para verificação da saúde mental, tais como: 1) Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido; 2) Questionário Socioeconômico; 3) Questionário da percepção dos usuários e estagiários sobre o atendimento 
psicológico das populações participantes da pesquisa; 4) Teste de Depressão, Ansiedade e Estresse - DASS-21. A estimativa é a de que participem do 
Grupo 1 (usuários da Clínica-Escola de Psicologia) 50 voluntários; Grupo 2 (estagiários da Clínica-Escola de Psicologia) 50 voluntários. Os critérios de 
inclusão para os usuários da Clínica são: a) ter idade acima de 18 anos; b) fazer uso da Clínica-Escola de Psicologia da Faculdade Estácio FAP durante o 
período de aplicação dos testes; c) ter passado por, no mínimo, três atendimentos clínicos. Os critérios de exclusão para os usuários da Clínica são: a) 
possuir algum transtorno que incapacite bom fluxo da consciência; b) não responder todas as questões dos instrumentos. Já para os estagiários da 
Clínica-Escola os critérios de inclusão serão: a) estar devidamente matriculado no estágio em Clínica Psicológica executado na Clínica-Escola de 
Psicologia da Faculdade FAP; b) ter já realizado no mínimo 3 atendimentos na clínica psicológica. Os critérios de exclusão para os estagiários da Clínica 
são: não responder a todos os instrumentos de pesquisa. Os instrumentos serão aplicados pelos estagiários e os dados quantitativos serão analisados 
estatisticamente de modo correlacional e por estatística descritiva com apoio do software SPSS 2.0; já os dados qualitativos serão verificados pelo 
método de investigação em psicologia fenomenológica (MIPF) de Giorgi e Sousa (2010). As análises serão interseccionais sob os paradigmas do 
pensamento decolonial, teoria interseccional e Psicologia Crítica.

E-mail: leandro-afonseca@hotmail.com

Aluno: Douglas Antonio J. Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Cristiane Zinn Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

ESTÁCIO FAP RO



Relatório atualizado em 04/01/2023

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2022/2023 - ESTÁCIO FAPAN

Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: SAÚDE NO PANTANAL (FASE 1): MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Docente orientador: Franciely Maria Carrijo Campos

RESUMO
Os temas abordados neste projeto estão relacionados com os efeitos das ondas de calor urbano na saúde humana dos habitantes dos municípios 
pantaneiros dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A motivação pelo trabalho ocorreu devido à extensa onda de calor que afetou o país 
no ano de 2010, a partir dessa ocorrência decidiu-se aprofundar sobre o tema e investigar todos os municípios pantaneiros em um período maior. O 
tema justifica-se, pois, são poucos e isolados os estudos a respeito da associação entre fenômenos de calor e morbimortalidade por doenças 
respiratórias e cardiovasculares nos municípios pantaneiras. Eventos de calor extremo caracterizado por estagnação de massas de ar quentes e 
elevadas temperaturas mínimas causam sérios problemas de saúde pública global, principalmente nos grupos considerados vulneráveis. As ondas de 
calor serão exacerbadas pelos efeitos sinérgicos do aumento de áreas urbanizadas em função do aumento da população e redução de áreas de 
vegetação. Os objetivos serão realizar revisão sistemática sobre o aumento da temperatura, estiagens e ondas de calor no pantanal brasileiro, 
examinar a intensidade, frequência e duração das ondas de calor nos municípios pantaneiros e será investigado o efeito das ondas de calor na 
morbimortalidade por todas as doenças cardiovasculares e respiratórias nos municípios pantaneiros dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, no período de 2000 a 2019. Os métodos dos estudos a serem realizados serão divididos em fases. A primeira fase será realizada uma busca 
bibliográfica sobre o aumento de temperatura, estiagens e modificações meteorológicas que tem ocorrido no pantanal brasileiro nas bases de dados 
eletrônicos. A segunda fase será realizada as coletas de dados meteorológicos como temperatura, umidade relativa do ar e ponto de orvalho, 
internações e óbitos por doenças do aparelho cardiovascular e respiratório nos municípios pantaneiros, incluindo 21 municípios, sendo quatorze 
municípios do estado do Mato Grosso e sete do estado de Mato Grosso do Sul, totalizando 689.681 habitantes, segundo o censo 2010.  A terceira fase 
será realizada as análises estatísticas descritivas e inferencial, realizar as definições de ondas de calor para analisar os períodos de ondas de calor e 
estimação dos efeitos das ondas de calor e a ocorrência de doenças cardiovasculares e respiratórias da população residente nos municípios de bioma 
pantanal. A quarta fase será realizada a produção de três artigos, sendo um artigo por aluno e um artigo do orientador para serem publicados em 
revistas de circulação nacional e internacional.

E-mail: franciely.mcampos@professores.estacio.br

Aluno: Rafaella Martins Pouso Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Eliani Bonfim Soldera Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: O ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA DA VIOLÊNCIA FAMILIAR E DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: MOVIMENTOS SOCIAIS, MARCOS LEGAIS E 
AGRAVAMENTO PELA PANDEMIA.

Docente orientador: Claudine Freire Rodembusch

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo realizar pesquisa referente à complexa relação que se estabelece entre a dinâmica social, notadamente em nosso 
país, marcado por desigualdades sociais performativas, e a necessária produção legal, com vistas ao enfrentamento das condições concretas que tais 
dissonâncias produzem, e se justifica fortemente eloquente quando a análise dessas circunstâncias se debruça sobre o problema da lenta construção 
dos direitos humanos das mulheres, em nosso ordenamento, incidindo, de forma mais específica, ao se tratar da violência doméstica e familiar que as 
mulheres vêm sofrendo, pela sua própria e intrínseca condição feminina. Nesse contexto, destaca-se que, tanto os marcos legais, quanto as ações 
afirmativas e as políticas públicas que visam proteger as mulheres dessa violência se encontram articulados com os movimentos sociais que atuaram 
no sentido de contribuir para essa construção e ampliação de direitos, em sentido geral. Partindo-se de tais premissas, será realizada uma análise 
acerca do movimento pioneiro que logrou insculpir no texto da Carta Política/88, os princípios de igualdade entre homens e mulheres, o denominado 
“Lobby do Batom”. Não se trata do único movimento, mas foi, certamente, o que frutificou pelo desencadear do Congresso Nacional dos Direitos das 
Mulheres e a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Estavam, aí, portanto, lançadas as bases para se chegar, por transversos caminhos, ao 
marco legal fundante do sistema protetivo, instituído pela denominada Lei Maria da Penha, apesar das omissões legislativas e transtornos judiciais. 
Têm-se, portanto, a base constitucional e, agora, legal do sistema protetivo. Através de análise bibliográfica será analisado o trabalho do legislador, 
procurando enquadrar, normativamente, outros enfoques para o enfrentamento do problema da violência, através de uma impactante produção 
legislativa, que procura expandir e especificar facetas e perspectivas ainda não abrangidas pelos marcos fundantes do sistema protetivo. Porém, 
agora, no curso dos acontecimentos, tanto os dados coletados por entidades civis organizadas, enquanto cidadania ativa, para tratar do problema da 
violência estrutural contra a mulher, bem como dados oficiais do sistema de Justiça e de órgãos encarregados de políticas públicas em defesa das 
mulheres, vêm atestar o recrudescimento de agressões e, inclusive, da mais intensa de todas, ou seja, do feminicídio, por ocasião da pandemia que 
estamos a atravessar.

E-mail: claudinerodembusch@hotmail.com

Aluno: Ricardo Gattermann Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernanda Daniele Duarte Moura Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gislaine Ramos Lima Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE GESTÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO EM ENGENHARIA

Docente orientador: Andre Felipe da Silva Guedes

RESUMO
Com o advento das novas tecnologias digitais aplicadas aos mecanismos de gestão de processos e o emprego de novas tecnologias na engenharia, 
muitos dos campos de pesquisa ampliaram seus campos de aplicação tecnológica. A Utilização de diferentes classes de materiais poliméricos na 
indústria de eletroeletrônicos tem aumentado o interesse na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais aplicados neste campo de pesquisa. Área 
de Pesquisa de Materiais Inovadores e Sustentáveis, objeto de estudo no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade 
Estácio do Rio Grande do Sul, tem sido amplamente debatida atualmente em diversas áreas do conhecimento humano, sendo promissoras 
futuramente para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Usualmente esses materiais poliméricos são aplicados ao desenvolvimento de 
dispositivos eletrônicos orgânicos com o objetivo de substituir a tecnologia planar de silício e são atualmente alvo de ampla pesquisa investigatória de 
seus parâmetros elétricos e ópticos. Nesse sentido, este projeto de pesquisa apresenta-se como estratégico para a Indústria Brasileira, sendo 
fundamental que haja o incentivo a pesquisa, desenvolvimento e inovação nesta área. A partir dos resultados obtidos com esta pesquisa serão 
formados recursos humanos qualificados em áreas multidisciplinares que envolvam a aplicação de técnicas de caracterização óptica de baixo custo. 
Usualmente os materiais poliméricos são empregados na fabricação de diversos tipos de materiais plásticos, entretanto suas aplicações não se 
restringem somente a esta área de estudo. Há um amplo campo de pesquisa sobre os materiais poliméricos dopados com elementos condutores, que 
ao se modificarem transformam-se em materiais orgânicos semicondutores. Estes novos materiais orgânicos semicondutores começam a ser 
amplamente aplicados em diferentes áreas tecnológicas e serão alvo deste projeto de pesquisa. Portanto, os resultados a serem obtidos no 
desenvolvimento deste projeto abrangem um amplo contexto, podendo ser aplicado em várias áreas e setores da atividade humana, tais como: 
indústria eletroeletrônica, medicina, indústria, engenharia, eletrônica, mecatrônica, microeletrônica entre outras possibilidades. Encontram-se no 
mercado, atualmente, os primeiros produtos eletrônicos plásticos, conhecidos comercialmente como baterias 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.

E-mail: andre.guedes@estacio.br

Aluno: Patrick De Almeida Freitas Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Michele Gabriela Martins Machado Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Isabela Da Silva Pinto Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo Moisinho Krischke Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: PESQUISA TECNOLÓGICA BIOMÉDICA: CORRELAÇÕES ENTRE SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
ESTÁCIO FARGS



Docente orientador: Andre Felipe da Silva Guedes

RESUMO
A área de pesquisa tecnológica biomédica que visa o estudo das correlações entre saúde, desenvolvimento e inovação, objeto de estudo do campo de 
“Engenharia Biomédica” 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 no campo da saúde. As competências de engenharia biomédica aos serviços de saúde são fundamentais atualmente, 
destacando-se as áreas da biomedicina, bioengenharia, física médica, biotecnologia e bioinformática. A engenharia biomédica é um campo de 
exploração interdisciplinar que faz a interface entre as ciências exatas e a área da saúde, unindo conceitos da biologia, física e matemática. Ao 
proporcionar o estudo, modelagem, simulação, medições e/ou intervenções sobre sistemas biológicos, a pesquisa tecnológica biomédica oportuniza 
uma visão sistemática no âmbito Física das Radiações, Ética Profissional e Bioética, Metrologia e Estatística, Ciência da Computação, Tecnologia de 
Materiais, Controle de Qualidade e Gestão, Gestão de Projetos, Mapeamento e Rastreamento em Saúde, Projeto de Instalações e Equipamentos, 
Gestão em Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Na biomedicina os estudos terão dois focos, sendo o primeiro o rastreamento e mapeamento por 
meio do banco de dados genéticos objetivando investigar quais genes e enzimas influenciam na metabolização de LUPUS. O segundo foco será no 
estudo do equipamento de Fototerapia por LASER e LED, objetivando o estudo dos parâmetros físicos e dos efeitos biológicos esperados no tecido, 
mensurados por meio de um material simulador que caracterizará os efeitos do pulso do sinal do dispositivo fototerápico. Neste projeto propõe-se no 
primeiro caso a utilização de plataforma GenBank do Centro Nacional de Informações Biotecnológicas (NCBI) para a realização das pesquisas de base 
de dados e no segundo caso a utilização de um simulador tecido artificial para a mensuração dos efeitos do pulso LASER e LED do equipamento de 
fototerapia.
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Título: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE DA COVID-19: COMPLICAÇÕES SANGUÍNEAS DESENVOLVIDAS DURANTE A INFECÇÃO 
E A REABILITAÇÃO DESSES PACIENTES PÓS-TRATAMENTO.  

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 ainda é um dos assuntos mais estudados e com o maior número de artigos científicos publicados diariamente, devido à falta de 
consenso científico em diversos aspectos da patologia. Porém, muita informação com pouco embasamento científico e pouca relevância vem sendo 
publicada, o que pode contribuir com a má gestão da conduta médica, por conseguinte, aumento o 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 as complicações sanguíneas 
desenvolvidas durante a infecção e a reabilitação desses pacientes pós-tratamento, utilizando os dados mais confiáveis disponíveis do mundo todo. 
Uma relevante, criteriosa e sistemática revisão bibliográfica está sendo realizada baseada nas palavras-chaves: Coagulopathy; Coagulation; Bleeding; 
Trombotic “and” COVID-19 em dois bancos de dados acadêmicos/científicos: Pubmed e Scielo. Os 252 estudos encontrados foram coletados e 
armazenados no software gerenciador de referências Mendeley. Após a análise dos artigos duplicados, realizada pelo próprio software, está sendo 
realizada a avalição dos estudos completos para a inclusão ou exclusão deles na meta-análise. Os dados relevantes quanto aos principais distúrbios 
relacionadas à coagulação sanguínea desenvolvidos durante a internação hospitalar devido à COVID-19 e a reabilitação desses pacientes pós-infecção 
da COVID-19 estão sendo extraídos e uma meta-análise será realizada no software Open Meta-Analyst, Task Order # 2. Serão realizadas as análises de 
Forest plotting em relação aos distúrbios relacionadas à coagulação sanguínea e os desfechos clínicos dos pacientes, bem como a relação desses 
desfechos com os tratamentos fornecidos aos pacientes. 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, nesse caso será realizado o estudo de revisão sistemática.
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: DIALETOS DE JOVENS E ADOLESCENTES EM REDES SOCIAIS: AS DIFERENTES LINGUAGENS SOBRE A VIVÊNCIA DA ADOLESCÊNCIA NA 
ATUALIDADE 

Docente orientador: Márcia Rejane Semensato

RESUMO
As tecnologias digitais da comunicação são um marco da cultura da atualidade, conhecida como a cibercultura ou cultura em rede. Através da rede 
mundial, as pessoas se conectam e interagem também pelas tecnologias e seus dispositivos. Nesse sentido, a cibercultura é da vida, impacta na 
construção da subjetividade, formas de vida e relacionamentos, mais especificamente também nas formas de linguagem, interação e comunicação. A 
cibercultura, assim, passa a ser um aspecto de estudo do desenvolvimento humano ao longo do ciclo vital. Esse impacto no desenvolvimento é 
diferenciado no que tange a crianças e adolescentes, que na atualidade, já nasceram em um contexto cultural no qual o virtual e o digital é parte 
integrante e constante da vida. As redes sociais são parte do desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). Este 
desenvolvimento tecnológico, assim como outros desenvolvimentos, pode ser usufruído de diferentes formas, mais ou menos saudáveis para cada 
pessoa. Pode se usufruir nas facilidades de comunicação em diversos aspectos, assim como há riscos relacionados ao impacto da quantidade e 
qualidade da utilização das redes sociais. Com o objetivo de estudar os dialetos adolescentes nas postagens em redes sociais e o que comunicam, será 
realizada inicialmente uma revisão de artigos publicados na última década sobre impactos da cibercultura no desenvolvimento de adolescentes e 
jovens. A partir destes dados proceder-se-á uma leitura e análise da forma e conteúdo da comunicação de adolescentes e jovens em postagens 
públicas em redes sociais, como Instagram e TikTok e Youtube, as redes mais utilizadas na atualidade por jovens e adolescentes na atualidade. 
Pretende-se compreender como e o que comunicam sobre ser jovem na atualidade: vivências, interesses, interações e indicativos de risco presentes 
nestes compartilhamentos. O estudo desses aspectos põe em foco a necessidade de contínua construção do conhecimento sobre o desenvolvimento 
humano ao longo do ciclo vital como pautado, entre outros fatores, pela era em que se vive – o cronos, a cultura e o contexto de vida, bem como 
aspectos individuais. Esses aspectos são marcos dos processos subjetivos da adolescência construída por cada um, bem como das interações na 
contemporaneidade.

E-mail: marcia.semensato@estacio.br

Aluno: Anderson Luiz Henrique Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Igor Sastro Nunes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: DIFICULDADES OU TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM?: ENFRENTAMENTO E DESAFIOS DE ESTUDANTES DO CURSO DE PSICOLOGIA DE UMA 
FACULDADE DO RIO GRANDE DO SUL
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Docente orientador: Greice da Silva Carvalho

RESUMO
O processo de ensino-aprendizagem exige ousadia de sair do comodismo de cadernos manchados de amarelo, de giz de cera e folhas xerocadas, é 
preciso buscar mudanças constantemente no âmbito do trabalho do professor e do processo de aprender do estudante. O professor deve buscar 
refletir em cima de suas práticas, como formador de uma parte da sociedade, buscando proporcionar situações que possibilite ao estudante sair de 
uma posição passiva e possa se posicionar de maneira crítica perante aos temas abordados, segundo FREIRE, 1996 “Não haveria criatividade sem a 
curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impaciente diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” 
(FREIRE,1996, p.32). Bem como as práticas ativas na educação mostram uma visão diferente da pedagogia tradicional, com uma mudança de 
paradigma na aprendizagem e da relação entre estudante e professor, passando assim o aluno para o ser protagonista e transformador do seu 
processo de conhecimento, enquanto o educador que antes era o transmissor e detentor do saber, agora assume o papel de um orientador, abrindo 
espaço para a interação e participação dos estudantes na construção do conhecimento. Ensinar exige alegria, esperança, consciência dos diversos 
desafios que serão enfrentados diariamente, mas sobretudo compreender que quem ensina é o que mais precisa aprender. Sendo assim essa pesquisa 
tem por objetivo descrever e analisar e a percepção de estudantes do curso de psicologia de uma faculdade de Porto Alegre acerca das dificuldades e 
estratégias de aprendizagem, auxiliando-os e provendo ferramentas (ações) educativas. Buscando trazer ao leitor uma reflexão acerca do ensino 
tradicional, principal método utilizado durante muito tempo, que consiste no famigerado “copi-cola”, processo pelo qual o aluno somente recebe o 
conhecimento que está pronto e organizado dentro dos livros didáticos, tornando o processo de aprendizagem por vezes monótono, vazio e sem 
significado; trabalhando conteúdos de maneira desconexa a realidade dos alunos. De cateter qualitativo e quantitativo, será utilizado o método de 
pesquisa descritivo com finalidade de analisara importância das práticas ativas na educação, dos processos de patologização, perpassando pela revisão 
bibliográfica e a construção de grupos com a utilização de metodologias ativas. Para isso será necessário a criação de instrumentos para coleta de 
dados, questionários e entrevistas para o levantamento de dados e dificuldades, bem como, a efetivação de grupos para o diálogo e auxílio na busca 
de ações que possam melhorar a qualidade de vida dos estudantes, bem como, ter reflexo nas questões de saúde mental da comunidade acadêmica.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: EFETIVIDADE DA LEI 8.069/90 NO ÂMBITO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE ACUSADO DE ATO INFRACIONAL 
(CIAD NATAL)

Docente orientador: Lídio Sânzio Gurgel Martiniano

RESUMO
No início dos anos 90, dada a edição recente da Carta Constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorrem transformações profundas 
no cenário jurídico, surgindo um novo paradigma para as políticas voltados às crianças e adolescentes: a Doutrina da Proteção Integral. O presente 
estudo mostra um panorama desse novo modelo de atendimento, a começar de sua evolução histórica, bem como trata das medidas socioeducativas, 
notadamente do cumprimento da medida socioeducativa de internação, como privação de liberdade imposta pelo Estado ao adolescente que pratica 
ato infracional – conduta tipificada em lei como crime ou contravenção - no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente acusado de Ato 
Infracional (CIAD Natal). A pesquisa pretende analisar as condições estruturais da unidade, à luz das proposições da Constituição Federal, ECA e do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), positivado através de Lei nº 12.594/2012, e assim, verificar sua efetividade na realidade 
institucional. Busca-se observar as condições de habitabilidade, salubridade e higienização do Centro e assim concluir-se acerca da preservação dos 
direitos básicos dos jovens, considerando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Enfatiza-se dessa forma a questão física do local, 
perquirindo sobre sua adequação aos princípios básicos previstos na norma jurídica pertinente, considerando-se que ao ser institucionalizado o 
indivíduo tem apenas o seu direito de liberdade restringido, devendo ser mantidos e preservados os demais, bem ainda que a não observância desse 
preceito culmine em uma violação não somente ao Estatuto, às normas internacionais que o inspiraram, e ao SINASE, mas sobretudo a dignidade da 
pessoa humana, protegida pelos preceitos constitucionais.
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Título: NECESSIDADE DE RETOMADA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO NA ATUAL CONJUNTURA BRASILEIRA E ONERAÇÃO DAS GRANDES FORTUNAS

Docente orientador: Lídio Sânzio Gurgel Martiniano

RESUMO
Todo Estado necessita de recursos para subsidiar a manutenção de suas atividades, bem como a prestação de serviços públicos de essencialidade 
inafastável à sociedade. Para tanto, utilizando-se de sua soberania que lhe garante governar e exigir ações e omissões de todos os indivíduos 
residentes em seu território, o Estado tem a prerrogativa de obrigar seus governados a lhe fornecerem os recursos de que necessita. A isso se 
denomina Poder de Tributar. Destarte, em atenção a esta relação de soberania, a Constituição delimita a parcela do Poder de Tributar inerente a cada 
Ente Político, o que ocasiona o surgimento da chamada Competência Tributária. Na análise do texto constitucional, percebe-se que fora garantida à 
União a instituição de sete impostos exclusivos, quais sejam: o imposto sobre importação de produtos estrangeiros; o imposto sobre exportação, para 
o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; o imposto sobre produtos 
industrializados; o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; o imposto sobre propriedade 
territorial rural; e o imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Atente-se para o fato de a Constituição Federal de 1988 ter 
trazido em seu texto a previsão para a instituição do chamado Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), mais precisamente em seu art. 153, inciso VII, 
atribuindo tal competência à União por intermédio de Lei Complementar. No entanto, até a presente data, tal tributo não foi instituído no 
ordenamento jurídico pátrio, não obstante diversas propostas legislativas terem sido levadas a efeito sem a obtenção de êxito. Observa-se no cenário 
internacional a aplicação de tal imposto em moldes diversificados, mas assemelhados em seus fins. Com efeito, o referido tributo se propõe sob várias 
justificativas, dentre as quais a de tornar a tributação mais justa, atingindo sobremaneira os mais afortunados cidadãos. No Brasil, comumente se 
assevera que sua inclusão no sistema tributário se justificaria na necessidade, dentre outras, de uma melhor redistribuição de renda, hoje tão precária 
e de gritante desigualdade. Contudo, decorridas mais de duas décadas após a promulgação do texto constitucional, observa-se que tal imposto não 
saiu do plano da previsão para o de efetiva aplicação. Tem-se, a partir de então, diversas justificativas para a não implementação no sistema brasileiro, 
as quais vêm dando causa a esta demora. Buscar-se-á, então, pela presente pesquisa, identificar quais seriam estas justificativas e avaliar suas 
veracidades. Noutro norte, almeja-se analisar a realidade legislativa sobre o tema, dissecando os projetos de lei complementar que se encontram em 
tramitação no Congresso Nacional, seus institutos tributários e a atenção que tais projetos dão aos princípios inerentes à espécie. Por conseguinte, 
com o presente estudo se buscará esclarecer quais seriam os impedimentos, sejam eles legais, sociais, culturais ou políticos para a efetiva 
implementação no sistema tributário nacional desta espécie de imposto prevista no corpo constitucional, bem como analisar e tentar identificar os 
possíveis pontos positivos que a sua criação poderia acarretar, tomando por parâmetro as experiências vivenciadas por outros Estados na comunidade 
internacional que fazem uso de tributo semelhante. Na edição 2022-2023 do projeto em tela buscaremos, ainda, analisar a necessidade de retomada 
do crescimento econômico na atual conjuntura brasileira à luz da possibilidade de oneração das grandes fortunas, considerando as diversas 
problemáticas atinentes ao tema, como conveniência e oportunidade da medida e os impactos negativos acarretados numa possível instituição.
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Título: SISTEMA PRISIONAL E COVID-19: AS CONSEQUÊNCIAS DA SELETIVIDADE PENAL NA PANDEMIA

Docente orientador: Douglas Da Silva Araujo

RESUMO
Sob a perspectiva da criminologia crítica, o projeto de pesquisa tem como objetivo central analisar as políticas públicas voltadas ao controle social por 
meio das sanções penais, especialmente no que diz respeito à garantia de direitos daqueles que são alcançados pelo sistema de justiça penal 
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(indiciados, réus e condenados), levando em consideração o cenário de pandemia e os reflexos desse período no âmbito do sistema prisional. Não é 
de hoje que o Brasil destaca-se entre os países que detêm maior população carcerária. De acordo com o Levantamento de Informações Penitenciárias 
do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a população carcerária brasileira era de 820.689 em junho de 2021. Aproximadamente 31,9% desse 
total correspondente a presos provisórios, isto é, sem julgamento definitivo de seus casos. Esse contexto prisional é fortemente marcado pela 
seletividade. Nas prisões brasileiras, segundo estatísticas de vários organismos, encontram-se pessoas que não tem ensino fundamental completo e, 
em sua esmagadora maioria, negras e pobres. Além dessas características, o sistema prisional também é marcado por violações constantes de direitos, 
o que chegou a ser denominado pelo Supremo Tribunal Federal, como “estado de coisas inconstitucional”. Durante a pandemia ocasionada pelo Covid-
19, essas distorções tornam-se ainda mais evidentes. Vários presos foram contaminados pelo vírus, sem sequer receber qualquer tratamento para 
minimizar os sintomas da doença. A superlotação das celas, sua precariedade e insalubridade tornam as prisões um ambiente propício à proliferação 
de epidemias e ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais, como também a má-alimentação dos presos, o sedentarismo, o uso de 
drogas, a falta de higiene, contribuíram para disseminação do coronavírus. Nesse cenário marcado pela seletividade, este projeto de pesquisa 
pretende investigar quais medidas o poder público adotou no instituto de mitigar os efeitos da pandemia do covid-19 nos estabelecimentos prisionais, 
em benefício da população carcerária, e que políticas públicas foram elaboradas com essa finalidade. Metodologicamente, essa pesquisa detém 
caráter qualitativo, considerando que o problema central será investigado a partir de entrevistas aos sujeitos e atores que fazem parte do sistema de 
justiça penal, além de pesquisa documental. 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 da justiça criminal da atualidade.

Aluno: Philipe Targino Ribeiro Brandão Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: EFEITOS DA MICROFISIOTERAPIA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA: UM ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO

Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim Da Silva

RESUMO
Introdução: A Fibromialgia é uma síndrome reumática de origem pouco conhecida, que em sua grande maioria acomete mulheres. Dores 
musculoesqueléticas, irradiadas e crônicas além de pontos dolorosos a palpação chamada tender points são os sintomas mais comuns desta patologia. 
Constantemente estão associados a outros sintomas, como: cansaço excessivo, sono não restaurador, rigidez matinal nas articulações e desiquilíbrios 
psicológicos como ansiedade e depressão. Objetivo: Analisar os efeitos da microfisioterapia em pacientes diagnosticados com fibromialgia. 
Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, em que participarão 60 voluntários de ambos os sexos, que apresentem diagnóstico de 
fibromialgia com sintomatologia presente a cerca de 6 meses. Os voluntários serão distribuídos, aleatoriamente, em três grupos distintos: G1 
(Cardioemotion®) em que será realizada apenas o tratamento apartir do uso do Cardioemotion®; G2 (Microfisioterapia) será feita apenas a 
Microfisioterapia; G3 (Cardioemotion®+Microfisioterapia) será realizada a combinação das duas intervenções citadas. As intervenções serão realizadas 
no decorrer de quatro meses. Todos os participantes serão avaliados pré e pós intervenção. Na avaliação serão observados e coletados os dados 
antropométricos, antecedentes patológicos, aspectos clínicos, dor (Escala Numérica da Dor e Questionário de dor de McGill), estresse (Cortisol salivar 
e Inventário de sintomas de stress LIPP), Impacto da fibromialgia (Questionário FIQ), sintomas psicopatológicos (Symotom Check-List-90) e 
variabilidade da frequência cardíaca (Cardioemotion®). Para análise dos dados serão utilizados os testes: Levene (homogeneidade), Kolmogorov-
Smirnov (normalidade) e ANOVA de medidas repetidas (comparações intra e intergrupos). Resultados Esperados: Espera-se observar melhora da 
sintomatologia dolorosa, stress, impacto da fibromialgia na qualidade de vida e variabilidade da frequência cardíaca dos participantes que irão receber 
o tratamento de Microfisioterapia combinado com o Cardioemotion.
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM ATLETAS DE CROSSFIT® EM NATAL-RN

Docente orientador: Rodrigo Albert Baracho Rüegg 

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

E-mail: ruegg.rodrigo@estacio.br

Aluno: Geovana Santos do Ó Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBITI/IES
Aluno: Thamires Nascimento Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rayssa Emanuela Silva de Lima Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Direito

Título: A APLICABILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CFRB/88: UM ESTUDO DE CASO NO BAIRRO PERIFÉRICOS DA CIDADE DE FEIRA DE 
SANTANA - BA.

Docente orientador: Tamara Andreucci Dias De Oliveira

RESUMO
Introdução: A Constituição da República do Brasil de 1988 consagrou diversos direitos e garantias fundamentais sendo resultado da nova concepção 
de constitucionalismo contemporâneo e dotado pelo fenômeno do totalitarismo constitucional, a presença de elementos constitucionais em todo o 
ordenamento jurídico, ou seja, em todas as ramificações jurídicas do país, a constituição no centro e as leis girando em torno dela. Nesse período 
histórico, surgem os direitos de primeira e segunda dimensões, as normas programáticas que são diretrizes sociais esculpidas na Constituição 
estabelecendo metas ao Estado para atingir o fim estabelecido na Carta Magna, via de regra, sendo fruto dos direitos sociais. Ao longo da história, 
esses direitos de primeira e segunda dimensões foram desenvolvidos na ótica do Estado negativo e positivo. Diante dessa ineficácia dos direitos 
fundamentais previstos na CF/88, o Supremo Tribunal Federal declarou na ADPF 347 o Estado de Coisas Inconstitucionais. A primeira referindo-se aos 
direitos individuais -  tutelam a limitação do Estado Soberano na vida do indivíduo- é marcado pela ruptura da irresponsabilidade Estatal e garantindo 
o exercício das liberdades individuais, propriedade, vida, liberdade e segurança, ou seja, é o distanciamento da intervenção do Soberano na vida 
privada. A segunda é marcada pelo momento em que o Estado torna-se obrigado a intervir positivamente na sociedade para garantir direitos básicos a 
todos frente à opressão que o excesso de liberdades gerou ao transcorrer pelas revoluções industriais. Deste modo, o Estado precisa intervir para 
garantir o mínimo existencial, sanar os vícios, celeumas e opressões que as grandes indústrias estavam exercendo diante da desigualdade social, 
baixos salários, altíssimas jornadas de trabalho. Por esse motivo, o povo começou a requerer a intervenção estatal e a partir dessas manifestações 
surgem os direitos sociais. Esses movimentos sociais refletiram na Constituição Federal da República do Brasil de 1988 a qual consagra dos artigos 6º 
ao 11. Entretanto, a Carta Magna de 1988 em seu extenso rol de direitos fundamentais versa no artigo 5º, § 1º determinando que os direitos 
fundamentais têm eficácia imediata, ou seja, o indivíduo tem o direito a sua utilização de imediato e o Estado o dever de fornecê-lo imediatamente. 
Acerca dos direitos sociais é preciso esclarecer e reafirmar, conforme o entendimento do Prof. Flavio Martins, que possuem o mesmo grau de 
fundamentalidade “dos direitos fundamentais”, embora exista divergência doutrinária sobre a temática, no presente projeto é ancorado no 
entendimento do referido autor, inclusive sendo inteligência da Constituinte de CFRB/88 que inicia o Título II sobre direitos e garantias fundamentais 
iniciando no artigo 5º e encerrando no artigo 18. O tratamento concedido aos direitos de primeira dimensão e aos de segunda dimensão são distintos, 
embora sejam direitos fundamentais. Destaca-se que as dimensões de direitos fundamentais não se esgotam em si mesmos. Objetivo: Analisar se os 
munícipes dos bairros periféricos da cidade de Feira de Santana - BA, usufruem dos direitos fundamentais. Metodologia: Para a realização dessa 
pesquisa, far-se-á o uso da documentação indireta, haja vista “toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que 
sejam os métodos ou técnicas empregadas” (LAKATOS, 2010, p. 157). Ademais, utilizar-se–á como método de abordagem o dedutivo uma vez que ao 
partir de teorias e leis, deduzir-se-á a ocorrência de fenômenos particulares. Ainda faz-se necessário ressaltar que, no tocante ao método de 
procedimento, será realizado um estudo de caso, já que o foco será nos direitos fundamentais em bairros periféricos da cidade de Feira de Santana, 
BA.

E-mail: tamara.andreucci@estacio.br

Aluno: Suene de Oliveira Morais Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paulo Henrique Cordeiro de Almeida Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Layanna Martha Pires de Araujo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruno Mendes Goes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Direito

Título: ENTRE LEIS E ESTROFES: O DIREITO NA/COMO MÚSICA

Docente orientador: Vanessa Goés Denardi

RESUMO
Inserido em um movimento interdisciplinar/indisciplinar, esta pesquisa tem por objetivo compreender como determinados compositores da esfera 
musical brasileira manifestam e configuram discursivamente questões sociais que afluem no meio jurídico. Nesse sentido, pretende explorar as 
relações entre as esferas do Direito e da Música, partindo de dois grandes eixos que embasam um pensamento que podemos denominar de jurídico-
musical, a saber: o Direito na Música e o Direito como Música. Para isso, analisaremos composições dos mais variados gêneros (samba, sertanejo, rap, 
MPB, etc.) que tematizam questões jurídicas, como racismo, violência contra a mulher e Direitos Humanos, procurando identificar e compreender, 
dentro de cronotopos específicos, as suas dimensões discursivas, retóricas, narrativas, argumentativas e hermenêuticas. O Direito, enquanto ciência 
social, encontra-se atrelado à Música há tempos, já que está sempre buscou/busca, em grande medida, apresentar questões cotidianas que, por 
vezes, perpassaram/perpassam pela esfera jurídica. Despejo na Favela (1969), de Adoniran Barbosa; Fórmula Mágica da Paz (1990) de Racionais MC’s; 
Não Chora Minha China Veia (2003), Luiz Claudio e Elton Saldanha; Respeita (2017), de Ana Cañas; e 9vinha (2019) de Emicida, são alguns exemplos de 
composições que, ao longo do tempo e em sua diversidade temática, podem ser analisadas sob a ótica constitucional. Não obstante, o movimento do 
Direito com a Música ainda tem uma insuficiente presença nas universidades brasileiras e, por esse motivo, faz-se importante fomentar a relação 
entre essas duas esferas, tomando-a como objeto de investigação e como fator de impacto nos agentes jurídicos e nas práticas humanas (RODRIGUES 
e GRUBBA, 2011; DIPP JÚNIOR e GRUBBA, 2019; DIPP JÚNIOR, 2019; SILVA e NETA; 2020). Assim, a compreensão de leis ou fenômenos jurídicos 
contribui de maneira significativa ao desenvolvimento de certas capacidades para desenvolver as composições musicais, sobretudo no que diz 
respeito ao raciocínio retórico, dialético e analítico do escritor/letrista. Dessa forma, esta pesquisa pauta-se em uma metodologia dialógica do 
discurso (BAKHTIN, 2017 [1930-1940], 2016 [1959-1961]; BRAIT 2018 [2006]) ao considerar os enunciados musicais como ponto de partida e como 
objetos expressivos e falantes, inesgotáveis em seu sentido e significado. Assim, nos colocaremos como pesquisadores, responsivos e ativos, diante 
dos enunciados dispostos, compreendendo os sentidos produzidos por eles, tanto pelo que foi dito quanto pelo que não foi. Ademais, nessa 
compreensão, cotejaremos esses enunciados com enunciados outros, os jurídicos, para uma mobilização contextual que rememora a responsividade 
da cadeia discursiva e as vozes sociais, ideologicamente marcadas, que nela estão presentes. Os dados serão variados, abrangendo discursos da esfera 
musical, clássicos e modernos, com a intenção é oferecer um panorama amplo que permita o conhecimento, a comparação, a relação e a análise dos 
reflexos do Direito na Música e vice-versa.

E-mail: vanessa.denardi@estacio.br

Aluno: Cybelle Ingrid da Rocha Loureiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: NAVEGAÇÃO NA INTERNET, ACESSO À INFORMAÇÃO, COOKIES E PROTEÇÃO DE DADOS

Docente orientador: Naína Ariana Souza Tumelero

RESUMO
Apesar das legislações vigentes e do aumento considerável de debates e maior publicização das questões relacionadas à proteção de dados nas 
plataformas, os dados pessoais continuam sendo utilizados para categorizar os consumidores, os modulando subjetivamente por meio da coleta e do 
processamento de dados que permitem a elaboração de um detalhado perfil comportamental, e os direcionando, a partir disso, informações, notícias, 
conteúdos, produtos e serviços por meio de estratégias de marketing utilizando-se do Big Data e do Machine Learning. Esse processo inserido nos sites 
de notícias, que é onde as pessoas buscam informação, tem o potencial de lesar não somente o direito à proteção de dados, como o direito 
fundamental ao acesso à informação. Diante disso, questiona-se: a coleta de dados pessoais durante a navegação na internet pode ser considerada 
uma violação aos direitos da proteção de dados e do acesso à informação? O profiling é uma das estratégias que utiliza esses dados. É um registro 
sistemático, proposital e classificatório de dados relacionados que permite a um provedor de serviços atingir indivíduos por meio de anúncios ou 
posicionamento de produto/serviço específicos. A partir dessa arquitetura algorítmica, este sistema deixou de se alimentar com CPF, endereço, nome 
da mãe ou qualquer dado objetivo de identificação da pessoa, mas de informações altamente subjetivas como a velocidade da digitação que permite 
uma leitura das emoções, pesquisas pessoais e interesses expressados em músicas, vídeos e filmes e a geolocalização. Neste sentido, a partir de uma 
pesquisa de natureza básica qualitativa, que compreende uma primeira etapa teórica, seguida por um estudo documental, o presente projeto tem por 
objetivo analisar a coleta de dados pessoais através de cookies durante a navegação na internet sob a ótica do acesso à informação e da proteção de 
dados como direitos fundamentais. Para atender a este propósito, buscaremos, inicialmente, contextualizar a proteção de dados como direito 
fundamental no capitalismo da vigilância, para então estudar a coleta de dados pessoais na navegação na internet através de cookies e, ao final, 
analisar a coleta de dados pessoais sob a ótica do acesso e do direito à informação. Além da relevância teórica na área, o projeto se destaca como uma 
oportunidade para as alunas participantes, uma vez que, já na reta final da formação universitária, ainda não puderam experienciar o pilar da 
pesquisa, que, junto com o ensino e a extensão, sustenta uma formação mais consistente.

E-mail: naina.tumelero@estacio.br

Aluno: Pedro Henrique Araujo de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jéssica Vidal Correa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: CASULO DA DIVERSIDADE: ENCRUZILHADAS DA DESIGUALDADE EM CONTEXTOS DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E LGTfobia 

Docente orientador: Juciane De Gregori

RESUMO
Este projeto, junto a acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade Estácio Florianópolis/SC, tem o objetivo de construir o grupo de pesquisa 
“Casulo da Diversidade”. A partir desta iniciativa, busca-se articular as temáticas de gênero e de sexualidade, promovendo pesquisas de cunho 
predominantemente qualitativo, com base em investigação bibliográfica e documental. Pautando um cronograma de atividades voltadas à 
comunidade acadêmica da Universidade Estácio, almeja também atuar com viés transdisciplinar ampliado, possibilitando diálogos externos, com 
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acadêmicos de diversos cursos da instituição, bem como de espaços relevantes para a atuação da psicologia social. Com uma metodologia 
exploratória e reflexivo-dialógica, o Casulo da Diversidade pretende envolver, especialmente futuros psicólogos, a problematizar sobre as temáticas de 
gênero e sexualidade, com sua intersecção a marcadores sociais e culturais. Objetiva-se, ainda, na vivência do grupo de pesquisa, que os alunos 
possam usufruir de um processo de formação metodológica de iniciação científica, para se tornarem aptos a desenvolverem os seus próprios projetos 
de pesquisa, seja ela com paradigma acadêmico ou profissional. Trazendo aportes teóricos que corroboram com o campo da psicologia, este projeto 
tem a pretensão de expandir encruzilhadas do conhecimento, desvelando referências de atuação, tanto em âmbito micro focalizado, quanto macro 
socializado. Os principais objetivos deste projeto são: Articular as temáticas de gênero e de sexualidade, voltadas para a atuação da psicologia social e 
com viés transdisciplinar; Desenvolver atividades com metodologia reflexivo-dialógica, para buscar referências que contribuam para a iniciação 
científica de acadêmicos do curso de psicologia; Promover um levantamento bibliográfico para a atuação na psicologia, focalizando nos temas de 
gênero, sexualidade e suas intersecções. Metodologicamente, o grupo de pesquisa tem como público-alvo acadêmicos do curso de Psicologia da 
Estácio - Florianópolis e de cursos que se correlacionam com este campo de saber. As ações a serem implementadas partem de dois processos 
centrais. Em um primeiro momento, haverá o foco de realização de levantamento bibliográfico acerca de produções científicas atreladas a psicologia 
social. Esta etapa, será executada em formato de “Reunião de Pesquisa”, na qual os alunos do Projeto, em conjunto com a docente supervisora, irão 
realizar um acervo teórico, indicando textos, artigos e livros a serem trabalhados. Serão considerados como campo modulares da psicologia social, um 
viés articulado entre as dimensões culturais, econômicas, sociais e políticas. Posteriormente, na etapa de levantamento bibliográfico (MINAYO, 1999), 
serão organizados encontros abertos do grupo de pesquisa, em formato de “Ciclo de Leituras”, que terão como objetivo divulgar as atividades do 
Casulo da Diversidade e articular convidados para desenvolver palestras, para tratar dos temas associados aos materiais bibliográficos levantados. 
Este, será um espaço que vai trazer como base um levantamento de referências, pautado por metodologias reflexivo-dialógicas.

Aluno: Noah Ricardo de Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriela Teixeira Neto Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaina Bronzoni de Maia Curso do aluno: Administração Situação: IC/ESTADO

Aluno: Edicléia Rejane da Silva Curso do aluno: Direito Situação: IC/ESTADO
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: ANÁLISE DA HANSENÍASE NA REGIÃO DO CARIRI: ESTUDO ECOLÓGICO

Docente orientador: Rosa Maria Grangeiro Martins

RESUMO
A hanseníase é de uma doença crônica e endêmica em todo Brasil, principalmente na região Nordeste, tornando necessária uma ampliação de estudos 
que possam ampliar novas ações e planejamentos que contribuam para a melhoria do panorama epidemiológico da doença. A MICROREDEHANS Cariri 
foi criada há um ano e segue os preceitos da Rede Universitária Nacional de Combate a Hanseníase (REUNA - HANS). A REUNA - HANS foi criada com o 
objetivo de aproximar e divulgar ações e pesquisas de professores/pesquisadores da temática, estando presente em todos os estados brasileiros. Com 
intuito de fortalecer a REUNA HANS, objetivando também a intensificação de ações em regiões endêmicas, for assim criada as MICROREDES HANS em 
várias localidades brasileiras. O Cariri, por apresentar um índice alto de pessoas afetadas pela doença, foi pleiteado com essa rede interiorana, cujas 
ações vão além da pesquisa, mas sobretudo de fortalecimento de parcerias entre gestores, universidades e profissionais de saúde para juntos e de 
forma integrada, possamos hastear a bandeira dessa problemática. Além da pesquisasobre a hanseníase na nossa região Cariri, o aluno e essa IES farão 
parte da REDEMICRO HANS Cariri, permitindo dessa forma uma ampliação além das premissas do ensino e da pesquisa.  OBJETIVOS: Analisar a 
prevalência da hanseníase nos municípios pertencentes a região do Cariri, por meio do cálculo da taxa de prevalência; identificação dos graus de 
incapacidades 1 e 2 e suas formas clínicas; relação das taxas de prevalência com o IDH municipal. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo ecológico, 
descritivo, com análise de dados secundários de domínio público. Os dados serão coletados no portal DATASUS, referentes aos municípios 
pertencentes as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS): 17ª Icó, 18ª Iguatu,19ª Brejo Santo, 20ª Crato e a 21ª Juazeiro do Norte, as cinco pertencentes 
a Macrorregião de Saúde Cariri. Serão incluídos os registros de casos notificados da hanseníase nos últimos dez anos até o dia da coleta. Realizar-se-á 
o cálculo da prevalência dos casos de hanseníase notificados e seus perspectivos graus de incapacidades nos municípios descritos a cima. Os dados 
populacionais para cálculo da prevalência e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de cada município serão obtidos por meio do censo de 
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A prevalência da hanseníase será calculada por meio dos casos notificados de 2012 até a data da 
coleta dos dados de cada município do estado do Ceará, divididos pela população, multiplicado pela constante. Será utilizada neste estudo a 
população do último censo do IBGE. Os dados serão agrupados em tabela do Microsoft Office Excell versão 2010 e realizado estudos de estatística 
descritiva e distribuições de frequências relativas e absolutas. Para análise exploratória dos dados espaciais, utilizar-se-á o TerraLib and TerraView 
5.6.3. e o QGIS Versão 3.22.3, no qual serão elaborados os mapas com distribuição da prevalência por cada ADS por meio do Índice de Moran Global e 
Local. O Índice de Moran Global avalia a dependência espacial global. Esse método mede a correlação de uma variável com ela mesma e varia de -1 a 
+1. Valores positivos indicam autorrelação espacial positiva, valores negativos indicam autorrelação negativa e os próximos ao ponto zero indicam 
aleatoriedade espacial. Já o Índice de Moran Local foi utilizado para avaliar o Indicador Local de Associação Espacial. No Índice de Moran Global, 
quatro quadrantes são formulados:  alto-alto (cidades com altas taxas e rodeadas por outras com altas taxas), baixo-baixo (cidades com baixas taxas e 
rodeadas por outras com baixas taxas), alto-baixo (cidades com altas taxas rodeadas por outras com baixas taxas), e baixo-alto (cidades com baixas 
taxas rodeadas por outras com altas taxas). Os resultados serão apresentados descritivamente em tabelas e figuras.

E-mail: rosamaria13gm@gmail.com

Aluno: Iasmin Bento de Sousa Lima Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
Aluno: Argemiro José de Sousa Neto Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cicera Dionara Leite Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Clara Santos Lima Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título: REAÇÕES VIVENCIADAS POR PACIENTES COM ESTOMIAS DE ELIMINAÇÃO: ESTUDO COM BASE NA APLICAÇÃO DO DISCURSO DO SUJEITO 
COLETIVO

Docente orientador: Dailon De Araújo Alves

RESUMO
A estomia ou ostomia se trata de um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização de um segmento corpóreo por meio de um orifício 
externo, com a finalidade de melhorar o fluxo respiratório (traqueostomia), servir de via para a alimentação (gastrostomia / jejunostomia), e a 
eliminação dos efluentes fecais (ileostomia / colostomia). Tais estomias não podem ser avaliadas, meramente, pelo ponto de vista anatomofisiológico; 
mas, principalmente, pela esfera social e humana. O procedimento cirúrgico, muitas vezes, realizado na semiótica de uma realidade emergencial, não 
possibilita espaço para escolhas, tendo o paciente que se habituar a uma condição nova, sem, ao menos, compreender o processo de construção. 
Nesse ínterim, todo e qualquer espaço de escuta, diálogo e pesquisa se faz necessário, para que alcancemos cada vez mais, a desmitificação de mitos e 
dúvidas que assolam o imaginário do paciente e de sua consequente família. OBJETIVOS: Compreender as reações vivenciadas pelo paciente após a 
construção de uma estomia de eliminação. METODOLOGIA: A pesquisa a ser desenvolvida apresentará um cunho descritivo, com a utilização de 
abordagem prioritariamente qualitativa. As pesquisas descritivas possuem como objetivo, a descrição das características de uma determinada 
população, podendo ser elaboradas também, com o propósito de identificar possíveis relações entre variáveis. As abordagens qualitativas revelam 
processos sociais ainda pouco conhecidos, propiciando dessa maneira, a formulação de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e 
categorias durante a investigação. Esse método é caracterizado pela sistematização progressiva do conhecimento, até a compreensão da lógica 
interna de um determinado grupo ou do processo em estudo. Na verdade, esse tipo de abordagem é aplicável para o estudo da história, das 
representações, das crenças, das relações, das opiniões; elementos que possuem uma carga subjetiva considerável e que são produtos das 
interpretações humanas, refletidos no seu modo de viver, pensar e agir. O local de realização da presente pesquisa científica ocorrerá no Ambulatório 
de Estomaterapia da Universidade Regional do Cariri (URCA), localizado no município de Crato, Estado do Ceará. A escolha por esse lócus reside no 
fato de que esse espaço de promoção e assistência em saúde, realiza atendimentos diretos a pacientes com estomias de eliminação, pertencentes a 
20ª e a 21ª Regionais de Saúde. Os participantes envolvidos nessa pesquisa tratar-se-ão de indivíduos com estomias de eliminação. O material para a 
coleta de dados envolverá a utilização de um roteiro de entrevistas semiestruturado. O material empírico proveniente das entrevistas será organizado, 
analisado e interpretado segundo a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), propostos por Lefèvre e Lefèvre (2005). O estudo apresenta 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri (URCA), com número de parecer 4.262.824 (CAAE: 
32323420.9.0000.5055).
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Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: ESTUDO FITOQUÍMICO E ATIVIDADE TOXICOLÓGICA DE EXTRATO DAS FOLHAS, CAULE E INFLORESCÊNCIA DE STACHYTARPHETA 
CAYENNENSIS (RICH.) VAHL. (VERBENACEAE).

Docente orientador: Tiago Feitosa Ribeiro

RESUMO
A utilização de plantas com fins medicinais é considerada uma das práticas mais remotas utilizadas pelo homem para cura, prevenção e tratamento de 
doenças, servindo como importante fonte de compostos biologicamente ativos. Atualmente, sabe-se que as plantas representam uma fonte 
importante de produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos quais constituem a base para a síntese de novos fármacos. A flora brasileira tem 
rendido uma inacreditável gama de conteúdos bioativos, chamando a atenção de pesquisadores no mundo inteiro. A espécie Stachytarpheta 
cayennensis (Rich.) Vahl, é uma planta herbácea nativa do Brasil, popularmente conhecida por gervão roxo, rinchão e vassourinha de botão, sendo 
amplamente utilizada na medicina tradicional brasileira na forma de chá, obtido a partir de suas folhas e raízes, sendo utilizada para tratamento de 
inflamação, úlceras varicosas, febre, distúrbios hepáticos e renais, hipertensão e diabetes. Assim, há um interesse crescente em torno dos 
fitomedicamentos, o que se justifica pelo fato de que estes apresentam diversas vantagens, quando comparados com a terapêutica convencional, seja 
pela possibilidade de apresentar baixa toxicidade e baixos efeitos colaterais, como pelo baixo custo da sua obtenção devido à rica biodiversidade da 
flora brasileira. Desse modo o objetivo deste trabalho é realizar um estudo fitoquímico e toxicológico de extrato das folhas, caule e inflorescências de 
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. (Verbenaceae). A espécie Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl será coletada em seu hábitat natural 
seguindo todas as recomendações necessárias para ser identificada e depositada em Herbário e assim obter o número do espécime. As amostras 
vegetais das folhas, caule e inflorescência de Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl serão secas em estufa com ar circulante a temperatura de 40ºC 
durante 72 h e depois pulverizadas em moinho de facas para obtenção do pó. Para a preparação dos extratos das folhas, caule e inflorescência de 
Stachytarpheta cayennensis secas e pulverizadas, serão submetidas a maceração exaustiva com álcool etílico absoluto-99,5% PA com renovação do 
líquido extrator a cada 72 h. As soluções serão filtradas e concentradas em evaporador rotatório (50°C), obtendo-se assim o extrato etanólico bruto 
das folhas, caule e inflorescência da espécie. As análises fitoquímica para as diferentes classes químicas serão realizadas pela metodologia de 
Cromatografia em Camada Delgada Analítica - CCDA e os reveladores utilizados serão específicos para cada classe de metabólito pesquisada, assim 
como o sistema de eluição. As amostras serão solubilizadas de acordo com sua polaridade e uma alíquota de cada um dos extratos sendo submetidos 
às análises em placas de cromatografia em camada delgada da DC-Fertigfolien ALUGRAM® Xtra SIL G/UV254. Os extratos serão aplicados a 1 cm da 
borda inferior com capilar de vidro e as placas eluídas com diferentes sistemas de solventes, a fim de identificar os principais grupos de metabólitos 
secundários. Os testes de toxicidade frente à artemia salina serão realizados utilizando o procedimento de Meyer (1982). Será preparado uma solução 
salina com 38g de sal marinho Marinex® em 1,0 L de água destilada. Em seguida, os ovos de artemia salina serão mergulhados na solução salina para 
eclodirem em uma cuba de vidro por um período de 48 horas sob iluminação artificial a temperatura ambiente de 25°C. Após a eclosão, transfe-se 
para tubos de ensaio de 5 mL contendo as concentrações dos extratos etanólicos das folhas, caule e inflorescência de Stachytarpheta cayennensis 
cerca de dez larvas de artemia salina para cada tubo com o auxílio de uma pipeta conta gotas, onde serão avaliadas a quantidade de artemia mortas 
em 24 e 48 horas.
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Docente orientador: Nadghia Figueiredo Leite Sampaio

RESUMO
As plantas medicinais têm um destaque na terapêutica popular, sendo em alguns casos a única opção de tratamento para pessoas com baixa renda. 
Há uma preocupação das autoridades sanitárias quanto à qualidade de drogas vegetais, devido ao alto potencial de contaminação microbiana, por 
serem oriundas de ambientes naturais e comercializadas na forma não estéril. Faz –se necessário um maior cuidado com a higiene durante a 
produção, armazenamento e transporte, por parte do produtor, comerciante e consumidor. Diante disso, este trabalho tem por objetivo analisar a 
qualidade microbiológica das plantas medicinais comercializadas no município de Juazeiro do Norte – CE. A escolha das espécies será baseada em uma 
pesquisa na literatura sobre as espécies mais consumidas pela população do Cariri Cearense. Serão utilizadas três amostras de cada espécie e todos os 
ensaios serão realizados em triplicata. As amostras serão pesadas, homogeneizadas e, após o crescimento, o número total de colônias desenvolvidas 
será quantificada. Para a avaliação qualitativa e quantitativa da qualidade microbiológica, será realizada a contagem de unidades formadoras de 
colônia (UFC/g) de bactérias e identificação dos microrganismos patogênicos detectados, segundo a metodologia preconizada pela Farmacopeia 
Brasileira. A contagem de microrganismos viáveis será realizada pelo método de contagem em placas por semeadura em profundidade, em seguida as 
colônias crescidas serão reinoculadas em meios de culturas seletivos para identificação das espécies patogênicas. É de extrema importância que exista 
uma maior preocupação no que se diz aos testes e ao controle de qualidade das plantas medicinais, para garantir a segurança dos consumidores. 
Perante a isso, a realização desse trabalho busca prevenir a ocorrência de diversas doenças cuja transmissão pode ser dada através da ingestão 
agentes etiológicos sob diversas formas. Assim, espera-se com esse trabalho levantar dados sobre a qualidade microbiológica das plantas usadas para 
fins medicinais na nossa região, que contribuam para uma melhoria sanitária e aprimoramento desse uso popular.
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Título: ANÁLISE DO PERFIL BACTERIANO DE CULTURAS DE SECREÇÕES VAGINAIS NO CARIRI CEARENSE

Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
Introdução: 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 
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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 agosto de 2022 e julho de 2023. 
A coleta de dados será realizada de janeiro a abril de 2023 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 agosto de 2022 e julho de 2023. Os dados coletados serão tabulados pelo software Excell® e 
fechamento de dados com o software SPSS, Versão 27.0. Aspectos Éticos: O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê da Faculdade de Medicina 
Estácio de Juazeiro do Norte, número do parecer: 5.134.581. 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.

Aluno: Caio Bezerra Lima Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Ludmila Violeta De Moraes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ANÁLISE DO PERFIL BACTERIANO DE UROCULTURAS SOLICITADAS EM JUAZEIRO DO NORTE- CE

Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
Introdução: 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 em Juazeiro do Norte, Ceará, 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 de Juazeiro do Norte, Ceará. O trabalho avaliará a referente topografia: urocultura computando os resultados 
das amostras positivas junto a cada laboratório selecionado no período compreendido entre agosto de 2022 e julho de 2023. A coleta de dados será 
realizada de agosto de 2022 e julho de 2023 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 solicitadas em Juazeiro do Norte, Ceará, 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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RESUMO
Introdução: 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 2022 a julho de 2023, 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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Docente orientador: Nadghia Figueiredo Leite Sampaio

RESUMO
Os restaurantes passaram a ser ultimamente, uma opção para alimentação diária, devido ao ritmo acelerado de vida da maioria das pessoas. Tal 
situação, agrega a rotina agitada do dia a dia se caracteriza como uma nova organização do mercado de trabalho e das metas exigidas aos 
trabalhadores. Desse modo, esses serviços de alimentação coletiva devem, portanto, adotar procedimentos que garantam a qualidade dos alimentos 
de acordo com a legislação sanitária regulamentada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Devido às mudanças no estilo de vida da 
população, a procura por refeições saudáveis e práticas fora do domicílio têm sido procuradas constantemente. Assim, as saladas, como alimentos 
mais requisitados, preparadas e oferecidas nos restaurantes necessitam estar em um padrão de segurança, pois não atendendo aos critérios de 
segurança alimentícia podem evidenciar possíveis riscos parasitários aos consumidores das diferentes classes socioeconômicas. Neste sentido, o 
presente projeto de pesquisa tem por finalidade a investigação da prevalência de formas contaminantes de parasitas em saladas preparadas e servidas 
em restaurantes da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, correlacionando a disparidade socioeconômica entre as classes de estabelecimentos e os 
resultados obtidos no estudo parasitário. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com caráter quanti-qualitativo. Para as análises, será utilizado o método 
de Hoffman. Serão coletadas amostras de 10 restaurantes do município de Juazeiro do Norte - Ceará, as quais, serão feitas em 5 restaurantes de classe 
A e 5 restaurantes de classe B. De acordo com a classificação entre ambos os critérios, será elaborada conforme os restaurantes de custos mais 
elevados com valores das refeições de R$ 30,00 até R$ 60,00 sendo classificados como classe A, e os considerados os mais econômicos e populares, 
com valores de R$ 10,00 até R$30,00 como classe B. As porções de, aproximadamente, 100g serão coletadas em dias alternados e em turnos 
diferentes em cada estabelecimento, totalizando duas coletas por restaurante. Os recipientes térmicos próprios para transporte de alimentos serão os 
fornecidos pelo próprio estabelecimento, identificados e colocados em caixa térmica com gelo, para que, assim, sejam feitas as devidas análises 
parasitológicas. De acordo com os dados obtidos, serão inseridos em tabela e gráficos confeccionados no Excel 2013, com o objetivo de facilitar a 
compreensão e entendimento a respeito da interpretação dos resultados alcançados.

E-mail: nadghia.fl@gmail.com

Aluno: Cicera Monalisa Holanda Teles de Queiroz Curso do aluno: Medicina Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Kele Leandro Almeida Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Davi Santos Neto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Carlos Wendel Gomes da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Docente orientador: Djailson Ricardo Malheiro

RESUMO
A medicina, desde a sua escolha como profissão até o seu exercício, exige uma série de sacrifícios e transformações nos mais diversos aspectos, sejam 
eles físicos ou psicológicos, dentre eles, está, tendo em vista uma série de exigências rotineiras da vida acadêmica, preparação para o ingresso nessa 
realidade ou exercício da profissão, a comutação dos hábitos alimentares desses indivíduos e seus reflexos. Diante dessa realidade, o objetivo desse 
estudo será a produção de conhecimento científico, bem como realização de correlações e análises que levem a uma melhoria da qualidade de vida 
dessa população, através de promoção de sua aplicabilidade a nível multidisciplinar acerca dos reflexos de hábitos alimentares dos estudantes de 
medicina do ensino público e privado da região metropolitana do cariri cearense, tais como palestras, mesas redondas, debates e campanhas, que fará 
necessário também o acompanhamento multiprofissional por parte de médicos, nutricionistas e educadores físicos de maneira remota e dentro das 
recomendações da OMS acerca da vigente pandemia de Covid-19. Será realizada uma análise de caráter exploratório, observacional e 
qualiquantitativa, tendo como forma de levantamento quantitativo, a realização de questionários eletrônicos, por meio da plataforma Google FORMS, 
encaminhados via WhatsApp, com questões objetivas e discursivas a fim de analisar, de forma gráfica e numérica, a quantidade de alunos que detém 
uma alimentação inadequada, bem como uma análise e correlação com aspectos qualitativos desses dados, tais como sua inserção nos ramos da 
saúde, marketing, indústria, estética e fenômenos físicos e psicológicos relacionados a esses eventos. Dentre os conhecimentos a serem adquiridos, 
sobressaem-se os fatos de que desde o processo de preparação para o ingresso na vida acadêmica, os estudantes de medicina passam por pressões e 
cobranças que os levam ao sacrifícios de muitas liberdades e hábitos, dentre eles a abdicação de uma alimentação saudável, tendo em vista a sua 
extenuante rotina e carga horária, exigidas tanto pela competitividade do ramo, quanto por objetivarem uma futura boa vida financeira, realização 
pessoal e status social; em contrapartida, essa trajetória pode trazer danos psicológicos como: ansiedade, distorções de imagem, depressão e 
distúrbios alimentares.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: ANÁLISE FÍSICO QUÍMIA E MICROBIOLÓGICA DAS ÁGUAS DE COCOS IN NATURA  VENDIDAS POR AMBULANTES NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE 
MOURA - RO

Docente orientador: Carla Taveira Nunes

RESUMO
A produção de coco no país representa uma importante fonte de renda em desenvolvimento, pois o consumo de água de coco é crescente e 
significativo. Segundo dados publicados pelo IBGE o Brasil possui uma área de plantação de coqueiros cerca de 280 mil hectares, distribuídos, 
praticamente, em quase todo o território nacional com produção próxima dos dois bilhões de frutos (CUENCA et al., 2011). Sendo que em 2018 dados 
publicados pelo IBGE a área com a cultura do coqueiro era de 618 hectares no Estado de Rondônia, e atualmente não se encontra disponível dados 
atualizados referentes à produção de coco no Estado. Diante do processo de maturação do fruto ocorre a síntese de vários nutrientes a partir da 
glicose e frutose, favorecendo a quedo no teor de açúcar (CARVALHO et al., 2006). Durante uma análise de água de coco em oito estágios de 
maturação, posteriormente aos seis meses de idade do fruto, Aragão (2000) observou acentuada redução no volume de água, nos níveis de açucares, 
sólidos totais, cinzas e minerais, enquanto os teores de gordura e proteína aumentaram significativamente. O comércio de água de coco se torna 
preocupante quando não se utiliza medidas de higiene necessária, pois geralmente é exercida por pessoas que desconhecem os conceitos de higiene, 
sanitização e as boas práticas de manipulação, este comportamento pode comprometer a qualidade do produto e colocar em risco a saúde do 
consumidor, haja vista que essa atividade vem crescendo em nosso município, sobre tudo agora na época do verão. O mercado de ambulantes, citado 
como clandestino, pela informalidade e ser isento de impostos, ganha em partes o respaldo da população. Por um lado, o desconhecimento das 
pessoas de que os alimentos podem estar contaminados, e de outro, a crença de que os produtos vendidos de forma in natura ou fabricados em casa 
são saudáveis (GÓES, 1999). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define como DTA aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou 
água contaminados por um agente tóxico, pode ser de origem bacteriana, viral ou parasitológica (BRASIL, 2019). Ainda definido pela ANVISA que um 
surto de DTA pode ser considerado quando duas pessoas ou mais apresentam doença ou sintomas semelhantes após consumirem alimentos e/ ou 
água da mesma origem, normalmente em um mesmo ambiente, e para as doenças mais graves como o Botulismo e Cólera, apenas um caso já é 
considerado surto (BRASIL, 2019). O objetivo deste trabalho foi caracterizar físico-quimicamente e microbiologicamente águas de coco in natura e 
industrializadas comercializadas por ambulantes no município de Rolim de Moura. Serão realizadas análises de coliformes totais, coliformes 
termotolerantes, cor, acidez titulável (AT), pH,  turbidez, proteína total, umidade e cinzas e lipídios totais, todas baseadas em metodologias official 
methods of analysis (AOAC), que são metodologias reconhecidas pela EMBRAPA, MAPA e ANVISA. Os resultados das análises físico-químicas serão 
neste Projeto comparados com os do Padrão de Identidade e Qualidade da água de coco.

E-mail: carla.taveira@estacio.br

Aluno: Lindayane dos Reis Cleres Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Denise Camila Afonson Ramos da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernanda Neimog da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gean Timoteo dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título: A INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL NOS CONFLITOS ARMADOS   

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 incidência das normas 
de Direito Internacional nos conflitos armados” ao estudar as normas internacionais que regem e disciplinam os conflitos armados ao abranger um 
arcabouço normativo visam a regular o direito ao uso da força e a forma de desenvolvimento dos combates ao ter em vista limitá–los ao estritamente 
necessário aos objetivos bélicos, bem como a pautar as hostilidades dentro de certos parâmetros mínimos de racionalidade e de preservação de 
certos valores. É o chamado Direito da Guerra, também conhecido como “Direito da Haia”. Além disso, esse arcabouço normativo inclui preceitos que 
objetivam restringir os efeitos das hostilidades sobre a pessoa e a regular o atendimento às vítimas das guerras, consagradas especialmente dentro do 
Direito Humanitário (Direito de Genebra), o qual se reveste de especial relevância para a proteção da dignidade da pessoa humana ainda num mundo 
ainda instável. A pesquisa procurará explicar que o dilema do mundo contemporâneo consiste em suprimir por completo a guerra, sob pena de se ver 
o fim da própria civilização e que o mecanismo consagrado pela Carta das Nações Unidas em estabelecer os meios pacíficos de solução de 
controvérsias dependerá, evidentemente, dos próprios Estados soberanos em evitar a guerra em caráter permanente. A pesquisa mostrará que a ação 
internacional voltada a impor restrições à guerra encontra fundamento em ideias humanistas e na necessidade de garantir a estabilidade necessária ao 
bom desenvolvimento das relações internacionais. A metodologia empregada será o método dialético como método de abordagem, pois por força 
deste método empreender-se-á uma interpretação dinâmica dos delineamentos do regime jurídico dos conflitos armados na perspectiva do Direito 
Internacional ao considerar que as questões jurídicas, internacionais, políticas e sociais, no contexto da proposta temática, precisam ser entendidas 
em sua relação com aspectos também políticos, jurídicos, internacionais etc. Nesse contexto foram privilegiadas, quanto às fontes consultadas, no 
quadro do objeto de estudo escolhido e delimitado, as obras consideradas como mais importantes ao atentar–se com o maior desvelo possível para a 
atualidade e repercussão dessas obras na comunidade jurídica especializada.

E-mail: osvaldo.ferreira@estacio.br

Aluno:  Fábio Venceslau De Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: PARASITOSES EM SALADAS DE RESTAURANTES DE GOIÂNIA

Docente orientador: Jaqueline Ataíde Silva Lima da Igreja

RESUMO
As parasitoses são doenças que acometem grande parcela da população devido ao fato de dependerem das condições de higiene do indivíduo e de 
hábitos simples, porém esquecidos, como lavar bem as mãos, enxaguar e lavar frutas e verduras antes de comer e ferver água antes de consumir. Este 
estudo tem como objetivos analisar a presença de parasitos nas saladas de restaurantes do município de Goiânia, Goiás. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem quantitativa com caráter prático e descritivo a ser realizada entre agosto de 2022 e julho de 2023. O alvo de pesquisa não será especifico, 
pois, a coleta será feita desde restaurantes simples até os mais sofisticados. Como não serão divulgados os nomes dos estabelecimentos, não se faz 
necessária a autorização dos respectivos donos. A análise será feita pela técnica de sedimentação espontânea. Ao fim da pesquisa, espera-se 
contribuir com a produção de conhecimentos que subsidiem o planejamento de ações e estratégias especialmente voltadas a esse público, almejando 
reduzir a presença de parasitos nos alimentos, e instruir os donos de estabelecimentos e a população em geral sobre uma possível mudança de 
postura vislumbrando maior cuidado e higiene.

E-mail: jaquelinellima21@gmail.com

Aluno: Thallison Cardoso De Souza Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabel Cristina Carneiro Gonçalves Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Título: PREVALÊNCIA DE DIABETES EM INDIVÍDUOS RECÉM DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE

Docente orientador: Adeliane Castro da Costa 

RESUMO
A obesidade é uma doença de difícil tratamento clínico e que acarreta importante perda de qualidade de vida, principalmente pelo surgimento de 
outras doenças associadas, tornando-se um fator de risco para o desenvolvimento da Tuberculose (TB). Além disso, alterações imunológicas e 
metabólicas podem tornar os indivíduos obesos propensos a desenvolverem TB. OBJETIVO: Verificar a presença de Obesidade em indivíduos com Tb 
Ativa e os dados antropométricos e bioquímica com carga bacilar. E verificar a relação desses dados com a predisposição desses indivíduos 
desenvolverem tuberculose MÉTODO: Será realizado um estudo transversal, incluindo 50 indivíduos com Tb ativa a fim de verificar a presença de 
obesidade grave/mórbida com e sem diabetes. Esses indivíduos previamente diagnosticados quanto a presença de Tb ativa por meio de BAAR, cultura 
bacteriológica. Em seguida serão classificados quanto a presença de obesidade 2 grupos: Tb ativa com Obesidade e Tb ativa sem obesidade. METAS E 
RESULTADOS ESPERADOS: Após classificar os indivíduos com Tb ativa com e sem obesidade, serão correlacionados os níveis de glicemia, perfil lipídico 
com carga bacilar. Por meio desses dados, prevemos estabelecer um parâmetro de relação do risco desses indivíduos obesos desenvolverem 
tuberculose.

E-mail: adeliane.costa@estacio.br

Aluno: Mariele Amaral Rosa Silva Lima Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paulo Matheus Oliveira Pires  Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Matheus Camilo Maia De Araujo Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: TRIAGEM IN SILICO DE CANDIDATOS VACINADOS  CONTRA A TOXOPLASMOSE POR ESTRATÉGIA IMUNÔMICA

Docente orientador: Moisés Morais Inácio

RESUMO
Toxoplasma gondii é o agente causador da toxoplasmose congênita, que pode se manifestar como coriorretinite leve, aborto espontâneo, retardo 

E-mail: moises.inacio@estacio.br
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mental, microcefalia, hidrocefalia e convulsões. O tratamento dessa doença é limitado e uma nova vacina representa a melhor estratégia contra a 
infecção. No presente estudo, adotaremos a vacinologia reversa associada a imunômica na identificação de alvos vacinais para construção de uma 
vacina contra o T. gondii. Utilizando abordagem in silico, o proteoma de todas as cepas de T. gondii disponível no ToxoDB® serão analisados. As 
proteínas que possuem peptídeo sinal e domínio transmembranar disponível serão identificadas. Dessas, aquelas homologas com humanos serão 
identificadas por meio da ferramenta blast e removidas da análise. As demais, serão submetidas a predição de epítopos por meio das ferramentas, 
BCPred e Abcpred (linfócito B), NetMHCpan 4.0 e NetMHCIIpan 4.1 (Linfócito T) e VaxiJen para avaliação da antigenicidade. Os alelos de HLAs de 
classe I e II com frequência maior que 1% na população da América do Sul, América do Norte e Europa serão obtidos através do banco de dados 
dbMHC. O processamento dos epítopos de MHC de classe I serão avaliados pelo MHC I Processing no banco de dados IEDB®. Por fim, a antigenicidade 
dos potenciais alvos foi analisada pelo servidor VaxiJen. As proteínas que apresentarem epítopos preditos serão investigas com base nas informações 
disponíveis na literatura quanto a informação sobre localização, estágio do parasita, processo infecioso e teste de antigenicidade. Os melhores 
epítopos serão utilizados na construção de um modelo tridimensional de uma proteína de subunidade.

Aluno: Pedro Rohan De Figueiredo Seabra Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: DESENVOLVIMENTO DE UM NUTRACÊUTICO CONTENDO O ÓLEO ESSENCIAL DE MENTHA PIPERITA L PARA O TRATAMENTO DA SÍNDROME 
DO INTESTINO IRRITÁVEL

Docente orientador: Mariana Cristina de Morais

RESUMO
A hortelã pimenta, pertencente ao gênero Mentha à família Lamiaceae, apresenta-se amplamente distribuído em todo o mundo, tendo, como centro 
de origem, a Europa meridional e a região do Mediterrâneo.  A Mentha é usada para fins medicinais tais como, analgésico estomacal e intestinal, 
estimulante das funções cardíacas, controle da azia, gastrite, cólicas e gases. O principal produto das plantas do gênero Mentha é o óleo essencial, 
normalmente rico em mentol. Porém, outras substâncias podem alterar as qualidades sensoriais do óleo essencial ou ainda terem valor comercial por 
serem utilizadas nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. O óleo de Mentha piperita L., um óleo volátil que ocorre naturalmente, tem sido usado 
desde tempos antigos como um carminativo. Conforme estudos científicos, a Síndrome do Intestino Irritável (SII) é considerada, a partir do Consenso 
de ROMA III, um distúrbio gastrointestinal funcional, caracterizado por dor, mudança no hábito intestinal, distensão abdominal e constipação e/ou 
diarreia. Diversos fármacos são usados mundialmente para tratamento das manifestações clínicas individuais da SII. Os principais medicamentos de 
primeira linha são antiespasmódicos (otilônio, hioscina, cimetrópio, pinavério, diciclomina, mebeverina e o óleo de hortelã) os quais oferecem alívio 
da dor abdominal. O óleo de hortelã-pimenta cujo componente majoritário é o mentol, é rapidamente metabolizado em mentol glucuronido e 
excretado na urina quando tomado por via oral. Tem efeito relaxante relacionado à dose de músculo liso intestinal através da inibição de fluxo de 
cálcio no sarcolema de células musculares e, portanto, potencialmente diminuindo as cólicas abdominais sendo, um tratamento alternativo para SII. O 
termo nutracêutico define uma ampla variedade de alimentos e componentes alimentícios com apelos médico ou de saúde. Sua ação varia do 
suprimento de minerais e vitaminas essenciais até a proteção contra várias doenças infecciosas. Diante do exposto, o presente estudo objetiva 
desenvolver um nutracêutico contendo o óleo essencial de Mentha piperita para o tratamento da síndrome do intestino irritável. Deste modo, será 
obtido comercialmente o óleo essecial de hortelã pimenta e feito sua caracterização físico-química seguindo os critérios da Farmacopeia Europeia 10 
ed. (Monografia do peppermint oil), em seguida será desenvolvido um nutraceutico de sabor agradável e altamente nutritivo contendo o óleo 
essencial caracterizado e será realizado o controle de qualidade com o nutracêutico desenvolvido.

E-mail: marianacmfarma@gmail.com

Aluno: Abadia Gomes Cardoso Pereira Da Costa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriella Correia Marques Da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PREVALÊNCIA DO USO DE CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DISCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM GOIÂNIA

Docente orientador: Álvaro Paulo Silva Souza

RESUMO
Sabe-se que um filho não planejado atualmente não é uma coisa fora do comum, porém tem crescido eminentemente o número de crianças 
abandonadas pelos pais e quase sempre usam as mesmas justificativas, tanto os pais quanto as mães sempre que cometem tal ato relatam não ter 
condição, e ao mesmo tempo citam o não planejamento da gestação, motivos estes que não justifica essa ilicitude. A contracepção de emergência é 
um método utilizado atualmente considerado uma evolução para saúde sendo importante para a decisão de escolha em casos de relação 
desprotegida. Objetivo: avaliar o uso do contraceptivo de emergência (C.E.) por discentes de uma Instituição de Ensino Superior (IES) no município de 
Goiânia. Métodos: Será realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa descritiva, para investigar entre discentes de uma IES sobre a utilização do 
C.E. Somente poderão participar da pesquisa àqueles que assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), sexo feminino e estiverem 
devidamente matriculados e frequentando regularmente a IES. 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: 18833019.0.0000.5284.

E-mail: alvaro.souza@estacio.br

Aluno: Gracielly Sebastiana Luisa Oliveira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ariardiny Oliveira Dos Santos Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: CAPACIDADE FUNCIONAL E BARREIRAS A REABILITAÇÃO CARDÍACA 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. Objetivo: Avaliar a capacidade funcional e as barreiras 
a RC em pacientes com IC encaminhados para RC. Metodologia: Estudo transversal, com amostragem estatística, realizado no ambulatório de RC do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-EBSERH-UFG), Goiânia-GO.  Estudo submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP- UFG), respeitando a Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde e atualidades da Resolução 
466/2012 (parecer: 4654198). O estudo será realizado com participantes com IC atendidos no ambulatório de cardiologia do HC-EBSERH-UFG. A 
amostra compreenderá aqueles que tem indicação e estabilidade clínica (risco clínico intermediário) à participação em um programa de 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. 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
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Aluno: Nayara Sant’Ana Chaves Da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leticia Klein Brescoviski Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO 

Docente orientador: Cléia Graziele L. V. Cardoso

RESUMO
As produções acerca do desenvolvimento de transtornos alimentares em estudantes de Nutrição ainda se mostram escassas, mas estudos já indicam 
que há uma incidência significativa de sintomas que representam fatores de risco para o desenvolvimento dos transtornos em estudantes de Nutrição. 
Dessa forma faz-se necessário o estudo dessa incidência para que seja possível ter uma dimensão da questão e desenvolver medidas a fim de 
solucionar tal problemática. Este projeto tem como objetivo verificar os riscos para desenvolvimento de transtornos alimentares em estudantes de 
Nutrição de ambos os sexos em relação à padrões atípicos de alimentação, nível de satisfação/insatisfação corporal. Será aplicado o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido e, após assinatura dos entrevistados, será utilizado o Eating Attitudes Test-26 (EAT-26) para verificar sintomas de 
transtornos alimentares e a Escala de shilhueta Stunkard, Sorensen, and Schlusinger (1983) para avaliação da autoimagem corporal em estudantes do 
curso de Nutrição da Faculdade Estácio de Sá de Goiás. Os resultados obtidos serão analisados e classificados seguindo os critérios estabelecidos pelo 
instrumento de pesquisa.

E-mail: cleiagraziele@gmail.com

Aluno: Amanda Gomes Damasio   Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Raiza Abreu Dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bianca Assunção Mendes    Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: PROCESSOS INFORMAIS NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS NA SUPERVISÃO

Docente orientador: Luciano Barbosa de Queiroz

RESUMO
A relação de supervisão clínica, assim como a relação terapêutica, é atravessada pelas subjetividades envolvidas. Supervisor e supervisando são duas 
pessoas inteiras, com suas histórias de vida, seus valores, seus pontos fortes e de maior vulnerabilidade. Existem pesquisas sugerindo que os processos 
interpessoais e afetivos influenciam a aprendizagem de terapeutas, porém, ainda não há estudos que sistematizaram quais e como esses processos 
informais direcionam a aquisição de competências clínicas. Portanto, o objetivo deste trabalho é compreender os processos interpessoais e afetivos, 
diferentes dos mecanismos formalmente descritos, que produzem competências clínicas no contexto da supervisão. A pesquisa é qualitativa e a 
abordagem metodológica é a grounded theory na versão construtivista. Serão entrevistados 12 (doze) participantes, dos quais 6 (seis) serão 
supervisores e 6 (seis) serão supervisandos. As entrevistas serão gravadas e os dados transcritos e codificados. Há a possibilidade de nova coleta de 
dados (amostragem teórica) caso as categorias analíticas emergentes ainda não estejam totalmente delineadas e aprimoradas. Após a suficiência das 
categorias, elas serão classificadas e integradas a fim de se constituir uma teoria coerente e fundamentada em dados.

E-mail: lucianopesquisaufg@gmail.com

Aluno: Bruna Alves Pimentel Brumatti Pinho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Luana Dos Santos Da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nathália Rosa Branquinho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aline Batista De Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: INVESTIGAÇÃO DOS MECANISMOS DE PATOGÊNESE EM MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS NAS DOENÇAS LISOSSÔMICAS

Docente orientador: Thiago Corrêa

RESUMO
As doenças lisossômicas são erros inatos do metabolismo com mais de setenta condições hereditárias raras e resultam de alterações do sistema 
lisossômico causadas por variantes patogênicas em genes que codificam proteínas necessárias ao funcionamento desta organela. A perda de função 
de enzimas lisossomais geram um acúmulo de glicosaminoglicanos na célula e consequente prejuízo de múltiplos órgãos e tecidos, incluindo o sistema 
nervoso central. Manifestações neurológicas com deterioração neuronal e problemas comportamentais são identificadas em diversos tipos de 
mucopolissacaridoses, um subgrupo de doenças lisossômicas. As alterações do sistema endossomal-autofágico-lisossômico observadas em 
mucopolissacaridoses podem gerar desequilíbrios na regulação de genes que controlam a migração e o crescimento dos axônios associados com o 
declínio cognitivo em indivíduos com mucopolissacaridoses. No entanto, os mecanismos subjacentes as anormalidades neuronais permanecem pouco 
esclarecidos. O uso de estratégias de Biologia de sistemas pode permitir uma maior compreensão dos mecanismos alterados que envolvem o sistema 
endossomal-autofágico-lisossômico durante o desenvolvimento neuronal e o impacto nas manifestações neurológicas em indivíduos com 
mucopolissacaridoses. Além disso, o tratamento segue pouco eficaz em prevenir ou desacelerar o comprometimento cognitivo em indivíduos com 
mucopolissacaridoses. Desta maneira, torna-se imprescindível a tentativa de identificar perturbações moleculares associadas a vias e biomarcadores e 
contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. O projeto tem por objetivo pesquisar os potenciais mecanismos de patogênese 
associados com os aspectos neurológicos em mucopolissacaridoses utilizando ferramentas de bioinformática desenvolvidas por grupos de pesquisa de 
diferentes universidades e disponibilizadas gratuitamente. Abordagens que utilizam a integração de dados multiômicos, ajudaria a identificar defeitos 
em processos biológicos regulados pelo lisossomo, dado que o acúmulo de substratos sozinho não pode explicar o espectro clínico das manifestações 
encontradas em pacientes com doenças lisossômicas.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, sendo que no Brasil é um dos maiores problemas na Saúde Pública. No 
município de Jaraguá do Sul as doenças cardiovasculares afetam 8,25% da população, totalizando 14.852 pessoas. A presente pesquisa objetiva 
identificar o papel do uso de modelos 3D (cubo) na educação em saúde de pacientes submetidos a intervenções cardiovasculares no município de 
Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A metodologia adotada é de abordagem mista. Será realizada parceria com o médico cirurgião cardiovascular, 
responsável pelas intervenções cardiovasculares neste município, para a construção do modelo 3D e aplicação nos pacientes que sofreram 
intervenções cardiovasculares. Para a confecção do modelo cardíaco tridimensional será utilizado um modelo de coração 3D open source. A partir 
deste modelo básico, é utilizado o software Meshmixer 3.5 para criação de modelo específico para cada paciente, adicionando os enxertos 
coronarianos utilizados em cada cirurgia. O modelo criado é, então, disponibilizado na plataforma Merge Edu, o qual o paciente acessa através do 
aplicativo para celular Object Viewer, utilizando um código referente ao seu procedimento. Após iniciará o contato com os pacientes que irão ser 
submetidos as intervenções cardiovasculares para aplicação do modelo 3D construído. A metodologia adotada para a construção do modelo é de 
atuação mútua entre os pesquisadores e o médico responsável e a avaliação será realizada através de uma entrevista pré-estruturada com os 
pacientes para verificar a aplicabilidade do modelo no contexto da educação em saúde. A amostra será composta pelos pacientes que realizaram 
intervenções cardiovasculares nos anos de 2021 a 2023 neste município. Será relatado o processo de implantação do projeto para uso de modelos 3D 
como apoio na educação em saúde junto as intervenções cardiovasculares, bem como a análise dos dados quantitativos dos participantes e a análise 
de dados qualitativos através da análise de conteúdo, a partir do relato colhido.
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RESUMO
O câncer de tireoide é a neoplasia maligna mais comum do sistema endócrino e sua incidência vem aumentando desde a década de 1990, sem 
impacto significativo nas taxas de mortalidade e sobrevida das populações. A diferença entre incidência e mortalidade pode estar relacionada à 
ocorrência de diagnóstico mais rápido e prognóstico favorável dos tipos histológicos mais comumente detectados, o carcinoma diferenciado. É o 
câncer mais comum da região da cabeça e pescoço, sendo que os tipos mais prevalentes o carcinoma papilífero (entre 50% e 80% dos casos), e o 
carcinoma folicular (de 15% a 20% dos casos). Afeta mais frequentemente pessoas do sexo feminino do que masculino. Diante de um paciente com 
nódulo tireoidiano, anamnese e exame físico detalhados devem ser obtidos. A ultrassonografia (USG) é uma técnica de imagem essencial para o 
diagnóstico de patologias referentes à tireoide. Quando há nódulos grandes ou suspeitos na USG, os pacientes deverão ser submetidos à punção 
aspirativa com agulha fina (PAAF), após realizado o diagnóstico, o tratamento clássico para o câncer de tireoide é a cirurgia. Determinar variante 
histológica mais frequente nos pacientes com nódulos de tireoide submetidos a cirurgia nos hospitais São Lucas e SOTE - Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia Especializada em Juazeiro – Bahia de agosto de 2022 a julho de 2023. Trata-se de um estudo de coorte prospectivo com dados 
originários de prontuários e laudos anatomopatológicos (descritivo-quantitativo). A identificação da variante histológica mais predominante nos casos 
de câncer de tireoide, assim como fatores associados, poderá trazer contribuições para o tratamento de futuros pacientes acometidos. Assim sendo, o 
estudo, após a análise dos dados possibilitará que os pesquisadores e a instituição estendam seus conhecimentos acerca do tema em questão, com o 
intuito de melhorar o processo de diagnóstico e prognóstico dos pacientes, o que beneficiará a todos. A cirurgia de tireoide, assim como todo 
procedimento cirúrgico, deve ter sua indicação definida de acordo com os protocolos, além de análise de cada caso. Na contemporaneidade, existem 
várias abordagens cirúrgicas para a glândula tireoide como a cirurgia robótica e o acesso transvestibular pela cavidade oral. No entanto, a cirurgia 
convencional, com incisão no pescoço, continua sendo o procedimento cirúrgico mais realizado. Neste cenário, sabe-se que nos casos suspeitos de 
câncer de tireoide a cirurgia se torna o principal tratamento. A análise da variante histológica mais prevalente relacionada ao câncer de tireoide no 
município de Juazeiro-BA, pode possibilitar planejamentos de saúde para facilitar o fluxo de atendimento na rede, proporcionando diagnóstico e 
tratamento oportunos aos pacientes. Espera-se que este estudo contribua para a Saúde Pública da região, no sentido de induzir os gestores de saúde a 
adequar as informações obtidas nos registros hospitalares, para auxiliar na elaboração e avaliação do plano de cuidados no serviço de oncologia, para 
identificar possíveis obstáculos na rede de apoio e para avaliar a qualidade da informação contida nos prontuários, bem como conseguir um 
tratamento individualizado, como a extensão da doença está diretamente relacionada com o prognóstico, poderá ser evitado procedimentos 
cirúrgicos mais agressivos e utilizar adjuvância, como a radioiodoterapia, para aquelas variantes de menor agressividade.
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RESUMO
Muitos esforços são empreendidos no intuito de minimizar a problemática, entre elas o uso racional de fármacos e a busca de novas alternativas 
antimicrobianas. Vários patógenos causam essa resistência, entre eles o Staphylococcus spp., uma bactéria gram positiva com capacidade de produção
 de biofilmes. Na busca de minimizar essa prevalência que desafia os órgãos de saúde, estudos vem mostrando que os derivados ativos de plantas são 
usados como alternativas antimicrobianas. Dos vegetais tradicionalmente utilizados o Zingiber officinale Roscoe, conhecido como gengibre, muito 
utilizado na culinária internacional, têm mostrado um efeito inibitório contra cepas bacterianas. Dessa forma, realizaremos a extração do extrato e do 
óleo essencial de Zingiber officinale Roscoe com o objetivo de verificar o efeito como atividade antibacteriana contra o Staphylococcus spp. O 
experimento será realizado no Laboratório Multiusuário da Faculdade Estácio de Juazeiro-BA . Serão selecionados o rizoma do Zingiber officinale 
Roscoe. Inicialmente, serão preparadas as seguintes soluções estoque: do extrato de Z. officinale a 25.000 μg/mL e dos antibióticos a 1000 μg/mL. Para
 o óleo essencial, inicialmente, serão preparadas as seguintes soluções estoque de óleo essencial na concentração de 640.000 μg/mL. Também será 
realizada a quantificação fenotípica da produção de biofilme através do teste de violeta genciana e a interferência com o extrato e o óleo. Dessa forma
 espera-se encontrar uma alternativa para a problemática da resistência bacteriana.
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RESUMO
A cavidade bucal é formada por tecidos especializados em diversas áreas da mucosa, nesta composição percebe-se a adequação destes tecidos em 
toda extensão oral. A mucosa oral tem como formação a lâmina própria, que é tecido conjuntivo subjacente, a membrana basal, a submucosa e o 
epitélio escamoso estratificado, sendo este umidificada pelo muco das glândulas salivares. Uma das funções da mucosa bucal é a sua 
impermeabilidade, uma forma de autoproteção, uma defesa natural mecânica que impede que infecções por microrganismos adentrem os tecidos 
mais profundos.  No comensalismo oral, que é o sistema de defesa natural desta região, quando algum fator modifica os índices de equilíbrio natural, 
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como pH, viscosidade da saliva ou muco, quantidades de microrganismos se proliferam vertiginosamente e mudam para o sistema de parasitismo, 
afetando e agredindo os tecidos da mucosa, iniciando o processo de desenvolvimento das doenças infecciosas, especialmente nos 
imunocomprometidos. O equilíbrio da mucosa oral com relação aos microrganismos, é realizado pela contínua esfoliação da camada superficial do 
epitélio e células especiais do sistema imunológico, sendo assim os microrganismos são excluídos da cavidade juntamente com as células esfoliadas. A 
flora bacteriana é vasta na cavidade oral, sendo a segunda maior do corpo humano depois da do intestino, são mais de 700 tipos microbianos, que 
vivem em harmonia até ocorrer um novo fator que altere as condições comensais e torne o meio propício ao sistema parasitário. São nos dentes e 
tecidos moles que se encontram a maior parte destes microrganismos, vale ressaltar que nas áreas teciduais lisas sua impregnação é menor em 
relação aos tecidos duros (dentes) e superfícies radiculares (cemento) e dorso da língua. Como já vimos a cavidade bucal sofre alterações da sua 
microbiota pelo pH da saliva, alimentação do paciente, nutrição ou desnutrição, por fatores medicamentosos e pela influência do ambiente externo 
como clima e poluição do ar, estas alterações ajustam fortemente a questão da simbiose em indivíduos diferentes e com imunossupressão. A 
manutenção do microbioma oral em situação simbiótica é essencial para a saúde bucal e sistêmica, qualquer tipo de reação que provoque o 
desequilíbrio deste microbioma, acarreta infecções nos tecidos da mucosa oral e adjacentes, nos tecidos das vias áreas superiores digestivas e 
respiratórias, assim como em qualquer parte do corpo. Os microrganismos se misturam com a saliva e entram em contato com a mucosa intestinal, 
pela deglutição, desta forma a infecção pode ser alastrada no trato gastrointestinal.  Existem muitas correlações em estudos científicos sobre o 
desequilíbrio da microbiota oral com doenças inflamatórias corporais, através da bacteremia a disseminação no corpo do paciente descompensado. A 
disbiose oral promove doenças nos sistemas: gastrointestinal ( DII- doença inflamatória intestinal, cirrose hepática, câncer de pâncreas), nervoso 
(Alzheimer), endócrino (diabetes mellitus, obesidade, síndrome dos ovários policísticos, distúrbios na gestação e indução de parto prematuro), 
imunológico ( artrite reumatoide, complicações na infecção do HIV-Síndrome da imunodeficiência humana), cardiovascular (aterosclerose e 
endocardite bacteriana ). Em estudo comparativo ao aumento de anticorpos para bactérias orais no sangue e doenças inflamatórias intestinais, foi 
observado um enorme aumento de câncer de pâncreas no grupo selecionado que detinha doença periodontal, vale salientar que o câncer de pâncreas 
é letal. A mucosite oral (MO) é um efeito colateral agudo comumente relatado nas terapias anticâncer, sendo a mais comumente vista. Trata-se de 
uma condição inflamatória dolorosa, geralmente ulcerativa, localizada na cavidade oral. Esta condição afeta principalmente pacientes submetidos à 
radioterapia de cabeça e pescoço e os pacientes que realizaram transplante de células-tronco hematopoiéticas.
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RESUMO
Com o surgimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao SARS-CoV-2, mudou-se o cenário da saúde pública. Vários foram os casos de 
prescrição de antibióticos e antiinflamatórios na busca de minimizar ou controlar os efeitos da Covid-19. Esse mecanismo irá reverberar em resistência
 dos microrganismos contra vários fármacos.  Nesse sentido o experimento irá realizar teste de sensibilidade in vitro utilizando óleos essenciais 
comerciais de Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis, Eucalyptus globulus para a testagem e viabilidade como antimicrobiano. Realizando o teste de
 toxicidade com as Artemia salina Leach para saber qual a Dose Letal dos óleos, essa metodologia é essencial para identificar se o produto pode ser 
comercializado. Os isolados de Staphylococcus spp. São originários de pacientes com sintomatologia gripal. Ainda será realizado sinergismo com 
antibióticos de uso na rotina hospitalar verificando o potencial sinérgico desses óleos, para isso serão preparadas as soluções estoque de óleo essencial
 atividade antimicrobiana dos óleos essenciais. Dessa forma, objetiva-se avaliar a, que são comercializados no mercado, comparando-os quanto a ação
 sobre isolados clínicos de Staphylococcus spp. concentração bactericida mínima será definido pela menor concentração capaz na  concentração de 
640.000 μg/mL. A concentração Inibitório mínima e de inibir ou eliminar o crescimento microbiano. Também será mensurado a produção do biofilme 
bacteriano dos microrganismos em questão, bem como a possibilidade dos óleos essências inibir o crescimento do biofilme por eles produzidos. 
Portanto, com base nas informações levantadas e o atual contexto de saúde, os óleos essenciais são uma nova fronteira a ser explorada contra os 
microrganismos. Por isso, é necessário novas alternativas de terapia frente às limitações que as atuais condutas apresentam.
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RESUMO
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) considera a Hanseníase como uma doença tropical negligenciada por relacionar-se com a pobreza, 
imunossuscetibilidade e precárias condições de vida dos indivíduos. No Brasil, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, respondem por quase 85% dos 
casos de Hanseníase no país. No período entre 2019 e 2020, o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) notificou 58.218 casos. 
Desses, 41,32% foram no Nordeste. Na relação de escolaridade no município de Juazeiro – BA, no período de 2001 a 2020, houve um total de 3.641 
casos de hanseníase de pacientes em idade escolar. O contexto da pandemia impactou a vida de muitos indivíduos de forma direta. Estratégias de 
distanciamento com cunho preventivo para o SARS-COV-2 podem ter interferido negativamente no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes, 
além de potencializar riscos relacionados à saúde física e mental. A realização deste estudo justifica-se pela relevância de um olhar mais ampliado e ao 
mesmo tempo centrado em pacientes com hanseníase neste período, uma vez que a situação epidemiológica dessa doença se agravou ainda mais 
com no contexto da COVID-19. Nesse cenário, pretende-se, através desse estudo, identificar fatores que interferiram no acompanhamento de 
pacientes com hanseníase no contexto da pandemia da COVID-19 no município de Juazeiro - BA. Para isso, será realizado um estudo descritivo, de 
caráter transversal com abordagem quantitativa. Será realizado o levantamento de dados epidemiológicos a partir da base de dados provenientes do 
DATASUS, no período entre 2018 a 2021 e aplicado um questionário sociodemográfico a partir de um instrumento semiestruturado em pacientes com 
diagnóstico de hanseníase acompanhados por unidades básicas de saúde selecionadas. Os participantes selecionados para o estudo, de acordo com 
critérios de elegibilidade, deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto será submetido a apreciação de um Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) e somente a partir da aprovação deste dará início as atividades.
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RESUMO
Estudos têm mostrado que as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um problema de relevância mundial que requer atenção por 
parte das autoridades governamentais. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil estima-se que as IRAS correspondem a 14% das internações, sendo de
 grande impacto em algumas camadas da sociedade e constituindo-se um grande desafio na busca de controle dos agentes que as provocam. 
Pesquisas têm sido realizadas visando a prevenção e controle das IRAS, que podem ser causadas por diversos micro-organismos patogênicos presentes
 em superfícies, sendo de particular importância aqueles que relacionados com a produção de biofilme. Os principais patógenos causadores de IRAS 
são indicados pela sigla ESKAPE, mostrando as iniciais das bactérias: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeriginosa e Enterobacter spp. Estes apresentam altas taxas de resistência e mecanismos de escape da ação 
dos antimicrobianos, principalmente por possuírem genes de resistência relacionada a mutações cromossômicas mediadas por mecanismos de 
transdução e conjugação por meio de plasmídeos. Por isso, são necessárias medidas de controle para avaliar o perfil de susceptibilidade bacteriana. Em
 contrapartida, o controle de infecção na prática endodôntica,seja em alterações pulpares, perirradiculares e retratamentos   requerem intervenção do
 profissional, sendo fundamental o controle e eliminação de microrganismos, assim como, a neutralização de endotoxinas durante o tratamento 
endodôntico. Aumentar a taxa de sucesso do tratamento endodôntico seja em casos de polpas vitais, polpas necrosadas e de retratamento, dependerá
 de avançadas abordagens de desinfecção para erradicar eficazmente os biofilmes. Canais radiculares com polpa necrosada e lesão perirradicular 
constituem-se num problema infeccioso e, portanto, requerem tratamento diferenciado em relação àquele de dentes com polpas vitais que são livres 
de infecção. Assim, para que o tratamento seja exitoso é necessário o controle da infecção exercido pelo preparo químico-mecânico, medicação 
intracanal e obturação. Lesões perirradiculares constituem-se doenças infecciosas originadas por microrganismos que infectam o sistema de canais 
radiculares. Na necropulpectomia há infecção primária do canal, enquanto em casos de retratamento observa-se infecção persistente ou secundária 
do canal. Em canais radiculares infectados têm sido detectadas mais de 400 espécies bacterianas, em combinações de 10 a 30 espécies na infecção 
primária, particularmente de espécies anaeróbias estritas. Entre as mais prevalentes estão Treponema, Tannerella, Fusobacterium, Dialister, 
Prevotella, Porphyromonas, Parvimonas, Peptostreptococcus, Pseudoramibacter, Eubacterium e Actinomyces (SIQUEIRA JR.; RÔÇAS, 2010), sendo as 
infecções endodônticas causadas por biofilmes bacterianos intrarradiculares (RICUCCI; SIQUEIRA JR, 2010). Três etapas principais de controle da 
infecção devem ser observadas no tratamento endodôntico: o preparo químico-mecânico, a medicação intracanal e a obturação do sistema de canais 
radiculares (SCR) (SIQUEIRA JR, 2001). Na busca por conter a infecção bacteriana, a fitoterapia é uma alternativa de baixo custo e efeito natural no 
tratamento de doenças (SÁ et al., 2011). Neste sentido vários bioativos tem sido utilizados como antimicrobianos, pois pode-se obter óleos essenciais 
de muitas plantas (SARTO; ZANUSSO-JUNIOR, 2014), os quais apresentam substâncias aromáticas com ação antimicrobiana, sendo uma alternativa 
promissora à utilização de antimicrobianos de uso tradicional.

E-mail: nascimento.jorge@estacio.br

Aluno: Antônio Lourenço Santos de Carvalho Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Anna Victória Cardeal Simão Ribeiro Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Clara Silva Nascimento Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: COMO ESTÃO OS INDICADORES DO TRABALHO DECENTE EM JUIZ DE FORA? 

Docente orientador: Fernanda Barcellos Mathiasi 

RESUMO
O objetivo desta pesquisa científica é entender como estão as condições de trabalho no Município de Juiz de Fora a partir de uma discussão teórico-
bibliográfica autores nacionais e internacionais, principalmente do conceito definido pela Organização Internacional do Trabalho, pelo Relatório 
“Trabalho Decente” sobre os municípios brasileiros lançados recentemente pela OIT (2022) e pelos indicadores estabelecidos na tese doutoral da 
proponente docente. A partir desta ideia o presente projeto de investigação visa responder a seguinte pergunta: Como estão os indicadores de 
trabalho decente no município de Juiz de Fora? Como medir a precariedade no trabalho? Quais são os elementos estruturantes? Quais são as 
características que determinam um trabalho como sendo “bom”, “ruim” ou “precário”? 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 através dos 14 indicadores do Trabalho Decente desenvoldidos pela autora embasado no Relatório da OIT 
(2022), explicando cada característica fundamental neste conceito, e a partir daí realizar um survey através da plataforma GoogleForms com 
trabalhadores da cidade. As perguntas serão estruturadas para que possam ser medidos os 14 indicadores de Direitos Humanos no Trabalho que 
foram desenvolvidos na tese doutoral da autora e do Trabalho Decente da OIT: 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) desigualdade de raça; 12) desigualdade em razão da pessoa ser estrangeiro, imigrante; 13) participação 
em organização coletiva de trabalho e representado por ela; 14) 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 segundo a OIT. Num segundo momento, será apresentada os 14 indicadores do Trabalho 
Decente, explicando cada um deles, conceitos, objetivo e dados estatísticos. Em seguida passaremos a construção do survey através da plataforma 
GoogleForms para aplicar a pesquisa em diversos trabalhadores da cidade. Será uma pequena amostragem local do município de Juiz de Fora. 
Metodologicamente a pesquisa parte de um estudo bibliográfico, apresentando alguns dados qualitativos e quantitativos de relatórios da OIT, para 
construção do conceito dos 14 indicadores do Trabalho Decente e dos Direitos Humanos do Trabalho, para ao final aplicar uma entrevista com parcela 
de trabalhadores no município de Juiz de Fora, para concluir quais dos elementos é necessário desenvolver a fim de se promover o Trabalho Decente 
na cidade.

E-mail: fernanda.mathiasi@estacio.br

Aluno: Mariana Cristina Costa Dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Yulla Calina Da Silva Luiz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MEDINDO A PRECARIEDADE DO MERCADO DE TRABALHO PARA PESSOAS TRANS E TRAVESTIS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 

Docente orientador: Fernanda Barcellos Mathiasi 

RESUMO
A partir da construção teórica sobre o conceito de Trabalho Decente da OIT (2022) os objetivos desta pesquisa científica é compreender e medir a 
precariedade do mercado de trabalho em Juiz de Fora, para pessoas trans e travestis, assim como entender como estão as condições de trabalho a 
partir de uma discussão teórico-bibliográfica em uma pesquisa de método qualitativo, que realizará entrevistas com estas pessoas para buscando 
identificar as maiores dificuldades enfrentadas por elas ao ingressarem no mercado de trabalho. O presente projeto de investigação visa responder a 
seguinte pergunta: Como é o mercado de trabalho para pessoal trans e travestis no município de Juiz de Fora? Como medir a precariedade no trabalho 
para estas pessoas aqui na cidade? Estas pessoas estão inseridas no mercado formal de trabalho? Quais são os indicadores do Trabalho Decente que 
devem ser melhorados?  As perguntas serão estruturadas para que possam ser medidos os 14 indicadores de Direitos Humanos no Trabalho que 
foram desenvolvidos na tese doutoral da autora e do Trabalho Decente da OIT: 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) desigualdade de raça; 12) desigualdade em razão da pessoa ser estrangeiro, imigrante; 13) participação 
em organização coletiva de trabalho e representado por ela; 14) dificuldade de buscar os direitos trabalhistas em caso de não cumprimento.  Em um 
primeiro momento o projeto de pesquisa desenvolverá a ideia do conceito de dignidade da pessoa humana, que se desdobram em liberdade, 
igualdade, solidariedade e integridade psicofísica, a ideia dos direitos humanos do trabalho, englobando o “trabalho decente” e suas características 
segundo a OIT.  Num segundo momento serão apresentados os 14 indicadores do Trabalho Decente, explicando cada um deles, conceitos, objetivo e 
dados estatísticos. Em seguida passaremos a construção do survey através da plataforma GoogleForms para aplicar a pesquisa em diversos 
trabalhadores da cidade. Será uma pequena amostragem local do município de Juiz de Fora. Metodologicamente será feita uma pesquisa qualitativa 
que partirá de um estudo bibliográfico, para ao final aplicar uma entrevista com parcela de trans e travestis trabalhadores de Juiz de Fora, utilizando 
os 14 indicadores do Trabalho Decente, para concluir quais dos elementos é necessário desenvolver a fim de se promover o Trabalho Decente na 
cidade.

E-mail: fernanda.mathiasi@estacio.br

Aluno: Ana Cristina Pires Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: NADA DO QUE É HUMANO ME É ESTRANHO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A INTERSEÇÃO ENTRE A ECONOMIA COMPORTAMENTAL E O 
DIREITO 

Docente orientador: Guilherme Madeira Martins 

RESUMO
O recente campo da economia comportamental nasceu da integração entre a economia e a psicologia. O principal nome dessa disciplina é Richard 

E-mail: guilherme.madeira@gmail.com
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Thaler, vencedor do Prêmio Nobel de Economia no ano de 2017. Seus esforços acadêmicos apresentaram um contraponto à teoria econômica 
tradicional. Para a teoria econômica tradicional, os seres humanos são constantemente racionais, sempre pautando suas decisões pelo uso da mais 
rigorosa lógica. Já a economia comportamental enxerga os seres humanos como eles realmente são: imprevisíveis, inconstantes e, em muitas 
situações, irracionais. Graças à essa mudança de paradigma, a economia comportamental conseguir explicar por que faz diferença, para o 
comportamento do consumidor, se um produto é vendido por R$ 49,90 ou por R$ 50,00. Richard Thaler foi discípulo de Daniel Kahneman, o grande 
psicólogo israelense que, junto com seu colega Amos Tversky, revolucionou o estudo da tomada de decisão.1 Kahneman e Tversky demonstraram, a 
partir de uma série de experimentos, como os seres humanos cometem uma série de erros em determinadas situações. Como, por exemplo, no 
seguinte exercício matemático: Um caderno e uma caneta custam um total de 110 reais. O caderno custa 100 reais a mais que a caneta. Quanto custa 
a caneta? A maioria das pessoas, quando confrontadas por esse exercício, respondem que a caneta custa 10 reais; a resposta correta é 5 reais. Esse é 
um erro comum, cometido em inúmeros exercícios similares, e ele não deriva de problemas cognitivos ou de dificuldades com pensamento lógico, 
mas sim de fragilidades na nossa forma de pensar. Nossa racionalidade é limitada; ela é facilmente influenciada por fatores que são completamente 
superficiais, mas que, no contexto, são poderosas armas de manipulação. (No exercício acima, nossa resposta é influenciada pelos números redondos 
100 e 10.) Chamemos isso de um bug na racionalidade. De posse de tais conhecimentos, a economia comportamental conseguiu mapear uma gama 
desses erros sistemáticos (chamados vieses), com um enorme impacto em diferentes campos do conhecimento. O objetivo do presente projeto de 
pesquisa é investigar o impacto desse conhecimento para o direito, e procurará responder questões como: Até que ponto fatores externos e 
superficiais podem impactar o processo de tomada de decisão judicial? Diante da ineficácia da lei, é possível alterar o contexto de uma situação de 
forma a regular a conduta humana? Como usar esse conhecimento a favor da implantação de políticas públicas? Para tanto, irá explorar, a partir da 
leitura e debate de bibliografia selecionada, três objetos de exame: (i) um estudo dos vieses cognitivos – erros sistemáticos que se repetem de forma 
previsível em circunstância particulares – e sua aplicabilidade ao direito; (ii) um estudo dos nudges – qualquer aspecto da arquitetura de escolhas 
capaz de mudar o comportamento das pessoas de forma previsível – e sua aplicabilidade ao direito; (iii) um estudo dos ruídos – a variabilidade em 
julgamentos que deveriam ser equivalentes – e sua aplicabilidade ao direito.

Aluno: Fernanda Nunes Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Andrielle Da Silva Cordeiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jaílton De Ataíde Júnior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título: COMO O DESENHO E A PINTURA DE RETRATOS AUXILIA CRIANÇASDE ALTAS HABILIDADES A SE DESENVOLVEREM 

Docente orientador: Daniela De Oliveira Brito 

RESUMO
Este projeto destina-se  à  pesquisa  e  apoio  a  crianças  com  altas  habilidades,  a  se desenvolverem  e  motivarem  a  partir  do  desenho  nos  
campos  do  Design  e  da  Arte, apoiado no desenho e pintura de retratos. Cultivar e multiplicar talentos de crianças com altas 
habilidades/superdotação é um grande desafio, além de por outro lado haver um preconceito e poucas metodologias específicas para esse grupo de 
pessoas. O projeto também poderá  se  estender  para  interessados  em  desenvolver ou aperfeiçoar  suas habilidades  artísticas. Assim, a  partir  de  
um  convite  de  projeto  tutoria  do  curso  de Pedagogia da Estácio Juiz de Fora, a princípio realizado com duas crianças na cidade de Juiz de de Fora, 
surgiu a oportunidade e necessidade de aprofundar nesse assunto através de estudos e pesquisas, direcionado para Arte e Design com alunos dos 
cursos mencionados. Toda  essa  interação  e  parceria de  projetos  também  o  curso  de Pedagogia, possibilitará   uma   interdisciplinaridade   e   
troca   de   experiências   entre pesquisadores  da  área, interdisciplinaridade  na  instituição  e  inovação  através  das práticas  e  conteúdo. Com o  
objetivo  de  desenvolver  talentos  e  habilidades,  o  projeto busca  auxiliar  e  pesquisar sobre  a  criatividade  e  desenvolvimento  dessas  crianças, 
auxiliando-as a futuramente darem contribuições criativas à sociedade. A metodologia aplicada para  o  desenvolvimento  do  projeto  se  dará  
através  de  pesquisa  de livros, artigos,  entrevistas  dentre  outras  fontes.  Além da pesquisa  bibliográfica, encontros presenciais em laboratórios 
específicos de criação para desenvolvimentos de práticas de desenho e pintura, serão o ponto chave para a realização desse projeto, já que ele terá  
um  caráter  prioritário  para direcionamentos  de  práticas  e  métodos.  Etapa que proporcionará trocas de experiências, aprendizado e aplicação das 
técnicas e conceitos do tema  pesquisado  a  ser  desenvolvido.  Espera-se a  partir  deste,  que  se  tenha uma aprendizagem ativa e  interativa com  
alunos  do  curso  de  Design  e  participantes  do projeto,   promovendo   novas   possibilidades. Além   de   proporcionar   mais   uma possibilidade de 
campo de trabalho e atuação, motivação para novas pesquisas e seus desmembramentos, apoiado em  um  conteúdo  ainda  inexistente  em  muitas  
escolas  e instituições de ensino.

E-mail: daniela.brito@estacio.br

Aluno: Julia Beraldo Xavier Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/IES
Aluno: Laura Xavier Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Juliana Aparecida Da Silva Curso do aluno: Design Gráfico Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título: JUVENTUDES E REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS: ESTUDO SOBRE A CULTURA DO SKATE EM JUIZ DE FORA - MG 

Docente orientador: Aline Silva Correa Maia Lima

RESUMO
O presente estudo tem como objeto privilegiado jovens e a cultura do skate, compreendendo o universo de símbolos e práticas que revelam uma 
estreita relação entre os sujeitos e a cidade por eles percorrida sobre rodas. Como perspectiva teórica, este projeto sustenta-se em três eixos: na 
sociologia da juventude, na tradição dos estudos culturais e nas teorias das representações sociais. Assume-se, ainda, que os jovens precisam ser 
compreendidos como atores sociais e suas mediações como produtoras legítimas de cultura. Pretende-se criar um espaço de interlocução entre a 
pesquisa acadêmica e ações afirmativas ligadas à cultura urbana que vêm sendo realizadas em comunidades periféricas das cidades – em nosso 
estudo, especificamente, em Juiz de Fora, município no interior de Minas Gerais. O objetivo é discutir a construção social das juventudes a partir das 
representações midiáticas de suas culturas urbanas, buscando compreender o que se toma como valor positivo e o que se silencia no processo de 
elaboração de tais formas representacionais. Metodologicamente, serão desenvolvidas imersões etnográficas tradicionais e online, análise 
interpretativa de conteúdo midiático, particularmente jornalístico e publicitário, e pesquisas exploratórias de natureza qualitativa. Entre os resultados 
esperados, destacam-se algumas possíveis direções para políticas públicas relacionadas às juventudes, além da realização de palestras e oficinas 
voltadas para jovens moradores de comunidades periféricas juiz-foranas. A presente proposta integra as atividades do projeto Laboratório de Culturas 
Midiáticas das Juventudes, aprovado pela Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 – UNIVERSAL Faixa B – Grupos Consolidados, de cuja equipe a 
professora proponente deste PIC faz parte.

E-mail: ninemaia@hotmail.com

Aluno: Yuri Gomes Kruchswky Oliveira Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: DESENVOLVER TALENTOS EM ESTUDANTES

Docente orientador: Emerson Rodrigues Duarte 

RESUMO
Sabe-se que a identificação e o desenvolvimento de alunos com dotação e talento ou, como denominados pelo Ministério da Educação, com altas 
habilidades/superdotação, não constituem uma prioridade para parcela expressiva dos sistemas educacionais, sejam eles públicos ou privados. O 
baixo interesse dos professores pelo tema, o entendimento errôneo de que a escola não precisa propiciar métodos e oportunidades para o 
desenvolvimento desses estudantes e a pequena quantidade de alunos com dotação e talento que aparecem nas sinopses estatísticas do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ainda que neste caso seja observado um aumento ao longo dos anos, representam uma 
amostra de fatos que corroboram que essa necessidade educacional especial tem sido negligenciada no Brasil. Assim, este projeto de pesquisa propõe-
se a oferecer oportunidade para o desenvolvimento do talento em estudantes da educação básica. Participarão desta pesquisa cerca de 10 crianças ou 
adolescentes da Escola Municipal Gabriel Gonçalves que tiveram seus talentos, interesses e possibilidades identificados pelos professores. Assim, 
espera-se contribuir com o processo de desenvolvimento dos estudantes. Como objetivos específicos, elencamos: Identificação, orientação, 
suplementação e construção de planos de desenvolvimento que visem o encaminhamento para atividades de enriquecimento dos estudantes 
talentosos. Proporcionar aos discentes do curso de Pedagogia, participantes do grupo de pesquisa, referencial teórico específico na área das altas 
habilidades/superdotação. Oferecer aos professores e à coordenação pedagógica da Escola Municipal Gabriel Gonçalves recursos e instrumentos para 
observação e sondagem para a identificação da D&T. Avaliar as crianças selecionadas através de Instrumento Formal e Informal, associado à análise 
das habilidades específicas, com o objetivo de identificação e orientação aos profissionais da escola. Sensibilizar e instrumentalizar os professores, 
coordenação pedagógica e as famílias dos estudantes de como agir com a criança e/ou adolescente com D&T. Assegurar respostas educativas de 
qualidade para a criança com altas Habilidades/superdotação no apoio as atividades que desenvolvem, e nos seus respectivos encaminhamentos e 
programas.

E-mail: emerson01duarte@gmail.com

Aluno: Andreza Cristina Miguel Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carolina Bahia Benício Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: João Victor Xavier Oliveira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabela Da Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: A IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA A POPULAÇÃO LGBTQIA+ NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE DOS CAMINHOS, CONHECIMENTOS E PRÁTICAS 

Docente orientador: Carla Cardi Nepomuceno De Paiva 

RESUMO
Trata-se de um projeto de pesquisa sobre a implementação de programas e políticas públicas para a população LBGTQIA+ no contexto do Sistema 
Único de Saúde brasileiro. Tem como objetivo mapear os referenciais teóricos sobre a implementação de programas e políticas públicas direcionadas a 
atenção a saúde sexual e reprodutiva da população LBGTQIA+, considerando identificar as principais tensões (barreiras) que atravessam os processos 
dessa implementação no contexto brasileiro no âmbito do sistema público de saúde. Esta pesquisa será conduzida em uma extensa revisão de escopo 
baseada nas diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI). O mesmo foi registrado no Open Science Framework. Espera-se que esta pesquisa forneça 
subsídios teóricos e científicos para a proposição de recomendações, tendo em vista o fortalecimento das políticas públicas de promoção dos direitos 
da população LGBTQIA+ no contexto nacional. O recorte desta pesquisa que embasa a proposta de iniciação científica, está fundamentada em duas 
vertentes de estudo, a primeira relacionada a produção de evidência sobre práticas educativas saúde sexual e reprodutiva para população LGBTQIA+, 
a segunda versa sobre a fundamentação teórica para construção de instrumentos aplicados a consulta de enfermagem para a oferta da atenção 
ginecológica e prevenção do câncer do colo do útero e da mama para mulheres lésbicas, bissexuais, homens transsexuais e pessoas intersexo. A 
garantia dos princípios de igualdade, respeito às diferenças, o exercício da cidadania, por meio das políticas públicas, é um desafio para os governos 
conduzidos pelos marcos teóricos, políticos e jurídicos no campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. No contexto político conservador, 
esse desafio é ainda mais acentuado. Os direitos reprodutivos foram reconhecidos como direitos básicos de todo casal e de todo indivíduo, no sentido 
de escolha livre, responsável e voluntária para tomar decisões no campo da vida reprodutiva e sexual, isso implica também no direito de ter acesso a 
informações para o exercício deste direito de forma segura e saudável. Dentre as iniciativas governamentais direcionadas a saúde, destaca-se a 
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBT), instituída pela Portaria nº 2.836, de 1° de 
dezembro de 2011, é um exemplo de iniciativa governamental cujo objetivo de garantir atendimento à saúde integral da população LGBT, eliminando 
a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema 
universal, integral e equitativo (POPADIUK, OLIVEIRA, SIGNORELLI, 2017). Um dos objetivos específicos dispostos na teoria da sua formulação, é a 
garantia dos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS (BRASIL,2013).  O atendimento respeitoso sem preconceito e sem 
discriminação é valorizado nas diretrizes da política de saúde da população LGBT, como fundamento para a humanização na promoção, proteção, 
atenção e no cuidado à saúde, contudo a implementação de tal política ainda é incipiente em muitas realidades do SUS no contexto nacional (SENA, 
SOUTO, 2017; SILVA ET AL, 2020; BUENO et al, 2020). Frente a esse cenário e levando em consideração o panorama atual da investigação científica 
sobre a formulação e a implementação das ações para a promoção de saúde sexual e reprodutiva da população LGBTQIA+, que parece não ter sido 
mapeado de forma abrangente e compilado anteriormente, verificou-se a necessidade desta proposta de pesquisa de revisão extensa da literatura que 
permita identificar claramente os principais fatores facilitadores e limitantes já estudados com foco específico na saúde sexual e reprodutiva desta 
população.
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RESUMO
A internacionalização pode ser considerada como um recurso ao qual visa impulsionar o sistema educacional e as instituições de nível superior visando 
responder as necessidades da globalização. Neste sentido, para países em desenvolvimento, como o Brasil, o investimento na internacionalização do 
ensino superior é essencial para sua inserção no mundo globalizado, principalmente em questões voltadas para a soberania (Luce et al, 2016). O termo 
internacionalização possui diferentes conceitos. Segundo Knight e De Wit (1995), a internacionalização no segmento do Ensino Superior é um conjunto 
de atividades que visam possibilitar uma experiência educacional em um ambiente que integra uma perspectiva global. A potencialidade da 
internacionalização para contribuir com a construção da identidade local e ao desenvolvimento científico é fundamental (Dal-Soto et al, 2016). 
Informações e tecnologias compartilhadas em um cenário de globalização pode possibilitar a troca de experiências e superar fronteiras, dada a 
dificuldade de uma sociedade fechar-se às influências internacionais e às oportunidades de cooperação internacional, cada instituição deve ter a 
habilidade de canalizar os esforços para que a internacionalização beneficie a educação, desenvolvendo capacidades internas e ligações com 
tecnologias avançadas e centros de pesquisa. Alguns riscos ocorrem e referem-se à transformação das universidades clássicas primordialmente pelo 
domínio da língua inglesa e à transformação de ciência, tecnologia e educação em uma grande área. A perspectiva da internacionalização do ensino e 
da pesquisa é de fundamental importância para a melhor desempenho acadêmico e de produtividade entre os estudantes de ensino superior. A 
relação entre países pode trazer benefícios tais como: a mobilidade acadêmica de estudantes e professores, e a transferência e disseminação de 
conhecimentos e de tecnologias. Com base no presente, torna-se indispensável que sejam desenvolvidos projetos visando internacionalizar o ensino 
superior, uma vez que através do mesmo, pode se promover a qualificação e estimulação no que se refere aos fatores de impacto para publicações 
científicas internacional, bem como a melhoria curricular e o aprimoramento profissional. Neste sentido, o presente projeto visa o desenvolvimento 
de um núcleo de internacionalização com promoção de eventos internacionais e grupo de pesquisa para estímulo a publicação científica internacional 
no contexto do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.
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RESUMO
Com os novos paradigmas epistemológicos emergentes do processo da Reforma Psiquiátrica, surgiram os serviços substitutivos que possibilitaram a 
organização de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico no país, a fim de estabelecer um modelo de assistência longitudinal à saúde das pessoas 
em sofrimento psíquico. Esses serviços foram estratégicos para a Reforma Psiquiátrica brasileira, constituindo-se como instrumentos de gestão com a 
premissa de permitir a redução e o fechamento de leitos de hospitais psiquiátricos de forma gradual, pactuada e planejada. Dentre os serviços 
substitutivos pertencentes à RAPS estão os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), instituições de referência e tratamento para pessoas que possuem 
algum tipo de sofrimento mental, que necessitem de cuidados e acompanhamento em um serviço comunitário e especializado. Estudos demonstram 
que os CAPS contribuíram para a redução do número de internações em setores de urgência psiquiátrica e para a socialização dos usuários frequentes, 
através da comunicação e integração com o meio social. Ainda há questões lacunares, no que diz respeito a uma compreensão mais ampla, quanto às 
condições de acesso e resolutividade, referentes às ações assistenciais empregadas e ao acompanhamento ofertado no CAPS. Um serviço pode ser 
considerado resolutivo quando a assistência disponibilizada é capaz de responder de maneira resolutiva às necessidades apresentadas pelo corpo 
social. A definição de resolubilidade compreende a resposta dos serviços às demandas, ou seja, na emergência de um problema de saúde, o serviço 
deve estar apto para enfrentá-lo e resolvê-lo de acordo com a sua competência, de modo que as ações de saúde sejam efetivas, satisfaçam e 
alcancem as necessidades advindas das demandas da coletividade. Já o conceito de acesso abrange a participação popular, o controle social e a 
equidade, além da acessibilidade organizacional aos serviços. Destarte, é fundamental refletir amplamente sobre as dimensões plurais do cuidado à 
saúde mental e prevenção de agravos, cujos pressupostos norteadores estão pautados na garantia de acesso aos serviços, assistência de qualidade e, 
consequentemente, práticas resolutivas. Ante o exposto, tem-se como objetivo de pesquisa compreender as percepções dos usuários de um CAPS 
sobre a atenção em saúde mental, com foco no acesso resolutivo ao serviço. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo exploratória. 
A instituição, cenário de pesquisa enquadra-se como um CAPS III no Município de Juiz de Fora. Para a coleta dos depoimentos, serão realizadas 
entrevistas semiestruturadas, direcionadas por um roteiro previamente elaborado, composto pela categorização socioeconômica dos participantes e 
perguntas objetivas e abertas direcionadas ao objeto de estudo da pesquisa. O estudo será realizado com 20 pessoas maiores de dezoito anos, de 
ambos os sexos, que sejam acompanhadas nos CAPS, mediante aquiescência pela assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Os dados coletados serão apreciados a partir da Análise de Conteúdo com auxílio do software Open Logos para categorização das informações.
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RESUMO
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 a 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 torna-se necessário operacionalizar a indexação da mesma em uma base de dados. Objetivos: Operacionalizar a indexação da Revista Estação 
Cientifica em alguma base de dados; Descrever e publicar como se deu o processo de indexação. Método: Para operacionalizara indexação será 
realizada uma revisão integrativa de literatura sobre esta temática a fim respondera seguinte questão norteadora: como se realiza o processo de 
indexação de um periódico  científico nas  bases  de dados? Serão utilizados  os descritores  Indexação  e revista  científica  nas  línguas  inglesas,  
portuguesa  e  espanhola.  Ademais, utilizar-se-á o operador booleano AND.  Os dados serão coletados pelos alunos de iniciação científica, através  de 
buscas  nas  seguintes  bases  de  dados  SCIELO,MEDLINE,  LILACS,  Web  OF  Science, SCOPUS  e  Google  Acadêmico. Sendo  que  os  artigos  
selecionados  irão  compor a  amostra  final  e subsidiarão  a  escrita  da resposta  da  questão  norteadora. Diante   dos  dados coletados, será 
produzido um artigo científico acerca do processo de indexação, além de elaboração de resumos para apresentação em eventos científicos. Ademais, 
espera-se indexar a revista em uma base de dados visando ampliar a visibilidade da mesma.
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RESUMO
A supervalorização do corpo na sociedade atual, condicionada à imposição midiática, conduz as pessoas na busca do corpo ideal. O mercado cria 
padrões de beleza e se vale deles para auferir lucros. As pessoas, de um modo geral, não conseguem perceber que sua insatisfação corporal está 
associada ao que o mercado ou qualquer outro meio lucrativo, impõe como bonito ou feio. O padrão exigido já foi tão aceito pela sociedade que 
muitas pessoas não conseguem observar o quanto se deixam influenciar quando o assunto é beleza, achando essa busca pelo corpo “perfeito” algo 
natural e espontâneo. A grande questão, é que este problema não está atingindo só adultos, mas também adolescentes e até mesmo crianças. Com o 
aumento do interesse infantil na valorização do embelezamento, gera um impacto e reconfigura a infância, que passa a ser desenhada com base na 
lógica da sociedade de consumo. Os padrões impostos estão enraizados nos conceitos sociais e diversas vezes levam a aparição de distúrbios de 
imagem e alimentares. Cada vez mais cedo a imposição da mídia e do mercado direciona as pessoas a uma busca exacerbada pela perfeição. O 
esteticista é um profissional da área da saúde que lida intimamente com os anseios das pessoas de serem aceitas e estarem coerentes com o que é 
imposto, e como tal deve se preocupar não só com o trabalho técnico a ser desenvolvido para alcançar os objetivos almejados, como também nos 
impactos que essa busca incansável pela beleza pode promover no indivíduo. O presente projeto visa desenvolver concepções de corpo e beleza 
diferentes das padronizadas socialmente estimulando uma visão diferenciada do profissional esteticista em sua atuação como profissional da saúde. 
Constantemente as pessoas são cobradas a se adequarem ao que é exigido se valendo de meios nem sempre saudáveis para isso; a pressão social é 
tão grande que para muitos, vale tudo em nome da beleza, o que por vezes culmina em doenças que podem ser fatais. Neste contexto, se faz 
necessário estimular um novo pensamento em relação ao conceito de beleza, pois sendo esta variável, desenvolverá maior autoestima e 
autoaceitação. Visando alertar sobre um problema que vem atingindo a população cada vez mais cedo, o presente projeto tem como objetivos 
desenvolver o senso crítico sobre a atuação do profissional esteticista e sua contribuição durante a prática clínica acerca da imersão dos pacientes na 
busca por se encaixarem em padrões de beleza e ampliar a concepção sobre beleza através de um estudo exploratório a partir de revisão bibliográfica. 
Além de proporcionar aos discentes a possibilidade de conexão entre a teoria e a prática ensejando sua formação técnica e cidadã; e fomentar o 
desenvolvimento de produção científica.
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RESUMO
O profissional esteticista é aquele indivíduo que buscou formação e se capacitou para exercer atividades na área corporal, facial e corporal. Dentro 
dessas grandes áreas da Estética existem diversas subáreas onde este profissional poderá se desenvolver. No entanto, na grande maioria das vezes, o 
esteticista não se prepara para administrar seu negócio. Isto é, não desenvolve habilidades técnicas na área administrativa. O esteticista pode começar 
a trabalhar desde a informalidade até a atividade empresarial. Neste contexto, principalmente o microempresário, não está preparado para 
administrar seu negócio. Com a grande competitividade no mercado, tais profissionais precisam adquirir uma melhor eficiência em sua gestão de 
recursos para que possam alcançar eficácia organizacional. O acompanhamento da “saúde” de um negócio deve ser constante a fim de que as 
necessidades de correção sejam logo identificadas e ajustadas. Neste contexto, existem diversas ferramentas para gestão de negócios, bem como de 
marketing para que o esteticista se desenvolva amplamente e se destaque no mercado. No entanto, não é incomum ver constantemente profissionais 
da área fechando negócios devido a má administração em vários setores. O presente projeto tem como objetivo destacar a importância da gestão de 
negócios e de alternativas de marketing assertivo para auxiliar o empreendedor da área da Estética, visando esclarecer a melhor forma de aplicá-los na 
prática. Para isto, será desenvolvido um estudo exploratório a partir de revisão bibliográfica a respeito do assunto. Muitos esteticistas encontram 
dificuldades a administração de seu negócio, mesmo sendo excelentes profissionais. A escolha assertiva na gerência administrativa e de marketing 
através de ferramentas de fácil compreensão e aplicação, que pode trazer grandes resultados. Com o grande aumento das empresas e a busca 
crescente dos clientes pela qualidade, é primordial que os empreendedores da área da estética se informem e busquem capacitação para gerenciar 
suas empresas.
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RESUMO
A Síndrome de Marfan é uma patologia autossômica, hereditária, ou seja, o progenitor dominante pode passar adiante o mesmo problema do 
portador. É uma doença que afeta o cromossomo 15 (quinze) e tem como principais características o comprometimento musculoesquelético, cardíaco 
e oftalmológico. Os indivíduos com SM podem apresentar uma série de anormalidades físicas, que podem ser de manifestações leves, como, por 
exemplo, ter os membros alongados e estatura alta, a graves, como as anormalidades cardíacas. Devido ao amplo quadro clínico apresentado, é 
importante que esses indivíduos sejam acompanhados por uma equipe multiprofissional com médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, 
nutricionista e assistente social. Em relação ao tratamento fisioterapêutico, busca-se prevenir disfunções futuras e melhorar a aptidão física como um 
todo, através da promoção do alívio da falta de ar e redução do cansaço, reduzir dores e outros desconfortos musculoesqueléticos, através do 
treinamento físico integral. O presente estudo tem como objetivo analisar e destacar os benefícios causados pela intervenção fisioterapêutica nos 
comprometimentos e manifestações clínicas causas pela Síndrome de Marfan, visando melhora de sua funcionalidade e qualidade de vida. Entre os 
objetivos, buscaremos evidenciar a importância da implementação da fisioterapia na melhora dos distúrbios torácicos e físicos, demonstrando o 
melhor tipo exercício físico para cada comprometimento e consequentemente a melhora do funcionamento fisiológico cardíaco e pulmonar. 
Metodologia: serão analisados estudos amplos que se baseiam nas disfunções que trazem prejuízo à qualidade de vida e que possam agravar a 
condição clínica dos pacientes portadores da Síndrome de Marfan. Para isso, será realizada uma revisão integrativa de literatura, através de análise e 
interpretação e artigos nas bases de dados Pubmed, Scielo, Revista Pebmed, Researchgate a partir dos descritores: “Síndrome de Marfan”; 
“fisioterapia”; “escoliose”; “pectus excavatum” e “hípercifose”, com a combinação AND. Os descritores também foram pesquisados em inglês. Os 
critérios de inclusão serão artigos disponíveis na integra, publicados entre os anos de 2010 e 2022, que utilizem os programas baseados na adequação, 
comparados aos que não praticam as condutas, que possam ser implementados em diversas patologias, sendo no presente estudo retratada a 
Síndrome de Marfan, que causam as alterações já citadas.
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RESUMO
O ballet clássico é baseado na técnica de se manter o en dehors, que em francês significa “para fora” (VAGANOVA, 1945) em todos os seus passos e 
movimentos. Cinesiologicamente, o en dehors pode ser descrito como a extensão e rotação externa das articulações coxofemorais, levando os joelhos 
e artelhos para fora e causando a união dos calcanhares na linha média corporal, formando um ângulo de 180° com o bordo interno dos pés. Para 
executar a técnica correta dos passos de ballet clássico, esse posicionamento de rotação externa dos membros inferiores deve ser mantido, 
obrigatoriamente. Uma situação muito comum ao “corpo brasileiro” é o bailarino, não ter o en dehors correto ou adequado e acabar compensando a 
falta de rotação externa das coxofemorais com a rotação externa da tíbia para acompanhar a direção do pé, o que é totalmente contrário a técnica 
clássica e pode levar a lesões nos quadris, joelhos, tornozelos e pés dos bailarinos maior tensão sobre o ligamento colateral medial, principalmente na 
execução do passo plié. Tal passo que é um dos básicos do ballet clássico, está presente em todos os movimentos deste estilo de dança e, significa 
“dobrar”, servindo de alavanca para saltos, amortecimento articular e, pode ser trabalhado em exercícios de centro para aquecimento e alongamento 
dos  membros inferiores dos bailarinos, sendo que deste passo bem executado que se origina a leveza, elasticidade e suavidade do ballet. Apesar de 
não ser considerada uma modalidade atlética ou esportiva, o ballet clássico exige do bailarino uma dedicação além do esforço físico, chegando a uma 
carga horária de pelo menos 8 horas diárias de treinamento físico. Bailarinos amadores apresentam rotinas muito variadas, de acordo com o interesse 
individual e objetivo do mesmo com a arte da dança, sendo, muitas vezes, poucos os bailarinos amadores que incluem em sua rotina a execução 
consciente de exercícios físicos funcionais ou resistidos, com o intuito de fortalecimento, mobilidade e alongamento musculoesquelético. Para o 
presente estudo, serão selecionados, 30 bailarinos que serão avaliados e submetidos ao protocolo MADAAMI – II, seguindo como critérios de inclusão 
ter pelo menos 1 ano de ballet clássico, freqüentar, no mínimo, 2 horas de aulas semanais de ballet clássico e ter idade mínima de 5 anos. Serão 
colhidas, através de um formulário, informações sobre quanto tempo pratica ballet clássico, se pratica outras modalidades de dança, quanto tempo 
dedica semanalmente ao ballet, se já fez algum curso especializado fora da escola de dança que freqüenta, se tem interesse em seguir carreira 
profissional e outras informações socioeconômicas. Todos os que aceitarem participar da pesquisa deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarescido e os bailarinos menores de idade somente participarão com autorização e assinatura deste por seus responsáveis diretos. Para avaliação 
da rotação externa das coxofemorais a aplicação do MADAAMI – II nos bailarinos será realizada através da filmagem, individualmente, dos membros 
inferiores, executando os passos demi-plié, grandplié e foundu em posições em que o bailarino sente maior conforto) e com os pés paralelos. Após a 
captação das imagens, os pesquisadores irão submeter o material gravado à avaliação com utilização do MADAAMI – II. Além disso, serão coletadas 
informações de imagens dos participantes, através de fotogrametria, onde serão evidenciados os pontos articulares fundamentais para a melhor 
execução técnica dos movimentos propostos. Para a análise estatística dos dados observados no uso do protocolo MADAAMI-II serão utilizadas 
Análises de Variância do tipo fatorial em blocos e multifatorial, a fim de classificar graus de possíveis lesões levando em consideração o tempo de 
treinamento, idade e há quanto tempo frequenta aulas de ballet clássico.
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RESUMO
O fortalecimento muscular é um dos principais recursos fisioterapêuticos para prevenção e também reabilitação de diversas lesões. Vários estudos 
vêm comprovando que o trabalho de força promove a melhoria da saúde, bem como a qualidade de vida. O treinamento de força proporciona vários 
benefícios aos praticantes como: melhoria da saúde cardiovascular, modificações na composição corporal; produz ganho de densidade mineral óssea; 
atua como fator coadjuvante sobre a redução da ansiedade da depressão; aumenta a força, potência e resistência muscular, resultando em uma maior 
capacidade de desempenho nas atividades da vida diária e reduzindo as demandas nos sistemas musculoesquelético, cardiovascular e metabólico. 
Diante disso, reduz a possibilidade de lesão durante a participação em outros esportes e atividades cotidiano. Pesquisas evidenciam ao longo dos 
anos, os benefícios do treinamento de força e destacam novas perspectivas em relação à aptidão física e a qualidade de vida. Entre os benefícios 
decorrentes do treinamento de força destacamos o aumento da força, potência e resistência musculares, além da coordenação, da velocidade, da 
agilidade, do equilíbrio e da prevenção de lesões. Este estudo visa contribuir para um melhor conhecimento teórico e prático em relação aos diversos 
tipos de treinamento de força disponíveis para prevenção de lesões e também para reabilitação dos acometimentos do sistema musculoesquelético. 
Entre os objetivos, buscaremos evidenciar os tipos e formas de treinamentos e fortalecimentos mais úteis para os acometimentos mais comuns nos 
tempos atuais. Para melhor entender a importância do fortalecimento muscular como um dos principais recursos fisioterapêuticos para prevenção e 
reabilitação de diversas lesões e, consequentemente, entender o melhor tipo de treino e ganho de força para melhora da funcionalidade e qualidade 
de vida da população em geral e também em necessidades individuais, será realizada uma revisão integrativa de literatura, através de análise e 
interpretação e artigos nas bases de dados Pubmed, Scielo e BVS a partir dos descritores: “treino”; “treinamento”; “força”; “fortalecimento”; 
“fisioterapia”; “reabilitação”; “lesões”; “tecido muscular”; com a combinação AND ou OR. Os descritores também foram pesquisados em inglês. Os 
critérios de inclusão serão artigos disponíveis na íntegra, publicados entre os anos de 2000 e 2022, que utilizem programas treinamento muscular para 
indivíduos saudáveis ou lesionados.

E-mail: gibarrosjf@gmail.com
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: A UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS POR PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Docente orientador: Bruno Esteves Conde 

RESUMO
O uso de plantas medicinais e da fitoterapia – regulamentado nacionalmente pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), coordenado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) -  tem sido prática comum entre os pacientes oncológicos, porém, geralmente, nem os profissionais 
da saúde e nem os pacientes conhecem o manejo correto da planta, a posologia e as interações medicamentosas do que está sendo utilizado, o que 
pode causar agravos à saúde dos pacientes e comprometer a eficácia terapêutica dos medicamentos do tratamento clássico. (Vieira, 2008). Os 
objetivos deste projeto são: 1) elencar as plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos que podem ser utilizados pelos pacientes com câncer 
para minimizar e/ou tratar os efeitos colaterais do tratamento antineoplásico tradicional; 2) desenvolver um guia em formato digital destinados aos 
profissionais de saúde para orientação correta quanto ao uso das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos aos pacientes em tratamento 
oncológico. A metodologia a ser utilizada será a revisão integrativa da literatura a partir da regulamentação do uso de plantas medicinais e 
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fitoterápicos pelo Ministério da Saúde do Brasil e disponíveis no rol de medicamentos do Sistema Único de Saúde – SUS. Quando acometido por um 
câncer, o paciente que já utilizava produtos tradicionais fitoterápicos, continua a fazê-lo, apesar de nem sempre compartilhar isso com a equipe de 
saúde, porém se faz necessário que haja mais profissionais especializados para orientar sobre os riscos de reações adversas e interações 
medicamentosas entre as plantas e a terapia anticâncer. Dentre os medicamentos utilizados na terapia anticâncer, aproximadamente 60% deles tem 
origem nos produtos naturais. Destacando-se, por exemplo, os alcaloides da Vinca-de-madagascar (Catharanthus roseus) que são a Vimblastina e 
Vincristina e seus análogos Vindesina e Vinorelbina. A partir da casca do Teixo (Taxus baccata e Taxus Brevifolia) é possível obter o Paclitaxel e seu 
análogo Docetaxel, além disso, uma série de fitoterápicos estão inseridos na relação de medicamentos ofertados pelo SUS, tais como: Espinheira-santa 
(Maytenus ilicifolia) no tratamento de gastrite e úlcera duodenal, Alcachofra (Cynara scolymus),  no tratamento de dispepsia  e de 
hipercolesterolemia, Aroeira (Schinus terebenthifolius) age como cicatrizante, anti-inflamatória e anti-séptica tópica para uso ginecológico, Hortelã 
(Mentha x piperita) que apresenta ação antiflatulenta, Babosa (Aloe Vera) que tem ação hidratante e cicatrizante, Salgueiro (Salix alba) que apresenta 
ação antinflamatória e para dores lombares, Plantago (Plantago ovata) que auxilia nos casos de constipação intestinal, entre outros, podem ser 
utilizados no tratamento antineoplásico desde que a equipe de saúde esteja preparada para dar orientação e suporte satisfazendo o desejo do 
paciente com segurança, sem impactar no tratamento convencional avaliando a necessidade da criação de diretrizes e planos terapêuticos que 
promovam o uso racional das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos na área da oncologia (Brasília, 2012).

Aluno: Kátia Cristina Dos Reis Da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
Aluno: Tíssia Diniz Soares Ribeiro Da Cunha  Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título: DISPONIBILIDADE E PREÇO DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADOS NO PERÍODO ANTERIOR E APÓS A PANDEMIA DO COVID-19 EM UMA 
CIDADE DE MÉDIO PORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL

Docente orientador: Priscila Moreira De Lima Pereira 

RESUMO
A pandemia de Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e as ações implementadas para reduzir a propagação do vírus, como 
isolamento social, paralisação de atividades econômicas não essenciais e a redução do transporte de mercadorias propiciaram modificações nos 
sistemas alimentares, afetando adversamente a quantidade, qualidade, acessibilidade e preço dos alimentos disponíveis para consumo. Tais mudanças 
impactam na segurança alimentar, práticas alimentares e situação nutricional das populações. Como objetivos, elencamos: investigar a 
disponibilidade, variedade e preço de alimentos saudáveis e ultraprocessados em supermercados no período anterior e após a pandemia do COVID-19 
em uma cidade de médio porte de Minas Gerias. Métodos: Estudo ecológico e longitudinal. Por meio de contato com a Diretoria de Informações 
Econômico-Fiscais, Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais e Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, obteve-se a planilha de 
Cadastro de Contribuintes – DECA, a qual forneceu os dados cadastrais (razão social, nome fantasia, endereço completo e código do Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE) dos estabelecimentos comerciais do munícipio. Para avaliar a disponibilidade, variedade e preço de 
alimentos saudáveis e ultraprocessados em supermercados, procedeu-se a amostragem aleatória estratificada proporcional. O cálculo amostral foi 
realizado por meio do software Epi InfoTM (versão 7.2.2.6, Centers for Disease Control and Prevention, EUA), adotando-se: (1) total de supermercados 
e hipermercados no município; (2) frequência hipotética do fator do resultado na população desconhecido (50%); (3) limite de confiança de 5%; (4) 
efeito de desenho de 1; e (5) intervalo de confiança de 95%. Sendo necessária uma amostra de dez estabelecimentos. Posteriormente, realizou-se 
estratificação proporcional, na qual os endereços dos estabelecimentos foram categorizados de acordo com as regiões administrativas do munícipio a 
qual pertencem (Norte, Nordeste, Central, Leste, Oeste e Sudeste). Realizou-se auditorias no período anterior ao início da pandemia do COVID-19 no 
Brasil (meses de dezembro de 2019 a janeiro de 2020) e esses esmos estabelecimentos serão reavaliados no período “pós pandemia” (meses de 
novembro e dezembro de 2022). Para realização das audiotorias, será reaplicado o questionário ESAO Food Store Observation Tool (ESAO-S), o qual 
permite avaliar a disponibilidade, variedade, preço, qualidade, promoção e publicidade de alimentos em lojas de varejo de alimentos, bem como a 
avaliação dos facilitadores e barreiras para uma alimentação saudável. Os alimentos considerados no questionário estão entre aqueles mais 
comprados e consumidos pelos brasileiros. Também sera calculado o índice Healthy Food Store Index (HFSI).  Para a análise dos dados e identificação 
de modificações no período, serão realizadas analises descritivas e os dados serão comparados pelos testes de McNemar, T de Student pareado ou 
Wilcoxon. As análises estatísticas serão efetuadas no software SPSS, versão 20.0, com nível de significância de 5%.
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Título: ESTUDANTES DE FACULDADES DA ÁREA DA SAÚDE APRESENTAM MAIOR RISCO PARA ORTOREXIA NERVOSA E INSATISFAÇÃO CORPORAL DO 
QUE OS ESTUDANTES DAS DEMAIS ÁREAS? 

Docente orientador: Priscila Moreira De Lima Pereira 

RESUMO
O termo “ortorexia” significa “alimentação correta” e é derivado do grego “orto”, que significa “correto, direito”, e “rexia”, que corresponde a apetite. 
A ortorexia nervosa (ON) é um desvio do comportamento alimentar, caracterizado por preocupação excessiva com a qualidade dos alimentos e pureza 
da dieta. Consiste em uma fixação pela saúde alimentar e obsessão doentia com o alimento biologicamente puro, acarretando restrições alimentares.  
Evidências na temática têm apontado que profissionais de saúde em geral, em especial os nutricionistas e estudantes de nutrição, são mais suscetíveis 
a apesentarem comportamentos alimentares compatíveis com a ON pela necessidade de lidarem diretamente com os temas saúde e/ou alimentação 
saudável. Objetivos: Comparar as prevalências de fatores de risco para Ortorexia Nervosa e insatisfação corporal entre os estudantes de faculdades da 
área da saúde e das demais áreas. Metodologia: Será realizado um estudo do tipo transversal com alunos de diferentes períodos dos cursos da área da 
saúde (nutrição, educação física, fisioterapia, psicologia, odontologia) e das demais áreas (como engenharias, comunicação, administração, 
arquitetura, etc.) de uma universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Serão incluídos os estudantes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 
18 anos, regularmente matriculados em qualquer período dos cursos e que aceitarem participar da pesquisa. Os participantes responderão à um 
questionário online, utilizando a ferramenta Google Forms. Tal questionário incluirá informações socioeconômicas, como: sexo, idade, curso, período 
que está matriculado, peso e altura (auto-relatados) e presença de doenças. A avaliação da Ortorexia Nervosa será por meio da utilização do 
questionário ORTO-15. A satisfação corporal será avaliada pela escala de imagens. Resultados esperados: Espera-se o reconhecimento da prevalência 
de estudantes em risco para o desenvolvimento de ortorexia nervosa e com insatisfação corporal nos diferentes cursos e, a partir desses resultados, 
realizar de atividades de orientação nutricional para os discentes e docentes.
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Aluno: Rafael Carvalho De Assis Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
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Título: QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA DE MINAS GERAIS 

Docente orientador: Patrícia Rodrigues Ferreira 

RESUMO
O perfil dos jovens brasileiros tem sofrido alterações com o avanço da modernidade: a rotina carregada de obrigações fez com que os hábitos 
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considerados saudáveis fossem gradativamente anulados. Refeições que eram feitas de forma tranquila, com alimentos naturais e consequentemente 
mais saudáveis foram trocados por refeições extremamente rápidas e estressantes, com alimentos ricos em sódio, gorduras, gorduras saturadas, 
açúcares e muitas calorias, além de pouca quantidade de fibras alimentares, hábitos popularmente denominados de “dieta ocidental”. Esta 
alimentação tem desencadeado riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e doenças 
respiratórias crônicas, que podem ser causadas tanto pelo consumo excessivo quanto pelo consumo insuficiente de alimentos. Portanto, a 
alimentação adequada é um fator importante de prevenção, pela qual é possível diminuir riscos e melhorar a saúde do indivíduo. O objetivo desse 
projeto é avaliar a qualidade da alimentação de jovens universitários de uma instituição de ensino privada no município de Juiz de Fora e serão 
implementadas intervenções nutricionais na forma de palestras para reeducação alimentar.  Estudo transversal a ser realizado em amostra de jovens 
universitários regularmente matriculados em uma universidade privada de Juiz de Fora, com idade de 18 a 29 anos, de ambos os sexos. Serão 
coletados dados sociodemográficos e de hábito alimentar por meio de questionário de frequência alimentar (QFA). A análise do QFA ser através da 
conversão das frequências de consumo de cada alimento em consumo diário para posteriormente serem somadas por grupo alimentar. O resultado 
será o consumo de cada grupo de alimentos em número de porções diárias que será comparado ao Guia Alimentar. Serão analisadas diferenças no 
consumo do número de porções por faixa etária, será utilizado os testes estatísticos e será considerado o nível de significância de 5%. O projeto será 
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa e todos os procedimentos do estudo respeitarão as diretrizes da legislação sobre Ética em pesquisa.

Aluno: Nayara Alcântara de Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
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Título: AVALIAÇÃO DA MATURAÇÃO DAS SUTURAS CRANIANA ENVOLVIDAS NA EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA COM TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA – REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Docente orientador: Giovanni Cerrone 

RESUMO
A deficiência transversal da maxila normalmente é tratada ortopedicamente com o emprego da expansão maxilar rápida em crianças e pré-
adolescentes e mediante a expansão maxilar cirurgicamente assistida em adolescentes tardios e adultos jovens. A decisão de qual procedimento 
escolher para tratar adolescentes tardios e adultos jovens tem sido historicamente um desafio. Entretanto, a avaliação da maturação da Sutura 
Palatina Mediana (SPM) e de outras suturas indiretamente envolvidas no processo expansivo da maxila, como a sutura zigomático-maxilar (SZM), com 
o uso da Tomografia Computadorizada (TC) pode ser um método promissor para a predicção da melhor técnica de expansão a ser empregada. Os 
objetivos primários dessa pesquisa são avaliar, através de uma revisão sistemática da literatura, a influência da maturação das suturas envolvidas na 
expansão da maxila e determinar a melhor forma de se analisar tomograficamente o estágio de maturação destas suturas em cada paciente. Os 
objetivos secundários são: definir os estágios de maturação em diferentes faixas etárias e pesquisar se há variação dos diferentes estágios de 
maturação ao longo das suturas. Será realizada uma busca na literatura com os buscadores em Português, Inglês e Espanhol: “tomografia 
computadorizada expansão maxilar”, “densidade mineral óssea sutura maxilar”, “densidade mineral óssea expansão maxilar”, “sutura palatina 
mediana”, “sutura zigomaticomaxilar”, “sincondrose esfeno-occiptal”, “sutura pterigopalatina”, “sutura nasomaxilar”, “sutura frontomaxilar”, ” sutura 
frontonasal”, “sutura zigomaticotemporal”, “sutura zigomaticofrontal”, “sutura fronto-orbitária”, utilizando o recurso de busca booleano “AND”, 
“NOT” e “OR” para maior direcionamento do estudo. A preferência temporal será para pesquisas após 2012. Após a captação da literatura, os resumos 
dos artigos selecionados serão lidos e critérios de exclusão serão aplicados para descartar trabalhos não relevantes para a presente pesquisa. Dentre 
os resumos selecionados, os artigos serão lidos na íntegra e critérios de inclusão serão aplicados para a seleção dos trabalhos relevantes. Estudos 
recentes, baseados em metodologias de análise tomográfica das suturas citadas, relataram a possibilidade de se estabelecer faixas etárias ideais para 
cada tipo de procedimento de expansão ou até mesmo sugerem protocolos de avaliação da maturação da sutura de cada paciente, a fim de se 
individualizar o diagnóstico (Angelieri et al., 2016; Gokcen et al., 2021). O presente estudo pretende avaliar a literatura existente sobre o assunto para 
elucidar as metodologias propostas e elencar e comparar as melhores alternativas para se realizar a análise tomográfica pré-expansão.
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Aluno: Glauber Junior Medeiros Fernandes  Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Título: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE UM CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL VARIANDO A PROPORÇÃO 
PÓ/LÍQUIDO 

Docente orientador: Vitória Celeste Fernandes Teixeira Do Carmo 

RESUMO
O Cimento de ionômero de vidro (CIV) de alta viscosidade é o material de escolha para a técnica de tratamento restaurador atraumático por 
apresentar propriedades mecânicas superiores aos demais cimentos ionoméricos além daquelas que auxiliam no controle da doença cárie, como a 
liberação de flúor e a adesividade à estrutura dental. Porém, seu custo elevado quando comparado aos CIVs convencionais, impede sua ampla 
utilização na rede pública. Fato que leva os cirurgiões-dentistas a alterarem a proporção pó/líquido dos CIVs convencionais para que ele tenha 
comportamento similar, quanto à inserção à cavidade, ao CIV de alta viscosidade. Esse estudo propõe avaliar a resistência mecânica de um CIV 
convencional variando sua proporção pó/líquido e analisar os impactos que essa variação acarreta na manipulação do material com relação a sua 
resistência mecânica. Quarenta e oito corpos de prova serão distribuídos em 4 grupos (n=12): G1 – Maxxion R (MR), proporção pó/líquido 1:1, G2- MR 
proporção de pó aumentado em 50% do peso, G3- MR proporção de pó aumentado em 75% do peso e o G4- Vitro Molar proporção pó/líquido 1:1 
(controle). Os CIVs serão manipulados em bloco de papel com espátula plástica e inseridos em matriz de poliamida com orifícios de 4 mm de 
espessura e 5 mm de diâmetro e submetidos a ensaio mecânico de compressão em máquina universal de ensaio Emic DL 2000.
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Título: COMPARAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA EMPREGANDO OS SISTEMAS SELF-ADJUSTING FILE E RECIPROC, ROTATÓRIO (PROTAPER 
UNIVERSAL) E SISTEMA MANUAL  

Docente orientador: Marcos Henrique De Castro E Souza 

RESUMO
Apesar do avanço tecnológico na fabricação de novos instrumentos endodônticos, a instrumentação do canal radicular tem sido associada à 
ocorrência de dor pós-operatória, principalmente em dentes despolpados, devido à extrusão apical de dentina infectada, durante o preparo químico-
mecânico (PQM). Portanto, é importante que o operador tenha conhecimento das condições anatômicas do dente e das características geométricas e 
cinemáticas dos instrumentos endodônticos. A dor pós-operatória é definida como a sensação de desconforto em qualquer grau, que ocorre após uma 
intervenção endodôntica. Em dente permanente, esse tipo de ocorrência é uma complicação comum na clínica endodôntica diuturna podendo tanto 
interferir diretamente na qualidade de vida do paciente, assim como comprometer a relação de confiança entre este e o profissional. Segundo alguns 
autores, para o tratamento ideal, deve ser considerada a mínima sensação de desconforto possível no pós-operatório. O objetivo deste estudo é 
avaliar e comprar a partir de uma revisão bibliográfica a incidência e a intensidade de dor pós-operatória empregando os sistemas self-adjusting file e 
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reciproc, rotatório (Protaper Universal) e sistema manual. Material e Método: Utilizara artigos científicos retirados das bases de dados: SciELO, 
MEDLINE, Lilacs, PubMed, BBO e BVS, encontrados em português, inglês e espanhol, usando os descritores: Dor Pós-Operatória, Endodontia, Polpa 
Dentária, RECIPROC, SAF com restrição de período de 2012 a 2022. A prevenção bem-sucedida da dor pós-operatória é uma questão preocupante na 
clínica endodôntica diuturna. Embora a dor pós-operatória seja multifatorial, acredita-se que a técnica de instrumentação tenha um papel relevante. 
Dependendo da técnica e da cinemática empregada, debris, microrganismos e seus substratos podem ser transportados para os tecidos 
perirradiculares durante o preparo químico mecânico e induzir uma resposta inflamatória aguda. Portanto, avaliar e comparar a incidência e a 
intensidade de dor gerada após o emprego de sistemas de instrumentação com rotação contínua ou reciprocante, viabilizará ao profissional, 
informações que permitam a seleção de uma técnica de instrumentação mais segura e previsível em relação à dor pós-operatória.

Aluno: Thereza Fonseca Domiciano Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcelle Machado Silveira Espírito Santo Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juniara Figueredo Padilha Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA INFORMATIVA ACERCA DAS DOENÇAS PERIODONTAIS VOLTADO PARA PACIENTES DA CLÍNICA DE 
ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ – JUIZ DE FORA 

Docente orientador: Jean Marcel De Oliveira

RESUMO
A Periodontia é área especializada da Odontologia voltada para o cuidado, prevenção, estadiamento e tratamento de doenças periodontais e 
alterações no periodonto. Estima-se que mais de 90% da população mundial seja acometida pela Gengivite, podendo esta evoluir para Periodontite de 
diferentes estágios e graus. Fatores sistêmicos, ambientais e genéticos estão correlacionados para o desenvolvimento da fase patogênica da 
Periodontite, o que acarreta a perda óssea, a perda dos tecidos de sustentação e, em casos mais graves, a perda do elemento dentário e a presença de 
necrose nos tecidos adjacentes. Esse estudo tem como objetivo formular uma cartilha para orientar os pacientes do Centro Universitário Estácio de Sá 
acerca das doenças periodontais, focando em como a doença ocorre, quais os fatores modificadores, como prevenir e controlar a doença. Na 
Odontologia, desde o ciclo básico, os estudantes já são conduzidos a reconhecerem os protocolos introduzidos e validados no cotidiano como 
importante ferramenta de fundamentação teórica em Genética, Microbiologia e Imunologia e de prática clínica em Periodontia, cujo aprendizado e 
aplicação reforçam a importância da continuidade dessas ações de prevenção e de manejo na atividade profissional. Observa-se pela elevada 
prevalência que não há o conhecimento e aprofundamento do ecossistema bucal e das patogênias associadas por parte da população. Portanto, nota-
se um défict de informação e conhecimento acerca das doenças periodontais, das etiologias e do prognóstico da condição patológica. Sendo assim, a 
cartilha informativa poderá auxiliar na consientização dos pacientes. A cartilha será embasada em estudos de referência na área e nas diretrizes 
consolidadas e validadas internacionalmente, através de uma busca integrativa na literatura, nas plataformas SciELO, PubMed, Web of Science, 
Scopus, LILACS e Embase. Embora o estudo seja escrito a partir da revisão técnica de referência odontológica, a linguagem da cartilha informativa 
propriamente dita será de fácil entendimento ao público-alvo, além de ser um material ilustrativo, com passo a passo bem explicativo e constituição 
de leitura dinâmica. A cartilha informativa servirá como um manual para os pacientes estarem preparados para reconhecer em si e em indivíduos 
próximos hábitos deletérios, os primeiros sinais e sintomas de gengivite e de doença periodontal, a importância da adoção de práticas de saúde bucal 
e da educação em saúde.

E-mail: jeanmarcelodonto@yahoo.com.br

Aluno: Emilly Dutra Amaral Meggiolaro  Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Da Conceição Ferreira  Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Título: TIPOS DE ENXERTO ÓSSEO PARA REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA: REVISÃO DE LITERATURA 

Docente orientador: Jean Marcel De Oliveira

RESUMO
O reparo de tecidos ósseos e a ciência da tecnologia de regeneração avançaram rapidamente na era moderna. Novos métodos e materiais foram 
desenvolvidos a partir de uma abordagem multidisciplinar, que objetiva alcançar o melhor prognóstico na regeneração do tecido ósseo. Os estudos 
atuais sobre substitutos ósseos estão focados em aprimorar múltiplas propriedades como biocompatibilidade, porosidade, osteocondutividade, 
osteoindutividade, propriedades de superfície, biodegradabilidade, propriedades mecânicas, angiogenicidade, manuseio e processos de fabricação, 
além de incluir o desenvolvimento de novos biomateriais. Esses avanços notáveis ajudaram a reduzir a lacuna existente entre enxertos autógenos e 
enxertos sintéticos, assim trazendo ao mercado odontológico técnicas de excelência. O objetivo deste projeto de pesquisa é, através da busca 
integrativa na literatura, classificar os tipos de enxerto, identificar vantagens e desvantagens de cada um e delinear os meios de obter o enxerto ósseo. 
Será realizado um levantamento bibliográfico com seleção de artigos publicados nos últimos 10 anos (2012 a 2022), nas plataformas de dados 
Medline, SciELO e periódicos CAPES, além da busca pela temática em bibliografias de referência na área de Periodontia. O estudo será realizado em 12 
meses e baseado em uma pesquisa de revisão bibliográfica integrativa da temática acerca dos tipos de enxerto ósseo para regeneração tecidual. Como 
critério de inclusão tem-se artigos publicados em Português, Inglês e Espanhol, com disponibilidade de texto completo para consulta pública, 
publicações indexadas em periódicos nacionais e internacionais com qualis igual ou superior a B2, estudos dos últimos 10 anos, que abordassem a 
temática supracitada e que tenham passado pelo checklist de elegibilidade da equipe de pesquisa. Serão excluídos artigos não originais e aqueles que 
não abordem a temática de estudo, bem como publicações anteriores ao ano de 2012.

E-mail: jeanmarcelodonto@yahoo.com.br

Aluno: Lays Guarnieri Teixeira Da Silva Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: DESENVOLVIMENTO DE DOTAÇÃO E TALENTO NA ESCOLA 

Docente orientador: Carlos Eduardo De Souza Pereira

RESUMO
Nos últimos anos tem aumentado o interesse por compreender e desenvolver as características dos indivíduos com maior potencial. Nos países 
desenvolvidos, com maior tradição de pesquisa em diversos campos do conhecimento, a implantação de programas de atendimento para essa 
população tem sido sistematicamente incentivada pelo poder público, de forma a transformar o potencial apresentado por uma reduzida parcela da 
população em realizações que promovam um maior desenvolvimento de toda sociedade. No Brasil, de forma similar, Núcleos de Atividade das Altas 
Habilidades/Superdotação – NAAH/S têm sido criados em todos os estados e no Distrito Federal, de forma a garantir o atendimento aos alunos da 
rede pública de ensino. Contudo, a atenção aos indivíduos que se destacam por sua capacidade, embora tenha recebido o reconhecimento legal, ainda 
carece de ações efetivas que promovam a construção de um referencial abrangente e de uma política educacional contínua que garanta um 
atendimento de qualidade para os referidos indivíduos. Pelo exposto, este projeto de pesquisa propõe-se a oferecer oportunidade para o 
desenvolvimento do talento em estudantes da educação básica. Participarão desta pesquisa cerca de 10 crianças ou adolescentes da Escola Municipal 
Gabriel Gonçalves que tiveram seus talentos, interesses e possibilidades identificados pelos professores. Assim, espera-se contribuir com o processo 
de desenvolvimento dos estudantes. É fundamental o desenvolvimento de programas multidisciplinares que permitam a transformação da dotação 
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apresentada nos mais diversos campos de atuação humana em talento. Nesse sentido, a atual proposta intenciona estabelecer uma articulação entre 
as oportunidades educacionais e de desenvolvimento presentes no ensino superior e as necessidades de estratégias específicas apresentadas por 
alunos que cursam a educação básica.

Aluno: Monica Campos de Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila De Almeida Ramos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título: FATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E O USO DE ÁLCOOL PELOS AGRESSORES 

Docente orientador: Maira Leon Ferreira 

RESUMO
A violência doméstica 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. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a violência contra a mulher e o uso de 
álcool a fim de esclarecer e investigar quais são os fatores envolvidos nestas duas problemáticas. O período da revisão integrativa será de 2012 a 2022, 
e será realizada através da consulta de quatro bases de dados: Medline (PUBMED), PEPSIC, 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 com os 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 contra a mulher e o uso de álcool, e que os achados do presente estudo possam embasar 
pesquisas futuras e políticas públicas sobre esta problemática.

E-mail: mleonferreira2014@gmail.com

Aluno: Flávia Da Gama Nascimento Rodrigues Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Roberta Carvalho De Lossio E Seiblitz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PSICONEUROIMUNOLOGIA: UMA PROPOSTA DE LINHA DE PESQUISA E INTERVENÇÃO 

Docente orientador: Caio Mendes De Freitas 

RESUMO
A presente pesquisa insere-se na perspectiva da psiconeuroimunologia 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 consequência a melhoria geral na qualidade de vida destas pessoas.

E-mail: caio.mendesf@outlook.com

Aluno: Marina Da Silva Sodré Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: PRODUÇÃO DE PROBIÓTICOS MICROENCAPSULADOS PARA CONTROLE DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS MULTIRRESISTENTES ISOLADOS 
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL COMERCIALIZADOS EM MACAPÁ-AMAPÁ

Docente orientador: Antonio Carlos Freitas Souza

RESUMO
Desde o descobrimento por Flemming (1928), os antibióticos têm sido os fármacos mais usados entre os antimicrobianos nos serviços de saúde para 
tratar e prevenir infecções referentes à assistência à saúde. No entanto, o uso indiscriminado e por grandes períodos acelerou o processo natural de 
resistência aos antimicrobianos, sendo os antibióticos os de maior incidência e resistência (MONTEMAYOR; BOFARULL; MOCHALES, 2014). Em função 
disso, o rápido desenvolvimento de patógenos multirresistentes tem apresentado uma séria ameaça, associada aos fatores já existentes, como as altas 
taxas de mortalidade e a escassez de alternativas terapêuticas para o tratamento de infecções ocasionadas por bactérias resistentes (ZANOL et al., 
2010). Além disso, o uso de drogas antimicrobianas na agricultura, pecuária e piscicultura com função terapêutica e/ou profilática desenvolvem risco à 
saúde pública por selecionar cepas resistentes capazes de colonizar o trato digestivo humano e transmitir genes de resistência aos patógenos (COSTA; 
SILVA-JUNIOR, 2017). Diante deste problema crescente, esforços estão sendo gerados há alguns anos pelos órgãos competentes com intuito de 
amenizar essa situação, onde em 2018 a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO) e Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), aprovou o Plano de Ação Global sobre Resistência Antimicrobiana, que culminou 
com a elaboração do Plano de Ação Nacional para Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos do Brasil-PAN/BR (BRASIL, 2018). A 
resistência antimicrobiana é um fenômeno evolutivo natural, no entanto ela tem se agravado devido ao uso errôneo e abusivo destes fármacos, 
implicando na perda da eficácia destes medicamentos, fazendo com que eles não consigam acompanhar a evolução biológica das bactérias. As 
bactérias resistentes aos antimicrobianos podem circular entre seres humanos e animais por meio da alimentação, da água e do meio ambiente, e sua 
transmissão é influenciada pelo comércio, pelas viagens e pelas migrações humana e animal. A abordagem multisetorial no enfrentamento da 
resistência poderá ser mais resolutiva do que ações focadas apenas na área de saúde humana. Neste cenário, é fundamental a adoção de estratégias 
diferentes no manejo, biossegurança, nutrição, treinamento dos profissionais envolvidos e gestão, além de se planejar estrategicamente novos 
métodos na cadeia da produção animal. Como alternativa ao uso de antibióticos, ressalta-se a aplicação de tecnologias com foco na utilização de 
combinações de soluções disponíveis, como os probióticos, óleos essenciais e ácidos orgânicos, que alteram de maneira menos agressiva a microbiota 
intestinal. Neste sentido, o objetivo deste projeto é elaborar uma suspensão probiótica microencapsulada que reduza a carga microbiana de 
patógenos multiresistentes provenientes de produtos de origem animal comercializados em Macapá-Amapá.
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Aluno: Anna Giulia Leal Moura Da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: O DEVIDO PROCESSO PENAL: PERSPECTIVAS CRÍTICAS DO SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL BRASILEIRO

Docente orientador: Vinicius Augusto Cipriano

RESUMO
A atual estrutura dos processos judiciais que visam apurar infrações penais no sistema judicial do nosso País é decorrente de uma legislação de 13 de 
outubro de 1941, o Decreto-Lei n.º 3.689. Neste período, o regime político denominado como “Estado Novo”, oriundo da Constituição Brasileira de 
1937, determinou que tanto a legislação penal como a processual penal fosse inspirada pelo espectro ideológico do Codice Rocco ou Código Rocco, 
legislação italiana da década de 1930, ou seja, momento em que a Itália, de igual modo, vivenciava um regime político totalitário. A referida influência 
legislativa, provocada pela similaridade dos regimes políticos, foi embasada pela presunção de culpa do indivíduo, seguindo a suposta lógica de “que 
ninguém acusa quem é inocente”. Por outro lado, observando que ainda persistem determinadas inconsistências dessa “lógica inquisitorial” frente aos 
princípios democráticos que regem e justificam a existência do devido processo penal surge a justificativa para o presente projeto de pesquisa, de 
modo a buscar concepções e análises concretas e ensejar a modificação de perspectivas simplistas quanto à finalidade da instrução processual 
criminal. Durante anos, o processo penal foi observado como um instrumento de relativização de direitos e garantias fundamentais, o que por um 
lado, distorcia a existência de um processo de punir a ser instrumentalizado pelo Estado. Os objetivos deste projeto se pautam no exame da estrutura 
do processo penal brasileiro diante da constante influência inquisitorial e da prevalência dos princípios constitucionais que estabelecem o Estado 
Democrático de Direito. O alcance da mencionada meta será efetivado pela análise de normas jurídicas e de estudos de casos concretos, bem como 
instruções e capacitações acerca de pontos complexos do processo penal brasileiro, de modo a resultar em possíveis produtos científicos. A 
metodologia a ser empregada no presente estudo é de abordagem qualitativa e com objetivos exploratórios, utilizando-se de procedimentos de 
pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso.

E-mail: viniciuscipriano.adv@gmail.com

Aluno: Gracindo Alves Da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cláudia Maria De França Curso do aluno: Direito Situação: PIBITI/IES

Aluno: Sabrina Palácio Da Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yaponira Mary Palácio Da Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SISTEMA PRISIONAL E COVID-19: AS CONSEQUÊNCIAS DA SELETIVIDADE PENAL NA PANDEMIA

Docente orientador: Douglas da Silva Araújo 

RESUMO
Sob a perspectiva da criminologia crítica, o projeto de pesquisa tem como objetivo central analisar as políticas públicas voltadas ao controle social por 
meio das sanções penais, especialmente no que diz respeito à garantia de direitos daqueles que são alcançados pelo sistema de justiça penal 
(indiciados, réus e condenados), levando em consideração o cenário de pandemia e os reflexos desse período no âmbito do sistema prisional. Não é 
de hoje que o Brasil destaca-se entre os países que detêm maior população carcerária. De acordo com o Levantamento de Informações Penitenciárias 
do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a população carcerária brasileira era de 820.689 em junho de 2021. Aproximadamente 31,9% desse 
total correspondente a presos provisórios, isto é, sem julgamento definitivo de seus casos. Esse contexto prisional é fortemente marcado pela 
seletividade. Nas prisões brasileiras, segundo estatísticas de vários organismos, encontram-se pessoas que não tem ensino fundamental completo e, 
em sua esmagadora maioria, negras e pobres. Além dessas características, o sistema prisional também é marcado por violações constantes de direitos, 
o que chegou a ser denominado pelo Supremo Tribunal Federal, como “estado de coisas inconstitucional”. Durante a pandemia ocasionada pelo Covid-
19, essas distorções tornam-se ainda mais evidentes. Vários presos foram contaminados pelo vírus, sem sequer receber qualquer tratamento para 
minimizar os sintomas da doença. A superlotação das celas, sua precariedade e insalubridade tornam as prisões um ambiente propício à proliferação 
de epidemias e ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais, como também a má-alimentação dos presos, o sedentarismo, o uso de 
drogas, a falta de higiene, contribuíram para disseminação do coronavírus. Nesse cenário marcado pela seletividade, este projeto de pesquisa 
pretende investigar quais medidas o poder público adotou no instituto de mitigar os efeitos da pandemia do covid-19 nos estabelecimentos prisionais, 
em benefício da população carcerária, e que políticas públicas foram elaboradas com essa finalidade. Metodologicamente, essa pesquisa detém 
caráter qualitativo, considerando que o problema central será investigado a partir de entrevistas aos sujeitos e atores que fazem parte do sistema de 
justiça penal, além de pesquisa documental. 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 da justiça criminal da atualidade.

E-mail: araujo.silva@estacio.br

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

Aluno: Fernanda Aspazia Rodrigues De Araújo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aliete Oliveira Dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lauanne Letícia Medeiros Gaspar Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título: IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS EMPRESAS: EVIDÊNCIAS DO MERCADO ACIONÁRIO 
BRASILEIRO

Docente orientador: Alessandro Henrique de Araújo Januário

RESUMO
O mercado acionário brasileiro, apesar de emergente, tem crescido nos últimos anos, tornando cada vez mais relevantes estudos desenvolvidos em 
seu âmbito. Ademais, soma-se ainda a importância de desenvolver trabalhos considerando a pandemia da COVID-19, haja vista os impactos sociais e 
econômicos causados por ela. Nesse sentido, a criação ou destruição de valor derivada da aplicação dos recursos captados pelas empresas de capital 
aberto é reconhecida como um dos aspectos mais importantes na avaliação de desempenho corporativo. No passado, maximizar riqueza era um 
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objetivo corriqueiramente ignorado, ou, pelo menos, mal compreendido. Atualmente, as principais metas das empresas são focadas na criação de 
valor. Para tal, é fundamental atingir um desempenho econômico-financeiro satisfatório, pois assim obter-se-á os retornos esperados por meio do 
aumento da lucratividade dos acionistas. Na literatura consta uma série de indicadores que servem de proxy para o desempenho econômico-
financeiro sob diferentes perspectivas, como, por exemplo, os índices de liquidez geral, corrente e seca, que medem a liquidez; a participação de 
capital de terceiros e a composição do endividamento, que determinam a estrutura de capital; e a margem líquida e o retorno sobre os ativos e o 
patrimônio, que mensuram a rentabilidade. Portanto, com base na temática abordada, a pesquisa proposta por este projeto tem por objetivo 
investigar o impacto de curto prazo causado pela pandemia da COVID-19 no desempenho econômico-financeiro das empresas listadas na B3 (Brasil, 
Bolsa, Balcão). O estudo partirá do pressuposto de que as empresas, de modo geral, foram afetadas pelas consequências geradas a partir da 
pandemia. Para atingir o objetivo, foram elaborados oito modelos econométricos, e o método de análise dos dados utilizado será a regressão em 
painel com estimadores MQO (Mínimos Quadrados Ordinários). Os dados financeiros, necessários para os cálculos das variáveis que compõem os 
modelos econométricos, serão coletados por meio da base Thomson Reuters Eikon®. Destaca-se ainda que o período de análise está compreendido 
entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2021, a fim de que abarque os dois anos anteriores ao início da pandemia (2018 e 2019) e 
os dois anos em que ela perdurou (2020 e 2021). Há expectativa de que a pesquisa forneça achados úteis aos credores, gestores e investidores das 
empresas investigadas, pois os resultados exporão informações fundamentais para as partes interessadas, como a capacidade de solvência e o 
potencial de gerar lucro, que serão evidenciados mediante a análise do desempenho econômico-financeiro.

Aluno: Fábio Silva De Lima Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jussara Bezerra Da Silva Nascimento Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Dênnys Flávio Fernandes Da Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Ana Carolaine De Oliveira Da Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBITI/IES
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: A RELAÇÃO ENTRE OS MICROEMPREENDIMENTOS DE JOÃO PESSOA E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA AGENDA 
2030

Docente orientador: Luciane Albuquerque Sá de Souza 

RESUMO
Cerca de 70% dos brasileiros sonham em ter seu próprio negócio e em se tornarem empreendedores. Nesse contexto, surgiu à categoria dos 
Microempreendedores Individuais (MEIs), que são aqueles profissionais autônomos que trabalham por conta própria, seja qual for o seu segmento de 
atuação, e que passam a ser pessoa jurídica, obtendo o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A abertura de pequenos negócios no Brasil 
bateu recorde no ano de 2021, de acordo com o levantamento divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Em 
2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas ou se registraram como MEIs. Em termos globais, é 
imprescindível que os empreendimentos contribuam para o desenvolvimento sustentável, do ponto de vista sócio, econômico e ambiental. A Agenda 
2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a visão comum para a Humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos e 
uma relação das coisas que devem ser feitas em nome dos povos e do planeta. O Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios “EU POSSO” 
regido pela Lei nº 14.223, de 26 de julho de 2021, visa apoiar os pequenos negócios do município de João Pessoa, Pessoa Física ou Jurídica, através do 
crédito orientado como meio de fomento à economia local. Assim, esta proposta de projeto de Iniciação Científica tem como objetivo analisar os tipos 
de empresas de microempreendedores individuais aprovados no ano de 2022, pelo programa “EU POSSO” da prefeitura municipal de João Pessoa, à 
luz dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Quanto à metodologia adotada, será realizada uma pesquisa bibliográfica 
(acessando fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas) e 
documental (utilizando fontes primárias, ou seja, dados e informações que ainda não foram tratados científica ou analiticamente). Como resultados, 
espera-se compreender como o Programa EU POSSO está fomentando o empreendedorismo, a partir da capacitação e do crédito orientado, 
incentivando a criação e o fortalecimento de pequenos negócios nos setores de comércio, serviços, indústria e agricultura na cidade de João Pessoa, 
além de perceber em que medida o referido programa está alinhado e atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Relações Internacionais

Título: A SECURITIZAÇÃO DO CIBERESPAÇO E VOTAÇÃO POR MEIO DE URNA ELETRÔNICA: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE BRASIL, JAPÃO E 
MÉXICO

Docente orientador: Thays Felipe D. de Oliveira

RESUMO
O sistema eleitoral faz parte da maioria dos Estados, ou seja, a população decide quem serão seus representantes. Hoje, os países andam inovando no 
processo de escolha dos governantes, podendo utilizar a urna eletrônica, para tal processo por exemplo. Assim, adotar esse método de votação, 
denota um certo grau de desenvolvimento em comparação com os demais. Os sistemas eleitorais são indispensáveis para o funcionamento das 
sociedades democráticas. Nestas podem possuir dois tipos de sistemas eleitorais, que são o Majoritário ou o Representativo.  Portanto, tal sistema vai 
variar conforme o que é definido pela legislação de cada país, nesse caso o Brasil se utiliza do modelo Majoritário para eleições presidenciais e 
representativo para eleições de vereadores. O México é um dos países a recém adquirir o método moderno de capitação de eletrônicos em 2021 
(como teste) que serviu para a compreensão das vantagens que a sociedade e os funcionários eleitorais poderiam adquirir com o novo método. Após 
várias especulações de fraude em votos e pedidos de recontagem, presentes na história eleitoral do país. Enquanto o Japão foi o escolhido porque 
possui um regime democrático, e atualmente é um estado monarca democrático. Dessa forma, as eleições japonesas até o ano de 2002 ocorriam as 
cédulas de papel e foi implementada há poucos anos as urnas eletrônicas. A securitização da votação eletrônica reduz a possibilidade de fraude 
eleitoral no Brasil, Japão e México?  Essa pesquisa justifica-se porque a questão da legitimidade no processo eleitoral nos Estados é considerada muito 
importante porque constantemente é questionado se as eleições por meio de dispositivos eletrônicos são de fato seguras, uma vez que coloca em 
xeque diretamente o regime democrático do país. Nesse contexto, o Japão foi escolhido porque é uma monarquia constitucional, mas com um regime 
parlamentar democrático, além disso, desde o ano de 2012 há uma preocupação com o processo eleitoral eletrônico.  O México foi escolhido porque 
escolheu recentemente inserir as urnas eletrônicas no processo eleitoral, tendo em vista que existia uma grande eminencia de fraude eleitoral. Já o 
Brasil foi escolhido porque é considerado como o pioneiro na questão de votos eletrônicos e a mesma é considerada a mais segura do mundo. 
Constantemente são realizados testes com hackers para tentar demonstrar a população brasileira que é difícil burlar tal processo. De fato, a urna é 
segura sim, mas o que está em discussão no presente artigo por exemplo, é o processo de transmissão dos resultados das eleições e se estas são 
passiveis de fraudes.   Consequentemente, tais Estados preocupam-se com a questão estrutural das urnas eletrônicas, mas esquecem da questão 
cibernética e da vulnerabilidade dos dados que são produzidos na eleição colocando em xeque a idoneidade destas, assim como, a democracia que ali 
existe. É válido salientar que as ameaças à segurança não existem naturalmente e que constantemente elas vão se formando e demonstrando a 
necessidade de securitizar tal processo, como é o caso das eleições. Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar como a securitização pode 
reduzir a possibilidade de fraude eleitoral no Brasil, México e Japão. Logo, será utilizado o método comparativo, uma vez que permite realizar análises 
sistemáticas contribuindo assim, para uma confrontação de explicações alternativas e será operacionalizado por meio do process tracing. Os 
resultados esperados de tal Projeto é que sirva para demonstrar a importância da securitização da votação em dispositivos eletrônicos, tendo em vista 
que, isso poderá garantir que reduza o número de fraudes eleitorais e a continuação do regime democrático em ambos países.
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Título: GLOBAL PROTECTION CLUSTER PARA A PROTEÇÃO DOS DESLOCADOS INTERNOS NA AMÉRICA LATINA (2005-2022)

Docente orientador: Thalita Franciely de Melo Silva

RESUMO
O deslocamento interno é um fenômeno complexo e de natureza multifacetada, que tem ganhado importância na agenda dos Estados e atenção da 
comunidade internacional em virtude dos danos causados. Os deslocados internos são indivíduos que são forçados a abandonar suas habitações 
devido a conflitos diversos e/ou violência, ou provocados por desastres naturais. Diferentemente dos refugiados, estas pessoas não atravessam as 
fronteiras de seus Estados por razões diversas, e por isso, dependem de proteção à nível doméstico. Na ausência de direitos e deveres à nível 
internacional, os Princípios Orientadores Relativos aos Deslocados Internos de 1998 serve como guia no tratamento básico e na assistência 
humanitária a esses indivíduos. Estas pessoas possuem necessidades específicas que incluem a proteção da garantia do deslocamento e a livre 
circulação para deixar a zona de perigo em direção a um lugar mais seguro sem ser coagido a retornar para tais zonas. A fim de oferecer auxílio à 
população afetada, vários atores e organizações nacionais e internacionais, por meio de uma estratégia de interagências – cluster – buscaram oferecer 
uma resposta humanitária em nível local. Isso foi possível em virtude da criação, em 2005, do Global Protection Cluster (GPC), que, sob a liderança do 
ACNUR, desenvolve ações de proteção em crises humanitárias oriundas de conflitos armados, mudanças climáticas e desastres naturais. Os clusters de 
proteção são coordenações humanitárias que incluem equipes de orientação com a finalidade de desenvolver um sistema de lideranças setoriais para 
o fornecimento de assistência humanitária. No nível doméstico, um cluster é ativado a partir de uma emergência existente envolvendo deslocados 
internos. A decisão de ativar um cluster pode ser feita quando a capacidade de um governo em coordenar a ação humanitária é limitada e restrita. 
Entretanto, a capacidade de coordenação internacional extra pode ser oportuna mesmo quando um governo se dispõe a liderar uma resposta 
humanitária (IASC, 2015). Isto posto, este projeto pretende analisar os clusters de proteção de campo ativos e inativos na América Latina, entre 2005 
até 2022, relacionadas à proteção dos deslocados ambientais. De modo específico, busca-se: a) explanar sobre os Princípios Orientadores Relativos 
aos Deslocados Internos de 1998 b) identificar o tipo de deslocamento interno nos clusters de proteção de campo ativos e inativos; c) analisar as ações 
e os atores envolvidos nos clusters de proteção de campo ativos e inativos. Quanto à importância de se analisar o objeto proposto, destaca-se a 
importância, no campo das Relações Internacionais, em se discutir ações que possam mitigar a vulnerabilidade extrema dos deslocados internos. 
Ademais, é necessário compreender os impactos e os drivers do deslocamento interno na América Latina, bem como os diversos atores envolvidos na 
resposta humanitária do Global Protection Cluster. Em relação à metodologia, essa pesquisa caracteriza-se por ser exploratória, pois busca 
proporcionar maior familiaridade com o problema. Sob o ponto de vista da abordagem do problema, é qualitativa, dado que recorre a uma 
interpretação da realidade a fim de dar significado aos fatos observados. Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, será realizado um estudo 
bibliográfico a fim de obter informações ou conhecimentos prévios sobre o objeto de análise em questão. Para tanto, serão utilizadas as plataformas 
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do Global Protection Cluster, do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e do 
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters.

Aluno: Taís Barbosa Gusmão Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Esther Pereira Dias Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: PARÂMETROS DE DECISÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADOS PARA ESCOLHA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÕES 
UNIFAMILIAR POPULAR

Docente orientador: Emmanuelle Maria Gonçalves Lorena

RESUMO
A construção civil tem sido considerada como uma indústria de elevado impacto ambiental desde a extração da matéria-prima até o fim da vida útil 
com a demolição da construção. E uma etapa considerada como contribuinte a esse processo é a utilização dos materiais que algumas vezes acontece 
sem o estudo apropriado e adequado as características técnica, financeiras e ambientais, somando os impactos ao longo do ciclo de vida. Muitos 
projetos no Brasil, ainda são incapazes de realizar essa análise, por diversos fatores como deficiência de políticas públicas, incapacidade técnica e 
fatores culturais, tornando em essa decisão unicamente em resultados técnico-financeiros. As construções de menores portes, como as de interesse 
social, a exemplo do programa Casa Verde e Amarela, embora dotadas com regulamentos quanto à qualidade, desempenho técnico, e requisitos 
quanto a sustentabilidade, não conseguem prever resultados dos impactos ambientais produtivos, por ausência de técnicas, ferramentas e softwares 
acessíveis. O objetivo desse trabalho é determinar parâmetros de decisão ambientalmente adequado para escolha de materiais de construção para 
projeto de uma residência padrão popular associando a fatores de custo e desempenho. Como metodologia será realizada uma matriz correlação 
visando classificar em grande interação, média, baixa interação e interação nula. Será tomada como base central a norma ISO 14040 - Avaliação de 
Ciclo de Vida e analisada a correlação com os requisitos de desempenho técnico da norma de desempenho NBR 15575:2013 e do Programa Setorial da 
Qualidade (PSQ) do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação (PBQP-H) do Ministério das Cidades do Governo Federal em 
fatores ambientais, sociais e econômicos. Também serão produzidos modelos para os três cenários em formato tridimensional em formatos de 
gráficos com sinalização de etapa de mais e menos custosas e com atendimento técnico.  Bem como a listagem de insumos por etapas construtivas 
para cada cenário como balizador principal para a avaliação de impactos ambientais. Como forma de perceber a percepção ambiental dos projetistas 
serão coletados dados por meio de um forms e entrevistas e assim gerados gráficos da percepção ambiental no desenvolvimento de projetos. Será 
utilizada a metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais por etapas construtivas para impactos ambientais por cenários e seus comparativos de 
custos e técnicos. E por fim elaborada uma cartilha de parâmetros de decisão para escolha ambientalmente adequada de materiais, se tratando de um 
documento em formato de texto com os itens de boas práticas, melhorias e aplicação da ACV, BIM e custos. Muitos projetos no Brasil, ainda são 
incapazes de realizar essa análise, por diversos fatores como deficiência de políticas públicas, incapacidade técnica e fatores culturais, tornando em 
essa decisão unicamente em resultados técnico-financeiros. Ainda, as construções de menores portes, como as de interesse social, a exemplo do 
programa Casa Verde e Amarela, embora dotadas com regulamentos quanto à qualidade, desempenho técnico, e requisitos quanto a 
sustentabilidade, não conseguem prever resultados dos impactos ambientais produtivos, por ausência de técnicas, ferramentas e softwares acessíveis. 
Assim, o objetivo desse trabalho é determinar parâmetros de decisão ambientalmente adequado para escolha de materiais de construção para 
projeto de uma residência padrão popular associando a fatores de custo e desempenho.
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título: ESTUDO E VIABILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE USINAS EÓLICAS EM PERNAMBUCO

Docente orientador: Flávia Garrett Azevedo

RESUMO
Quando se analisa com relação às energias renováveis, verifica-se que as usinas hidrelétricas ainda são mais rentáveis. Porém, as reservadas de água 
estão cada vez mais escassas e faz necessário, utilizar alternativas energéticas que apresentem viabilidade econômica e ambiental.  Nos últimos anos, 
a energia fotovoltaica e eólica vem crescendo cada vez mais. As matrizes energéticas, em especial as de fonte renovável, tornou-se prática necessária 
às nações que buscam sua auto-suficiência neste setor, considerando-se a relevância sócio-político-econômicas das políticas de carbono e das 
consequentes preocupações com a qualidade do ar, além das limitações a outras formas de geração de energia. No caso do investimento de parques 
eólicos, o baixo valor de investimento inicial, tem tornado esse tipo de usina atrativo até para os pequenos investidores, sem contar no baixo impacto 
ambiental e crescimento econômico da região. O presente trabalho tem o objetivo realizar um estudo através de simulação da energia eólica nas 
cidades de Recife, Olinda, Caruaru e Serra Talhada, situadas no estado de Pernambuco e com ênfase ao aspecto econômico e ambiental. A simulação 
será realizada com os dados do site Climatempo do ano de 2021, verificando a velocidade do vento em cada região em estudo; com 10 dias de 
antecedência e realizando comparação com regiões onde já existe Aerogeradores. O tratamento dos dados, será realizado através do programa Excell, 
na anotação dos dados e plotagem gráfica do estudo proposto. Dos Resultados analisados através dos dados das tabelas dos ventos nas regiões onde 
se propõe instalações de eólicas, serão verificadas a possibilidade de instalação; porém é preciso um verificar a viabilidade no tocante aos impactos 
ambientais e socioeconômicos na região. Também será realizado um estudo nos tipos de Aerogeradores adequados para região. É importante 
destacar que a ampliação da geração de energia a partir de turbinas eólicas pode ser viável, principalmente se considerados os aspectos ambientais, 
pela redução dos impactos e emissões de gases do efeito estudo, e também pelo aspecto econômico, considerando a inclusão social pela geração de 
empregos e outras demandas ligadas à atividade. Estudo apontam viabilidade no grande crescimento da capacidade instalada nos últimos anos, tanto 
no Brasil como no mundo. Esse panorama beneficia aspectos do desenvolvimento regional, social e ambiental, além de diversificar a matriz energética 
nacional.
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Título: ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Docente orientador: Rayanne Angela Albuquerque dos Santos

RESUMO
O ensino de matemática por muito tempo foi centrado na memorização, utilizando somente o professor e a cartilha, como forma de evolução hoje 
pode-se utilizar diversos recursos didáticos incluindo materiais lúdicos, concretos e jogos para auxiliarem na aprendizagem matemática. Dessa forma, 
os livros didáticos são ferramentas para o professor trabalhar de forma lúdica e contextualizada. Esta investigação tem o objetivo de analisar algumas 
coleções de livros didáticos que trabalham com as competências gerais orientadas pela BNCC de cultura digital através da inserção da tecnologia no 
processo educativo e a responsabilidade e cidadania no agir pessoal e coletivamente. Os livros didáticos utilizados nas escolas devem ser uma das 
ferramentas para o professor que utiliza deste auxílio para desenvolver os conteúdos abordados de forma simples e prazerosa, muito das coleções 
oferecem ou sugerem jogos e brincadeiras para melhor contextualização de aprendizagem desses conteúdos, o que é muito importante e significativo, 
mas muitas coleções ainda não trabalham com este método utiliza-se muitas atividades de pintura, espaços em branco para serem desenhados, 
ligamento de pontos para completar figuras, muitas atividades de perguntas e respostas, jogo dos 7 erros e cruzadinhas, mas sem contextualização o 
que empobrece as atividades. Os professores têm o direito de escolher as coleções de livros didáticos conforme o planejamento da escola existe o 
Guia de Livros Didáticos PNLD (Programa Nacional de Livro Didático) para cada disciplina que é enviada todos os anos as escolas públicas e ajuda o 
professor nesta escolha, este guia traz a análise de cada coleção e o que cada uma delas traz de melhor ou deixa à desejar. O processo metodológico 
se dará com o tipo de pesquisa bibliográfica e análise documental onde será feito um histórico sobre o tema. Realizaremos entrevistas semi-
estruturadas e a aplicação de questionários online com os docentes que utilizam os livros didáticos nas séries iniciais. Para dessa forma construir uma 
análise diante das leis e orientações na busca de encontrar respostas aos problemas formulados e levantar contradições e soluções sobre o tema. Por 
fim, pretendemos encontrar através das análises das atividades nos livros didáticos um consenso sobre as orientações apresentadas na Base Nacional 
Comum Curricular a BNCC e o que é trabalhado em sala de aula nas séries iniciais do ensino fundamental. Analisar coleções de livros didáticos que 
trabalham com as competências gerais orientadas pela BNCC de cultura digital através da inserção da tecnologia no processo educativo e a 
responsabilidade e cidadania no agir pessoal e coletivamente.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DE COVID-19 ALÉM DA INFECÇÃO POR SARS-COV-2 NO BRASIL: UM PANORAMA DAS DOENÇAS CRÔNICAS

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 2022. 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 a 2022), comparados ao ano imediatamente anterior sem crise sanitária
 (2019).
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Título: CARACTERIZAÇÃO FITOQUÍMICA, AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E POTENCIAIS ANTINOCICEPTIVO E ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXTRATO 
HIDROALCÓOLICO DE PSIDIUM CATTLEYANUM SABINE

Docente orientador: Wêndeo Kennedy Costa

RESUMO
Desde muito tempo as plantas são utilizadas com fins medicinais. Essas plantas produzem substâncias que são capazes de alterar o funcionamento de 
órgãos e sistemas do corpo humano. Muitas dessas propriedades farmacológicas são relatadas pela população e são confirmadas em estudos 
científicos, e essa confirmação pode direcionar a descoberta de novos fármacos, sejam esses compostos obtidos por síntese a partir de moléculas 
protótipos ou por isolamento nas fontes de origens. O Brasil é o país que apresenta a maior biodiversidade do planeta, possuindo mais de 45.000 
espécies vegetais catalogadas. Algumas plantas apresentam uma excelente fonte para a busca de novos compostos farmacologicamente ativos. Na 
medicina popular Psidium cattleyanum é utilizada para o tratamento de diversas enfermidades, como inflamação de boca e garganta, dores no 
estomago, lavagens de ferimentos, febre, diarreia e dor. Até onde sabemos, nenhum estudo avaliou o potencial antinociceptivo e anti-inflamatório de 
extrato de folhas para esta espécie, bem como a toxicidade aguda. A inflamação é uma resposta fisiológica de caráter imunoprotetor. Entretanto, o 
desequilíbrio de substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias contribui para patologias mais graves e tem se destacado como um grave problema 
de saúde pública. A dor é percebida pelos nociceptores e pode ser provocada por um estímulo químico, mecânico ou térmico, e o seu tratamento 
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inclui os anestésicos locais e gerais, ambos atuam inibindo os processos de condução do impulso nervoso. Enquanto o tratamento da inflamação inclui 
principalmente duas classes de medicamentos: os Anti-inflamatórios esteroidais (AIEs) como a dexametasona e os Anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINEs) como o ibuprofeno. A longo prazo, esses medicamentos apresentam alto custo e sérios riscos para a saúde do indivíduo. Neste cenário, a 
busca por substâncias bioativas com atividade anti-inflamatória e analgésica tem se mostrado bastante promissora. Extratos vegetais de diferentes 
espécies de Psidium vêm demonstrando atividade anti-inflamatória e analgésica. Dentre essas, temos a espécie Psidium cattleyanum Sabine (PC) que 
estudos descrevem diferentes atividades farmacológicas para a espécie como: antioxidante, antidiabético, anticancerígena, antienvelhecimento e 
antimicrobiana. O objetivo deste estudo é avaliar o conteúdo fitoquímico, potencial anti-inflamatório e antinociceptivo do extrato hidroalcóolico das 
folhas de P. cattleyanum in vivo, bem como determinar sua toxicidade aguda. O extrato de P. cattleyanum será submetido a cromatografia em camada 
delgada de alta eficiência o com auxílio de sistema de aplicação semiautomático (Camag®) e controlado por programa computacional. A toxicidade 
aguda seguirá o protocolo da OECD 423 (2001), sendo adotados como padrão a utilização de 3 animais por grupo. Análise comportamental, 
bioquímica, hematológica e histopatológica serão avaliados. A atividade antinociceptiva será medida nos ensaios de contorções abdominais induzida 
por ácido acético e tempo de lambedura no teste de formalina. Além disso, o provável mecanismo antinociceptivo será investigado. O potencial anti-
inflamatório será confirmado em testes agudos utilizando diferentes concentrações do extrato no ensaio de edema de pata e no teste de peritonite. 
Este estudo buscará evidências da eficácia do extrato de P. cattleyanum no tratamento da dor e da inflamação, para futuras aplicações como um 
possível fitoterápico.
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Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: AROMATERAPIA: PRÁTICA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR NO CUIDADO À SAÚDE

Docente orientador: Roumayne Medeiros Ferreira Costa

RESUMO
Diversas terapias constituem Práticas Integrativas e Complementares (PIC), com destaque para a homeopatia, a aromaterapia, a fitoterapia, a 
imunoterapia, o toque terapêutico, o Reiki, o desbloqueio/alinhamento de chacras, a terapia artística, a eurritmia curativa, o relaxamento, a 
visualização, a troca de convivência em grupo, a meditação e o trabalho biográfico antroposófico. Essas terapias vêm proporcionando uma 
possibilidade para melhoria na qualidade de vida de indivíduos acometidos por diversas doenças. Considerando que a Aromaterapia vem ao longo do 
tempo se consolidando como prática de grande relevância no tratamento de infecções e outras doenças do homem, surge a necessidade de ampliar a 
divulgação dessa prática, com a finalidade de proporcionar uma maior utilização da mesma pelos indivíduos. A aromaterapia é uma terapia 
complementar que visa reintegrar o equilíbrio corpóreo, atuando no processo da promoção da melhora da saúde, bem-estar e higiene. É a prática 
terapêutica em que se utiliza óleos essenciais 100% puros, para prevenir e/ou tratar simultaneamente problemas físicos, psicológicos e energéticos, 
sendo considerada a ação fisiológica e farmacológica semelhante à dos medicamentos, que, dependendo do composto químico do óleo, visa 
proporcionar o bem-estar físico, mental e emocional do ser humano. O óleo essencial tem inúmeros efeitos sobre nosso organismo, atuam 
restaurando energias tanto no aspecto emocional quanto no aspecto físico, além de complementarem terapias convencionais e terapias alternativas. 
O trabalho tem como objetivo pesquisar evidências práticas do uso da Aromaterapia no cuidado à saúde. Frente a esse contexto, surge a necessidade 
de ampliar a divulgação dessa prática, com a finalidade de proporcionar uma maior utilização da mesma pelos indivíduos, o que justifica a escolha do 
tema. O projeto inicia com uma revisão integrativa da literatura, a partir da seleção de artigos científicos na base de dados eletrônica LILACS 
(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), na biblioteca digital SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e na BDENF, 
utilizando a combinação dos descritores: Práticas integrativas e complementares, Terapias alternativas e Aromaterapia.  A pesquisa deu-se por meio 
de combinação entre esses descritores, utilizando-se o operador booleano “AND”.  Como critérios de inclusão os artigos encontrados nas bases de 
dados citadas e publicados nos últimos dez anos, em português e com resumos e textos disponíveis. Serão excluídos do estudo artigos com mais de 10 
anos de publicação. A questão norteadora de pesquisa a ser respondida é: De que forma a aromaterapia pode ser utilizada no cuidado à saúde? Após a 
síntese da pesquisa, os dados serão organizados quanto aos autores dos artigos, anos de publicação, objetivos propostos, metodologia utilizada e 
resultados, no formato de tabela para melhor compreensão. Além disso, ao longo da pesquisa serão utilizados dados de um banco de dados do 
projeto “Práticas integrativas e complementares: uma realidade no cuidado à saúde”, no qual será aplicado um filtro para retirar os dados pertinentes 
ao tema da Aromaterapia. Após a organização dos resultados, eles serão elaborados em formato de gráfico para melhor explanação do tema.
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Título: O CONHECIMENTO UNIVERSITÁRIO SOBRE A FIBROMIALGIA, DOR CRÔNICA E IMPORTÂNCIA PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL

Docente orientador: Tarciana Maria Pereira de Lima

RESUMO
A SFM (síndrome da fibromialgia) é uma doença crônica que acomete de 1,8 a 8% da população geral, com prevalência no sexo feminino. No Brasil, 
consta como o terceiro diagnóstico com maior recorrência nas clínicas reumatológicas.  Contudo, o que chama a atenção para a FM é seu quadro 
clínico complexo, possuindo variabilidade das suas manifestações em cada paciente, impactando diretamente na qualidade de vida dos portadores, 
seu alto custo e possuindo um tratamento multidisciplinar. A FM altera a qualidade de vida, que consiste no equilíbrio entre o bem-estar físico e 
psicológico, relacionamentos entre as pessoas, educação e saúde, além de outros parâmetros. A rotina destes pacientes é impactada de forma 
negativa, visto que pela persistência da dor, atividades comuns do dia-a-dia são acometidas pela diminuição da sua capacidade de realizar e a 
insegurança quanto ao desempenho. O tratamento envolve alto custo econômico para o paciente, por conta do enfoque multidisciplinar envolvido, 
idas e vindas às consultas, além dos gastos indiretos, envolvendo interferência no autocuidado, perda da produtividade no trabalho, maior chance de 
desemprego, autonomia prejudicada, relacionamentos frustrados, limitação no lazer, aumentando as chances de desenvolver outras doenças, como 
depressão e ansiedade. A fibromialgia é uma síndrome reumatológica que tem suas evidências desde 1592, embora só tenha sido considerada 
patologia em 1981. Engloba alterações no sistema endócrino, imunológico, inflamatório e psicossociais, caracterizando-se principalmente pela dor 
difusa, fraqueza muscular e corroborada pela sensibilidade exacerbada ao toque. Até o momento, não há uma causa específica, porém, alguns estudos 
apontam alterações da transmissão da dor para o sistema nervoso central, após eventos traumáticos ou infecções. O seu diagnóstico é baseado no 
índice de dor generalizada, utilizando um escore de gravidade de sintomas (SSS), considerando o histórico de dor em um intervalo maior de três 
meses. A síndrome de Joanina Dognini, como também se tornou conhecida, é bastante comum no Brasil, sendo considerada o terceiro diagnóstico 
mais recorrente nas clínicas de reumatologia. Ainda não existe um tratamento relacionado à cura da síndrome e sim aos sintomas que acometem o 
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paciente, através de um trabalho multidisciplinar. Compromete diretamente a qualidade de vida do paciente, além de ter um grande impacto na 
saúde pública, pois envolve tratamentos múltiplos e de alto custo. Por ser uma síndrome pouco estudada, com alto custo terapêutico, sem uma 
etiologia totalmente conhecida, não ter um tratamento voltado para a cura e sim para o alívio temporário dos sintomas, além de ter relação íntima 
com a ansiedade e depressão, faz com que esse tema tenha predileção para estudo e análise, diante dos consideráveis enigmas a seu respeito, 
precisando assim identificá-los e trabalhá-los na prática profissional. A proposta do estudo é analisar e verificar o conhecimento acadêmico 
universitário a respeito da síndrome da fibromialgia (SFM) e a sua relação com a dor crônica na prática profissional. Serão utilizados os sites PubMed, 
EBSCO, Scielo e Google Acadêmico para coletar dados a respeito da fibromialgia e dor crônica e confecção de uma revisão narrativa sobre os temas. 
Serão elaborados questionários semiestruturados, através da plataforma Microsoft Forms, para avaliar o conhecimento de estudantes e docentes 
universitários sobre a SFM e dor crônica. Serão elaboradas exposições científicas para expor os temas e avaliação desta intervenção posteriormente, 
através de questionários.
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Título: FORMULAÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO VEGETAL MEDICINAL DE MELÃO DE SÃO CAETANO (MORMODICA CHARANTIA L.) À BASE DE ÓLEO DE 
COZINHA USADO

Docente orientador: Alex Lucena de Vasconcelos

RESUMO
O Brasil se encontra entre os dez países que mais desperdiçam alimento no mundo todo, o que acontece desde sua produção até o momento do 
consumo. Uma alternativa sustentável para favorecer insumos necessários a formulações ecologicamente corretas é a elaboração de sabonetes a 
partir de óleos vegetais obtidos como subproduto da alimentação. O óleo de cozinha é utilizado na alimentação humana de diversas maneiras, tanto 
em casa como nos estabelecimentos comerciais. Ao longo da história, uma variedade de plantas tem sido utilizada tanto com finalidade alimentar, 
quanto na medicina tradicional. Este é o caso de Momordica charantia, uma espécie daninha, mas aqui no Brasil é conhecida também pelas suas 
inúmeras propriedades medicinais, sendo uma das espécies que compõem a lista RENISUS do governo federal, que incentiva a pesquisa com plantas 
medicinais de interesse ao SUS. Diante do exposto, este projeto traz uma proposta inovadora para desenvolvimento de uma formulação de um 
sabonete líquido vegetal com propriedades antimicrobianas e útil no tratamento de patologias da pele, como a escabiose, baseando-se nos pilares da 
sustentabilidade, economicidade e inovação. Uma alternativa sustentável para favorecer insumos necessários a formulações ecologicamente corretas 
é a elaboração de sabonetes a partir de óleos vegetais obtidos como subproduto da alimentação. O óleo de cozinha é utilizado na alimentação 
humana de diversas maneiras, tanto em casa como nos estabelecimentos comerciais. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 
(ABIOVE, 2021), um milhão de litros de água pode ser poluído por apenas um litro de óleo. De acordo com os seus dados, o consumo anual do produto 
ultrapassa a casa dos três bilhões de litros, sendo que mais de 700 milhões são lançados no meio ambiente sem o devido cuidado e controle. Este 
resíduo alimentar, quando jogado diretamente na rede de esgotos, pode causar sérios prejuízos ao meio ambiente, chegando a encarecer o 
tratamento dos resíduos em até 45%. O material que permanece nos rios poderá provocar a impermeabilização do solo, contribuindo para ocorrência 
de inundamentos (LOPES, 2009). Ao longo da história, uma variedade de plantas tem sido utilizada tanto com finalidade alimentar, quanto na 
medicina tradicional. A combinação destes usos fez de Momordica charantia uma espécie popular há milhares de anos em torno do mundo (JIA et al, 
2017). Trata-se de uma planta daninha de grande importância econômica em cafezais e pomares, por auxiliarem no controle de pragas. Podem ser 
encontradas sobre alambrados, cercas e em terrenos baldios (ASSIS et al., 2015). No Brasil é comumente conhecida pelas suas propriedades 
medicinais, sendo uma das espécies que compõem a lista RENISUS do governo federal, que incentiva a pesquisa com plantas medicinais de interesse 
ao SUS. Diversas atividades farmacológicas justificam o seu uso popular, sendo cientificamente comprovadas suas atividades antimicrobiana, anti-
inflamatória, antifúngica, imunomodulatória, cicatrizante, além de efeito acaricida, útil no tratamento da escabiose, dentre outros (JIA et al, 2017).  
Diante dos dados apresentados, este projeto traz uma proposta inovadora para desenvolvimento de uma formulação própria de sabonete vegetal 
medicinal, baseando-se nos pilares da sustentabilidade, economicidade e inovação.
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Título: COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DA FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA E DA TERAPIA MANUAL PARA PACIENTES COM DOR 
LOMBAR CRÔNICA: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO CEGO
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RESUMO
A maior parte dos estudos publicados evidenciam a eficácia dos exercícios para o tratamento da dor lombar (DL), em que estudos comprovam que a 
utilização de técnicas do conceito de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) reduz significativamente a dor e a incapacidade funcional, 
gerando também melhora significativa em equilíbrio estático, satisfação dos pacientes, ativação muscular do reto abdominal, multífidos, eretores 
lombares e componentes da qualidade de vida. A literatura também comprova que o uso da terapia manual é eficaz no tratamento de dor lombar 
crônica (DLC), nos parâmetros de incapacidade funcional e na qualidade de vida em pacientes com DLC, porém muitas vezes tendo um efeito 
secundário em relação a terapia com exercícios. Até o presente momento, existe uma lacuna na literatura, com a falta de ensaios clínicos controlados 
randomizados que comparem a eficácia da terapia manual e do conceito FNP no tratamento de paciente com DLC. Portanto, torna-se pertinente, 
verificar se há diferenças significativas na diminuição da dor e incapacidade funcional de indivíduos com DLC submetidos as abordagens de tratamento 
baseado em FNP e tratamento com terapia manual, além de que outros benefícios essas abordagens podem gerar para os pacientes, e qual das duas 
apresenta superioridade em eficácia. A maior parte dos estudos publicados evidenciam a eficácia dos exercícios para o tratamento da dor lombar 
crônica (DLC). A literatura recente comprova que a utilização de técnicas do conceito de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) reduz 
significativamente a dor e a incapacidade funcional, gerando também melhora significativa em equilíbrio estático, satisfação dos pacientes, ativação 
muscular e componentes da qualidade de vida. Os estudos também indicam que o uso da terapia manual é eficaz no tratamento da DLC, nos 
parâmetros de incapacidade funcional e na qualidade de vida em pacientes, porém muitas vezes tendo um efeito secundário em relação a terapia com 
exercícios. Determinar se há superioridade entre efeitos do conceito FNP e métodos de terapia manual nos níveis de dor e incapacidade em indivíduos 
com DLC. Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego. Participarão do estudo 40 indivíduos, selecionados de acordo com os 
critérios de elegibilidade, e que serão randomizados e divididos em dois grupos de 20 participantes cada. Sendo 20 do grupo FNP e 20 do grupo terapia 
manual. A avaliação inicial será realizada em 2 dias antes do início de período de tratamento de 3 semanas consecutivas, com sessões em 3 dias da 
semana. Serão coletados dados a partir de uma ficha de avaliação padronizada. Esta ficha incluirá os dados antropométricos, demográficos e clínicos. 
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Em seguida, os participantes serão submetidos à avaliação por aproximadamente uma hora pelo pesquisador, utilizando-se de escalas de avaliação de 
qualidade de vida, incapacidade funcional e qualidade e intensidade da dor. 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 reavaliação após 15 
dias da última intervenção. Espera-se que por ser uma abordagem baseada em exercícios terapêuticos, o protocolo de FNP gere resultados superiores.
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Título: OFICINA DE REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE EM ODONTOLOGIA
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RESUMO
A revisão sistemática, trabalho geralmente feito em dupla para comparação dos resultados encontrados, permite que se verifique o estado da arte de 
um assunto. É necessário avaliar todos os estudos incluídos na revisão, preparar um resumo crítico com as informações disponibilizadas pelos artigos 
incluídos e apresentar uma conclusão com evidência sobre os efeitos da intervenção. Esta oficina de revisão sistemática e metanálise objetiva 
preparar o aluno para realizar revisões sistemáticas e metanálise dos mais variados tipos de estudos utilizando uma busca nas principais bases de 
dados, definindo bem a pergunta condutora, a escolha correta das bases de dados e dos critérios de inclusão e exclusão de artigos científicos. O aluno 
vai entender conceitos básicos como estratégia de busca na literatura, extração de dados, avaliação da qualidade metodológica, medidas de efeito e 
tipos de cálculo (efeito fixo e efeitos randômicos). As atividades serão desenvolvidas através de aulas presenciais ministradas no Campus da Faculdade 
de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), com a participação de alunos de Iniciação científica (IC), Mestrado e Doutorado, bem como atividades 
online (via google meet) em horário previamente agendado. As atividades serão desenvolvidas em 12 (doze) módulos, sendo 10 (dez) módulos de 
conteúdo teórico/prático, um módulo de apresentação do trabalho e um módulo de finalização. Estima-se que o participante precise de 10 horas 
semanais para desenvolvimento das atividades. A revisão sistemática, trabalho geralmente feito em dupla para comparação dos resultados 
encontrados, permite que se verifique o estado da arte de um assunto. É necessário avaliar todos os estudos incluídos na revisão; preparar um resumo 
crítico com as informações disponibilizadas pelos artigos incluídos; e apresentar uma conclusão com evidência sobre os efeitos da intervenção. Esta 
oficina de revisão sistemática e metanálise objetiva preparar o aluno para realizar revisões sistemáticas e metanálise dos mais variados tipos de 
estudos utilizando uma correta busca nas principais bases de dados, definindo bem a pergunta condutora, a escolha correta das bases de dados 
utilizadas e dos critérios de inclusão e exclusão de artigos científicos. O aluno vai entender conceitos básicos como estratégia de busca na literatura, 
extração de dados, avaliação da qualidade metodológica, medidas de efeito e tipos de cálculo (efeito fixo e efeitos randômicos).
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Título: REVISÕES SISTEMÁTICAS DE ODONTOPEDIATRIA E ENDODONTIA: DESENVOLVENDO A CAPACIDADE CRÍTICA DO ALUNO DE GRADUAÇÃO 
ATRAVÉS DA REDAÇÃO CIENTÍFICA
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RESUMO
A revisão sistemática (RS) apresenta diversas vantagens em relação à revisão narrativa tradicional quanto à escrita de um artigo científico. A revisão 
narrativa, não sistemática, é normalmente mais rápida e fácil de levar a cabo, mas é subjetiva, portanto, propensa a um maior número de vieses e 
erros. Este tipo de revisão não descreve o processo de pesquisa da literatura, a seleção dos artigos ou a avaliação da qualidade dos estudos. Costuma 
ser parcial, representando a visão dos autores sobre o tema. Por outro lado, a RS é reprodutível e tende a ser imparcial. Visa reduzir o viés através do 
uso de métodos explícitos para realizar uma pesquisa bibliográfica abrangente e avaliar criticamente os estudos individuais. Assim, em contraste com a 
revisão tradicional ou narrativa, a RS responde a uma questão de investigação bem definida e é caracterizada por ser metodologicamente abrangente, 
transparente e replicável. Uma RS é uma investigação científica menos dispendiosa, representa como produto um artigo de investigação com métodos 
sistemáticos pré-definidos para identificar sistematicamente todos os documentos relevantes publicados e não publicados para uma questão de 
investigação, avalia a qualidade desses artigos, extrai os dados e sintetiza os resultados. O uso da revisão sistemática como metodologia de 
investigação para compilar e analisar grandes conjuntos de dados de estudos existentes vem sendo cada vez mais utilizada no âmbito da produção 
científica em Odontologia. Com este aumento também aumentaram as recomendações para conduzir este tipo de investigação, assim como 
aumentou o rigor de aceite de artigos científicos por parte das revistas científicas. Escrita de artigos científicos de revisão sistemática abordando 
temas das áreas de Odontopediatria e Endodontia para fins de publicação. Estimular que os alunos realizem todas as etapas deste tipo de 
investigação, através de um guia teórico e prático, a fim de que, como alunos-pesquisadores em Odontologia, estes compreendam e elaborem as 
revisões sistemáticas e as publiquem. Ao realizarem as etapas de uma revisão sistemática da literatura sobre importantes temas da área de 
Odontopediatria e Endodontia, os alunos tornam-se conhecedores do assunto e podem desenvolver um conjunto de competências incluindo a de 
análise crítica do tema, a de pesquisa da literatura e de redação científica. A revisão sistemática, comparada com a investigação primária, requer 
relativamente poucos recursos, permitindo que os autores normalmente produzam artigos clinicamente relevantes, de alta qualidade e que também 
possam ser apresentados em eventos científicos.

E-mail: beth_louisy@hotmail.com

Aluno: Victória Gabriela Brasil Rego Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nyedja Myllena De Lima Souto Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: UMA INVESTIGAÇÃO INTERSECCIONAL SOBRE GÊNERO, SEXUALIDADE, RAÇA E ETNIA

Docente orientador: Felipe Cazeiro da Silva

RESUMO
Compreendendo que a discriminação sexual e racial ainda se faz presente no mundo e que impacta consideravelmente a vida das pessoas, considera-
se importante investigar esse fenômeno no âmbito da Educação Superior. Neste contexto, surge a presente pesquisa qualitativa acerca da diversidade 
e inclusão no ensino superior a partir da percepção de alunos da Estácio no que tange as questões de gênero, sexualidade, raça e etnia. Desta forma, 
objetiva-se compreender quais desafios se apresentam para a vivência estudantil de jovens LGBT negros (pardos e pretos) e indígenas no Ensino 
Superior. A sociedade e o mundo em sua ampla diversidade precisam de um olhar atento as questões étnico-raciais, de gênero e sexualidade para a 
superação do fenômeno do preconceito que ainda não foi extinto e tem sido atualizado com outros enfoques naturalizados e velados. O racismo e o 
cisheterossexismo ainda são evidentes em nosso mundo de várias maneiras, explicitas e implícitas. Por isso, investigar o ambiente acadêmico também 
nos convida a refletir sobre os atravessamentos culturais e sociopolíticos conservadores que se fazem presente e podem impactar na trajetória dos 
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estudantes, principalmente aqueles que são negros, indígenas e LGBT. Entende-se por cisheterossexismo uma forma de discriminação baseado nas 
diferenças de identidade de gênero e orientação sexual tal qual o sexismo em que se baseia nas diferenças atribuídas ao sexo/gênero. No caso de 
cisheterossexismo, a ação discriminatória baseia-se na não correspondência das pessoas a cisnormatividade e/ou heteronormatividade vigente. A 
cisnormatividade é a ideia de que todas as pessoas são cisgêneras e de que essa seria a normalidade e a Heteronormatividade aponta o conceito de 
que a única orientação sexual “normal”, legítima e fundamental para a sociedade é a heterossexualidade. Partindo dessas problematizações é que 
surge a referida pesquisa demonstrando sua importância para o mundo e para sociedade por poder auxiliar na sistemática de dados no que tange a 
gênero, sexualidade, raça e etnia no campo da Educação Superior, bem como trazer mais elementos para a compreensão das dinâmicas 
discriminatórias nesse campo. Desta forma, se faz necessário conhecer as vivências, experiências e desafios desses estudantes para a permanência 
estudantil. Além disso, se faz importante para ciência e academia, principalmente, por ser um campo de estudo de pouca produção cientifica 
publicada sobre o assunto, para expor práticas excludentes veladas no âmbito da educação superior, bem como demonstrar quem são estes 
estudantes e como são seus modos de se (re) inventar para permanência na Universidade de modo que contribua para a promoção da diversidade e 
inclusão. Assim, esta pesquisa tem particular interesse pela perspectiva subalterna, ou seja, pela perspectiva daqueles que sofrem e vivenciam 
processos de exclusão e discriminação. Em relação aos aspectos metodológicos, o estudo partirá uma abordagem exploratória realizada por meio de 
revisão bibliográfica com a utilização de formulário online analisado através de uma perspectiva qualitativa. Assim, para análise de dados será utilizada 
a análise de conteúdo. Espera-se ao final da pesquisa poder compreender mais concretamente os desafios inerentes às vivências estudantis de alunos 
negros, indígenas e LGBT’s de modo que estes dados possam auxiliar nas construções de melhores programas, projetos e práticas educativas inclusivas 
de respeito à diversidade no Ensino Superior.

Aluno: Emanoel Feliciano Alves De Souza  Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kathleen Valéria De Souza Albuquerque Da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Eduarda De Lima Santana Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paulo Borba Fernandes Júnior Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Filosofia

Título: DISCUSSÕES SOBRE O CETICISMO NA FILOSOFIA DE DAVID HUME

Docente orientador: Viviane da Costa Lopes

RESUMO
A história da Filosofia é marcada por diferentes estudos sobre o movimento do ceticismo que, por sua vez, apresentam diferentes abordagens sobre o 
tema. A respeito da filosofia moderna, estudiosos destacam a filosofia de David Hume e sua aproximação com o ceticismo, mas apontam sobre as 
especificidades que precisamos seguir ao analisarmos o discurso de Hume sobre o ceticismo. O presente projeto busca fazer um recorte dos 
argumentos apresentados por Hume em seu discurso sobre o ceticismo apresentado na obra Investigação sobre o entendimento humano (1739) com 
o intuito de trazer para o debate estudos sobre o ceticismo sob diferentes abordagens teóricas.

E-mail: viviane.costa@estacio.br

Aluno: Allan Sardinha De Oliveira Curso do aluno: Filosofia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR: POTENCIALIZANDO RECURSOS E MINIMIZANDO ADVERSIDADES

Docente orientador: Gabriela Maffei Moreira Malagolli

RESUMO
Com o apoio da Estácio, o projeto intitulado “Atendimento Pedagógico Hospitalar: Potencializando Recursos e Minimizando Adversidades” completará 
sete anos de trabalho, estudos e pesquisas em janeiro de 2022. O objetivo geral do projeto é fortalecer o desempenho social e acadêmico das crianças 
e adolescentes hospedados em Casa de Apoio, em decorrência da internação para tratamento e/ou cirurgia no Ambulatório de Oncologia Pediátrica 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Pretende-se ainda promover o seu regresso à escola regular, mediante a manutenção da 
aprendizagem, potencializando os recursos como interesse pela escrita, pela leitura e pelos jogos que envolvem a linguagem e a matemática, além de 
minimizar as suas adversidades, tais como baixa autoestima e retrocesso no processo de escolarização. Como objetivos específicos, a proposta é 
fortalecer os pais, valorizando o apoio, o diálogo e o incentivo junto aos filhos. Pretende-se ainda a aproximação com a escola regular, acolhendo e 
orientando a equipe pedagógica e conhecendo e adaptando as atividades acadêmicas. Oferece ainda aos estudantes do curso de Pedagogia a 
possibilidade de discutir os conteúdos adquiridos com a prática profissional. O projeto contribui para a Estácio como atividade de responsabilidade 
social, articulando a pesquisa científica aos conteúdos acadêmicos. A demanda social que tem requerido apoio pedagógico em relação às questões 
que se referem sobre o desempenho acadêmico e social de crianças hospitalizadas, bem como o apoio de profissionais que atuam na interface entre a 
saúde e a educação para fomentar e manter um clima harmônico de atividades dentro das instituições justificam a relevância do projeto. Como 
metodologia, as atividades são desenvolvidas no Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), que se caracteriza como uma Casa de Apoio. As 
atividades envolvem a divulgação, a seleção e formação dos estudantes em grupos de estudos contemplando a literatura especializada para a 
promoção de estratégias de avaliação e intervenção junto ao desempenho acadêmico. Ainda contempla a confirmação do convênio com a instituição 
e reuniões com o representante da mesma para alinhamento das ações. Todas as atividades são acompanhadas pela coordenadora do projeto, a partir 
das supervisões no grupo de estudos. O final do processo prevê o estudo e o fechamento dos casos atendidos, com devolutivas para todos os 
envolvidos, para verificar os avanços referentes às habilidades trabalhadas.

E-mail: gabriela.moreira@estacio.br

Aluno: Maria Cristina Moraes Lellis Basso Nessi Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Daiane Alves Jordão Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tatiane Vieira Bulgareli Vioti Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Júlia Vieira Da Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS DE TIBOUCHINA GRANULOSA EM STAPHYLOCOCCUS SP. 

Docente orientador: Cássia Mariana Bronzon da Costa

RESUMO
Justificativa: Os extratos naturais são fontes de diversos produtos com infindáveis usos desde tempos imemoráveis na história. Além da aplicação na 
produção de alimentos, cosméticos e sanitizantes, alguns extratos apresentam atividade antimicrobiana. Neste sentido, há uma demanda constante 
por novos compostos, principalmente os de menor custo e simples escalamento para produção. Objetivos: Neste projeto, propomos, de maneira 
multidisciplinar, avaliar a atividade de extratos de Tibouchina granulosa sobre isolados de Staphylococcus sp. e células de mamíferos. Metodologia: Os 
extratos de T. granulosa serão fornecidos pelo Prof. Dr. Marley Garcia, do Instituto Federal de Brasília. As folhas de T. granulosa serão coletados na 
região de Brasília. Para a produção dos extratos, as folhas de T. granulosa serão higienizadas e trituradas. Uma vez trituradas, o material submetido à 
extração por maceração a frio utilizando metanol como solvente extrator. Após 7 dias de extração, o solvente será eliminado em evaporação rotativa 
a baixa pressão a 45 ºC. A massa semissólida resultante será solubilizada em água destilada e então fracionada com hexano e acetato de etila, em 
sequência e por meio de partição líquido-líquido. Após o procedimento de extração, cada fração será filtrada em evaporador rotativo e a massa 
semissólida resultante será aplicada para testes em Staphylococcus sp. e células Vero. As amostras (extratos em metanol, hexano, acetato de etila e 
água) serão diluídas em DMSO (10 mg/ml). Para testes em isolados de Staphylococcus sp. serão utilizadas em ensaios de difusão em disco e 
microdiluição. Dois isolados de Staphylococcus sp. apresentam susceptibilidade a ampicilina, enquanto o terceiro apresenta resistência ao antibiótico. 
Para difusão em disco, as bactérias (em salina 0.5 de McFarland) serão distribuídas em placas com ágar Mueller Hinton. Estas receberão discos 
contendo 15 ml dos extratos, ampicilina (controle positivo) ou DMSO (controle negativo) e serão incubadas por 18 horas, 37°C. Após incubação, os 
halos de inibição serão mensurados e a sensibilidade de cada isolado determinada. O ensaio de microdiluição será realizado em placas de 96 poços 
contendo 50 ml/poço de diluições seriadas dos extratos (a partir de 100 mg/ml), ampicilina (100 mg/ml) ou DMSO (1:50 v/v) em caldo Mueller Hinton. 
Nestas placas, 50 ml/poço de uma suspensão de cada isolado será adicionada e incubadas por 18 horas, 37°C. As placas serão lidas em leitor de ELISA 
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a 600 nm e a percentagem de inibição calculada em relação ao controle sem composto. Além disso, a menor concentração em que há inibição do 
crescimento bacteriano (MIC) será determinado. Para determinar a segurança em um uso futuro dos extratos de T. granulosa, ensaios toxicidade por 
MTT em células Vero serão realizadas. Monocamadas de células Vero em placas de 96 poços serão incubadas com diluições seriadas dos extratos de T. 
granulosa (100 mg/ml), ampicilina (100 mg/ml) ou DMSO (1:100 v/v), por 72 horas, 37°C, 5%CO2. Após tratamento, a viabilidade celular será avaliada 
por MTT. A absorbância a 570 nm, proporcional a viabilidade celular, será mensurada em leitor de ELISA e a percentagem de inibição calculada em 
relação ao controle sem composto. A partir das percentagens de inibição o CC50 será calculado com auxílio do programa Compusyn. O índice de 
seletividade (SI) indicador da segurança de uso de compostos, será calculada pela relação entre CC50 e MIC. Conclusão: Portanto, além da atividade 
antimicrobiana, este trabalho indicará também se os extratos de T. granulosa serão adequados para uso em modelos mais complexos, como animais. 
Assim, este trabalho indicará o potencial dos extratos de T. granulosa em isolados de Staphylococcus sensíveis e resistentes a ampicilina, que baseará 
novas estratégias para obtenção de antimicrobianos a partir da flora brasileira.

Aluno: Maria Eduarda Da Silva Andrade Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBITI/Voluntário

Aluno: Jean Lucas Gonçalves Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Título: MICROBIOTA E SUA RELAÇÃO COM ESTILO DE VIDA E AO USO DE PROBIÓTICOS

Docente orientador: Michelle Christiane Rodrigues Barbosa

RESUMO
A relação entre microbiota e indivíduo é fundamental para compreensão do processo de saúde e doença, uma vez que possui singularidade de pessoa 
para pessoa, além de que as mudanças desses microorganismos, por diversos fatores, podem torná-los patogênicos. O uso de probióticos para tratar 
diversos sistemas é de grande valia, este possui grandes influências na cavidade oral podendo estar relacionados com a predisposição de certas 
doenças. A compreensão das microbiotas orais e intestinais, assim como as interferências no seu desequilíbrio, ocasionando o aparecimento de certas 
enfermidades, aumenta a importância desse estudo; já que tal conhecimento discorrerá acerca de mudança de hábitos, ajudando a prevenção de 
doenças a ela associadas.

E-mail: mchllch@yahoo.com.br

Aluno: Thawane Stéfanie De Oliveira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Dyllima De Souza Lopes Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Crisóstomo Pereira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: A CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM

Docente orientador: Andressa Fernanda Silva

RESUMO
Introdução: A cultura de segurança do paciente, vem se solidificando nos últimos anos, como centro de planejamento, ações e metas na área da saúde 
em todo mundo. O conhecimento sobre segurança do paciente torna-se de extrema importância para os profissionais de saúde e tal cultura deve ser 
incorporada e  lapidada junto aos alunos nos cursos de graduação e pós graduação. De tal forma será possível melhorar a qualidade dos serviços de 
saúde. Justificativa: o desafio das instituições de ensino superior que formam os profissionais da saúde em incorporar, discutir e ampliar  a segurança 
do paciente  no contexto  acadêmico. Objetivo: Caracterizar os alunos da graduação em enfermagem e avaliar a compreensão dos mesmos  sobre 
cultura de segurança do paciente. Métodos: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa de caráter epidemiológico e descritivo. Realizado 
com aluno do último ano do curso de enfermagem, antes dos mesmos irem para a prática dos estágios supervisionados. Resultados esperados: Espera-
se avaliar o nível de compreensão dos alunos do último ano do curso de enfermagem sobre a cultura de segurança do paciente. Tais resultados irão 
fomentar estudos de intervenções futuras que possam promover a cultura de segurança do paciente no meio acadêmico.

E-mail: andressa.fernanda@estacio.br

Aluno: Marina Nicomedio Dos Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título: O CONHECIMENTO DOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA OS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM CURSOS DA SAÚDE 

Docente orientador: Luana Flávia Talmelli Ruy  

RESUMO
Introdução: O termo cuidado paliativo é utilizado para designar a ação de uma equipe multiprofissional à pacientes fora de possibilidades terapêuticas 
de cura. Justificativa: A capacitação dos profissionais de saúde é uma das importantes estratégias para garantir qualidade nos cuidados. O 
conhecimento sobre a importância e a complexidade do paciente que está em cuidados paliativos, exige dos profissionais de saúde não somente 
conhecimentos técnico científicos, mas também habilidades emocionais e humanísticas frente ao processo de morte e o morrer sendo está habilidade 
necessária ser desenvolvida ainda na graduação. Objetivo: Este projeto de pesquisa tem como proposta avaliar o conhecimento sobre cuidados 
paliativos de alunos de graduação da área da saúde em uma instituição de ensino privado. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa transversal 
descritiva exploratória. Para avaliar o conhecimento sobre cuidados paliativos será aplicado um questionário desenvolvido pelos autores do estudo, a 
alunos regularmente matriculados em cursos da área da saúde a fim de obter dados que possam subsidiar estratégias educativas para os futuros 
profissionais.

E-mail: luana.ruy@estacio.br

Aluno: Natália Maretti Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aline Cristina Batista Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: CONECTANDO PACIENTES COM COVID LONGA AO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL: A RESPOSTA ESTARÁ NO TELEATENDIMENTO?

Docente orientador: Fernando Tadeu Trevisan Frajacomo

RESUMO
As políticas de isolamento e distanciamento social defendidas pela Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento do COVID-19 catalisou uma 
revolução no teleatendimento em saúde. Em resposta a pandemia, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), por meio da 
resolução N ão de serviços fisioterápicos por teleatendimento. Essas políticas refletem um novo modelo de 
assistência e são fomentadas por um crescente volume de evidências científicas na área da saúde e capacidade funcional. JUATIFICATIVA: Contudo, há 
poucos estudos clínicos focando na efetividade, segurança e adesão do teleatendimento em quantificar e validar parâmetros funcionais em pacientes 
que superaram a COVID-19 e agora convivem com os sintomas limitantes da COVID longa. OBJETIVOS: presente projeto visa mensurar parâmetros de 
funcionalidade em pacientes com COVID longa por meio do teleatendimento. Objetivos secundários: 1) Investigar viabilidade e adesão dos usuários ao 
teleatendimento; 2) Correlacionar variações dos parâmetros fisiológicos com as variáveis funcionais ao longo do estudo e 3) Capacitar discentes ao 
uso de novas ferramentas de avaliação funcional remota. METODOLOGIA: os testes funcionais e as entrevistas serão realizados de maneira remota por 
meio de plataformas digitais de livre acesso como Google Meet ou Microsoft Teams. Além disso, a equipe desenvolverá uma conta no Instagram e um 
canal no WhatsApp para divulgação de postagens relacionados a temática de vida ativa e independência funcional relacionado ao COVID. Esse projeto 
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irá fomentar a geraração de dados funcionais objetivos, reduzir barreiras de adesão a prática de uma vida ativa, e por fim, conectar discentes e 
pacientes com novas tecnologias em saúde. Por fim, esse projeto visa democratizar o acesso a avaliação funcional aqueles pacientes de áreas menos 
favorecidas e com dificuldade de transporte, o que reflete um caráter inclusivo e benéfico do uso das tecnologias.

Aluno: Ana Carolina Paccagnella Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernanda Alves Ferreira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: APLICAÇÃO DE ESCALAS AVALIATIVAS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Docente orientador: Maristela Carla Xavier Pelicioni

RESUMO
O emprego de escalas de avaliação junto ao processo de reabilitação pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um auxílio às interpretações e ao ajuste 
das técnicas empregadas, na medida em que fornece dados tanto quantitativos, quanto qualitativos do processo saúde-doença do paciente. Nesse 
sentido, o trabalho Aplicação de Escalas Avaliativas em Pacientes Acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral objetiva empregar escalas para a 
avaliação de pacientes que sofreram AVC, verificar os benefícios da sua utilização e, se houver, protocolar a prática de aplicação desses instrumentos 
de avaliação nos serviços de atenção à saúde oferecidos pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Dessa forma, será possível acompanhar a 
evolução individual dos pacientes quanto aos aspectos: função motora, força muscular, tônus, coordenação motora, dor e sensibilidade.

E-mail: maristela.pelicioni@estacio.br

Aluno: Thais Fernanda Silva Resende Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luiz Augusto Fernandes Da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Camila Mandelo De Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ASSOCIAÇÃO DO USO DE MÁSCARAS E ALTERAÇÕES ERITROCITÁRIAS E DE EPO EM DOADORES DE SANGUE DO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO 
PRETO – SP

Docente orientador: Kleber Parada 

RESUMO
O uso de máscaras de proteção foi considerado obrigatório durante a pandemia de Covid-19 em inúmeros países, inclusive o Brasil, no período de 
2019 a 2022. Perante à essa prática, notou-se sinais e sintomas relatados por pessoas, como cefaleia, dispneia e taquicardia. Dessa forma, levanta-se a 
hipótese da relação do uso prolongado de máscaras com hipóxia, levando à um aumento de eritropoietina e eritrócitos séricos. Logo, a pesquisa tem 
como objetivo analisar a contagem de reticulócitos, eritrócitos e EPO de doadores de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto através de seus 
prontuários e dados laboratoriais.

E-mail: kleber.parada@estacio.br

Aluno: Bruno Jackson Santos Gomes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: COMPLICAÇÕES RENAIS DECORRENTES DE INFECÇÃO POR COVID-19.

Docente orientador: Viviane Ferreira

RESUMO
A presente pandemia de coronavírus que ocorreu no ano de 2020 no mundo, já foi o motivo de 5,32 milhões de mortes. O coronavírus é uma infecção 
viral causada pelo vírus SARS-CoV-2. O comprometimento renal em pacientes hospitalizados com esta infecção está associado ao aumento de 
mortalidade hospitalar e uma piora na evolução clínica, isso por conta da produção de citocinas inflamatórias que causam inflamações de forma 
sistêmica, e que acomete complicações em diversos órgãos como o rim. Segundo a rede de atendimento primário do Centro de Pesquisa e Vigilância 
do Oxford Royal College of General Practitioners, pacientes com comorbidades já preexistentes, como doença renal crônica e lesão renal aguda são 
mais suscetíveis a desenvolverem uma forma de infecção por COVID-19 mais grave. Por conseguinte, é cada vez mais preocupante o quanto essa 
parcela populacional é mais vulnerável a contrair a doença COVID-19. Os objetivos deste estudo são: identificar as diferentes complicações renais após 
a infecção por COVID-19 em pacientes que internaram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); identificar a incidência de complicações renais 
decorrente de infecções por COVID-19 dos pacientes que internaram na UTI e correlacionar os dados sociodemográficos, dados do COVID-19 com as 
complicações renais. Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo e revisão literária, com análise quantitativa de dados.

E-mail: ferreiravi@hotmail.com

Aluno: Maria Fernanda Siqueira Paulino Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gustavo Henrique Felizardo De Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: FATORES ASSOCIADOS À IDEAÇÃO SUICIDA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Docente orientador: Tatiana Longo Borges

RESUMO
Segundo a OMS, estima-se que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados quando há oferta de ajuda na atenção primária à saúde. Será realizado 
estudo quantitativo com 1070 sujeitos provenientes de unidades de Atenção Primária à Saúde dos municípios de Ribeirão Preto-SP e Diamantina-MG. 
Será analisado os fatores associados sociodemográficos, uso de psicofármacos e qualidade de vida. à ideação suicida. A ideação suicida será abordada 
mediante a questão sobre o tema contida no SRQ-20. Para verificar a qualidade de vida será utilizado o WHOQOL-brief. Para os dados 
sociodemgráficos e uso e psicofármacos será utilizado um questionário semi-estruturado. Será realizada análise univariada e multivariada.

E-mail: tatiana.borges@estacio.br

Aluno: Christiny Pádua Martins Chaves Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Eduarda Scaglioni Da Silveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título: REVISÃO DE LITERATURA E RELATO DE CASOS: ESQUIZOFRENIA – CURSOS DISTINTOS DE UMA MESMA PATOLOGIA.

Docente orientador: Maria Eugênia de Simone Brito dos Santos

RESUMO
A esquizofrenia é uma psicose crônica idiopática que tem fatores ambientais e genéticos associados. A patologia pode não ter nenhuma manifestação 
antes do surgimento da doença, tendo uma fisiopatologia indefinida, sem nenhum sintoma patognomônico. É incomum o aparecimento da 
esquizofrenia antes da puberdade e depois dos 50 anos, surgindo geralmente na adolescência ou no início da idade adulta. A incidência anual está 
entre 0,1 e 0,7 casos a cada 1000 habitantes. Mais frequentemente as manifestações se iniciam de forma insidiosa podendo, também, surgir de 
maneira abrupta, sendo caracterizadas por distúrbios perceptuais, cognitivos, comportamentais e sociais ocasionando diminuição da autonomia e da 
função do indivíduo na comunidade. Os sinais e sintomas clínicos são divididos em desorganizados, positivos e negativos. Os desorganizados, são 
caracterizados por alteração de fala e comportamento, enquanto os positivos envolvem alucinações e delírios. Já os negativos, os sintomas 
prodrômicos, têm aspectos afetivos, cognitivos e sociais. Visto isso, independente do grande impacto que a esquizofrenia ocasiona na sociedade, 
muitos profissionais ainda  possuem um pensamento retrógrado negligenciando o diagnóstico no aparecimento tardio da doença. O objetivo do 
estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre inicio e curso da esquizofrenia, com a finalidade de agregar conhecimento a cerca de uma doença 
de difícil diagnóstico e, com isso, pior prognóstico se delongado. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (CAAE número 

E-mail: maria.simone@estacio.br
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26247919.1.0000.5581 e número do parecer 3.756.884), sendo respeitados os cuidados éticos com pesquisa envolvendo seres humanos. Realizado a 
partir de  revisão sistemática da literatura por publicações científicas atrelado ao relato de dois casos da mesma doença com diagnóstico em 
diferentes fases da vida e evoluções diferentes, para ilustrar a diversidade da doença.Portanto, pôde-se concluir que a esquizofrenia é uma doença a 
qual necessita muito estudo médico para melhor qualificação e exatidão quanto ao diagnóstico pelos profissionais de saúde, tanto em pacientes com 
idade de comum aparecimento da doença, quanto em pacientes com aparecimento tardio.

Aluno: Marcela Bulkool Aquino Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Roberta De Mattos Figueiredo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Natália Borges Reis Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título: A MICROBIOTA DA PELE RELACIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Docente orientador: Michelle Christiane Rodrigues Barbosa

RESUMO
Introdução: Temos uma vasta literatura acerca de intercorrências na harmonização facial com complicações vasculares, causadas por injeções de 
ácido hialurônico, levando a inflamação, infecção e necrose de tecidos. De tão grande importância, porém com menos visibilidade, temos 
intercorrências relacionadas a microbiota dos seres humanos, suas respostas imunológicas e sua relação com a harmonização facial. Fato esse que 
grandes marcas no passado já tiveram problemas quanta a pureza de seus materiais levando a reestruturação de suas formulações, como a gigante 
farmacêutica Galderma (RZANY, DELORENZI., 2015). Somos colonizados por bilhões de microrganismos na pele, cabelos, barba, passando pela 
cavidade oral e intestino, com bactérias que nos trazem benefícios e nos auxiliam no controle de invasões, preservando nossa saúde e equilíbrio, mas 
também por bactérias mais nocivas e patogênicas e que podem desencadear doenças quando em desiquilíbrio.Nesse contexto é de suma importância 
que o profissional Harmonizador conheça a microbiota da pele, suas características, cepas e virulência, assim como domine técnicas de assepsia de 
material, utilize materiais descartáveis e estéreis, domine técnicas de desinfecção de pele com os materiais adequados, e se possível possa fazer o uso 
de antibiótico terapia de forma profilática ou para tratamento em casos de infecções instaladas em sítios de aplicação de ácido hialurônico, visto que 
o material em questão poderá caso não seja tratado, vir a ser tornar um biofilme com altas probabilidades de infecções mais severas. (VELOSO, et.al. 
2019). A grande maioria dos profissionais em sua prática clínica e a literatura específica, nos orienta a realizar a desinfecção da pele com Álcool 70% 
ou Clorexidina, variando entre aquosa e alcoólica em diferentes concentrações em toda a área a ser tratada para evitar contaminações. (WOODWARD, 
et.al., 2015)

E-mail: mchllch@yahoo.com.br

Aluno: Thiago Ribeiro Moura Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTRUTURAÇÃO DE BIOBANCO DE DENTES HUMANOS NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ - 
RIBEIRÃO PRETO (SP)

Docente orientador: Isadora Mello Vilarinho Soares

RESUMO
Justificativa: Dentes humanos extraídos são frequentemente utilizados no ensino odontológico sendo na prática em laboratório pré-clínica e em 
pesquisas científicas da graduação e pós-graduação. Assim, o ensino odontológico necessita de grande número de unidades dentárias. Todavia, um 
grande número de acadêmicos obtém estes dentes de forma ilegal, pois o dente é um órgão do corpo humano e, como tal, está submetido à Lei de 
Transplantes Brasileira (lei 9434 de 04/02/1997), a qual prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa para quem remover, post-mortem, órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano de pessoas não identificadas. Um Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma instituição sem fins lucrativos, que deve 
estar vinculada a uma faculdade, universidade ou outra instituição. Seu propósito é suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos 
para pesquisa ou atividades didáticas (NASSIF et al., 2003). A criação dos BDH nas faculdades de Odontologia é o modelo que melhor atende a 
crescente necessidade por dentes para fins científicos e didáticos, ao mesmo tempo que segue e incentiva a adoção de princípios bioéticos. Além de se 
adequar a legislação vigente referente à pesquisa envolvendo seres humanos e a remoção de órgãos para fins de transplante e tratamento, o BDH 
assume importante função ética, auxiliando a eliminar o eventual comércio ilegal de dentes (CARVALHO, 2001; MIRANDA & BUENO, 2012). Objetivos: 
Diante disso, este projeto tem por objetivo geral a implementação do Banco de Dentes Humanos na Faculdade de Odontologia do Centro Universitário 
Estácio de Sá – Ribeirão Preto (São Paulo). Busca-se acumular um banco com aproximadamente 1000 dentes para cessão e empréstimo dos dentes 
para pesquisas e atividades didáticas. Metodologia: O BDH será responsável pelas atividades de divulgação, arrecadação, preparo, seleção, estocagem, 
catalogação, cessão, empréstimo e administração dos dentes doados e educação para a ética. A divulgação do BDH é de fundamental importância 
para o seu crescimento e para o desenvolvimento de suas funções e esta deverá ser realizada em congressos, jornais, sites e escolas pelos professores 
e alunos da instituição com estímulo contínuo do coordenador. Em relação a arrecadação dos dentes, as fontes serão as mais variadas: clínicas da 
própria faculdade ou instituição de ensino, clínicas particulares, postos de saúde, hospitais e a população em geral. Os dentes arrecadados passarão 
por um processo de seleção, limpeza e catalogação. Após o acúmulo de ao menos 20 unidades de cada grupo dental, os dentes poderão ser doados 
e/ou emprestados para pesquisa e atividades didáticas. A entrada e saída dos dentes deverão ser registradas. Além disso, os alunos irão apresentar os 
resultados deste trabalho em congressos, jornadas e/ou simpósios.

E-mail: isadoramvsoares@hotmail.com

Aluno: Hilgner Dos Santos De Oliveira Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Silva Severino Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabela Francisco Nobile Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Victoria Gabiati Leite Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DAS IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA DA COVID-19 E DO ISOLAMENTO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE 
CRIANÇAS EM FASE ESCOLAR

Docente orientador: Patricia Rossi Carraro     

RESUMO
Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, o Brasil adotou o distanciamento e isolamento social como medida para a contenção da 
disseminação da Covid-19 para que não ocorresse o colapso no sistema de saúde. Dessa forma, as escolas suspenderam suas atividades presenciais e o 
ensino remoto foi iniciado como alternativa. As crianças passam a viver uma nova rotina em casa ao viverem o contexto online. Tendo em vista esta 
situação, este estudo tem como objetivo analisar a produção científica das implicações da pandemia da Covid-19 e do isolamento social no 
desenvolvimento de crianças em fase escolar. Como procedimento metodológico será realizado um levantamento nas principais bases de dados 
disponíveis na literatura nacional: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), Portal Regional da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O período da busca de artigos será de 2020 a 2022, cujos descritores serão: pandemia COVID-19, isolamento social, 
desenvolvimento, crianças e escola. A primeira etapa do levantamento consistirá na reunião de artigos que podem ser incluídos nos critérios 
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assumidos acima. Serão descartados textos legislativos, livros, instruções normativas, resenhas e filmes. Posteriormente, será realizada uma leitura e 
análise dos respectivos artigos buscando identificar o tipo de contribuição que o tema propicia.

Aluno: Michelli Do Nascimento Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: FATORES DE RISCO PARA OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL EM UMA AMOSTRA NACIONALMENTE REPRESENTATIVA DE 
ADOLESCENTES BRASILEIROS 

Docente orientador: Lais Sette Galinari 

RESUMO
A ocorrência de problemas de saúde mental na adolescência coloca-se como uma das principais causas de agravos de saúde nessa faixa etária. Esse 
grupo demanda uma atenção especial no que toca à problemas de saúde mental uma vez que essa fase é considerada um momento peculiar do 
desenvolvimento humano no qual mudanças maturacionais, sociais e psicológicas ocorrem em grande intensidade e, por conta isso, os adolescentes 
apresentam-se como um grupo particularmente vulnerável à problemas de saúde mental. A literatura científica da área indica que diversos fatores 
podem ser considerados fatores de risco para a ocorrência de problemas de saúde mental na adolescência como aspectos socioeconômicos, 
dificuldades no convívio familiar, dificuldades de adaptação no contexto escolar, práticas parentais inadequadas, violência, bullying, uso de 
substâncias psicoativas e aspectos de funcionamento psicológico e o conhecimento de tais fatores é essencial para proposição de programas 
especializados, preventivos e interventivos nessa área. Desse modo, a proposta do presente projeto é identificar fatores que aumentam a chance da 
ocorrência de problemas de saúde mental em uma amostra nacionalmente representativa de adolescentes brasileiros. Para isso, será trabalhado com 
uma amostra de adolescentes coletada pela pesquisa PeNSE e disponível para uso. A amostra será composta por 10.926 adolescentes escolares de 13 
a 17 anos de ambos os sexos, referente 179 municípios brasileiros e abrangendo todas as grandes regiões do país. Serão realizadas análises de 
regressão logística binária multivariada reportando ODDS Ratio no software STATA para investigar quais variáveis sociais e psicológicas podem 
aumentar a chance da ocorrência dos indicadores de saúde mental avaliados pela pesquisa. Considera-se que a identificação dos fatores que 
aumentam a chance da ocorrência de problemas de saúde mental na adolescência a partir de uma amostra representativa da população nacional 
permite uma maior compreensão do fenômeno bem como a proposição de intervenções especializadas e direcionadas que visem a prevenção 
primária e secundária de tais desfechos.

E-mail: laissette@gmail.com

Aluno: Maria Fernanda Veríssimo Albino        Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Clayton Goncalves Luciano Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2022/2023 - ESTÁCIO SANTA CATARINA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: DIREITO HUMANO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

Docente orientador: Thais Silveira Pertille

RESUMO
A ecologização do Estado de Direito enquadra-se nesta busca pela viabilidade da dignidade humana quando define que a satisfação dos direitos 
fundamentais dos indivíduos tem ligação imanente com o meio ambiente equilibrado. Desastres ambientais, fruto da geração de riscos sem os 
necessários cuidados, evidenciaram o potencial lesivo das atividades humanas ao meio ambiente, incentivando a discussão sobre novas práticas 
ecológicas e redundando em formatos de Estados Socioambientais de Direito que redimensionaram estruturas legais dos Estados. Nessa toada, 
estimularam o necessário debate quanto à atuação do direito nessas questões. Não há dúvida de que a análise das bases teóricas daquilo que a partir 
da segunda metade do século XX passou a ser chamado de Estado de Direito Ambiental é tema complexo e que apresenta diversas variáveis. Essa 
conclusão permite, desde já, que seja necessário fazer a advertência de que a limitação da pesquisa que se pretende efetivar sobre a inserção da 
importância da ecologia no raio de preocupação das normas internacionais, sobretudo, no âmbito dos Direitos Humanos, centrar-se-á em demonstrar 
a relevância do reconhecimento de um direito humano ao meio ambiente equilibrado nesta espécie de direitos. É diante desse cenário que se propõe 
pesquisa no intuito de investigar de que modo essas questões começam a ser tratadas pelas organizações internacionais e respectivos tribunais. 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 ambientais, 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: A partir do reconhecimento das Nações Unidas (ONU) de que o meio ambiente equilibrado constitui direito humano, quais 
consequências jurídicas decorrem dessa realidade? A hipótese a ser investigada sugere que as questões do meio ambiente tomadas como proteção de 
direitos humanos redimensionam diversas estruturas de conceitos imanentes aos sistemas jurídicos. O tema ainda constitui novidade no âmbito 
internacional, 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. 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: thais.pertille@estacio.br

Aluno: Amanda Francis Kevermann Milanese Curso do aluno: Direito Situação: IC/ESTADO
Aluno: Brenna Tatiane Costa Vieira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Talita Macedo Maia Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título: USO DA FORÇA NO DIREITO INTERNACIONAL: A POSSIBILIDADE DE LEGITIMA DEFESA PREVENTIVA

Docente orientador: Thais Silveira Pertille

RESUMO
Os objetivos do Direito Internacional moderno podem ser estabelecidos a partir da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) como Paz, 
Segurança e Proteção dos Direitos Humanos. É possível inclusive afirmar que esses são objetivos da humanidade vez que sua não edificação torna 
próxima a meia noite apocalíptica: o fim da espécie. Nesse sentido, os conflitos armados atuais, em especial a investida bélica da Rússia contra Ucrânia 
colocam em xeque dispositivos jurídicos internacionalmente estabelecidos com o escopo de convivência pacífica. O conflito iniciado sob o comando 
de Vladmir Putin ganha destaque, nesse sentido, em razão do objeto desta pesquisa que visa compreender a vedação do uso da força no Direito 
Internacional e suas poucas exceções. Os institutos excepcionais para uso da força segundo definição da Carta da ONU foram referenciados 
expressamente pelo presidente russo para justificar a guerra que iniciava, um desses institutos a que recorreu, a legitima defesa, chamou atenção para 
uma discussão não finalizada academicamente: a possibilidade de uma legitima defesa preventiva. É diante desse cenário que se propõe pesquisa no 
intuito de investigar de que modo essa questão é tratada pelas organizações internacionais e respectivos tribunais e pela doutrina. 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 atuais do cenário internacional, 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: A partir da vedação pela Carta das Nações Unidas (ONU) do uso da força no sistema internacional e suas 
excepcionantes, é possível o uso do instituto da legitima defesa de forma preventiva? A hipótese a ser investigada sugere que o Direito internacional 
não alberga essa possibilidade vez que a característica da iminência de ataque não poderia ser flexibilizada. O tema ainda constitui novidade no 
âmbito internacional, 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. 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: thais.pertille@estacio.br

Aluno: Juliana Duarte Onorio Curso do aluno: Direito Situação: IC/ESTADO

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título: O DOCUMENTARIO ENSAÍSTICO DE JOEL PIZZINI
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Docente orientador: Luiz Fernando de Oliveira

RESUMO
A tradição do documentário também é marcada por iniciativas que questionam tentativas de instituir 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 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 
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).

E-mail: olfluiz@yahoo.com.br

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

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: EFEITO DA ATUALIZAÇÃO DAS INS NOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES 
EM SANTA CATARINA

Docente orientador: Diego Antônio Custódio

RESUMO
Incêndios de grandes proporções se caracterizam desastrosos quando em edifícios residenciais multifamiliares verticais, uma vez que o fogo se alastra 
rapidamente por pavimentos consecutivos. Objeto de relevância mundial, a prevenção e combate a incêndios visa desenvolver sistemas ativos e 
passivos que impossibilitem a ocorrência de acidentes e atenuem as situações de risco. Nesse contexto, normas foram criadas para exigir padrões 
mínimos de proteção contra incêndios nos projetos arquitetônicos e estruturais da construção civil. No estado de Santa Catarina (SC), os projetos 
devem seguir os requisitos impostos pelas Instruções Normativas (IN) do Corpo de Bombeiros Militar, as quais passam por transformações 
periodicamente, assim, deve haver atenção dos projetistas e construtoras sobre as adequações necessárias em seus empreendimentos. 
Fundamentado nestes conceitos, este trabalho objetivou analisar o efeito da atualização da IN 1 em projetos de edifícios residenciais multifamiliares 
em Santa Catarina. Para isso, com auxílio de um quadro comparativo, observou-se quais sistemas de prevenção foram suprimidos e acrescentados no 
processo de alteração da IN 1. Ainda, buscou-se entender a visão de projetistas da área sobre a atualização da legislação e os efeitos em projeto, por 
meio de um questionário eletrônico. Além disso, para consolidar as verificações acerca da atualização da IN 1, foram analisados os Projetos de 
Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI), realizados com base nas IN 1 revogada e vigente, de um Edifício Residencial Multifamiliar de Joinville – SC. 
Com objetivo de contribuir com profissionais construção civil e da área de prevenção e combate a incêndios no processo de elaboração de projetos, 
foi realizada uma cartilha técnica com informações sintetizadas, obtidas no estudo, a respeito da atualização da Instrução Normativa 1 e anexado ao 
trabalho. Entendeu-se que as modificações da Instrução Normativa 1 resultaram em melhorias nos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndios de 
Santa Catarina, de forma a garantir a segurança das edificações e seus ocupantes. Constatou-se que foram acrescentados nas exigências dos PPCI três 
novos sistemas e medidas de prevenção: a compartimentação vertical e horizontal, o isolamento de risco e as instalações elétricas de baixa tensão. 
Para as medidas acrescentadas, foram criadas Instruções Normativas específicas, a IN 14 e a IN 19 e, além delas, foi criada a IN 35, a respeito do 
acesso de viaturas. O único sistema suprimido foi Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Observou-se que o principal efeito gerado no 
PPCI do edifício estudado foi devido a adição de exigência da compartimentação vertical e horizontal, o qual resultou em ajustes nas fachadas dos 
projetos arquitetônico e estrutural.

E-mail: diego.custódio@estacio.br

Aluno: Cleiton Dos Santos Veras Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Aline Marlene De Assis Estácio Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: A SITUAÇÃO EMOCIONAL ATUAL DAS EQUIPES DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE URGÊNCIA E EEMERGÊNCIA DO BRASIL

Docente orientador: Diego Leonardo Fortuna

RESUMO
Constatou-se que na última década a precarização do trabalho vem se tornando uma tendência, desenfreando uma deterioração dos direitos 
trabalhistas na questão de saúde e bem-estar dos trabalhadores (PIALARISSI, 2017). Dentro da área de enfermagem a sucateação do sistema de saúde 
afeta diretamente os profissionais responsáveis pelo seu funcionamento (DE ALBUQUERQUE et al, 2021). Partindo dessa compreensão, mensurar em 
estatística o estado das equipes de enfermagem do setor de urgência e emergência pelo Brasil nos últimos anos. De acordo com CODO 1999, o termo 
“burnout” entrou em evidência na área de enfermagem, seu significado refere-se à exaustão emocional, despersonalização e sentimentos de baixa 
realização profissional, e por essa razão o tema foi escolhido, buscamos avaliar como anda o funcionamento das equipes de enfermeiros de urgência e 
emergência. Além de abordar os fatores dos problemas organizacionais, como escassez de materiais. O objetivo geral do projeto é identificar as 
problemáticas que os enfermeiros do setor de urgência e emergência enfrentam em sua rotina a fim de observar as dificuldades. Com o objetivo 
específico de observar a frequência de atestados relacionados a burnout apresentados por enfermeiros nos últimos 5 anos. Abordando elementos de 
como tem operado, realizando uma busca ativa por elementos em comum por todo o país e buscando evidenciar seus problemas e situações em 
comum (DO NASCIMENTO, 2021). Serão realizadas pesquisas de caráter aleatório entre artigos científicos relacionados ao tema, publicados na última 
década. Trata-se de um estudo documental, trabalhando com informações de fontes primárias que ainda não foram tratados analiticamente ou 
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cientificamente, com abordagem qualitativa, observando, descrevendo e compreendendo o assunto, além da forma descritiva, ou seja, discorrendo 
sobre o tema. Será realizada a interpretação de artigos relacionados ao tema, buscando delinear as informações encontradas e expô-las em forma de 
tabelas, gráficos e textos descritivos. A conclusão da pesquisa será desenvolvida após a obtenção dos resultados encontrados durante a revisão 
literária.

Aluno: Maria Eduarda Fernandes Da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Aluno: Luana Cristina Eli Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: José Pedro Da Costa Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E APLICAÇÃO FARMACÊUTICA DE BIOFILMES POLIMÉRICOS PRODUZIDOS A PARTIR DE 
RESÍDUOS DE LARANJA

Docente orientador: Tamires Cristina Costa

RESUMO
O plástico, apesar se seus benefícios econômicos e versatilidade de uso, traz como consequência a geração de toneladas de lixo e resíduos, que 
normalmente são descartados em locais impróprios, causando graves problemas ambientais. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do 
mundo, com 11,3 milhões de toneladas por ano, em que apenas 1,28% são reciclados e reprocessados em produtos secundários. Geralmente, os 
plásticos são obtidos de fontes não-renováveis como o petróleo e permanecem cerca de 400 anos para degradação no meio ambiente. Frente a essa 
problemática, o uso de plásticos biodegradáveis ganha espaço como uma alternativa sustentável ao meio ambiente. Esse tipo de plástico é obtido pela 
formação de biofilmes, utilizando materiais mais biodegradáveis, como cascas de frutas cítricas. Os resíduos cítricos são gerados em abundância e 
descartados após a extração do suco (principalmente de laranja), no entanto a destinação desse resíduo é dificultada pelos subprodutos gerados, 
como a elevada quantidade de metano. A partir desta problemática, torna-se viável a utilização da casca de laranja para a produção de biofilme, 
usando a capacidade de gelificação da pectina e a resistência das fibras celulósicas para trazer benefícios ambientais e sociais ao país. Neste âmbito, a 
proposta deste projeto de pesquisa é avaliar as propriedades físico-químicas dos biofilmes obtidos a partir de resíduos de laranja e, a partir desses 
resultados, propor sua aplicação na área farmacêutica. Para isso, o pó fino obtido das cascas de laranja, 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, em água (mineral e salina) e terra. Além disso, a estabilidade ao 
armazenamento será estudada, para propor as melhores rotas de utilização dos biofilmes na área farmacêutica. Espera-se obter filmes poliméricos 
com alto potencial de uso na indústria farmacêutica, além de melhorar a capacidade crítica-exploratória dos alunos envolvidos na pesquisa.

E-mail: tamires.costa@estacio.br

Aluno: Maria Júlia Camini D'Errico Curso do aluno: Farmácia Situação: IC/ESTADO

Título: ESTUDO DA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE DICLOFENACO DE SÓDIO EM BLENDAS POLIMÉRICAS DE ALGINATO E CARBOXIMETILCELULOSE 
PARA APLICAÇÃO EM CURATIVOS

Docente orientador: Tamires Cristina Costa

RESUMO
Muitos pacientes ao redor do mundo sofrem com lesões de pele, sejam elas causadas por traumas, queimaduras ou doenças, como úlceras e diabetes. 
Além disso, pesquisas demonstram que mais de 35,2 milhões desses casos ao ano estão associados com a significativa perda de pele, o que torna 
necessário uma intervenção médica; dentre esses casos, milhões ainda evoluem para feridas crônicas, transformando esse cenário em um grave 
problema de saúde pública. Os procedimentos mais realizados pelos profissionais da saúde são através da aplicação de curativos, que está 
diretamente relacionado com os custos no tratamento das lesões. No entanto, sabe-se que o tratamento ineficaz dessas lesões pode levar a sequelas 
graves, como perdas de membros/funções e/ou prolongamento do tempo de internação hospitalar. Neste sentido, buscando tratamento eficaz das 
lesões em enfermos, curativos que liberem compostos bioativos em feridas tornam-se úteis e necessários. Curativos produzidos a partir de blendas 
poliméricas utilizando alginato de sódio e carboximetilcelulose (CMC), por exemplo, favorecem a formação de filmes em várias camadas e mantem as 
características de cada polímero utilizado, auxiliando na redução da velocidade de liberação de fármacos. Frente ao exposto, o objetivo desse projeto 
é avaliar a liberação controlada de diclofenaco de sódio dos filmes poliméricos em meio líquido, visando sua aplicação como curativos. Para isso, os 
filmes serão produzidos em placas de acrílico (15 cm x 2 cm) utilizando o método de casting, com o anti-inflamatório diclofenaco de sódio incorporado 
na matriz ou por adsorção. 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.

E-mail: tamires.costa@estacio.br

Aluno: Andreza Alves Curso do aluno: Farmácia Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: EFEITOS DA INCLUSÃO DIGITAL  E TREINO COGNITIVO NA DOENÇA DE PARKINSON

Docente orientador: Tatiane Regina de Souza

RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é uma condição crônica, degenerativa e progressiva que acomete o sistema nervoso central (SNC). É caracterizada, 
principalmente, por sintomas motores como bradicinesia, tremor, rigidez e instabilidade postural, porém, também existem sintomas não motores 
(SNM) como distúrbios cognitivos, psicológicos, do sono e sensoriais que são igualmente incapacitantes e pouco evidenciados. Deste modo o objetivo 
da pesquisa é analisar os efeitos de dois programas de tratamento fisioterapêuticos sendo um com treino cognitivo convencional e outro com treino 
cognitivo por meio da inclusão digital, ambos associados ao treino aeróbico. O ensaio clínico será realizado na Clínica de Saúde da Faculdade Estácio – 
SC no campus de São José,  a pesquisa ainda possui como objetivos específicos: identificar as alterações cognitivas presentes na DP; Comparar os 
resultados das duas condutas propostas e ainda verificar a melhor abordagem que contemple tanto os fatores motores quanto os não motores da DP. 
Os pacientes de Parkinson participantes foram avaliados por alunos do curso de fisioterapia participantes do projeto de pesquisa e extensão na 
doença de Parkinson “Viver Bem”. Serão utilizados como instrumentos de pesquisa as escalas: Hoehn & Yahr, Escala Unificada de Avaliação da Doença 
de Parkinson (UPDRS), Avaliação Cognitiva Montreal (MoCA) e Mini Exame do Estado Mental (MEEM). As condutas serão realizadas 2 vezes por 
semana em sessões com aproximadamente 1 hora de duração. Ao chegar na clínica os pacientes terão a pressão arterial aferida e seguirão para o 
treino aeróbico que será a primeira etapa da sessão e aplicada igualmente nos dois grupos em conjunto. Após o treino aeróbico os pacientes terão a 
pressão aferida novamente e serão separados em seus respectivos grupos para segunda parte da sessão que consiste no treino cognitivo. Cada 
atividade será cronometrada e terá o tempo máximo de 5 minutos, serão contabilizados os erros e acertos em cada uma para acompanhar a evolução 
do paciente. A evolução das atividades será feita aumentando a complexidade mas sempre mantendo o mesmo conceito e objetivo.
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Aluno: Ana Laura Varella Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Maria De Lourdes Lacerda Lopes Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: AVALIAÇÃO DA AGÊNCIA (AGENCY) EM TRABALHADORES: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO

Docente orientador: Maria Julia Pegoraro Gai

RESUMO
A percepção sobre a própria capacidade para executar uma tarefa ou função exerce impactos na autoconfiança e na motivação para realização uma 
ação, principalmente quando envolve tarefas difíceis ou desafiadoras A percepção de autoeficácia, que se refere às crença na própria eficácia para 
desempenhar o que se propõe têm impactos significativos aspiração dos sujeitos, uma vez que ao não acreditar na capacidade de realizar algo, há 
pouco incentivo em perseverar nessa escolha especialmente em situações de adversidades. Desse modo, a autoeficácia também é importante para a 
agência pessoal e fortalece o compromisso com os objetivos pessoais. Em um sentido oposto, percepções de desesperança, que se referem às 
percepções negativas e sentimentos de fracasso e derrota sobre si mesmo e na realização de tarefas podem ser prejudiciais à percepção de 
autoeficácia, já que atividades que possam ser percebidas como obstáculos ou com improbabilidade de êxito tendem a ser abandonadas, reforçando a 
percepção de impotência e de desesperança. Tais elementos podem causar impacto no desempenho acadêmico e saúde mental dos estudantes 
universitários importantes. A partir disso, buscar-se-á analisar a relação da percepção de autoeficácia e desesperança de estudantes universitários. 
Para isso, serão discutidas as perspectivas teóricas dos estudos sobre autoeficácia por meio de um estudo de revisão integrativa da literatura de 
artigos decorrentes de pesquisas brasileiras sobre a temática publicados em bases de dados nacionais. Em sequência, será realizado um estudo com 
abordagem quantitativa, caráter descritivo e de natureza aplicada, com amostra não probabilística, em que os participantes serão estudantes 
universitários. Para a coleta de dados serão utilizados dois instrumentos de autorrelato: a Nova Escala Geral de Autoeficácia e a Escala Beck de 
Desesperança com coleta de dados de modo online e presencial. Os dados serão submetidos a análises de estatística descritiva, tabelas de frequência 
e análise de correlação por meio do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
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Aluno: Edi Carlos Ballmann Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/ESTADO

Título: AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS: MAPEAMENTO DE DESFECHOS E FATORES DE RISCO

Docente orientador: Daniela Ornellas  Arino

RESUMO
As doenças, físicas e/ou mentais, decorrentes do exercício profissional, apresentavam um aumento crescente na sociedade entre os diferentes 
segmentos ocupacionais sendo que a categoria “professor”, era a segunda categoria profissional, em nível mundial, com mais doenças relacionadas ao
 trabalho. ficando atrás apenas dos profissionais da saúde. Após a emergência da pandemia COVID19, diversas mudanças foram necessárias para 
reduzir o risco de contágio. Gerando diversas mudanças sociais e no contexto de trabalho, o que acarretou impactos diretos na saúde dos 
trabalhadores. Sabe-se que a carga mental de trabalho em professores pode se constituir como um fator de risco ao adoecimento. Dentre os 
desfechos apontados pela literatura temos um aumento nos casos de ansiedade, depressão, stress, transtorno de stress pós-traumático e burnout. 
Com base nesse cenário é que se propõe a presente pesquisa que tem como objetivo geral conhecer as condições de saúde mental dos professores 
colaboradores de nossa instituição No entanto, para que seja possível pensar em ações mais eficazes é necessário conhecer a realidade do local no 
qual se atua. O Centro Universitário Estácio Santa Catarina conta com o Núcleo de Atenção e Apoio Psicopedagógico (NAAP) que realiza diversas ações
 de promoção de sáude e prevenção de agravos. Essa pesquisa se propõe a fornecer subsídios para o NAAP realizar ações focadas na realidade dos seus
 colaboradores, através de um mapeamento das condições de saúde, e dos principais fatores de risco ao adoecimento dentro do contexto laboral. Para
 isso, será realizado um mapeamento das condições de saúde desses trabalhadores através de uma survey, de corte transversal, e caráter quantitativo.
 Espera-se que essa pesquisa sirva como subsídio para o NAAP propor ações pontuais e efetivas de promoção de saúde e prevenção de agravos, 
visando uma melhor qualidade de vida do corpo docente da Instituição de ensino.

E-mail: daniela.arino@estacio.br

Aluno: Mirieli Da Silva Macedo Curso do aluno: Enfermagem Situação: IC/ESTADO
Aluno: Nicole Oliveira Bentes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Karolina Mauricio Texeira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliane Costa Pedro Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título: LEVANTAMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SPA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
ESTÁCIO DE SANTA CATARINA NO ANO DE 2022

Docente orientador: Rebeca Chabar Kapitansky 

RESUMO
A pandemia da Covid-19 em março de 2020 impôs, de forma urgente e por tempo indeterminado, o isolamento social do mundo todo, limitando e/ou 
suspendendo espaços e atividades essenciais ao desenvolvimento psíquico e sua manutenção. Dentre elas, a impossibilidade da convivência sócio 
familiar e o cotidiano das atividades e rotinas escolares na modalidade presencial. Neste cenário, famílias inteiras ficaram cerceadas aos seus 
domicílios e ao convívio exclusivo entre seus membros nucleares, exigindo que boa parte das atividades laborais e escolares, dentre outras cotidianas, 
fossem realizadas de forma remota. O convívio de crianças com avós, tios e até mesmo outras crianças ficou suspenso e sob ameaça; a interação 
social tão fundamental aos adolescentes, sob o convívio entre pares, ficou extremamente prejudicada; a tecnologia ocupou espaço demasiado no dia 
a dia dos lares, paradoxalmente possibilitando e impedindo processos essenciais. Com o advento da vacina e um melhor entendimento do curso da 
doença, progressivamente as atividades presenciais foram e estão sendo retomadas, mas não sem os efeitos inquestionáveis das exigências 
civilizatórias que a pandemia demandou. Diante disso vemos no campo da clínica psicológica, dentre tantos outros fenômenos, uma demanda por 
atendimentos de crianças e adolescentes sob as mais diversas queixas, hipóteses e suposições psíquicas, indo desde os riscos ao desenvolvimento 
psíquico em bebês e crianças pequenas até o uso abusivo de telas entre os púberes e adolescentes. Por todo este contexto, justifica-se a necessidade 
de pesquisas que forneçam leituras pertinentes a um melhor entendimento do curso das problemáticas clínicas até então, subsidiando ferramentas 
clínico-teóricas para uma direção de escuta e tratamento éticos e pertinentes, não desaguando assim no risco de uma patologização da infância e 
adolescência de forma desenfreada e medicalizante. Sendo assim, este projeto de pesquisa tem como objetivo principal o levantamento da demanda 
de atendimento psicológico de crianças e adolescentes na SPA (São José/SC) no ano de 2022, entendendo que estes dados fornecem uma leitura mais 
específica de outras questões presentes, tais como: o número de crianças e adolescentes que buscaram atendimento no ano de 2022 na SPA; a queixa 
principal; os diagnósticos presentes; a direção e evolução do tratamento; o uso de psicofármacos; entre outros achados possíveis. Como metodologia 
para esta pesquisa será utilizada a leitura dos prontuários de todas as crianças e adolescentes que tiveram início ao seu tratamento na instituição no 
ano de 2022, gerando dados quantitativos e, posteriormente, uma análise qualitativa a partir do referencial teórico da Psicanálise.
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Aluno: Daniela Xavier Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/ESTADO
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Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: METAVERSO: TECNOLOGIAS ASSOCIADAS E NOVAS POSSIBILIDADES DE INTERAÇÕES E EXPERIÊNCIAS ON-LINE

Docente orientador: Simone Keller Futcher

RESUMO
O termo Metaverso tem sido muito discutido atualmente e, por se tratar de um assunto bastante subjetivo, vários conceitos emergem em um 
contexto bastante complexo. Apesar de o termo não ser novo, pois Neal Stephenson utilizou em sua obra “Snow Crash” em 1992, nunca foi tão 
utilizado como recentemente. Até mesmo empresas como a da rede social Facebook, é operado pela empresa-mãe com denominação Meta Inc. 
Artigos acadêmicos procuram trazer uma definição mais acertada sobre a proposta e tecnologias envolvidas. Tecnologias como Realidade Virtual e 
Realidade Aumentada, se apresentam com maior maturidade, comparadas com o Metaverso, e é possível visualizar uma convergência destes 
conceitos e uma evolução que busca acima de tudo, experiências mais imersiva e interativas para os usuários. Esta pesquisa se propõe a trazer 
conceitos, compreender tecnologias envolvidas e estudar diferentes autores e visões deste ambiente virtual que tem absorvido muitos negócios e 
marcas de muitas empresas de diferentes segmentos. A metodologia estudada será pesquisa bibliográfica e incluirá uma revisão crítica. Como 
resultados, espera-se que além de ficar mais claro suas possibilidades, seja possível trazer maior conhecimento e discernimento para aqueles que 
pretendem compreender ou mesmo se arriscar em um ambiente virtual que muitos autores entendem como sendo um aprofundamento da Internet, 
incluindo a apresentação de diferentes plataformas e o que elas proporcionam.

E-mail: simone.fuchter@estacio.br

Aluno: Mário Sérgio Schlichting  Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
Aluno: Fernanda Fermiano Vieira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: IC/ESTADO
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design

Título: O DESIGN COMO PRODUÇÃO DE LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO DE PERFORMANCES DE GÊNERO: representações de corpos dissidentes.

Docente orientador: Rafael Ricarte De Souza

RESUMO
A relevância deste estudo está na contribuição da pesquisa cientifica para promover engajamento, bem-estar e acolhimento para as comunidades 
feministas e LGBTQIAP+, nas quais encontramos problemáticas evidenciadas a partir do engajamento com as temáticas. A saber da necessidade de 
apoio, políticas públicas, e por vezes acesso à educação e saúde básica como no caso das comunidades LGBTQIAP+. A proposta de pesquisa surge a 
partir da observação do atual cenário onde observamos a pluralidade de gêneros dissidentes. Dessa forma, o objetivo do projeto é investigar e 
tencionar o design enquanto “dispositivo” capaz de produzir linguagem e discurso a partir de produtos e símbolos, bem como de entendê-lo como 
produtor ou reafirmador de performances de gênero; compreender a pluralidade desses corpos e performances e a partir dessa compreensão, 
representá-los de maneira visual, através do design gráfico. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com revisão de literatura sistemática e 
assistemática. Enquanto revisão sistemática, será identificado em artigos e publicações recentes, recortes sobre as temáticas supracitadas. Na revisão 
assistemática, buscará sobre os clássicos das ciências sociais como Marcel Mauss, Lévi-Strauss, da filosofia como Michel Foucault e mais recente, 
Judith Butler, entre outros. E assim, discutir as construções simbólicas no que tange o design enquanto discurso e como isso se desdobra para a 
construção de gênero e performances de gênero, bem como as bases que tornam o design enquanto atividade que estrutura e cria estruturas. A 
importância de discutir gêneros e suas nuances, no presente, reside primariamente na diversidade e na compreensão das minorias enquanto formas 
de resistência e de ser e estar no mundo. Através de uma discussão teórica sobre as construções sociais que alicerçam essa produção binária, 
traremos para o centro da pesquisa, questões norteadoras oriundas das ciências sociais e filosofia, para, enfim, identificar no design a produção da 
linguagem visual que cria e reforça estereótipos de gênero binários.Como resultados, espera-se obter uma reflexão teórica sobre como a produção de 
design atual reforça, ampara e apoia estereótipos de gênero, do corpo à performance.

E-mail: rafael.risouza@professores.estacio.br

Aluno: Jacqueline Bezerra De Oliveira Curso do aluno: Design Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paula Gabriele Miranda Santos Curso do aluno: Design Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gustavo Penha Mendes Curso do aluno: Design Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: ANÁLISE DE BIOENSAIO TOXICOLÓGICO UTILIZANDO CHENOPODIUM AMBROSIOIDES (MATRUZ)

Docente orientador: Sulayne Janayna Araujo Guimaraes

RESUMO
A toxicologia envolve diversas áreas, como, por exemplo, sociais, biológicas, químicas e forense e estuda o efeito de determinadas substâncias em 
organismos vivos. Os testes toxicológicos permitem avaliar os efeitos e determinar o potencial de vários compostos biológicos. Produtos bioativos 
isolados de plantas são utilizados para o tratamento de tuberculose, reumatismo, hemorragia uterina e doenças respiratórias. Dysphania ambrosioides 
apresentam atividades biológicas diversas (antidiabéticas, antiespasmódicas, anti- propriedades inflamatórias e antimaláricas) e sua toxicidade em 
células bacterianas, fúngicas e animais ainda é uma investigação a ser melhor aprofundada.  Portanto, entre as preocupações para o desenvolvimento 
de novos produtos com atividade biológica e/ou farmacológica está a determinação de toxicidade, bem como a avaliação de doses tóxicas e margens 
de segurança. Objetivo. Assim sendo, várias pesquisas foram realizadas com o objetivo de avaliar os seus efeitos medicinais, bem como, em identificar 
os compostos químicos presentes na planta para assim entregar novas formulações ao mercado da saúde humana e animal. Assim, o objetivo desse 
estudo é analisar potencial do extrato de Dysphania ambrosioides em células procarióticas e eucarióticas. Metodologia. A fim de alcançar os objetivos 
propostos a presente pesquisa irá realizar a coleta e preparo do extrato metanólico Dysphania ambrosioides onde o eluente será filtrado e 
concentrado em condensador rotativo a vácuo e banho-maria. Em paralelo, será realizado o cultivo das cepas de bactérias Gram positivas e Gram-
negativas e fungos de importância clínica para posteriores testes de toxicidade avaliando a zona de inibição de cada concentração do extrato. As cepas 
das bactérias Escherichia coli, Sighella Staphylococcus aureus (ATCC -6538) e Bacillus subtilis (ATCC -6633), e do fungo Candida albicans serão 
cultivadas em seus respectivos meios e mantidos em estufa incubadora a 37ºC. Além disso, a fim de verificar a segurança do uso do extrato, serão 
realizados testes de toxidade em hemácia de carneiro. Resultados Esperados. Perspectivas no desenvolvimento de produtos naturais, com foco em 
efeitos biológicos antimicrobianos, antifúngicos de importância médica e desenvolvimento técnico científico.

E-mail: sulaynebio@gmail.com

Aluno: Jhenifer De Araújo Costa Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Karoline De Sá Melo Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
Aluno: Jessyca Karolayny Coutinho De Assunção Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sara Raiany Botelho Pereira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: ESTUDO ETNOLOFARMACOLÓGICO DE ESPÉCIES VEGETAIS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES BUCAIS

Docente orientador: Patrícia Costa Santos Alves

RESUMO
O emprego de espécies vegetais no tratamento de diferentes patologias ocorre há milhares de anos, e vem sendo utilizado até os dias atuais. A 
fitoterapia é conhecida como a ciência que estuda o efeito farmacológico de plantas com finalidade profilática e terapêutica. Apesar das inúmeras 
possibilidades de utilização de produtos naturais com fins medicinais, sabe-se da necessidade do aprofundamento de estudos sobre a efetividade e 
segurança das mesmas, além do fato que as espécies vegetais representam a principal fonte de moléculas promissoras para incorporação em 
medicamentos e ainda há um percentual expressivo de espécies que precisam de estudos. O efeito antimicrobiano dos extratos de plantas medicinais 
pode ser um campo promissor para a utilização destas substâncias no tratamento alternativo da cárie dentária e no controle do biofilme dentário, 

E-mail: alves.patricia@estacio.br
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podendo ampliar sobremaneira os conhecimentos dessa área de interesse. Assim, o presente projeto tem como objetivo identificar as espécies 
vegetais utilizadas no tratamento de infecções bucais em pacientes atendidos na clínica escola do Centro Universitário Estácio de São Luís. Para isso 
será realizada um estudo observacional, transversal analítico. A pesquisa será executada em duas fases: na primeira etapa da investigação serão 
empregadas entrevistas estruturadas e não estruturadas, contendo perguntas com foco no uso popular de plantas medicinais assim como a percepção 
pessoal da doença, além dos dados sócio-econômicos para caracterização dos entrevistados e; na segunda etapa o material vegetal será obtido e 
identificado para a análise química. Para isso o mesmo será submetido a extração (por maceração, percolação ou extração em Soxhlet) em etanol a 
70%. Após o término das extrações, as soluções extrativas serão filtradas e concentradas em rotoevaporador para ensaios químicos e de atividade 
biológica in vitro. Espera-se que essa pesquisa estimule o desenvolvimento dos estudos de validação na garantia do uso seguro e eficaz de espécies 
vegetais. Com os resultados desse trabalho almeja-se estimular os estudos com as espécies vegetais com potencial atividade terapêutica, visando a 
busca de novas alternativas e/ou complementos terapêuticos aplicados no tratamento de processos infecciosos.

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

Aluno: Mariana Vaz Pereira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Thailane Everton Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Neida Cristina Araújo Costa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: PROJETO DE NORMATIZAÇÃO DE IMÓVEL DENOMINADO COMO PRATEADO: ÁREAS DE USO COMUM

Docente orientador: Max Antonio Ramos Lucas

RESUMO
Falar sobre o mercado imobiliário prateado não pode ser isolado do conjunto das análises mercadológicas da atualidade. A tendência de mercados 
customizados não é um modismo, fruto de vontades efêmeras, mas é sim uma necessidade que a população requer para ter uma melhor qualidade de 
vida. Para entender melhor esse mercado específico, é necessário compreender as necessidades especiais requeridas e exigidas em imóveis para o 
público acima de 60 anos. Não seria somente um bom negócio, mas sim uma exigência da sociedade brasileira, prevendo o modelo de crescimento da 
população acima de 60 anos, que tende a crescer de forma significativa no futuro. Concluindo, o mercado imobiliário prateado é uma necessidade 
para o momento, mas é preciso ter regras claras de qualificação destes imóveis para negócios customizados com o público que requer este tipo de 
ambiente.  Será importante a denominação de imóveis prateado, como já é usado pelo mercado, isto porque palavra asilo remete um ambiente 
nocivo, marcado na história como ambientes segregados da sociedade. É justamente isso que os imóveis prateados desejam mudar. Podem ser 
somente denominações de vocabulário, mas existe um preconceito que marcou a vida dos asilos e que hoje não trazem boas lembranças. Assim, 
alterar a denominação pode ajudar a melhorar o ambiente dos imóveis intitulados de “prateados” e aumentar a autoestima dos usuários. Este projeto 
será desenvolvido em conjunto com a Faculdade de Estácio de Carapicuíba. O grupo do Centro Universitário Estácio de São Paulo ficará com as 
especificações de áreas internas, com normativas de recomendações de tipo de pisos, móveis, banheiros, escadas entre outros ambientes internos a 
moradia. A Faculdade de Carapicuíba fará projeto de áreas externas, como áreas de refeições coletivas, atendimentos médicos básicos, área de 
jardinagem, pontos de visitações, entre outros. Será um projeto multidisciplinar e composto de dois alunos do curso de arquitetura e dois alunos do 
curso de engenharia civil, onde estes alunos trarão suas habilidades profissionais e suas expertises de seus cursos. Dos engenheiros civis será exigido a 
competência em conhecimento de projetos construtivos e para os alunos da arquitetura será esperado o conhecimento em projetos de ambientes, 
moveis, revestimentos e visão espacial da moradia.

E-mail: Max.lucas@estacio.br

Aluno: Antonio Genilson Cruz Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adayas Santana Neves Curso do aluno: Engenharia da Computação Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título: UNIVERSO DAS TENDÊNCIAS MUNDIAIS: PÓS PANDEMIA E CONFLITOS INTERNACIONAIS

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, hoje os conflitos entre Rússia e Ucrânia ganham espaços para as discussões e caminhos da 
economia mundial. 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, afim 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, afim 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 de consumo. 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.

E-mail: melo.fernanda@estacio.br

Aluno: Edna Santos Da Costa De Souza Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabrielle Nascimento Do Carmo Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: SÍNDROME DE BURNOUT: RELAÇÃO COM A OCUPAÇÃO E PANDEMIA DE COVID-19

Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
A sobrecarga de trabalho, a falta de controle, a recompensa insuficiente e os conflitos de valores, são determinantes no surgimento de certas 
patologias. Nestes casos, as consequências negativas à saúde são resultado de situações muito prolongadas, intensas ou frequentes, ou de realidades 
nas quais os indivíduos não possuem recursos adequados de adaptação e resistência. Esse cenário, por si só nocivo, foi intensamente potencializado 
pela pandemia de COVID-19, que resultou em desafios sem precedentes, especialmente para o sistema de saúde em todo o mundo, assim como seus 
profissionais. Pensando nesta realidade, o presente estudo tem como objetivo geral descrever o cenário que contribui com o desencadeamento da 
Síndrome de Burnout em profissionais das áreas da saúde e educação. Mais especificamente o presente visa: (1) levantar instrumentos indicados para 
o seu diagnóstico, (2) apontar sua sintomatologia e consequências no cotidiano (efeitos), (3) discutir os fatores que favoreçam seu desenvolvimento, 
(4) levantar informações sobre seu tratamento e prevenção. Para tanto, será realizado um levantamento bibliográfico amplo em bases de dados 
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científicos (i.e. Portal de Periódicos da CAPES, Scielo, EBSCO e Google Acadêmico). As informações complicadas serão organizadas e sistematizadas de 
modo a responder as perguntas norteadoras do presente estudo. Assim, diversos parâmetros serão avaliados, tais como os 
instrumentos/questionários utilizados para a identificação da Síndrome de Burnout, os efeitos descritos em decorrência desta, os fatores internos e 
externos (associados ou não ao trabalho) que contribuem com o desenvolvimento da síndrome, assim como as estratégias para seu enfrentamento, 
em termos de tratamento e prevenção. A partir destas informações, será realizada uma comparação, tendo como base o cenário prévio e posterior à 
Pandemia de Covid-19 e as profissões consideradas. Nesse sentido, serão avaliadas as informações relativas à atuação do profissional da enfermagem, 
medicina, outras categorias associadas à saúde, assim como de professores de ensino superior.

Aluno: Jeovana Correia Pinheiro Almeida Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Karina Cristina Mendes De Oliveira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO DE ATLETAS DE RUGBY E A INFLUÊNCIA DAS CARGAS DE TREINO

Docente orientador: Heloísa Pereira Pancotto Ruy

RESUMO
A análise da quantidade e qualidade do sono podem trazer informações bastante úteis na preparação do desportista e para o desempenho nas 
competições. Pois além de ser responsável diretamente pela recuperação de energia gasta durante o período de vigília, o sono é fundamental para o 
desenvolvimento e manutenção das atividades metabólicas do organismo. Fatores como a carga/intensidade de treinamento físico podem influenciar 
o padrão e a qualidade do sono. O objetivo do estudo foi analisar a quantidade (horas de sono) e a qualidade do sono de jogadores de Rugby e 
relacionar com as cargas de treinamento físico durante um período de dois meses. A pesquisa será de carácter quantitativo e utilizará o método da 
aplicação de questionários (cronotipo, Escala de sonolência (Epworth), qualidade subjetiva de sono (Pittsburgh) diário do sono, mini questionário do 
sono (MQS) e a escala de percepção de esforço de BORG). Torna-se importante a pesquisa, uma vez que exerce grande influência no desempenho 
físico, na qualidade de vida e para uma melhor compreensão do assunto, além de proporcionar aos clubes, à comissão técnica e aos atletas, novos 
conhecimentos visando à obtenção de resultados positivos.

E-mail: heloisa.ppancotto@professores.estacio.br

Aluno: Alexandre Victor Figueiredo Alves Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: COMPORTAMENTOS DE CRIANÇAS E PRÉ-ADOLESCENTES HOMOSSEXUAIS E TRANSEXUAIS NO ENFRENTAMENTO DA SOCIEDADE

Docente orientador: Sonia Regina Prado Teixeira

RESUMO
A sexualidade e suas formas de expressão são produções humanas e, como tais, estão sujeitas a uma série de determinantes socioeconômicos. A 
infância e a adolescência são demarcadas pela construção de identidades e questões relativas ao gênero, porém a homossexualidade e a 
transexualidade infantil ainda são temas pouco estudados no Brasil. O presente estudo tem como objetivo, por meio de levantamento bibliográficos, 
trazer o tema à tona com a finalidade de: levantar e compreender quais as repercussões da revelação da orientação sexual, nas relações familiares de 
jovens adultos, homossexuais e transexuais, bem como identificar quais são os comportamentos de crianças e pré-adolescentes homossexuais e 
transexuais no enfrentamento da sociedade.

E-mail: sonia.prado@estacio.br

Aluno: Daniel Augusto Monteiro Da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A EROSÃO DOS REGIMES DEMOCRÁTICOS (CONSTITUTIONAL EROSION): UMA INTERSECÇÃO ENTRE DIREITO CONSTITUCIONAL E CIÊNCIA 
POLÍTICA

Docente orientador: Letícia Rocha Santos

RESUMO
O estudo sobre a democracia ao longo da história tem se alinhado à observação de como sua prática tem ocorrido em diversos Estados. 
Predominantemente, as democracias têm um caráter representativo, em que os cidadãos votam para eleger as pessoas que tomarão as decisões 
políticas para conduzir o país. Mas esse regime é sustentado por vários pilares, como a pluralidade político-ideológica, a limitação aos poderes dos 
governantes por meio de uma Constituição, a existência de instituições fortes e com suas atribuições bem definidas. A democracia, em si, é uma 
conquista relativamente recente e que é constantemente ameaçada. As diversas ditaduras implementadas na América Latina no final do século XX são 
exemplos disto. Entretanto, alguns autores têm voltado os olhos para outro fenômeno: a existência de ameaças mais sutis à democracia, sem o 
rompimento no status quo causado pelas ditaduras. A chamada “erosão democrática” é um fenômeno complexo, que se realiza por meio de várias 
ferramentas, como o constitucionalismo abusivo e as democracias iliberais, sendo estas classificações formuladas pela literatura especializada.  Este 
projeto tem como objeto o fenômeno da erosão democrática, a partir dos aportes teóricos do Direito Constitucional e da Ciência Política. Trata-se de 
um projeto alinhado com as mais recentes discussões das duas áreas, que se justifica pela sua atualidade e relevância, considerando que o estudo 
sobre a democracia é basilar para a compreensão da organização do Estado. Portanto, o objetivo geral da pesquisa é analisar o fenômeno da erosão 
constitucional na literatura especializada; os objetivos específicos são: (i) realizar uma revisão narrativa sobre o tema, identificando os principais 
autores e estudos originais; (ii) estudar e compreender os artigos originais escolhidos; (iii) analisar os principais critérios apontados pela literatura 
como indicadores da ocorrência da erosão democrática. A fim de concretizar tais objetivos, será adotado o método hipotético-dedutivo, com uma 
pesquisa de caráter eminentemente bibliográfico. Para os fins deste projeto, não será analisa a conjuntura política brasileira ou de quaisquer outros 
países, mas sim as elaborações teóricas que têm sido formuladas pelos autores em estudo. Inicialmente, será realizada uma análise exploratória, por 
meio de revisão narrativa de literatura. Esta primeira busca não será limitada temporalmente, já que possui caráter exploratório, para que os discentes 
(re)conheçam o que tem sido produzido sobre o tema. Depois desta primeira revisão, serão analisados os artigos originais, ou seja, os estudos que 
apresentam uma pergunta de pesquisa inédita ou que efetivamente cunham um novo termo dentro da referida área. Por fim, será realizada uma 
revisão narrativa sobre o tema, considerando os artigos publicados entre 2012 e 2022, escritos em português e em inglês.

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

Aluno: Maria Clara Rigo Alves Bispo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Flávio Afonso Góis Vasconcelos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título: ANÁLISE DE DEFLEXÕES EM TORRES TUBULARES EÓLICAS PARA AEROGERAÇÃO DE ENERGIA EM EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Docente orientador: Marcelo Vitor Oliveira Araujo

RESUMO
A energia eólica é uma importante fonte de energia renovável, sendo obtida pela ação constante dos ventos sobre as pás de um aerogerador. Ela vem 
sendo amplamente explorada no Brasil, havendo uma forte tendência a aumentar nas próximas décadas, especialmente quando se considera o 
potencial de geração de energia eólica do país. Normalmente, a energia eólica é explorada através de turbinas eólicas, as quais são geralmente 
projetadas para garantir a máxima eficiência possível. Já as torres representam uma parte fundamental do projeto de um aerogerador, uma vez que 
estabelece a posição da turbina, além de suportar as diferentes cargas atuantes sobre o conjunto, representando, aproximadamente, 30% do custo 
total do aerogerador. Geralmente, as torres são confeccionadas em materiais frequentemente empregados na construção civil, tais como concreto 
armado e aço, podendo ainda serem utilizados materiais compósitos. A geração local de energia tem se tornado uma tendência, sendo 
frequentemente instaladas placas fotovoltaicas para geração de energia solar em pequenas unidades comerciais, industriais ou residenciais. Sendo 
assim, encontra-se espaço, interesse e modalidades de financiamento adequadas para se explorar diferentes fontes de energias renováveis na geração 
local de energia em unidades de pequeno porte, incluindo a energia eólica. Este projeto de pesquisa pretende explorar diferentes métodos para o 
cálculo de deflexões em aerogeradores de pequeno porte, utilizando como estudo de caso o Skystream 3.7 da SouthWest WindPower, com intuito de 
viabilizar a confecção de torres tubulares para pequenos aerogeradores, além de explorar diferentes condições de layout para edificações. 
Comparações entre as técnicas teóricas para a solução da equação diferencial da linha elástica e o método das diferenças finitas poderão ser 
realizadas, demonstrando a eficiência da utilização de técnicas numéricas na solução de problemas de engenharia.

E-mail: marcelo.vitor.o.a@gmail.com

Aluno: Artur Oliveira Santos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Márcio Ricardo de Lima Filho Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título: FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: INVESTIGAÇÃO, TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS SOBRE AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL EM ARACAJU-SE

Docente orientador: Raiane Sodré de Araújo

RESUMO
A utilização de fontes de energias renováveis na construção civil é uma forte tendência global, isto graças aos inúmeros benefícios socioeconômicos e 
ambientais advindos a partir da adoção de práticas sustentáveis antes, durante e após as obras, que permitem promover um equilíbrio entre a 
preservação do meio ambiente e o bem-estar da população atual e futura. Entretanto, apesar das diversas vantagens relacionadas a construção 
sustentável, o panorama mundial da construção civil e mais especificamente em Aracaju-SE, mostra que ainda não temos um cenário tão sustentável e 
este ainda galga posições a passos lentos, por questões que incluem apoio financeiro do governo, falta de conhecimento, uma visão sustentável dos 
empreendedores locais e entre outras. Neste trabalho, pretendemos analisar por meio de uma pesquisa de campo exploratória e descritiva, como as 
construtoras localizadas na cidade de Aracaju-SE abordam a questão de sustentabilidade, as principais medidas, tendências adotadas, e a 

E-mail: raianefisica@gmail.com

ESTÁCIO SERGIPE



compreensão da falta de adesão de uma construção ecológica. Além disso, para obter um maior êxito dessa proposta, pretendemos ainda construir 
dois protótipos energéticos de baixos custo para uso doméstico, utilizando duas fontes de energia renovável, visando um maior engajamento dos 
alunos dos cursos de engenharias da Estácio Sergipe nas disciplinas práticas de física e sustentabilidade. Diante disso, o propósito desse trabalho é 
avaliar o papel das construtoras e a sua abrangência na aplicação das práticas e tecnologias sustentáveis, bem como a confecção de dois protótipos 
energéticos, sendo eles uma miniturbina eólica e telhas solares fotovoltaicas. Ademais, espera-se obter resultados satisfatórios para entender as 
principais dificuldades na implementação da construção sustentável em Aracaju-SE, bem como auxiliar os alunos na associação dos conhecimentos 
adquiridos ao longo dos cursos de engenharias.

Aluno: Gonçalo Batista Dias Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wendell Santos Marques Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maryston Cruz Silva Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Estética e Cosmética

Título: INTRADERMOTERAPIA COM PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) NO TRATAMENTO CAPILAR

Docente orientador: Raphaella Ingrid Santana Oliveira

RESUMO
Este projeto tem como objetivo avaliar a eficácia do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) de forma injetável, no tratamento capilar de pacientes que 
sofrem de queda de cabelo viabilizando a repercussão e consequência no tratamento. Além disso, destacar os benefícios do uso do PRP e 
comprovando que é uma alternativa eficiente de tratamento terapêutico, desencadeando o crescimento natural do cabelo, aumentando o suprimento 
de sangue para o folículo piloso e aumentando a espessura da haste capilar. O projeto prevê o acompanhamento de 20 pacientes com queda capilar, 
que receberão uma aplicação de PRP a cada 20 dias, totalizando um período de 60 dias e ainda serão selecionados alguns pacientes para associarem 
outras técnicas que ajudarem no processo. O orçamento prevê o custo de materiais utilizados e contará com discentes para acompanhar o projeto.

E-mail: raphaella.oliveira@estacio.br

Aluno: Anne Caroline Faria Morais Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Stephanny Lessa da Cunha Frosi Curso do aluno: Estética e Cosmética Situação: PIBIC/IES

Título: INTRADERMOTERAPIA COM PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) NO TRATAMENTO DE CICATRIZ DE ACNE ATRÓFICAS E HIPERTRÓFICAS

Docente orientador: Daniela De Jesus Ferreira Costa

RESUMO
Este projeto tem como objetivo avaliar a eficácia do plasma rico em plaquetas de forma injetável, no tratamento de cicatriz de acne grau 1, 2 e 3 dos 
tipos atróficas e hipertróficas. Destacando os benefícios do uso do PRP e comprovando que é uma alternativa eficiente de tratamento terapêutico, 
proporcionando uma regeneração tecidual nesta disfunção estética. O projeto prevê o acompanhamento de 20 pacientes com cicatrizes nos graus 
citados acima, que receberão uma aplicação de PRP a cada 20 dias, totalizando um período de 60 dias. Esperamos com o presente estudo, obter uma 
boa resposta ao tratamento de dos pacientes que apresentam cicatriz de acne atróficas e hipertróficas com aplicação do PRP nos locais onde 
apresentam as lesões cicatrizais. O orçamento prevê o custo de materiais utilizados e contará com discentes voluntários para acompanhar o projeto.

E-mail: danielajfcosta07@gmail.com

Aluno: Maria Edilene Oliveira Gois Curso do aluno: Estética e Cosmética Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Stephanie Sophia Rodrigues dos Santos Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: OS BENEFÍCIOS DA POSIÇÃO ORTOSTÁTICA EM CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I: ESTUDO DE CASO

Docente orientador: Lidiane Carine Lima Santos Barreto

RESUMO
Introdução: A atrofia muscular espinhal tipo1 é uma síndrome neuromuscular hereditária de caráter genético, caracterizada por uma degeneração 
progressiva dos neurônios motores localizados no corno anterior da medular. Causado por uma mutação do SMN1 conhecida também pelo nome de 
Werdnig-Hoffmann onde destaca alterações primária na medula espinhal, no músculo esquelético e complicações respiratórias terminais. A história 
natural da AME está mudando conforme os avanços científicos, com novas descobertas de medicações, diagnósticos clínicos mais rápidos e a entrada 
da síndrome no exame do teste do pezinho. A expectativa de vida nesses pacientes está cada vez maior. Justificativa: Este projeto de pesquisa justifica-
se pela escassez de achados na literatura sobre condutas fisioterapêutica para ganho motor, aumentando assim, a curva de sobrevivência em 
pacientes com AME tipo 1. Objetivo: Analisar os benefícios da posição ortostática em pacientes com atrofia muscular espinhal tipo1. Método: Trata-se 
de um estudo de caso envolvendo uma paciente do sexo feminino, com idade de 9 a 10 anos, diagnosticada com AME tipo1. Será utilizado um 
Protocolo de prancha ortostática. Na avaliação serão utilizados goniômetro, monitorização dos sinais vitais, uso da densitometria óssea e avaliação da 
escala de força muscular em membros inferiores. As intervenções acontecerão três vezes por semana com duração de uma hora, na casa do paciente 
onde é assistida por uma empresa HOME CARE e por uma equipe multidisciplinar. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio de Sergipe de acordo a Resolução n. 510/16, sob número de CAAE: 52667221.6.0000.8079 e parecer 
5.107.084. Resultados esperados: Espera-se que a posição ortostática traga benefícios como aumento da amplitude de movimento, melhora na 
densidade óssea, alongamento muscular, otimização da oxigenação e retorno venoso, evitando contraturas articulares, encurtamento muscular além 
de ajudar no alinhamento da coluna vertebral.

E-mail: lidiane.barreto@estacio.br

Aluno: Naira Carla Fontes Amaral Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: O PODCAST COMO FERRAMENTA DE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO NO CURSO DE NUTRIÇÃO

Docente orientador: José Valter Costa Oliveira

RESUMO
A presente proposta se justifica pela contribuição para a promoção de iniciação científica e o desenvolvimento de senso crítico do alunado envolvido 
na sua execução, bem como pelo estabelecimento de comunicação e socialização de informações promotoras de saúde ao público ouvinte definido. 
Pretende-se, com sua execução, disseminar informações sobre Educação Alimentar e Nutricional entre a comunidade acadêmica interna do Centro 
Universitário Estácio de Sergipe, para fins de atendimento à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O recurso educacional escolhido 
para atendimento dos objetivos desse projeto foi o podcast. Para a construção dos podcasts educacionais será realizada, a priori, uma revisão 
integrativa de literatura nas bases de dados (Scielo, Pubmed, Lilacs) para garantia da base teórica do projeto. Com base nesse compilado teórico (pré-
produção), serão definidos roteiros técnicos, divisão didática e adequação linguística das mensagens a serem emitidas, direção do roteiro durante a 
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gravação, edição, reuniões de equipe para construção, reflexão e avaliação dos episódios da série de podcasts.

Aluno: Queren Hapuque Ferreira Farias Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lílian Santos Guimarães Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Andreza Lima de Aragão Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: A PRÁTICA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COMO RESPOSTA À INTEGRAÇÃO, ADAPTAÇÃO, EVASÃO, REOPÇÃO E PLANEJAMENTO DE 
CARREIRA DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: José Luís Marques Gomes da Costa

RESUMO
Tipo de pesquisa: trata-se de uma pesquisa de levantamento com delineamento de pesquisa descritiva, que pretende coletar dados que permitam 
avaliar pensamentos, opiniões e crenças, de uma amostra probabilística de alunos de graduação em Psicologia de uma Universidade, quanto à 
pertinência da prática de Orientação Profissional (OP). Assim, procura-se dar resposta ao seguinte problema: como a OP influencia a tomada de 
decisão quanto à escolha do curso superior e, de que forma, uma opção errada é potenciadora da reopção e da evasão? O objetivo geral é investigar a 
relação existente entre a escolha acertada, a reopção, a evasão e a satisfação com o curso. Pretende-se, também, analisar o nível de conhecimento 
dos alunos quanto às práticas existentes na OP como auxiliadoras do processo de escolha, integração, adaptação e planejamento de carreira. Para o 
efeito, será definida a hipótese: observa-se a existência de relação positiva entre a insatisfação com o curso, a reopção e a evasão. O estudo justifica-
se pela pertinência de avaliar empiricamente de como a falta de práticas de OP, de candidatos ao ensino superior, assim como a sua inexistência 
durante as várias etapas da graduação, pode prejudicar de forma significativa o desempenho e a motivação dos estudantes que frequentam o ensino 
superior. É esperado que os resultados evidenciem uma correlação forte entre a falta de orientabilidade, a reopção, a evasão e a satisfação como o 
curso, confirmando-se assim a hipótese.

E-mail: luiscosta20@gmail.com

Aluno: Vitória dos Santos Barbosa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ziareth Michell Campo Valbuena Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Mairla dos Santos Matos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Mayne dos Santos Anjos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AUTOMEDICAÇÃO E SAÚDE MENTAL DE ADULTOS JOVENS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Docente orientador: Lúcia Robertta Matos Silva dos Santos

RESUMO
A pandemia afeta a todos de diversas formas, desde a maneira como vivem, até a saúde propriamente dita. A automedicação e saúde mental de 
adultos jovens durante a pandemia da COVID-19 é um tema que ainda está sendo investigado, porém ainda com poucos dados disponíveis na 
literatura. Objetivo geral: Avaliar a automedicação e saúde mental entre adultos de 18 a 35 anos durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. Método: 
Trata-se de um estudo transversal envolvendo adultos jovens entre a faixa etária de 18 e 35 anos, que residiam no Brasil durante o período de 
pandemia da COVID-19, conduzido através de questionários online, disponibilizados pelas redes sociais. Os participantes serão questionados sobre 
automedicação para sintomas da COVID-19 e sobre o uso de ansiolíticos e antidepressivos. Além disso, a saúde mental será avaliada através da Escala 
de Depressão, Ansiedade e Estresse-21 (DASS- 21). Resultados esperados: Acredita-se que a amostra será composta na sua maior parte por indivíduos 
do sexo feminino, com idade entre 20-25 anos e solteiras. A automedicação para sintomas da COVID-19 durante a pandemia é feita por 34,2% dos 
participantes, sendo maior no sexo feminino, em pessoas entre 20-35 anos, solteiras, nos participantes que apresentarem sintomas de gripes e/ou 
resfriados, e que apresentaram maior sintoma de dor de cabeça. O consumo de algum antidepressivo e/ou ansiolítico durante a pandemia será 
realizado por 7% dos participantes, sendo maior entre o sexo feminino sendo mais evidente na faixa etária de 20 a 35 anos de idade. O medicamento 
mais usado para automedicação para sintomas da COVID-19 é a dipirona, enquanto o principal medicamento para depressão e ansiedade será a 
fluoxetina (ISRS) e o diazepam (benzodiazepínico), respectivamente. Há um aumento no consumo de antidepressivos e ansiolíticos durante a 
pandemia. A prevalência de sintomas severos de ansiedade, depressão e estresse na amostra é de 10%. O consumo de antidepressivos e ansiolíticos 
será maior nos participantes que apresentarem maiores sintomas ansiosos, depressivos e estresse.

E-mail: psi.luciarobertta@gmail.com

Aluno: Maria Francinete Pereira de Almeida Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Isabela Rocha De Miranda Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBITI/IES
Aluno: Francielly Santos Gomes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBITI/IES
Aluno: Maria Pietra de Lima Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBITI/IES

Título: CORPOS E SOFTWARES: PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES NA SOCIEDADE DE CONTROLE 

Docente orientador: Leonardo Leite de Andrade

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem por objetivo estudar e acompanhar transformações ocorridas em nossa contemporaneidade por meio da 
presença e do uso contínuo de tecnologias de “softwares”. O entendimento filosófico da técnica nos faz acreditar que o sujeito humano é amplamente 
atravessado por seus fluxos, em toda a história humana. No entanto, percebemos que nas últimas três décadas a presença das tecnologias digitais tem 
mudado consideravelmente as formas de produção de subjetividades, implicando diretamente na forma com que nos relacionamos com os corpos, 
com a alteridade e com a própria experiência. Busca-se compreender um aspecto específico desta transformação tecnológica através de dois 
conceitos: Big Data e Machine Learning (em tradução livre seria, respectivamente: grande banco de dados e aprendizado de máquina), a sua utilização 
na captura de dados humanos e a “devolução” através de propagandas, aplicativos e outros. O acúmulo de informações acerca da vida e dos hábitos 
não é recente na história do ocidente, mas pela primeira vez na história temos tamanho acúmulo de informações e dados acerca dos sujeitos, uma vez 
que, ao nos relacionarmos com estas máquinas estamos continuamente alimentando bancos de dados por meio de nossas preferências, desejos, 
interesses entre outros. Há uma performance de um grande jogo de inputs e outputs do qual se alimenta este meio digital. A hipótese levantada neste 
projeto é que há produção de corpos e subjetividades neste processo, enquanto há também uma reorganização dos fluxos de desejo, isto é, na 
medida em que se aumenta um grande número e acúmulo de dados e esses dados são devolvidos para nós por meio de capturas do desejo em 
propagandas, serviços personalizados, bolhas de entretenimento e outros, isto se aproximam teoricamente com as proposições de Jacques Lacan 
sobre o Discurso do Capitalista e Gilles Deleuze em Sociedade do Controle, sendo duas importantes referências para este projeto. Por meio do estudo 
bibliográfico e genealógico pretende-se destacar as “máquinas” de ver e falar de nossa contemporaneidade e a produção de subjetividades implicado 
neste processo onde o sujeito é e torna-se um produto, onde esta sociedade informacional-cibernética tudo endereça a este sujeito, produzindo-o. O 
estudo bibliográfico irá dar subsídios para a nossa discussão teórica, como também a apresentação de conceitos e teorias para os estudantes de 
iniciação científica, os aspectos genealógicos de inspiração foucaultiana irá endereçar as nossas discussões e buscas teóricas numa ética que 
acompanha os movimentos da própria pesquisa e dos dados analisados, o entendimento genealógico busca as máquinas de ver e falar de uma 
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determinada sociedade, podendo servir-se da própria experiência nos softwares e agenciamentos nesta sociedade informacional-cibernética.

Aluno: Nathália Alvina Mota Lima Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vitória Tauane Andrade Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bianca Maria Pereira de Melo Lemos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Letícia Andrade Cruz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: FATORES PSICOLÓGICOS ASSOCIADOS AO ESTRESSE DE DOCENTES

Docente orientador: Luana Cristina Silva Santos

RESUMO
Atualmente, o contexto de ensino pode ser caracterizado por condições cada vez mais negativas, como a insatisfação e o absenteísmo por exemplo, 
que culminam na prevalência crescente do estresse. O burnout é considerado um fenômeno psicossocial que ocorre como resposta crônica a 
estressores advindos da situação laboral, uma vez que o ambiente de trabalho e sua organização podem ser responsáveis pelo sofrimento e desgaste 
que acometem os trabalhadores. Em suma, a docência é uma profissão com características peculiares que podem predispor o indivíduo ao estresse e 
culminar no esgotamento. Tal esgotamento implica na qualidade do trabalho, que por sua vez afeta uma ampla gama de pessoas, tendo 
consequências biopsicossociais não só para o indivíduo exposto ao fenômeno, mas também para suas redes proximais pessoal e profissional. A 
despeito da presença marcante de variáveis psicológicas associadas ao aparecimento de estresse crônico e burnout em docentes, acredita-se que a 
partir do mapeamento de tais variáveis é possível a construção de intervenções específicas relacionadas aos aspectos psicológicos que potencializam 
ou predispõem o indivíduo ao estresse crônico, que pode culminar no burnout. Assim, o presente estudo objetivará investigar aspectos psicológicos 
relacionados ao estresse em professores. Para tanto, serão realizados IV estudos: Diante do exposto, o presente estudo objetivará investigar fatores 
psicológicos associados ao estresse em docentes. Para tanto, será dividido em quatro estudos: I) Estresse em docentes: Revisão sistemática da 
literatura; II) Estresse e docência: Estudo exploratório descritivo; III) Fatores psicológicos associados ao estresse docente; IV) Relações entre emoções 
e estresse docente. Assim, ao entender a prevalência e fatores associados ao estresse em docentes, será fomentada a criação de intervenções 
específicas em saúde mental de professores com vistas à prevenção do burnout e seus desfechos.

E-mail: luana.cristina@estacio.br

Aluno: Marília Cabral Linhares Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Flávia Lins de Amorim Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bruna Luana Chagas da Cruz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBITI/Voluntário
Aluno: Maria Emilia Dantas Dias de Aquino Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBITI/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS EM ÂMBITO HOSPITALAR.

Docente orientador: Brenda Kelly da Silva Monte

RESUMO
Justificativa: A literatura mostra que pacientes detentores de feridas crônicas estão mais suscetíveis a uma piora na qualidade de vida. Essa 
problemática se agrava devido às dores intensas, dificuldades de locomoção, déficit no autocuidado e perda de autonomia. Essa situação traz 
consequências para o indivíduo desenvolver suas atividades instrumentais de vida diária, diante disso, o estudo é relevante, pois visa avaliar a QV dos 
indivíduos com lesões crônicas, objetivando a promoção de saúde. Desta forma, essa pesquisa poderá trazer contribuições científicas no intuito de 
realizar uma análise sobre os pacientes hospitalizados com feridas crônicas. O estudo em questão propõe-se em fazer um levantamento, favorecendo 
futuros estudos de intervenção para que haja uma melhora na QV dos pacientes acometidos por estas lesões. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida de 
pacientes hospitalizados com feridas crônicas, realizar sua caracterização socioeconômica, caracterizar as lesões crônicas e correlacionar com a 
qualidade de vida dos pacientes. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico, transversal com abordagem quantitativa. Será desenvolvido em um 
hospital de referência de urgência e emergência da capital da região nordeste. A população do estudo será constituída de pacientes internados no 
referido hospital. A amostragem será por conveniência. Serão incluídos os pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, que tenham uma ou mais 
feridas crônicas (> 3 meses) que atingirem escore maior ou igual a 7 no Questionário de Avaliação Mental, tendo em vista avaliar a capacidade do 
indivíduo de responder as perguntas em relação ao seu estado de saúde atual. Serão excluídos pacientes com incapacidade de compreensão e 
comunicação verbal efetiva e pacientes com lesões agudas (oriundas de queimaduras, lesões traumáticas ou neoplásicas). Os dados obtidos serão 
transcritos utilizando-se planilhas do aplicativo Microsoft Excel. Uma vez corrigidos os erros, os dados foram exportados e analisados no software 
estatístico SPSS. Para a análise estatística inferencial, será considerado intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 5%. A pesquisa seguirá 
o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que valida diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos. Os pacientes serão convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participar da 
pesquisa.
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Aluno: Antonielson Nascimento Carneiro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thayná Rodrigues Lopes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Antonia Jessica de Oliveira Fontenele Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vitória da Costa Castro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DO ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA DA COVID-19.

Docente orientador: Girlene Ribeiro da Costa

RESUMO
Os estudos evidenciam uma alta prevalência de sintomas graves de estresse, ansiedade e depressão entre os profissionais de enfermagem que 
atuam/atuaram nos serviços de média e alta complexidade durante a pandemia de COVID-19. Assim, o presente estudo justifica sua relevância em 
pesquisar os fatores de riscos que desencadeiam estresse, ansiedade, depressão e além das alterações de saúde e ocupacional dos profissionais da 
enfermagem, especialmente em face a pandemia da COVID-19. Tem como objetivos analisar os níveis de estresse, ansiedade e depressão em 
profissionais de enfermagem na Urgência e Emergência no contexto da pandemia da Covid-19, caracterizar o perfil sócio demográfica e ocupacional 
dos profissionais de enfermagem na urgência e emergência, identificar os níveis de estresse, ansiedade e depressão profissionais de enfermagem na 
urgência e emergência, identificar as alterações de saúde na comunidade investigada e analisar descritivamente os itens da Escala de depressão, 
ansiedade e estresse (DASS-21). Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, exploratória e transversal, com abordagem quantitativa. A população 
investigada, serão profissionais de enfermagem que atuam nos setores de urgência e emergência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 
localizadas na cidade de Teresina-PI. Os profissionais serão selecionados por amostragem não-probabilística do tipo intencional e consecutiva formada 
por aqueles que atenderem aos critérios de inclusão do estudo. Para avaliar os sintomas de ansiedade, depressão e estresse nesses trabalhadores, 
será utilizada a versão brasileira da escala Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) e os questionários sociodemográfico e de condições de trabalho 
e saúde. Os dados serão coletados e compilados em planilhas do Microsoft ® Excel 2010 e, posteriormente, processados e analisados pelo Statistical 
Package for the Social Sciencies (SPSS) version 23.0. A pesquisa seguirá as regulamentações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
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Aluno: Maria Rita Freire de Sousa Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabelly do Nascimento Borges Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DO PRÉ-NATAL REALIZADO PELO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM UMA CAPITAL DO NORDESTE.

Docente orientador: Marcelo de Moura Carvalho

RESUMO
O pré-natal é considerado, pelo Ministério da Saúde (MS), um período anterior ao nascimento da criança, em que um conjunto de ações é aplicado à 
saúde individual e coletiva das mulheres grávidas, que nesse período devem ser acompanhadas de forma que lhes seja possível, quando necessário, 
realizar exames clínico-laboratoriais, receber orientação e tomar medicação profilática e/ou vacinas. Sendo assim um fato importante que se ressalta é 
o estímulo à participação da (o) enfermeira (o) nas ações de saúde da mulher, especialmente na assistência pré-natal (Duarte, Almeida; 2019). O 
estudo do tema se justifica para o entendimento e conhecimento sobre o assunto em questão, pois considerando a prevalência de gestações com 
complicações advindas, em sua maior parte, de uma assistência de pré-natal precária, em número de consulta ou mesmo decorrente da má qualidade 
desta assistência prestada. Desta forma, o conhecimento da atuação do enfermeiro via indicadores pode orientar estratégias para melhorar esta 
prestação de serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O presente trabalho tem como objetivo geral: avaliar os Indicadores do pré-natal 
realizado por Enfermeiros em uma capital do Nordeste; e objetivos específicos: Caracterizar os Enfermeiros que realizam o pré-natal em uma capital 
do Nordeste; Descrever os indicadores produzidos por Enfermeiros durante a consulta do pré-natal; Avaliar o impacto dos indicadores do pré-natal 
realizados por Enfermeiros. Trata-se de uma pesquisa transversal, retrospectiva, descritiva de cunho exploratória e abordagem quantitativa, 
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desenvolvida a partir de dados secundários, publicados no banco de dados da própria Fundação Municipal de Saúde (FMS), vinculados ao Ministério 
da Saúde através do DATASUS que é o setor responsável pela confecção dos dados, esta autarquia é responsável pelo setor saúde da cidade de 
Teresina, que possui caráter público, o que dispensa a necessidade de envio desta pesquisa para um comitê de ética em pesquisa, sobre os indicadores 
relativos à relação do pré-natal pelo Enfermeiro em uma capital do estado da região Nordeste brasileira com abordagem quantitativa. Os dados serão 
coletados a partir dos bancos de dados referidos dados serão coletados com o auxílio de um instrumento de coleta de dados previamente elaborado 
pelos autores. A análise dos dados se dará com aplicação de estatísticas simples (digitados no programa Excel 2010), como porcentagem, média e 
mediana.

Aluno: Maria Clara de Carvalho Saraiva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciano Sousa Veloso Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marília Natache de Oliveira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Conceição de Maria Alves Pereira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO RELACIONADA A DISPOSITIVO MÉDICO EM PACIENTES NA UTI.

Docente orientador: Brenda Kelly da Silva Monte

RESUMO
Justificativa: Um estudo publicado na revista Brazilian Journal of Enterostomal Therapy aponta que 52,6% dos pacientes de UTI desenvolveram LPRDM 
principalmente adulto do sexo masculino. Diante desse problema é notório a importância cientifica do incentivo de pesquisas dessa temática para a 
descoberta de meios que reduzam danos tissulares e seus agravos (CAVALCANTI, 2022). Ademais, é de suma importância para os bolsistas 
desenvolverem essa pesquisa na área da saúde de caráter exploratório descritivo, para obter dados e continuar o trabalho por meio do embasamento 
coletado. Com a presente pesquisa, os discentes podem desenvolver técnicas de orientação para os profissionais de enfermagem para fornecerem um 
cuidado preventivo e terapêutico suficiente para a demanda necessária. Objetivo: Avaliar a incidência de casos de lesão por pressão relacionada a 
dispositivos médicos em pacientes internados em uma UTI. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico, transversal com abordagem quantitativa. 
Será desenvolvido em um hospital privado em Teresina-PI. O hospital é considerado referência no atendimento a pacientes com necessidades de 
terapia intensiva. Será realizado entre setembro e dezembro de 2022. Para o levantamento de dados da pesquisa de campo, ela será dividida em três 
etapas. A primeira etapa consistirá de Assinatura do termo de consentimento do paciente, caso o paciente encontrar-se inconsciente, a Assinatura do 
responsável do mesmo; Na segunda etapa, será realizado a análise dos prontuários a respeito da evolução do paciente e demais informações 
relevantes para a pesquisa; Ademais, a última etapa consistirá no exame físico, tendo o olhar voltado para a inspeção e avaliação da pele do paciente.
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Aluno: Lauana de Oliveira Lopes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Leticia Ferreira Haidar Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luis Felipe Macedo de Sousa Soares Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samyla do Nascimento Leite Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: EXERCÍCIOS PERINEAIS PARA TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES ADULTAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Docente orientador: Priscyla Maria Vieira Mendes

RESUMO
Justificativa: A Incontinência urinária (IU), definida como perda involuntária de urina, é uma condição crônica de saúde com situação debilitante e 
angustiante com implicações higiênicas, social e psicológica que afeta até 69,0% da população feminina. Além disso, exige altos custos de tratamento, 
proporcionando elevadas taxas de licença médica e impactos negativos a qualidade de vida da mulher. A fisioterapia destaca-se como principal 
ferramenta de tratamento conservador, utilizando destes equipamentos de eletroestimulação até exercícios terapêuticos. Porém, na literatura há 
pouco embasamento teórico relacionado aos protocolos de exercício terapêuticos indicados para esta situação. Objetivo: analisar os protocolos de 
exercícios perineais utilizados no tratamento da incontinência urinária em mulheres. Metodologia: O presente estudo caracteriza-se como uma 
revisão sistemática da literatura, onde serão levantados artigos nas bases de dados eletrônicas da PubMed e periódicos CAPES. Os termos de pesquisa 
serão: “urinary incontinence” AND “Perineum” AND “Exercise Therapy”. Como critérios de inclusão, serão considerados os seguintes preceitos: (1) 
artigos científicos completos publicados nos últimos 10 anos; (2) artigos publicados no formato de ensaio clínico e (3) artigos que apresentam 
protocolos de exercícios perineais no tratamento da IU em mulheres. Já como critério de exclusão serão adotados os seguintes preceitos: (1) artigos 
repetidos e (2) que mencionam outras formas de tratamento para IU. Após a seleção dos artigos, eles terão sua metodologia avaliada e quantificada 
por meio da aplicação da Escala PeDro. Os dados dos estudos serão analisados pelas participantes da pesquisa e, após aplicação dos critérios, será 
produzido o fichamento de cada artigo e, em seguida, serão tabulados em uma tabela pré-estabelecida os quais compreendem os seguintes itens: 
autor/ano, revista publicada, objetivo, amostra, protocolo metodológico, instrumentos, resultados e pontuação na escala PeDro. Resultados 
esperados: Através do presente estudo espera-se caracterizar os protocolos de exercícios perineais como forma de tratamento para incontinência 
urinaria, comprovando sua eficácia na melhora do quadro e na qualidade de vida das mulheres com IU. Espera-se também divulgar os resultados do 
presente projeto em ferramentas eletrônicas científicas.
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Aluno: Luana Sales de Araújo Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Stefani Nobre da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: IMPACTO DA TUBERCULOSE NA QUALIDADE DE VIDA.

Docente orientador: Jussara Ribeiro Chaves

RESUMO
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), descoberta em 1882 
pelo patologista Robert Koch, a qual tem como principal órgão afetado os pulmões, porém, também pode atingir outros órgãos do sistema, sendo 
transmitida pelo ar, fala, espirro ou tosse. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os casos de TB são considerados como emergência mundial 
(BRASIL, 2011; HECK, COSTA e NUNES, 2013), sendo uma das infeções mais mortais do mundo. Levando em consideração somente o continente 
americano, foi estimado no ano de 2020 cerca de 70 mortes de 800 adoecimentos todos os dias (Organização Pan-Americana de Saúde, 2022). A 
cidade de Teresina, assim como em seu Estado e o Brasil, ainda é uma área onde se registra muitos casos da doença. Segundo os dados apresentados 
pela Prefeitura da cidade, o ano de 2021 apresentou um coeficiente de incidência de 30,1 casos de tuberculose por 100 mil habitantes, número este 
menor que a média nacional, de 32 casos a cada 100 mil habitantes (Prefeitura Municipal de Teresina, 2022). Atualmente, existe a possibilidade de 
subnotificação dos dados da TB nos anos de 2020 a 2022 devido ao recesso dos diagnósticos causados pela pandemia do novo Corona Vírus. Desta 
forma, justifica-se o presente estudo pela necessidade de atualização dos dados referente à notificação da doença, à qualidade de vida e à recolocação 
na sociedade de pacientes durante e após seu tratamento, com ênfase na cidade de Teresina-PI. O intuito deste estudo é atualizar os dados de casos 
de tuberculose, incluir o período de recesso pelo impacto da pandemia de COVID-19 nos dados de TB e analisar como se segue o tratamento e 
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qualidade de vida dos infectados. As diretrizes desta pesquisa se desenvolveu sendo uma revisão de literatura do tipo narrativa, utilizando dados de 
artigos das principais plataformas acadêmicas digitais e órgãos governamentais.

Aluno: Maria Eduarda Pereira da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lilian Vitória Silva Bacelar Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ilanara Vieira Araújo Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Gabriel de Sousa Borges Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO E DA GESTÃO DE DESEMPENHO DO BANCO DE LEITE HUMANO DE TERESINA-PI

Docente orientador: Amanda Cristine Ferreira dos Santos

RESUMO
A avaliação de desempenho permite otimizar a qualidade de serviço que é prestado, a fim de verificar todas as atividades que envolvem o processo. 
Diagnosticar e acompanhar as etapas de um processamento permite identificar inadequações na rotina do serviço. O Banco de Leite Humano tem 
como objetivo a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, além da coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite 
humano pasteurizado para bebês prematuros, de baixo peso ou hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. Objetivo: Avaliar o 
funcionamento do Banco de Leite Humano de Teresina-PI, conforme a RDC 171/2006, Manual de Funcionamento de BLH da ANVISA e Normas 
Técnicas da Rede BLH; e a gestão de desempenho dos colaboradores do BLH pelo Método da Escala Gráfica. Metodologia: Trata-se de uma avaliação 
normativa a ser realizada em campo, de caráter descritivo-exploratório, com corte transversal e abordagem quantitativa e qualitativa. O presente 
estudo será realizado em um banco de leite de uma maternidade de referência na cidade de Teresina, Piauí. Será realizado com os funcionários no 
período de janeiro a abril de 2023, baseada na pesquisa de Vieczorek, (2010), por meio de checklist elaborado de acordo com a RDC 171/2006 
(BRASIL, 2006), o Manual sobre Banco de Leite Humano (BRASIL, 2008) e as Normas Técnicas da Rede BLH como também o Formulário de avaliação de 
desempenho, adaptado de Muniz, (2016). Justificativa: Será possível ter uma visão abrangente sobre os sistemas e processos de trabalho atual do 
Banco de Leite Humano (BLH), além de  melhorar a qualidade dos seus serviços e garantir a segurança e qualidade do leite humano  a instituição se 
beneficiará com as informações sobre o desempenho de seus servidores, podendo assim  melhorar o desempenho organizacional, através de 
estratégias que abordem a melhoria  do desempenho individual e grupal dos servidores, juntamente com a Gestão de Pessoas do Hospital.
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Aluno: Francisco Vinicius Teles Rocha Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ellen Cinthya Lima Morais Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elisa Cristina Castro Moreira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INFLUÊNCIA DAS INTERVENÇÕES DIETÉTICAS NA MICROBIOTA INTESTINAL NOS DISTÚRBIOS DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE: REVISÃO 
INTEGRATIVA.

Docente orientador: Andrea Nunes Mendes de Brito

RESUMO
A ansiedade e a depressão estão classificadas entre as 10 principais causas da carga global de doenças. A compreensão desses distúrbios e a 
capacidade de tratá-los com eficácia ainda é limitado. Entretanto, sugere-se a comunicação compartilhada entre os centros emocionais do cérebro e 
os órgãos viscerais do intestino e há necessidade de compreender os mecanismos envolvidos na complexa interação entre a dieta e o microbioma 
intestinal e seu impacto na ansiedade/depressão. OBJETIVO: Verificar a influência das intervenções nutricionais na microbiota intestinal nos distúrbios 
de depressão e ansiedade. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa que será realizada nas bases de dados MedLine, Embase e PubMed no 
período de outubro a dezembro utilizando os descritores “Microbiota intestinal”; “Eixo intestino-cérebro”, “Dieta”, “Nutrição”, “Depressão”, 
“Ansiedade”. Os critérios de elegibilidade adotados serão ensaios clínicos, estudos observacionais de coorte, caso-controle e estudos transversais 
disponíveis na íntegra referentes a temática, publicados nos últimos dez 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 influência das intervenções nutricionais na microbiota 
intestinal nos distúrbios de depressão e ansiedade, 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 da população.
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Aluno: Gabriele Oliveira Costa Dourado Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elizangela Alves Nogueira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Hellen Dayanne Silveira de Araujo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Yasmin de Sousa Duarte Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA SÍNDROME DE TOURETTE MEDIANTE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Docente orientador: Luciene Libânio Pinheiro Martins

RESUMO
Em suma temos por interesse investigar as influências da Síndrome de Tourette no processo de ensino-aprendizagem nas escolas do ensino médio da 
região sudeste de Teresina-PI, visto que nos últimos tempos se teve uma maior visibilidade acerca desta síndrome que é considerada algo 
relativamente novo e, portanto, algo pouco investigado. O método de investigação usado nessa pesquisa é o quase experimental, no qual se utiliza de 
seus próprios conceitos teóricos básicos, observando as diferentes variáveis entre os participantes envolvidos nessa pesquisa.
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Aluno: Raimundo da Paz Sobrinho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariana Araújo da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lívia Soares da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Cleide dos Santos Gonçalves Bastos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: AS INTERFACES DA CONSTRUÇÃO, GRANDES EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA URBANA NO ÂMBITO DOS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS FRENTE ÀS TECNOLOGIAS MAIS SUSTENTÁVEIS

Docente orientador: DIEGO RODRIGUES BONIFÁCIO 

RESUMO
A expansão urbana, sem controle e planejamento, resulta em construções em áreas de risco e consequentemente gera aumento de atingidos em 
casos de eventos extremos. Além disso, mesmo os empreendimentos cujo planejamento está presente, podem provocar impactos socioambientais 
irreparáveis e, por vezes, incompensáveis. Dessa forma, potencializar estudos e pesquisas científicas neste âmbito, com uma perspectiva de 
tecnologias mais sustentáveis, é fundamental para a formação do acadêmico de engenharia civil. A iniciação científica promove a busca de soluções 
para problemas em diferentes áreas do conhecimento, por isso este projeto de pesquisa inserido no Programa de Iniciação Científica da Faculdade 
Estácio Unijipa em Ji-Paraná/RO tem como objetivo promover a iniciação científica de alunos de Engenharia Civil por meio de elaboração de pesquisas 
acadêmicas, cujos produtos finais serão publicações em formato de artigo científico, ao que tange às interfaces da construção, grandes 
empreendimentos e infraestrutura urbana no âmbito dos impactos socioambientais em uma perspectiva de tecnologias mais sustentáveis. Em função 
da importância da área de ciências ambientais, pautada na perspectiva do desenvolvimento sustentável, sugere-se a promoção de ações que 
estimulem a execução de mais projetos nesta área. O projeto será desenvolvido pelo grupo de pesquisa no município de Ji-Paraná/RO, no entanto terá 
abrangência regional, englobando os municípios circunvizinhos por meio da inserção de pesquisadores de diferentes cidades da região central de 
Rondônia. Como resultados espera-se contribuir para a formação acadêmica e científica dos alunos envolvidos, bem como, potencializar o 
compartilhamento de informações de forma a promover a iniciação científica a partir da publicação de artigos científicos em revista da instituição, 
bem como, em revistas de caráter nacional. Por fim, cabe destacar que o engenheiro civil deve atual não apenas na mera construção civil, de grandes 
empreendimentos e de infraestrutura urbana, mas também atuar na mitigação dos problemas ambientais, na prevenção dos riscos socioambientais, 
atuando como agende multiplicador deste conhecimento nas suas áreas de atuação.

E-mail: diego.bonifacio@estacio.br

Aluno: Ane Karolyne Macedo Nascimento Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thalita Mendonça Luz Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES
Aluno: Allan Carlos Teles de Matos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Matheus Henrique Otenio Fongaro Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: RELÓGIO BIOLÓGICO DO CORPO HUMANO DE PLANTAS MEDICINAIS

Docente orientador: ELY EDUARDO SARANZ CAMARGO 

RESUMO
As plantas medicinais são utilizadas pelo homem desde tempos remotos, seu uso se deve ao conhecimento popular repassado pelos antepassados. 
Atualmente as plantas medicinais são utilizadas, na maioria das vezes, de forma irracional, sem identificação correta e pouco conhecimento de suas 
propriedades farmacológicas. Dessa forma, esse projeto baseia-se em promover a educação em saúde, envolvendo o uso racional das plantas 
medicinais, proporcionando o conhecimento da localização e do funcionamento dos órgãos do corpo humano, oportunizando uma reflexão sobre os 
hábitos de vida, as escolhas comportamentais e os cuidados básicos de saúde, utilizando as plantas medicinais com segurança. O envolvimento de 
aluno do curso de farmácia, contribuirá com sua formação, atendendo a determinação da portaria 1 de 2002 do CNE para atendimento as demandas 
das Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, ambas publicadas 
em 2006 pelo Ministério da Saúde. A importância de se estudar o conhecimento e     uso tradicional das plantas medicinais pode ter três implicações 
distintas. a) resgatar o patrimônio cultural tradicional, assegurando a sobrevivência e perpetuação do mesmo; b) otimizar os usos populares correntes, 
desenvolvendo preparados terapêuticos (remédios caseiros) de baixo custo; c) organizar os conhecimentos tradicionais de maneira a utilizá-los em 
processos de desenvolvimento tecnológico. O cronograma de desenvolvimento do projeto baseia-se na pesquisa de Plantas Medicinais, nativas na 
região de Ji-paraná- RO ou da região Norte do país, as quais, por conhecimento popular ou evidências clínicas, são utilizadas para órgãos do corpo 
humano, como: Pulmão, Coração, Fígado, Intestino, Rins, Estômago, entre outros, que compõem o relógio biológico.

E-mail: drelycamargo@gmail.com

Aluno: Olívia Freitag Vieira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ALCOÓLICOS ANÔNIMOS E O AJUSTAMENTO PSÍQUICO NOS PROCESSOS DE GRUPOS

Docente orientador: ROMÉRIO RAMALHO VIAL 

RESUMO
Este projeto busca compreender a importância da irmandade de alcoólicos anônimos, na recuperação do alcoolismo e na busca da identidade do eu. A 
irmandade tem como base os doze passos de alcoólicos anônimos que representam princípios espirituais e motivacionais em sua essência, que na 
maioria das vezes, quando aplicados e praticados são capazes de modificar a vida do doente alcoólico, devolvendo-o a sobriedade, a autoestima, a 
confiança, a família. Em casos extremos, o alcoolismo pode levar a morte, seja pela própria ação do álcool no organismo, por acidentes violentos 
causados pela embriagues, comportamentos agressivos ou pela violência extrema encorajada pela ação da substância psicoativa. O alcoolismo leva o 
adicto, sua família e amigos a sofrimentos psicológicos e físicos, causados pelo uso abusivo do álcool. O fato de perceber o comprometimento de um 
membro de A.A. para que o seu processo de recuperação possa ser eficaz, e assim se fazer parte do coletivo, levou ao interesse em aprofundar os 
conhecimentos sobre o consumo abusivo do álcool e seus fatores associados com os aspectos psicológicos que envolvem a importância do 
reconhecimento do indivíduo enquanto ser, e de que maneira absorvem-se os doze passos e  trabalham esse instrumento na motivação para o 
enfrentamento ao seu uso, assim recebendo apoio do grupo de AA e de suas famílias. Este estudo objetiva investigar o objeto dos doze passos de 
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Alcoólicos Anônimos e sua influência da integração grupal. Realizar-se-á a revisão de literatura a partir de um método dialético tendo como lente 
orientadora a pesquisa bibliográfica. Utilizar-se-á de obras da própria Irmandade de A.A., de escritos Freudianos, tais como Psicologia das Massas e 
Análise do Eu, e plataformas digitais de fonte de dados tais como SCIELO e PEPSIC. O doente alcoólico, quando recuperado, através da fala dos seus 
problemas e vivencias relacionados com a bebida, ele pode descrever como está no presente momento de sobriedade e contar como o A.A. o acolheu 
em seu alcoolismo, e assim contagiando mais pessoas alcoólatras que se identificam com depoimentos, motivando-as para ingressarem no AA.

Aluno: Leonardo V. Quadros de Queiroz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: NEOCIÊNCIA E AUTISMO: UM ESTUDO SISTEMÁTICO SOBRE O TEA

Docente orientador: ROMÉRIO RAMALHO VIAL 

RESUMO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) segundo o Manual de Diagnostico de doenças Mentais (DSM-5) é classificado como transtorno do 
Neurodesenvolvimento, demostrando déficit nas dimensões sócios comunicativos e comportamentais, pode ser classificado de nível leve a severo.  
Apresentando comportamentos como: estereotipados, repetitivos e fixados, comunicação verbal, ecolálico, ou não verbal e ausência de 
relacionamento social. O ambiente escolar mostra-se desafiador para o aluno com TEA e para o profissional da educação. Para diminuir essas possíveis 
dificuldades, faz-se necessário um ensino adaptado, qual pode ter como aliado as contribuições de estudos neurocientíficos em relação ao processo 
ensino e aprendizagem. Portanto, a neurociência pode ser considerada como um dos recursos mais importantes na compreensão na aprendizagem 
das pessoas com TEA, uma vez que o professor, quando se apropria desses conhecimentos, estará apto a realizar as adaptações, os arranjos e as 
organizações necessárias ao desenvolvimento e a aprendizagem destes alunos, podendo assim oferecer melhor qualidade de vida e ensino para os que 
são diagnosticado com TEA. A pesquisa traz em seus objetivos analisar as contribuições da neurociência no estudo do transtorno do espectro autista, 
pois cada dia com o surgimento de novos diagnósticos, as áreas da neurociência, assim como neuropsicologia, têm demonstrado maior interesse em 
estudar o assunto. Para tanto deve ser ressaltado que o autismo não tem cura, entretanto existe tratamento que pode auxiliar a criança ou adulto a 
ter qualidade de vida. Para realizar o projeto se utilizará a pesquisa em referências bibliográficas a partir de um método dialético, a escolha do método 
se faz pertinente, pois nos levará a buscar uma fundamentação e comprovação dos fatos considerando sempre a contradição, o conflito, o movimento 
histórico, a parte, o todo e sua integração; além de apreender, em todo o percurso da pesquisa, as dimensões políticas, filosóficas, históricas e sociais 
que envolvem o objetivo de estudo.

E-mail: romerio.vial@professores.estacio.br

Aluno: Erisnalva da Silva Barboza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS PRESOS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DR. FRANCISCO DE OLIVEIRA CONDE

Docente orientador: Mireilly Marques Resende

RESUMO
O projeto de pesquisa, embasado na Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984, que Instituiu a Lei de Execução penal, Artigo14, que garante a assistência à 
saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A proposta 
justifica-se por estudos apresentam para a sociedade que as condições do encarcerado é considerada com de risco e como qualquer outra pessoa, é 
suscetível a contrair doenças física e mental, sendo possível, que uma doença esteja latente e venha a manifestar-se após a prisão. Como ciência, os 
cursos de fisioterapia e educação física, podem atuar na investigação das condições de vida do encarcerado, cooperando com a instituição penal na 
identificação de eventuais problemas que essa população pode estar sofrendo, caracterizando assim como um trabalho de atenção primária. Portanto 
objetiva-se com este estudo, identificar a necessidade de avaliação clínica e médica do encarcerado para a prática de uma atividade física de esforço 
moderado de forma regular no seu dia a dia.

E-mail: mireilly.resende@gmail.com

Aluno: Francica Caroline dos Santos Braga Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Walter Kássio Araújo Sales Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Docente orientador: Fabiana Polican Ciena

RESUMO
Esta pesquisa pretende analisar a educação em direitos humanos. 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 os conceitos de educação, direitos humanos, política pública, num viés local e 
global. Justifica-se pesquisar o tema direitos humanos, em especial, a educação e política pública para sua efetividade 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 a educação em direitos humanos proporciona efetividade na cobrança administrativa e judicial das 
garantias, considerando que pouco se discute a efetividade de direitos humanos em âmbito local e global. Por fim, pesquisar a política pública de 
educação em direitos humanos no Brasil e no mundo 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 como se dá a política pública de educação em direitos 
humanos no Brasil, comparando com a atuação mundial, destacando-se a intenção de propor soluções locais a partir dos exemplos mundiais. Por 
objetivos específicos aliados às técnicas de investigação propostas, pretende-se, conceituar política pública de educação em direitos humanos (Neuza); 
verificar a evolução do conteúdo jurídico do conceito de política pública de educação em direitos humanos no Brasil,  observando o trabalho do poder 
legislativo no Brasil, com análise comparativa a exemplos mundiais (João Vitor); observar e discutir a efetividade da política pública de educação em 
direitos humanos no Brasil entre 2012 e 2022, incluindo necessidades potencializadas pela pandemia (Nilton).

E-mail: fabiana.ciena@estacio.br

Aluno: João Vitor de Castro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nilton Aparecido Stein Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO DIREITO DAS FAMÍLIAS

Docente orientador: José Ricardo Suter

RESUMO
As relações familiares sustentam a base da sociedade e devem ser protegidas conforme preceituado na Carta Magna. Ocorre que, em momentos de 
rompimento afetivo, essas relações humanas e familiares são ambíguas e geram inúmeras situações de conflitos. Com isso, em processos de divórcios, 
discussão sobre guarda de filhos, alimentos dentre outros acabam sendo discutidos nos fóruns regidos pelo código de processo civil e ainda assim, 
necessitam de maior atenção e celeridade nas suas tratativas. O código de processo civil inseriu os meios consensuais de resolução de conflitos, como 
a mediação para auxiliar nessas demandas, mudando paradigmas da cultura do contencioso para a pacificação. A par disso, a modernidade tem 
trazido a inteligência artificial no cenário jurídico, com perspectivas de dar celeridade e baratear a máquina judiciária. Deste modo, partindo da 
premissa de que a Inteligência Artificial (IA) está sendo inserida no meio jurídico diante tantas transformações tecnológicas, substituindo funções 
exercidas por humanos por sistemas inteligentes, indaga-se se é possível que esta tecnologia substitua o mediador de conflitos nas sessões de 
mediação familiar? Visto que as demandas familiares são peculiares e subjetivas, é crucial a atuação do mediador de modo humanizado, como agente 
transformador, inviabilizando, em tese, a utilização da Inteligência Artificial na mediação familiar. Será utilizado o método dedutivo que corresponde à 
extração discursiva do conhecimento, a partir das premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas, utilizando as técnicas de pesquisa bibliográfica e 
legislativa. A abordagem é de caráter eminentemente teórico-reflexivo, orientando-se fundamentalmente, pela literatura especializada sobre a 
legislação pertinente ao tema, como por exemplo o código de processo civil, lei da mediação, doutrina sobre mediação de conflitos familiares e 
inteligência artificial. Para tanto, as obras de alguns autores como Maria Berenice Dias, Rozane da Rosa Cachapuz, Daniele Ganancia e Fernanda 
Tartuce dissertam sobre a importância da mediação no direito de família para a resolução dos conflitos nos aspectos jurídico-social. Fredier Didier 
Junior e Luiz Fernando Bellinetti ensinam sobre negócio jurídico e sua relação com a mediação. Marcus Abraham, João Ricardo Catarino e Ademir 
Milton Piccoli dissertam sobre a utilização da inteligência artificial na prestação jurisdicional. Por fim, a expectativa de resultados é deduzir se, apesar 
de toda sedução da inteligência artificial que vem sendo inserida no Direito, esta substituirá de forma adequada o medidor judicial nas demandas 
familiares em razão as limitações compreensivas, cognitivas e de atuação das novas tecnologias.

E-mail: ricardo.suter@estacio.br

Aluno: Maria Vitória de Deus Cunha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Solange Conceição Estevam Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Beatriz Rodrigues Conde Góis Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Neuza Aparecida de Lima Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: SOBREPESO, OBESIDADE, HÁBITOS DE VIDA E USO DE TELAS EM ESCOLARES

Docente orientador: Carolina Guizardi Polido

RESUMO
O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo anormal de gordura corporal que representa risco à saúde, e vem aumentando de forma 
alarmante nos últimos anos. Trata-se de uma comorbidade de etiologia multifatorial que abrange fatores biopsicológicos, socioeconômicos e 
comportamentais. As consequências da obesidade infantil na fase escolar podem repercutir a curto e longo prazo desencadeando desde transtornos 
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psicológicos, como depressão, a doenças respiratórias e cardiovasculares como a angústia respiratória e o diabetes. Este trabalho se justifica pois é 
evidente que acompanhar e detectar precocemente casos de sobrepeso e obesidade ainda nos primeiros anos de vida é de essencial importância pois 
somente assim ações de educação nas escolas e nas famílias, a promoção da saúde dentro das comunidades e a reabilitação para os casos existentes 
poderão ser desenvolvidas com eficiência com o intuito de diminuir as chances dessas comorbidades persistirem durante a vida adulta. O objetivo 
deste trabalho é identificar e analisar fatores determinantes e condicionantes das alterações de peso em crianças da rede de escolas municipais de um 
município do interior paulista, através dos dados coletados pelo projeto de extensão universitária “Criança Saudável”. Método: estudo estatístico 
descritivo e analítico a ser realizado através de dados secundários levantados através do projeto de extensão Criança Saudável. Todos os 
pais/responsáveis de cinco escolas de ensino infantil e fundamental II da rede pública municipal foram convidados a responder o questionário enviado 
através da escola em outubro de 2019. O questionário contava com questões relativas aos hábitos alimentares, de exercícios físicos e de uso de telas, 
peso, altura e idade dos menores. As questões semiestruturadas ou objetivas, classificadas como quantitativas, permitiram a tabulação das respostas. 
Para análise destes dados pretende-se utilizar estatística descritiva e analítica, aplicando-se os testes estatísticos pertinentes. Resultados esperados: 
pretende-se elencar os fatores determinantes e condicionantes da obesidade infantil de modo a estabelecer plano de saúde que possa interferir na 
alimentação e vida saudáveis.

Aluno: Sarah Mendes Galindo Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wellington Camargo Leandro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: RELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES FISIOLÓGICAS E MUSCULAR PÓS-COVID

Docente orientador: Theda Manetta da Cunha Suter

RESUMO
A pandemia da COVID-19 teve um impacto profundo no mundo do trabalho, é um período que ficará marcado nas mentes de todos por elevado 
número de mortes e doentes. Ao mesmo tempo representa um momento singular para a ciência global. O cenário visto pelo trabalhador, que já era 
ambíguo, incerto e volátil, deixa claro que as tribulações da pandemia no país não terão curta duração. Os sintomas persistentes após a resolução da 
COVID podem incluir deficiências cognitivas e mentais, dores no peito e nas articulações, palpitações, mialgia, disfunções do olfato e paladar, tosse, 
dor de cabeça e problemas gastrointestinais e cardíacos. Atualmente, há literatura limitada discutindo a possível fisiopatologia, fatores de risco e 
tratamentos da síndrome pós-COVID. A literatura já relacionou alterações ósseas, também foi demonstrado que o coronavírus 2 da síndrome 
respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) afeta vários órgãos do corpo humano e pode, devido a sua estrutura única, afetar o coração direta e 
indiretamente. Dada a evidência de que o vírus invade o tecido muscular cardíaco, tornam-se necessárias pesquisas que investiguem a prevalência de 
alterações musculares pós-COVID-19 e sejam base para pesquisas microscópicas. O objetivo deste estudo é investigar relações em parâmetros 
fisiológicos, a prevalência de quadros álgicos e distúrbios osteomioarticulares, capacidade para o trabalho, quadro de ansiedade e depressão e 
satisfação com a funcionalidade familiar em trabalhadores da área da saúde que foram infectados pela COVID-19; bem como comparar estes 
resultados entre homens e mulheres. O delineamento é de estudo de caso transversal quantitativo. Os participantes serão avaliados, inicialmente, 
com questionário de identificação. Além deste, os instrumentos: questionário aberto sobre as adaptações ao trabalho devido à pandemia da COVID19; 
Índice de Capacidade para o Trabalho - ICT; Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – QNSO; Escala de Status Funcional Pós-COVID19 
(PCFS); Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale – HAD); Funcionalidade Familiar (APGAR familiar). Espera-
se ao final do estudo, contribuir com as pesquisas no âmbito da saúde do trabalhador frente à pandemia da COVID-19. O provável desfecho é de que 
os trabalhadores acometidos pela COVID-19, independentemente do nível de gravidade, tenham mais alterações osteomioarticulares e que estas 
dores se relacionem com seus locais e movimentos de trabalho.

E-mail: suter.theda@estacio.br 

Aluno: Márcia de Oliveira Graciano Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Liandra Gabriela Galvão Pereira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paola Afonso Da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SINTOMAS PERSISTENTES APÓS 1 E 12 MESES DO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR SARS-COV-2 

Docente orientador: Michelle Moreira Abujamra Fillis

RESUMO
A apresentação clínica e as consequências da infecção pelo coronavírus variam de casos assintomáticos à morte. Da mesma forma, a duração da 
COVID-19 varia entre os indivíduos acometidos, enquanto alguns se recuperam rapidamente, outros experimentam sintomas persistentes e muitas 
vezes incapacitantes. Entretanto, há consenso de que a pandemia pela COVID-19 afeta não apenas a saúde física, mas também a saúde mental e o 
bem-estar das pessoas. Mais que isso, os surtos anteriores evidenciaram que os impactos na saúde mental podem ser mais prolongados e ter maior 
prevalência que a própria epidemia, cujas implicações econômicas e psicossociais podem ser incalculáveis. Existem vários mecanismos pelos quais a 
infecção por SARS-CoV-2 pode exacerbar fadiga persistente e/ou comprometimento cognitivo. A disfunção neurológica pode ocorrer devido a fatores 
não mutuamente exclusivos, incluindo, entre outros, encefalite viral direta, neuroinflamação (incluindo danos à integridade da barreira 
hematoencefálica), hipóxia e doença cerebrovascular. Vários estudos identificaram alterações neuroanatômicas e neurodegeneração lesão 
microvascular cerebral) e aberrações (incluindo hipometabolismo em áreas associadas à motivação, como o córtex pré-frontal dorsolateral) em os 
cérebros dos pacientes com COVID-19. O objetivo deste projeto é analisar a ansiedade e depressão, a presença de dor, fadiga e funcionalidade em 
pacientes que receberam diagnóstico de infecção por SARS-Cov-2 após 1 e 12 meses no município de Londrina-PR. Com isso, 4  trabalhos serão 
desenvolvidos, o primeiro avaliará a presença de  ansiedade e depressão em pacientes pós COVID-19 após 1 e 12 meses de diagnóstico, o segundo 
avaliará a presença de dor após 1 e 12 meses de diagnóstico, o terceiro avaliará a presença de fadiga após 1 e 12 meses do diagnóstico e o quarto, a 
funcionalidade após 1 e 12 meses. Trata-se de um estudo de coorte, parte de um projeto maior intitulado “Avaliação clínica funcional e qualidade de 
vida de pacientes após 1, 2, 6 e 12 meses do diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 do município de Londrina” desenvolvido e conduzido em parceria 
entre a Universidade Estadual de Londrina e a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina – Paraná. A coleta de dados foi realizada por meio de 
questionário (WhatsApp) abordando aspectos demográficos, estado funcional (Escala Funcional Pós Covid), presença de dor, ansiedade e depressão 
(EQ-5) e fadiga (FSS) após 1,2,6 e 12 meses do diagnóstico de Covid-19 no período de 12 outubro de 2020 a 12 de maio de 2021. Para a análise 
estatística serão utilizados os softwares SPSS versão 27 (IBM, NY, EUA).  Considerando a grande variedade de manifestações persistentes pós Covid-19 
em médio e longo prazo, espera-se com este projeto acompanhar a evolução desses pacientes, a fim de monitorar e compreender melhor as 
consequências e mecanismos desta doença.

E-mail: micmoreira@gmail.com

Aluno: Ketlen Patrícia De Oliveira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ingrid dos Reis Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Beatriz Ribeiro Pedroso da Luz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
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Título: EFEITO DA PSICOEDUCAÇÃO EM TCC REALIZADA EM GRUPO SOBRE ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA DE 
VUNERABILIDADE SOCIAL

Docente orientador: Fátima Alves de Araújo Mendes da Rocha

RESUMO
A prevalência de transtornos mentais como a ansiedade e a depressão ocorre em torno de 30% dos adolescentes brasileiros. Associado a isso, os 
últimos meses foram marcados por uma grande mudança na sociedade mundial com o surgimento da pandemia de COVID-19. A pandemia impactou 
de forma financeira, sanitária e social a população. Crianças e adolescentes também foram impactadas e apresentaram altas taxas de ansiedade e 
depressão durante e após o término do isolamento. Considerando esse quadro intervenções em grupo tem sido possibilidade de soluções para 
atender um maior número de pessoas e a necessidade que algumas escolas de grande vulnerabilidade social têm apresentado na região, a 
investigação da TCC em grupos dentro de escolas pode ser um caminho coerente e necessário para a atuação dos psicólogos. Dessa forma, o objetivo 
principal do estudo foi avaliar a efetividade de um programa de TCC realizado em um grupo de adolescentes no combate da ansiedade e depressão. 
Como objetivos secundários o estudo avaliará a prevalência de ansiedade e depressão de adolescentes de uma escola com vulnerabilidade social; 
Verificará adesão e aderência a um programa de intervenção com TCC em adolescentes em uma escola com vulnerabilidade social; E analisará de 
forma qualitativa de uma intervenção com TCC em adolescentes em uma escola com vulnerabilidade social: a visão dos voluntários do projeto. Para 
isso, será realizado inicialmente um estudo observacional com o levantamento da prevalência de ansiedade e depressão em adolescentes de uma 
escola de grande vulnerabilidade social em Ourinhos. Os questionários criados por Greenberger e Padesky (2016) serão aplicados virtualmente e após 
o levantamento os adolescentes com quadro mais preocupante serão convidados a participar de uma intervenção de psicoeducação com 10 
encontros dentro da metodologia de TCC, tendo como objetivo avaliar a efetividade de um programa de TCC realizado em um grupo de adolescentes 
no combate da ansiedade e depressão. Para isso, 30 adolescentes com quadro de ansiedade e depressão passarão pelas intervenções por um período 
de aproximadamente 3 meses e reavaliados para verificar a efetividade do programa. Para a análise de dados as prevalências iniciais de ansiedade e 
depressão serão apresentadas por frequência absoluta e relativa. As comparações entre os índices de ansiedade e depressão pré e pós-intervenção 
serão avaliadas pelo teste t para amostras dependentes ou por seu equivalente não paramétrico. As análises serão realizadas no programa SPSS 25.0 e 
a significância adotada será de P<0,05.

E-mail: fatima.rocha@estacio.br

Aluno: Fernanda Cirassoli Gonçalves Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rita de Cássia Saquete Fambrini Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luciana de Paula Diniz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanderleia Melo de Andrade Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: SISTEMA PRISIONAL E COVID-19: AS CONSEQUÊNCIAS DA SELETIVIDADE PENAL NA PANDEMIA

Docente orientador: Douglas da Silva Araújo 

RESUMO
Sob a perspectiva da criminologia crítica, o projeto de pesquisa tem como objetivo central analisar as políticas públicas voltadas ao controle social por 
meio das sanções penais, especialmente no que diz respeito à garantia de direitos daqueles que são alcançados pelo sistema de justiça penal 
(indiciados, réus e condenados), levando em consideração o cenário de pandemia e os reflexos desse período no âmbito do sistema prisional. Não é 
de hoje que o Brasil destaca-se entre os países que detêm maior população carcerária. De acordo com o Levantamento de Informações Penitenciárias 
do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a população carcerária brasileira era de 820.689 em junho de 2021. Aproximadamente 31,9% desse 
total correspondente a presos provisórios, isto é, sem julgamento definitivo de seus casos. Esse contexto prisional é fortemente marcado pela 
seletividade. Nas prisões brasileiras, segundo estatísticas de vários organismos, encontram-se pessoas que não tem ensino fundamental completo e, 
em sua esmagadora maioria, negras e pobres. Além dessas características, o sistema prisional também é marcado por violações constantes de direitos, 
o que chegou a ser denominado pelo Supremo Tribunal Federal, como “estado de coisas inconstitucional”. Durante a pandemia ocasionada pelo Covid-
19, essas distorções tornam-se ainda mais evidentes. Vários presos foram contaminados pelo vírus, sem sequer receber qualquer tratamento para 
minimizar os sintomas da doença. A superlotação das celas, sua precariedade e insalubridade tornam as prisões um ambiente propício à proliferação 
de epidemias e ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais, como também a má-alimentação dos presos, o sedentarismo, o uso de 
drogas, a falta de higiene, contribuíram para disseminação do coronavírus. Nesse cenário marcado pela seletividade, este projeto de pesquisa 
pretende investigar quais medidas o poder público adotou no instituto de mitigar os efeitos da pandemia do covid-19 nos estabelecimentos prisionais, 
em benefício da população carcerária, e que políticas públicas foram elaboradas com essa finalidade. Metodologicamente, essa pesquisa detém 
caráter qualitativo, considerando que o problema central será investigado a partir de entrevistas aos sujeitos e atores que fazem parte do sistema de 
justiça penal, além de pesquisa documental. 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 da justiça criminal da atualidade.

E-mail: araujo.silva@estacio.br

Aluno: Thiago Ferreira dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
Aluno: Tulio Nascimento Fernandes de Macedo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ECONOMIA VERDE SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO SOCIOAMBIENTAL

Docente orientador: José Osório do Nascimento Neto

RESUMO
O desenvolvimento, nominado sustentável, apesar de querer indicar acomodação de significados – agregando as vertentes do desenvolvimento 
econômico, do social e da questão ambiental – apenas ressaltava o antagonismo e uma lógica conflituosa que impossibilitava o seu manejo, por 
sempre exigir que se privilegiasse uma das três vertentes em detrimento das demais. Afasta-se, assim, tanto a lógica harmônica, de pronto fornecida, 
quanto a conflitual, impeditiva do processo de tomada de decisões, para se reconhecer que desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e 
desenvolvimento sustentável estão em tensão. O desenvolvimento sustentável implica, então, no ideal de um desenvolvimento harmônico da 
Economia e ecologia que deve ser ajustado numa correlação de valores em que o máximo econômico reflita igualmente um máximo ecológico, 
resultando em mudanças no estado da técnica e na organização social. Para tanto, tem-se que o desenvolvimento, qualificado como sustentável, tem 
preocupação não apenas com a proteção do meio ambiente, mas, também, com a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais adequadas a 
realidade que transpassa as necessidades atuais. Em outras palavras, procura assegurar que direitos do presente sejam obtidos no futuro, o que 
significa a manutenção e até melhoramento de condições atuais, por meio da disponibilidade de recursos naturais renováveis. A sustentabilidade é 
apresentada como um objetivo que deve ser alcançado em três áreas, social, ambiental e econômica, e que são apresentadas como dimensões. Na 
análise dessas dimensões, normalmente, não é considerado o fator tecnológico que, no entanto, é fundamental, tanto para alcançar o sucesso em 
cada uma das áreas como para garantir a própria viabilidade da sustentabilidade. A sustentabilidade normalmente vem alinhada à noção de 
conservação de capital natural para futuras gerações, o que a identifica à ideia de um futuro conciliável nas relações entre sociedade e natureza. Essa 
vaga noção permite leituras diversas de significados: o que significa um futuro viável para as próximas gerações e quais são as ações necessárias para 
alcançar essa meta? Do ponto de vista de governança regulatória, procura-se demonstrar a saga pela elaboração de um marco jurídico para governar 
as relações não apenas de investimento estrangeiro envolvendo o Brasil, mas também de proteção ao meio ambiente e de economia circular - 
conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, por meio de novos modelos de negócios e da otimização nos 
processos de fabricação com menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Sob a 
perspectiva do Direito Socioambiental, o desenvolvimento sustentável: meio ambiente, economia circular e investimento verde, além de ser um tema 
atual, relevante e pertinente para o desenvolvimento nacional é, também, uma confirmação da transformação do Estado Democrático brasileiro sobre 
a adaptação das práticas regulatórias de economia.

E-mail: neto.jose@estacio.br

Aluno: Victória Goulart Pupo Ferreira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Athauan Ribas De Ramos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DO AGRONEGÓCIO: UMA ABORDAGEM PELO MODELO ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO

Docente orientador: João Bosco de Moura Filho

RESUMO
A possibilidade de a ação humana ser o vetor de mudanças climáticas fez com que, nas últimas décadas, começassem a ter indícios de mudanças da 
conduta humana para com as questões ambientais. Neste novo cenário, há esforços no que tange à criação de incentivos e cobranças por parte dos 
governos para que empresas desenvolvam mecanismos de produção que impactem o mínimo possível no meio ambiente. A conduta e o desempenho
 das organizações podem ser estudados segundo a estrutura da indústria no qual aquelas estão inseridas, o que propõe o modelo 
Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD). O modelo acaba por servir como ferramenta para análise de mercado e, a partir desse ponto, busca entender 
como a organização se posiciona frente à estrutura do mercado, o que, por sua vez, acaba gerando impacto no seu nível de competitividade. Ao 
analisar o agronegócio brasileiro, identificam-se todos os processos envolvidos ao longo de sua produção; logo, pode-se levantar a indagação de como
 é possível estabelecer aumento na produtividade do setor alinhado com a RSA. Como objetivo desse projeto tem-se de propor um modelo híbrido da 
análise proposta pela ECD, a fim de estudar um setor sob a ótica da RSA. De modo específico: levantar a estrutura do agronegócio sul-mato-grossense; 
identificar como se dá a conduta dos principais agentes do agronegócio no que tange aos aspectos socioambientais; construir índices de desempenho 
para o agronegócio no Mato Grosso do Sul. A pesquisa apresenta-se como qualitativa e quantitativa e, segundo esses pressupostos, será ́utilizado um 
método dedutivo para o seu desenvolvimento, no qual é utilizada uma linha de raciocínio a qual, partindo parti de duas premissas, pode-se chegar a 
uma terceira logicamente decorrente. Desse modo, tem-se uma pesquisa aplicada, do ponto de vista de atender aos objetivos de uma pesquisa 
explicativa, pela razão de o estudo ser de fatos já ́acontecidos, ou seja, ex-post-facto. O modelo ECD toma como base a análise da estrutura do setor, 
juntamente com as principais condutas adotadas, para em seguida explicar o desempenho. Dentro dos aspectos de conduta e desempenho, serão 
levantados aspectos que visa características socioambientais, dando preferência às características que tenham dados públicos divulgados pelo setor.

E-mail: joao.boscomoura@estacio.br 

Aluno: Luane Catarine Esmorges de Souza Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AVALIAÇÃO CITOTÓXICA E TOXICOGENÉTICA DOS NOVOS COMPOSTOS TRIAZÓLICOS EM LINHAGEM CELULAR DE ADENOCARCINOMA 
MAMÁRIO (MCF-7)

Docente orientador: Lucas Roberto Pessatto 

RESUMO
O câncer é o conjunto de doenças caracterizadas pela propagação descontrolada de células. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) esta 
doença é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. O câncer de mama é um dos tipos de cânceres que mais acometem 
mulheres, se destacando pelo elevado número de casos anuais. No mundo, são relatados aproximadamente 2,1 milhões de novos casos e estima-se 
que 670 mil mortes devido a complicações da doença.  A busca por novos medicamentos com efetivas respostas biológicas, especificamente fármacos 
com atividade antitumoral, com poucos efeitos colaterais tem se tornado cada vez maior por grupos de pesquisa ao redor do mundo. Neste sentido os 
novos compostos triázolicos sintetizados pelo prof. Me. Bruno Ivo Pelizaro no departamento de química da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), com a colaboração do preponente desta proposta, Prof. Dr. Lucas Roberto Pessatto da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande (FESCG), 
apresenta grande potencial como candidato a fármaco. Ao todo são 41 compostos triazólicos sintetizados a serem testados, no entanto, será dado 
continuidade nos experimentos o composto que apresentar maior atividade citotóxica pelo ensaio de viabilidade celular. O projeto de pesquisa será 
realizado na Faculdade Estácio de Campo Grande em parceria com a UFMS, sendo executado pelos acadêmicos do curso de Biomedicina da FESCG. 
Neste projeto buscaremos avaliar a atividade antitumoral in vitro dos novos compostos triazólicos em linhagem de adenocarcinoma mamário. Para os 
ensaios, serão utilizadas células da linhagem celular tumoral imortalizada MCF-7, onde serão expostas aos tratamentos em diferentes concentrações e 
serão avaliadas quanto ao potencial citotóxico por meio dos ensaios de MTT, o potencial genotóxico pelo ensaio do cometa e a avaliação ciclo celular 
apoptose e integridade de membrana por ensaios de citometria de fluxo, bem como a determinação da IC50 e ensaio de migração celular. Espera-se 
que os novos compostos triazólicos possuam a capacidade citotóxica e/ou genotóxica nas células tumorais, possibilitando a prospecção de um novo 
agente antitumoral. Além disso, o projeto apresenta grande importância por propiciar a experiencias cientificas envolvendo as áreas de biologia 
celular, genética, biologia molecular, biotecnologia e química aos acadêmicos de biomedicina.

E-mail: lpessatto@gmail.com

Aluno: Izabela Pereira Giacomeli Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título: HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS – A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PARASITOSES

Docente orientador: Pamela Castilho de Carvalho

RESUMO
A manipulação dos alimentos, seja em sua forma crua ou cozida, pode ter inúmeros interferentes contaminantes. Essas contaminações podem ser 
desde fontes bacterianas, que pode levar a quadros de vômitos, diarreia e até desidratação, que dependendo da gravidade do quadro pode levar a 
necessidade de internação hospitalar, que gera custos à saúde pública. Os contaminantes também podem ser por parasitas, que também pode levar a 
problemas de saúde, para os quais é necessária intervenção médica. A elucidação das formas de contaminação e das práticas corretas de higiene e 
manipulação visam evitar contaminações e reduzir custos de saúde pública. Ainda é precária a disseminação de conhecimentos nessa área, portanto 
principalmente a população mais carente é frequentemente afetada por problemas de saúde que podem ser evitados com boa educação sanitária. Os 
objetivos desse projeto são: Levar conhecimento de educação sanitária à população com menor acesso, através de workshops feitos diretamente na 
comunidade e em locais estratégicos, como o Labcen da Prefeitura Municipal; Através da confecção de folders e painéis para exemplificação das 
práticas, uma vez que os folders poderão ser utilizados como material permanente de consulta; Integrar os alunos à comunidade, com produção 
científica e disseminação de conhecimentos; A integração de alunos à comunidade leva à popularização e divulgação do curso, servindo como uma 
vitrine da instituição de ensino. O trabalho será constituído de três etapas: Primeiramente os alunos irão fazer pesquisas para a fundamentação 

E-mail: pamela.castilho@estacio.br
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teórica do trabalho e construção de artigo científico. Serão utilizados bancos de publicações científicas como Scielo e Pubmed, a fim de se constituir 
uma base sólida para os conhecimentos que serão transmitidos ao público; A segunda etapa consistirá na confecção de Painéis e folders, com as 
informações obtidas através dos artigos. Os painéis serão utilizados para conter as informações didáticas sobre as parasitoses e contaminações 
bacterianas advindas da manipulação dos alimentos; A terceira etapa será constituída pelas palestras e distribuição de folders à população. Todos os 
materiais e linguagem das apresentações serão adaptados à realidade dos ouvintes, com linguagem acessível e imagens.

Aluno: Glenda Ribas Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: DESINFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PESQUISA PÚBLICA SOBRE O IMPACTO DAS PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS NA PERCEPÇÃO E ESCOLHAS 
ALIMENTARES SAUDÁVEIS

Docente orientador: Lidiani Figueiredo Santana

RESUMO
A alimentação saudável é aquela em que proporciona o equilíbrio entre a energia, nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas para o 
bom funcionamento do organismo. Para atender tal demanda são realizadas práticas agressivas da comercialização e divulgação de alimentos e 
suplementos, pois no Brasil não há legislações que regulamentem as atividades mercadológicas, o que favorece a atuação de pessoas sem formação 
profissional e conhecimento técnico à comercializar, indicar e orientar o uso de determinados alimentos, suplementos, fitoterápicos; associado ao fato 
da grande expansão das mídias/redes sociais como meio de comunicação e interação dentre pessoas, o exercício da desinformação nutricional, ou 
seja, orientando o consumidor com informações falsas, fornecidas no propósito de confundir ou induzir a erro, tornou-se cada dia mais evidente. 
Nesse sentido, o objetivo do trabalho é avaliar o impacto das publicações em redes sociais na percepção e escolhas alimentares saudáveis. Para tanto, 
será realizado um estudo quantitativo e qualitativo de pesquisa pública no município de Campo Grande – MS, no qual os participantes não serão 
identificados seguindo a recomendações do CEP/CONEP da Resolução 510/2016. Será realizado o cálculo amostral, e em seguida o número de 
participantes de cada grande região do município de Campo Grande – MS, considerando, em ambos, o nível de confiança em 95% e margem de erro 
de 5%. Em seguida, serão selecionados os centros comerciais de cada grande região que se categorize entre médio e mega porte, solicitado aos 
gerentes autorização para utilização do espaço físico para realização da coleta, após a aprovação, os pesquisadores, munidos do questionário físico 
(impresso), ou questionário on-line (por acesso com QR-code), ou questionário disponível no equipamento digital da equipe da pesquisa (tablet ou 
celular) realizarão a coleta das informações para pesquisa pública. O questionário apresenta 2 secções, a primeira com 5 questões questionando a 
opinião pública sobre o uso das mídias/redes sociais para compartilhar informações a respeito da alimentação saudável. E a segunda com 10 questões 
questionando a opinião pública sobre o impacto das mídias/redes sociais na percepção e escolhas alimentares saudáveis. Os resultados serão 
expressos em média ± desvio padrão (DP) e em percentuais para dados paramétricos e analisados usando o software Prisma 5.0 (GraphPad Software, 
USA). Para avaliação comparativa entre as questões de cada secção e entre as secções será utilizado o teste qui-quadrado person, pós teste Extensão 
do teste Exato de Fisher. Valores de p≤0,05 serão considerados estatisticamente significativos.

E-mail: lidi_lfs@hotmail.com

Aluno: Maitê Zozias de Lima Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: PRECISAMOS FALAR DE UMA CONSCIÊNCIA DE RAÇA BRANCA?

Docente orientador: Emanuel José Lopes Pepino

RESUMO
O Projeto de Iniciação Científica tem a intenção de discutir os efeitos do racismo estrutural dentro da tomada de decisões na jurisprudência nacional. 
Neste contexto, a intenção é compreender o que a jurisprudência do Superior Tribunal Federal tem a nos dizer sobre o conceito de “raça” e os 
elementos constitucionalmente adequados de combate a discriminação. Entretanto, mais do que um trabalho descritivo, a intenção é ponderar se as 
posições adotadas pelo STF são capazes de desafiar a promoção dos meios simbólicos e culturais do racismo ou se, mesmo que inconscientemente, 
acabem servindo como reprodutores desses valores culturais. Para realizar tal atividade, a pesquisa vai se dividir em duas partes distintas: primeiro 
realizando uma pesquisa jurisprudencial para tentar compreender qual é a narrativa que pode ser extraída das decisões do STF após 1988 sobre o 
conceito de raça e a forma de combate a discriminação. Essa fase tem uma pretensão de, com o auxílio da teoria do Direito como Integridade de 
Dworkin, reconstruir as decisões jurisprudenciais mais relevantes para compreender qual é o entendimento da corte sobre o conceito de “raça” e 
sobre as medidas adequadas para o combate à discriminação. Em seguida, a pesquisa se voltara para uma revisão bibliográfica do problema do 
racismo. Essa revisão bibliográfica usara tanto autores nacionais – com a intenção de compreender não apenas os elementos de formação da 
identidade racial, mas também como tais elementos servem como base de reprodução da cultura e de opiniões pessoais. Dessa forma, o racismo não 
deve ser compreendido como uma anomalia adotada por pessoas irracionais, mas como um conjunto de elementos que foram utilizados para formar 
a própria criação do Estado Moderno e cujos efeitos ainda são sentidos e reproduzidos atualmente. Os autores internacionais da Critical Race Theory 
serão se importante contribuição para compreender como é possível que tais elementos de estruturantes da sociedade possam formar opiniões 
jurídicas e políticas públicas, dessa forma tendo o reconhecimento que ainda que se pretenda neutro, o direito pode assumir uma postura de 
manutenção da estrutural social racista.

E-mail: emanuel.pepino@estacio.br

Aluno: Bruna Maria Ignácio Da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: TEMPEROS NATURAIS E CONDIMENTOS: DE ONTEM ATÉ HOJE: HISTÓRIA, DELÍCIAS E NOVAS DESCOBERTAS CIENTÍFICAS.

Docente orientador: Carolina Viana Correa Coimbra de Sousa

RESUMO
Atualmente os temperos estão por toda parte, mas nos tempos antigos devido ao seu alto preço eram especiarias de luxo, nem todos podiam 
experimentar os mais variados sabores que podemos nos deliciar hoje, pois vinham de longas viajes de todas as partes do mundo que eram 
explorados pelos corajosos navegadores que as traziam da Índia, Sri Lanka Ásia, Mesopotâmia, Pérsia, Arábia e Egito. Apesar de inicialmente serem 
utilizados apenas para conservar e dar sabor, pesquisas científicas recentes apontam inúmeros benefícios nutricionais, como a presença de vitaminas, 
minerais e fito químicos importantes para a manutenção da saúde. Assim, para a área da nutrição, os condimentos naturais se tornaram fonte de 
grande interesse e sua difusão desse conhecimento se torna cada vez mais relevante. Nos últimos anos, com o crescente aumento de artigos, a 
elaboração de estudos de síntese, que constituem por si mesmos - e por seus métodos bem definidos - pesquisas, se tornaram fundamentais, pois 
resumem os dados existentes, refinam hipóteses, estimam tamanhos de amostra e ajudam a definir quais trabalho são necessários para 
complementar os já existentes. Assim, as revisões sistemáticas são utilizadas abundantemente pelas Ciências da Saúde. Se por um lado é fundamental 
termos dados científicos atuais, de nada adianta ao meio acadêmico se não conseguirmos traduzir esse conhecimento para a população e aplicá-lo de 
forma prática. Muitas vezes percebemos essa lacuna, com o conhecimento científico restrito ao meio acadêmico e a sociedade a margem dos 
benefícios possíveis e já descritos pelos catedráticos. Portanto, esse projeto pretente atender a essas duas situações: sistematizar as descobertas dos 
últimos 10 anos (na forma de artigos científicos) e transformá-los em uma publicação que com grande poder de circulação (e-book). No E-book, 
iremos relatar os aspectos históricos relacionados com os temperos, como começaram a ser utilizados, sua relação com fatos relevantes do nosso 
passado, curiosidades culinárias e descobertas cientificas atuais que justificam sua utilização e importância para a saúde. Essa parte será uma revisão 
narrativa, utilizada para a organização da produção científica disponível, de forma a retomar conceitos e saberes oriundos de variadas fontes na 
tentativa de elucidar um determinado assunto. Esperamos possibilitar a difusão do conhecimento científico de forma leve e divertida, além de dar 
visibilidade ao curso de nutrição da Estácio.

E-mail: carolina.sousa@estacio.br

Aluno: Agness Brunelly De Oliveira Scopel           Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Icaro Cassa Alves Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daiany Piedade Fernandes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cleide Marcia Santana Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: DOS CRIMES VIRTUAIS E A UTILIZAÇÃO DA PORNOGRAFIA DE VINGANÇA CONTRA O (A) EX PARCEIRO (A): Uma análise acerca dos efeitos da 
Lei nº 13.718/18.

Docente orientador: Paulo Sergio Rizzo

RESUMO
Este projeto de iniciação científica irá analisar à ocorrência de crimes cibernéticos, especificamente, a pornografia de vingança, também conhecido 
como “revenge porn”. O cerne da pesquisa nada mais é do que a averiguação do índice de crescimento do referido crime, bem como, uma suposta 
causa que possa indicar o alto índice de acontecimentos, que embarca tanto a seara criminal quanto a cível, ensejando, portanto, reparação de danos 
morais ao ofendido. Para tanto, serão analisadas decisões jurisprudenciais e posições doutrinárias, bem como, análise de dados que demonstram o 
crescimento de tal prática delituosa, para, desta forma, comprovar a ineficácia da pena imposta aos criminosos e caminhos que o ordenamento 
jurídico poderá adotar para afastar esse tipo de conduta. Justificativa: O motivo que despertou a escolha do tema foi a necessidade de discutir no 
meio acadêmico a crescente ocorrência de crimes virtuais. Nesta feita, apesar de haver previsão legal que condene o crime de compartilhamento de 
conteúdo sexual no ambiente virtual, sua pena em tese, é branda, embora haja a hipótese de majoração, e devido a isto, este fator contribui 
demasiadamente para o alto índice de incidência, juntamente com um sentimento de impunidade por parte da vítima, vez que a pena mínima para 
esse crime consiste no regime de reclusão, indo de 01 a 05 anos. De igual forma, diante de tais fatos e ao decorrer da pesquisa, vamos analisar se o 
aumento da pena base se faria necessário na tentativa de inibir e punir severamente a pratica do crime de pornografia de vingança, e por este motivo, 
procedeu-se a escolha do referido tema, por tratar-se de prática costumeira e que, por diversas vezes, não chega ao conhecimento da autoridade 
policial, ocasionando impunidade aos autores do ilícito penal, vez que grande parte das vítimas são mulheres que possuem medo de denunciar e 
efetivar o registro do boletim de ocorrência por encontrar-se em situação vexatória e em estado de coação. Objetivos: Geral: O objetivo que tem 
como eixo central do presente projeto de iniciação científica é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de expor e 
conceituar os crimes cibernéticos voltados para a prática de compartilhamento de material íntimo e/ou pornográfico e a utilização da Lei do Marco 
Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014), visando garantir estabilidade e proteção aos usuários da rede internet, tentando desta forma, inibir 
crimes praticados em ambiente virtual.  Além disso, explanará a violência moral praticada contra a vítima, bem como, sua área de punição que abarca 
tanto a área criminal, quanto a cível e por fim, a colheita de dados estatísticos no tocante ao índice de ocorrência e a possibilidade de aumento de 
pena como forma inibitória da pratica do crime.  Metodologia: No presente projeto de iniciação científica, será utilizado como metodologia de 
pesquisa qualitativa e quantitativa, para aprofundar os conhecimentos na doutrina e documentos, bem como artigos científicos, desenvolvido na área 
dos crimes contra a dignidade sexual.  Aqui neste caso, a metodologia qualitativa tem fundamental importância para selecionar artigos científicos e 
doutrinadores que tenham abordado o tema de forma mais detalhada, principalmente, em decorrência do grande volume de material sob o tema. 
Portanto, o enfoque será indutivo-documental, tendo em vista a pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial que será utilizada para sustentar o 
tema. Não será deixado de lado, uma pesquisa aos órgãos de segurança pública voltados para proteção de vítimas desses abusos criminosos.

E-mail: paulo.rizzo@estacio.br

Aluno: Raphael Barbosa Fernandes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cristiane Barcellos Isidorio Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS UTILIZADAS NO GERENCIAMENTO DOS MATERIAIS, PRODUTOS E RESÍDUOS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DO 
RAMO DA MODA LISTADAS NA [B]³: UMA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOB A PERSPECTIVA DO GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE

Docente orientador: Joaquim Francisco De Oliveira Neto

RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo identificar as práticas sustentáveis utilizadas e implementadas no gerenciamento dos materiais, produtos e resíduos 
nas empresas brasileiras de capital aberto do segmento de moda, que tem ações negociadas na [B]³. Para isso, realizar-se-á um estudo exploratório e 
documental, com base nos relatórios de sustentabilidade das companhias de moda brasileiras que atendem as diretrizes GRI (Global Reporting 
Initiative) nos seus relatórios. Serão apresentadas as principais características das empresas no que tange as práticas sustentáveis conectadas aos 
indicadores de desempenho do GRI, voltados aos temas de gerenciamento de materiais e resíduos. Busca-se observar com que tipo de materiais e 
resíduos as empresas atuam, bem como identificar o nível de engajamento dessas empresas no que diz respeito a divulgação de informações 
relacionadas aos materiais e resíduos utilizados em suas atividades. A identificação destas práticas pode contribuir com a contabilidade ambiental no 
tocante ao reconhecimento de eventos contábeis relacionados à comercialização de produtos que passam por processos produtivos sustentáveis, bem 
como na mensuração de valores desses elementos, como estoque de produtos materiais e destinação de resíduos da produção, ou ainda, para 
divulgar as informações sobre o gerenciamento destes materiais que podem ser reaproveitados. Sabe se que a indústria da moda (indústrias têxteis e 
de confecção) está entre as atividades mais poluidoras devido ao uso de substâncias químicas e resíduos materiais que sobram em seus processos de 
produção, ocasionando a contaminação das águas e do ar, entre outros problemas e impactos no meio ambiente (MÜLLER, 2016). Uma das principais 
causas da deterioração contínua do meio ambiente global é a crescente produção de resíduos, consequência da alta atividade industrial 
contemporânea (SANTOS; BROEGA; SERAFIM, 2017). Denúncias recorrentes contra empresas de grande reconhecimento no mercado demonstram a 
complexidade do tema e as dificuldades para se chegar à transparência e a uma moda mais sustentável em escala global (MÜLLER, 2016). Esta 
crescente produção de resíduos ocorre principalmente por conta do modelo “fast fashion”. Este modelo vem agredindo violentamente o meio 
ambiente desde a década de 1990, pelo fato de criar e descartar novos itens rapidamente (OLIVEIRA; DOCKHORN, 2017). Entretanto, é perceptível um 
movimento da indústria da moda em adotar a sustentabilidade também como estratégia de diferenciação (GALLELI; SUTTER; MACLENNAN, 2015). 
Termos como: “moda ética”, “moda verde”, “moda consciente” ou ainda “ecofashion” e “greenfashion” são expressões cada vez mais comuns no 
universo da moda, as quais tentam traduzir, de alguma maneira, as relações entre esse segmento e o conceito de sustentabilidade (GALLELI; SUTTER; 
MAC LENNAN, 2015). Um dos grandes desafios para estas indústrias é o de encontrar medidas eficazes de destinação de resíduos sólidos, que 

E-mail: joaquim.ufes@gmail.com
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minimizem ou eliminem os impactos ao meio ambiente, já que estão condicionadas as preocupações com o futuro do planeta. Diante da preocupação 
com o meio ambiente e o gasto excessivo de matérias-primas para a criação de novos produtos, a presente pesquisa, portanto, pretende viabilizar a 
solução do seguinte problema de pesquisa: Quais são as práticas sustentáveis utilizadas para gerenciar os recursos materiais na confecção das peças 
das empresas de moda brasileiras com ações negociadas na [B]³? Para selecionar as empresas que irá compor a amostra, será feita uma pesquisa no 
site da [B]³, para averiguar o universo de empresas de capital aberto que são do segmento da moda no Brasil. Depois, será verificado se as empresas 
contêm as diretrizes do GRI nos relatórios de sustentabilidade divulgados.

Aluno: Gabriely Cardoso Fantin Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES
Aluno: Abraão Wilian da Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: OS EFEITOS NOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS E ARQUITETURA DO SONO NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DO 
COVID-19.

Docente orientador: Jaisa Klauss

RESUMO
A pandemia de coronavírus iniciada na China em 2019 (COVID-19) não só causou problemas de saúde pública, mas também trouxe grande sofrimento 
psíquico, principalmente aos enfermeiros envolvidos no enfrentamento da doença ou àqueles do grupo de risco em isolamento social, e representa 
um desafio para a resiliência psicológica da população mundial. Estudos mostram que profissionais de saúde apresentaram sintomas psicológicos 
como depressão, ansiedade, insônia, estresse, entre outros. Objetivos: Avaliar a prevalência de depressão, ansiedade, estresse e qualidade do sono de 
profissionais de enfermagem de Vitória-ES na pandemia de COVID-19. Justificativa: Quanto maior o nível de tensão maior a dificuldade de produção 
de comportamentos organizados e ajustados socialmente. Atualmente, a pandemia COVID-19 tem gerado tensão e isso faz com que as pessoas sofram 
inúmeros efeitos psicológicos, adquirindo comportamentos desajustados que são justificados pela necessidade de adaptação e sobrevivência, 
podendo a insônia, estresse, ansiedade e depressão serem exemplos desta má adaptação. Pensando nesta condição é fundamental investigar 
incessantemente para que alternativas terapêuticas se tornam necessárias. Métodos: O delineamento da pesquisa será quantitativo, enquadrado no 
formato de levantamento com corte transversal (CRESWELL, 2010). Participarão do estudo 40 profissionais da enfermagem que trabalharam na linha 
de frente para o enfrentamento da Covid-19 com idade entre 18 e 65 anos. Os participantes da pesquisa deverão ser trabalhadores da rede pública 
(SUS) ou privada que estavam ativos profissionalmente durante a pandemia, sendo definidos como critérios de inclusão: falar e compreender bem o 
português, para que seja possível a utilização de instrumentos autoaplicáveis; e anuir com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Já os 
critérios de exclusão serão: apresentar ter doença médica grave ou instável, incluindo derrame, convulsões ou doenças cardíacas não estabilizadas; ser 
portador de epilepsia; ter história de lesão cerebral traumática moderada ou grave e uso de medicação que interfira no sono. Os dados serão 
coletados por meio de formulário na plataforma virtual "googleforms". Após a coleta, os dados serão salvos em planilha no Microsoft Excel, onde 
serão organizados por métodos da estatística descritiva como frequências e percentuais. Após coletados e organizados, os dados serão analisados por 
meio do programa computacional SPSS versão 25. O tratamento e a coleta de dados neste estudo serão realizados conforme os princípios éticos 
estabelecidos na Declaração de Helsinki, segundo as normas de ética do Ministério da Saúde (CNS Resolução no. 196 10/10/96). Serão utilizados 
questionários com avaliação sociodemográfica, escala de impacto a eventos com modificações causadas pelo COVID-19, ISSL – Inventário de Sintomas 
de Estresse para Adultos, PSQI – Escala de Qualidade do Sono de Pittsburg, Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21).

E-mail: jaisaklauss@gmail.com

Aluno: Vanda Carla de Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Ciências Juridicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A JURISDIÇÃO ‘DIGITAL ‘ E O IMPACTO NAS PRÁTICAS METODOLÓGICAS DO CURSO DE DIREITO

Docente orientador: Silvia De Braga Arão

RESUMO
Desde 2013, a publicação do livro o Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future, sendo essa reconhecido como a principal obra do mundo 
sobre o futuro da advocacia, que, em uma versão tupiniquim, ganha o título O Advogado do Amanhã, escrita pelo professor Richard Susskind, traz 
uma abordagem de como a tecnologia impactará o mundo jurídico contemporâneo. Importante ressaltar que esse livro foi publicado em de 2013 e 
suas colocações futurísticas anunciavam um futuro do serviço jurídico num mundo de negócios globais baseados na Internet, produção de 
documentos on-line, serviços comoditizados, terceirização de processos legais e de práticas de simulação pela web – uma introdução essencial para o 
futuro da advocacia e para aqueles que almejam sucesso no cenário legal em rápida mudança. Mas antes dele, o processo eletrônico no Brasil já 
estava viabilizado desde 2006, quando a Lei nº 11.419 foi aprovada. Em que pese o propósito maior da Lei do Processo Eletrônico tenha como ponto 
central a busca da celeridade e simplicidade nos procedimentos, não alcançou seu intento até 2020 com a pandemia. O uso do processo digital amplia 
a democratização da informação, o acesso à Justiça e a transparência para a sociedade. Além disso, proporciona informações em tempo real, 
economia de recursos públicos, proteção ao meio ambiente e total governança do processo. O prognóstico do livro sobre o futuro da advocacia e o 
impacto da tecnologia no exercício da advocacia se confirma com o processo judicial eletrônico, iniciado de forma incipiente no Judiciário, que foi 
acelerado nos últimos dois anos pela explosão mundial da pandemia da Covid-19. Importante aduzir que a narrativa do livro, evidencia uma jurisdição 
‘digital’, como se afigura na denominação do processo digital, que é a reprodução de todo o procedimento judicial por meio de um software capaz de 
gerenciar estes documentos. Assim como um processo judicial físico (que utiliza papel), o processo digital forma um conjunto de documentos e peças 
processuais que segue um rito jurídico e possibilita uma sentença final. Assim, a virtualização do processo judicial tem-se tornado irrefreável, não 
obstante o Marco Civil da Internet e sua regulamentação pelo Decreto nº 8.771/2016, novo CPC e suas regras processuais relacionadas ao uso dos 
meios eletrônicos, que não foram suficientes para trazer efetividade ao processo judicial. Mas em 2020, com a pandemia, promoveu-se uma 
aceleração no procedimento judicial eletrônico, previsto na legislação, em nome da garantia de jurisdição e da prestação da tutela jurisdicional 
invocada. Atualmente, a virtualização já se encontra em todas as instâncias e tribunais inferiores e superiores. Portanto, o processo judicial digital, 
totalmente digital, representa uma opção da qual o advogado pode valer-se. Neste contexto, o debate é o seguinte: como o aluno do curso de direito 
está sendo preparado para o processo judicial digital? Como o acadêmico deste curso está sendo preparado para exercer as inúmeras funções 
voltadas para a advocacia e para as novas que surgiram diante dos investimentos e inovações tecnológicas?

E-mail: silviabragaarao@gmail.com

Aluno: Emanuele Costa Ribeiro Curso do aluno: DIREITO Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Emília Gomes Gonçalves da Silva Curso do aluno: DIREITO Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vagner Lúcio De Lima Curso do aluno: DIREITO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ANÁLISE DA FORMAÇÃO E DA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) NOS 
JULGAMENTOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJ/RJ) DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL DE 2015

Docente orientador: Larissa Clare Pochmann Da Silva

RESUMO
O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) é um dos principais instrumentos trazidos a lume pelo Código de Processo Civil (CPC) 
brasileiro de 2015, com caráter repressivo, por depender da existência de processos em curso que versem sobre a questão jurídica a ser pacificada, e 
vem despertando, desde os tenros momentos da sua concepção, acalorados debates em torno de variados aspectos. De modo geral, o mecanismo do 
IRDR consiste em afetar para um julgamento qualificado uma questão unicamente de direito comum a múltiplos processos individuais, fixar a tese 
jurídica relacionada à controvérsia e aplicá-la aos casos pendentes e futuros com fundamento na eficácia vinculante do pronunciamento jurisdicional, 
constituindo-se um tema de acentuada relevância científica, jurídica e acadêmica. A tese firmada possui eficácia vinculante, conforme previsto no 
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e contribui para a manutenção da jurisprudência íntegra estável e coerente, conforme artigo 926. 
Para isso, a tese firmada precisa observar o mais amplo contraditório, de forma a que venha a analisar todos os possíveis fundamentos que envolvam 
a questão comum de direito, para que venha a ser observada, proporcionando isonomia e segurança jurídica. Considerando, porém, que o Código de 
Processo Civil já está vigente há 6 (seis) anos, é preciso verificar como vem sendo fixada e aplicada a tese jurídica firmada. Para isso, o presente 
projeto tem como objetivo geral a análise das teses fixadas e como está ocorrendo a aplicação dessas teses desde a vigência do Código de Processo 
Civil de 2015 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são: (i) compreender o instituto do incidente de 
resolução de demandas repetitivas (IRDR) (ii) analisar a formação das teses jurídicas no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas; (iii) 
analisar quantas teses foram firmadas desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro; (iv) aferir em quantos processos já foram aplicadas as teses firmadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; (v) 
aferir como estão sendo aplicadas as teses jurídicas no incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro adotando-se, para tal, um critério por amostragem de 10 (dez) processos por tese fixada; (vi) observar se o instituto da aplicação da 
tese firmada, com eficácia vinculante, ou da distinção do caso em relação à tese tem sido adequadamente aplicado. Para fins de delimitação da 
pesquisa, tem-se como delimitação espacial o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e temporalmente o período de vigência do Código de 
Processo Civil de 2015, isto é, desde 18 de março de 2016. A metodologia adotada será quanti-qualitativa, analisando-se o incidente de resolução de 
demandas repetitivas em seus aspectos teóricos e, no âmbito da pesquisa no tribunal, tanto será adotado o critério censitário, para se aferir a 
quantidade de teses fixadas e o quantitativo de processos em que a tese foi aplicada como o critério qualitativo, para que se possa aferir como estão 
sendo fixadas e aplicadas as teses firmadas no incidente de resolução de demandas repetitivas, em uma análise por amostragem, de forma a manter a 
jurisprudência íntegra, estável, coerente e zelar pela segurança jurídica. Durante a pesquisa, será elaborado o relatório parcial previsto pelo edital e, 
ao final, além do relatório conclusivo, pretende-se elaborar um artigo conjunto da docente com a discente.

E-mail: larissa.clare@estacio.br

Aluno: Gabriela Barbosa De Paula Torres Curso do aluno: DIREITO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: IOLANDA FLEMING (1986) E REGINA SOUSA (2022): AS RAÍZES HISTÓRICAS DAS CONSTANTES VIOLAÇÕES AOS DIREITOS POLÍTICOS DAS 
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MULHERES

Docente orientador: André Hacl Castro

RESUMO
O presente trabalho visa debater as sucessivas violações aos direitos femininos na política brasileira a partir de uma análise histórica das raízes da 
construção e consolidação de um modelo de sociedade fundamentada no patriarcalismo. Num cenário patriarcal, prevalecem as relações de poder e 
domínio do homem, centralizador político, detentor das propriedades privadas, das melhores oportunidades e benefícios sociais. Historicamente, o 
papel do indivíduo do sexo masculino é o de provedor do lar, vez que saíam para trabalhar, enquanto as mulheres eram responsáveis pelos cuidados 
domésticos de seus lares, dos seus maridos e de seus filhos. Com efeito, a resistência em conceder um novo modelo social de equiparação de direitos 
fez surgir associações, instituições e movimentos feministas que passaram a lutar por garantias numa cultura, essencialmente, machista. Em outras 
palavras, descrevem-se as iniciativas para que as mulheres avançassem, politicamente, na sociedade. Procura-se demonstrar, ainda, ao longo do texto, 
que as constantes tentativas de apagamento e aniquilamento de um possível protagonismo feminino refletem na trajetória das mulheres e na baixa 
representação política na sociedade brasileira. Para tanto, discute-se a ascensão de duas mulheres eleitas como vice-governadoras e, posteriormente, 
mediante a saída dos titulares dos respectivos mandatos, ascendem aos cargos majoritários – Iolanda Fleming, em 1986, a primeira governadora do 
Brasil, no Estado do Acre e Regina Sousa, em 2022, a primeira governadora do Estado do Piauí – em cenários temporais diferentes mas de articulações 
e opressões que tentam deslegitimar até hoje as legislações que estabeleceram apenas sob a ótica jurídica uma igualdade e a busca de uma paridade 
de representação. Destaca – se, ainda, que essas violações às leis tem o escopo de enfraquecerem as mulheres e suas conquistas. Assim, captam-se 
diversos episódios do que se denomina, atualmente, violência política de gênero – xingamentos, discursos falsos, interrupções, ameaças - e 
enfrentamentos constantes no modelo de ascensão das mulheres ao poder nos partidos e cargos políticos, resultando num enfraquecimento e 
empobrecimento da democracia representativa brasileira.
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: A ARQUITETURA BRASILEIRA E A SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922

Docente orientador: Silvana Da Rocha Rodrigues

RESUMO
A Semana de Arte Moderna de 1922, considerada como um importante momento da cultura brasileira, celebrará em 2022 seu primeiro centenário. De 
acordo com Benevolo (1998), se fosse possível determinar um ano para o nascimento da arquitetura moderna, este seria 1919, quando Bauhaus é 
aberta por Walter Gropius. Então o que era produzido na arquitetura brasileira nos anos de 1920 pode ser considerado moderno ou ainda é uma 
transição? Nos anos de 1960, Brasília, considerada Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas, tornou-se um dos principais exemplos do 
que a arquitetura moderna brasileira era capaz de produzir. Todo o legado produzido deve ser mantido e conhecido pelas gerações futuras, e para 
isso, é fundamental a utilização de técnicas e recursos para sua preservação histórica. A representação gráfica é a maneira como arquitetos expressam 
as suas ideias e em um primeiro momento, o recuso disponível para se projetar era a prancheta e os instrumentos de desenho. Com a chegada de 
novas tecnologias no século XX e a possibilidade de acesso a computadores pessoais na década de 1980, a forma de representar graficamente os 
projetos evoluiu (Tolentino, 2018). Os softwares com base no sistema Computer Aided Design (CAD), que em português significa “Projeto e Desenho 
Assistido por Computador”, tornaram o processo projetual mais rápido. Os desenhos passam a ter maior precisão, e rapidamente evoluíram para a 
visualização tridimensional com os softwares de construção de maquetes eletrônicas. Atualmente, os softwares CAD estão dando lugar a um novo 
sistema, o Building Information Modeling (BIM). O BIM tem como princípio básico a criação digital de um ou mais modelos virtuais de uma construção, 
oferecendo suporte ao projeto em todas as fases de vida da edificação. No âmbito do Patrimônio Cultural, tem-se utilizado um conceito baseado no 
sistema BIM, o Historic Building Information Modeling (HBIM), que possui como proposta a utilização do BIM na documentação e gestão do 
Patrimônio Arquitetônico do ponto de vista histórico (Tolentino, 2018). Este projeto tem como objetivo propor uma metodologia para a preservação 
da arquitetura moderna brasileira, tendo como objeto de estudo a produção de arquitetos que atuavam na década de 1920, década da Semana de 
Arte Moderna. Desta forma, a documentação gerada para a modelagem servirá de base de pesquisa para futuras obras de restauração ou para simples 
conhecimento da edificação modelada, com enfoque educacional. Pretende-se utilizar ferramentas BIM, para através da metodologia HBIM 
disponibilizar a documentação encontrada e o modelo tridimensional gerado. A pesquisa contará com três alunos, onde cada um pesquisará um 
arquiteto que atuava no Brasil nos anos de 1920. Os arquitetos selecionados para a pesquisa são Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Ricardo 
Severo e Victor Dubugras. Um dos resultados esperados deste projeto é tornar os projetos modernistas conhecidos pelo grande público, fazendo com 
que suas construções possam ser preservadas. Esperamos com este projeto que o interesse pela arquitetura moderna seja avivado. Usaremos o fato 
de que a Semana de Arte Moderna completará 100 anos em 2022 para divulgar a pesquisa, aguçando a curiosidade das pessoas para esta fase tão 
importante de nossa arquitetura.
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RESUMO
Esta pesquisa pretende desenvolver uma proposta de criação de mobiliário funcional, sustentável e configuração diferente dos comumente 
conhecidos. O design de mobiliário é uma vertente do design de produto e uma das áreas de maior importância no desenho de produto brasileiro. 
Apresentando uma estreita relação com o desenho de arquitetura e urbanismo pela metodologia empregada no processo. Existem expoentes 
designers da atualidade que se destacam tanto aqui no solo brasileiro como internacionalmente. Dentre eles temos o RO+CA, Fábio Morozini, Leandro 
Garcia, Marcelo Rosebaun, além os que sempre figuram na lista, como Sérgio Rodrigues, Guto índio da Costa, Irmãos Campana, Lina Bo Bardi, Aloisio 
Magalhães, Zanine de Zanine, entre outros. Podemos considerar que a história do mobiliário Brasileiro é recente face ao que precedeu no mundo, 
porém nem por isso foi de pouca relevância. Outra característica recorrente das produções de design brasileiros é a sua identidade única, exclusiva e 
duradoura. Devido a estas características se acredita que ao criar um móvel para a instituição de ensino Universidade Estácio de Sá de Nova Friburgo, 
teremos a oportunidade de trazer significado e importância para a vida que se desenvolve no interior do campus, ultrapassando a linha do fator 
utilitário para criar um equipamento de utilidade pública que pode e deve se tornar símbolo da produção criativa e uma contribuição do curso de 
arquitetura e urbanismo para a universidade. Seguindo o momento da globalização vivido mundialmente com atenção à sustentabilidade do planeta, 
busca-se desenvolver recursos para reutilização de materiais reutilizáveis que serão apurados nos descartes de mobiliários e de equipamentos no 
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próprio campus universitário, através do conhecimento técnico desenvolvido no curso, e que serão mais bem elaborados a partir da investigação 
bibliográfica desenvolvida na pesquisa. Também tendo como base o conhecimento desenvolvido no curso de graduação pretende-se que as soluções 
criativas de reaproveitamento encontradas possam também servir para que o consumidor comum de forma a prolongar o uso da matéria prima 
empregada e assim nos aproximar de nossos percursores, que se valeram de tecnologias inovadoras à época e criaram peças que além de belas, 
perduraram. Com o desenvolvimento do trabalho aqui apresentado buscar-se-á a apropriação de conceitos que envolvem a linguagem do projeto de 
produtos na arquitetura e urbanismo considerando os aspectos do produto desenvolvido como formas de aprendizagem do público através da oferta 
de espaços de relacionamento e integração social entre os alunos no campus observando o comportamento destes em relação ao objeto exposto, 
pela produção de conteúdo, produção de sentido, escolha de linguagem, intencionalidade, construção de experiência, mediação e interface. É de 
extrema urgência preparar através da educação nossos alunos e instituições de ensino superior a partir da compreensão através de exemplos práticos 
para um desenvolvimento sustentável. O Brasil ocupa a 61a posição no ranking de classificação de países que estão pondo em práticas metas 
propostas pela ONU para o desenvovimento sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG), também conhecidos como Objetivos 
Globais, são um chamado universal à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e 
prosperidade (ONU, 2021).
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Título: ESPAÇOS LIVRES: ANÁLISE DA ORDENAÇÃO TERRITORIAL, URBANÍSTICA, SOCIOCULTURAL E ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO.
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RESUMO
A presente pesquisa investiga a possibilidade da consolidação de um sistema de espaços livres no município de Nova Friburgo, uma vez que se percebe 
que estes espaços livres são elementos estruturantes do desenvolvimento sustentável da paisagem urbana (TARDIN, 2014). A cidade de Nova Friburgo 
é caracterizada por sua morfologia natural: localiza-se em um vale de cadeias de montanhas e possui, como eixo estrutural de sua malha urbana, o Rio 
Bengalas – elemento determinante e estrutural da paisagem da cidade (MELNIXENCO, 2018). A cidade é ainda marcada por uma extensiva ocupação 
irregular de encostas e morros - áreas de proteção ambiental e de proteção permanente – que se configuram em assentamentos precários e 
loteamentos irregulares. Este processo caracteriza um movimento de espraiamento para as regiões periféricas e escancara a falta de uma gestão 
adequada do solo que leve em conta suas específicas características morfológicas naturais, sua configuração espacial e a complexa relação entre 
espaços livres e espaços ocupados na conformação da malha urbana. Os eventos dos dias 11 e 12 de janeiro de 2011 ocorridos em Nova Friburgo, e 
outros seis municípios, após chuvas torrenciais, causaram a morte de mais de 900 pessoas e afetaram a vida de mais 300 mil pessoas, com 
deslizamentos em massa e alagamentos em toda a cidade. Tais eventos retornaram a ocorrer em fevereiro de 2022 na Região Serrana do Rio de 
Janeiro, reiterando “a forte relação entre degradação ambiental e vulnerabilidade social” que persevera na ocupação desordenada do território 
brasileiro (LEITE et al., 2021). O presente trabalho busca compreender o papel que os espaços livres podem desempenhar na cidade de Nova Friburgo 
enquanto elementos capazes de uma reestruturação do território, e da ordenação de futuras ocupações. (TARDIN, 2014). Ao longo de toda execução 
da proposta será realizado o reconhecimento de espaços livres territoriais, a análise de sua estrutura espacial e funcional, e seus impactos 
socioculturais e econômicos na conformação do desenho urbano de Nova Friburgo, através das metodologias de análise e estratégias descritas na 
bibliografia de Tardin, sendo estas: a cartografia de análise e pesquisa de campo, que inclui a pesquisa bibliográfica e iconográfica, bem como registros 
fotográficos. A pesquisa possui como objetivo a criação de novos olhares sobre o planejamento urbano de Nova Friburgo, através dos espaços livres, e 
seus impactos no ambiente e qualidade de vida da população de Nova Friburgo.
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RESUMO
A presente proposta de iniciação científica tem como objetivo estudar a viabilidade de implantação de uma rede multiescalar, preparada para falhar 
de Soluções Baseadas na Natureza como estratégia de mitigação aos perigos climáticos de Inundação e alagamento na bacia hidrográfica do Rio 
Quitandinha, Petrópolis -RJ. A cidade de Petrópolis, localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, sofre frequentemente com alagamentos 
e inundações, motivo de prejuízos constantes ao funcionamento do tecido urbano. Um conjunto de fatores vêm sendo observados como possíveis 
causas deste ciclo de perdas recorrente. O alto índice pluviométrico associado a intervenções antrópicas que não consideram as dinâmicas hídricas nas 
bacias hidrográfica, a canalização de corpos hídricos, o crescimento urbano desordenado, ocupação humana em áreas de risco, desmatamento e 
crescente impermeabilização do solo contribuem para o aumento da quantidade de água e velocidade do escoamento superficial no momento da 
chuva, para a diminuição das taxas de infiltração e aumento dos pontos de alagamento e probabilidade de inundação. A cidade chega a acumular, em 
média, 1.939mm de chuva ao ano, sendo o mês de janeiro o de maior precipitação com uma média de 307mm, conforme indica o gráfico abaixo: 
notável o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos e sua influência na ampliação de desastres com prejuízos humanos e financeiros na 
cidade de Petrópolis, como exemplo da grande chuva de 2011 e agora a chuva de fevereiro de 2022¹. O objeto desse estudo é propor uma rede de 
infraestrutura verde na Bacia do Rio Quitandinha, bacia hidrográfica mais atingida com as chuvas de fevereiro de 2022, como estratégia para mitigar 
os perigos de inundação e alagamento na bacia hidrográfica de estudo, ampliar a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. A proposta de estudo 
aborda desde o diagnóstico da paisagem, seguido de planejamento urbanístico e ambiental até o projeto da paisagem pela lente das Soluções 
Baseadas na Natureza por meio de uma proposta de redesenho da rede de espaços livres da bacia hidrográfica de intervenção. Acredita-se que os 
produtos da pesquisa serão capazes de proporcionar uma proposta de mitigação dos efeitos das chuvas no tecido urbano, alinhada à alimentação das 
águas subterrâneas e consequentemente a manutenção das nascentes e nível do corpo hídrico no tempo de estiagem, além do redesenho urbano das 
principais vias da bacia, assegurando acessibilidade universal, iluminação pública adequada, arborização, mobilidade ativa, equipamentos urbanos 
amigáveis à primeira infância.
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RESUMO
A cidade de Macaé no interior do estado do Rio de Janeiro, conhecida como a capital nacional do petróleo, recebeu este título por ser um polo 
importante para a gestão da atividade petrolífera brasileira. As interferências dessa atividade atingiram diversos setores da cidade, tanto na economia, 
no crescimento populacional, na expansão urbana e consequentemente na paisagem. Entre as demandas que surgiram com o crescimento da cidade 
foi o aumento da oferta de cursos de nível superior. Atendendo a esta demanda, a Universidade Estácio de Sá de Macaé realocou sua infraestrutura 
física para o bairro de Alto dos Cajueiros em Macaé, situado nas proximidades de um trecho da linha férrea da cidade que possui um aglomerado 
subnormal. Visando realizar a integração entre os alunos do curso de arquitetura e urbanismo de Macaé, assim como promover o senso crítico e de 
compreensão dos espaços urbanos no entorno da universidade. Com o interesse em caracterizar a paisagem, pretende-se utilizar estratégia 
combinada de métodos para realizar a leitura da paisagem de trecho da linha férrea localizada nas proximidades da unidade da Universidade Estácio 
de Sá de Macaé. Será necessária a revisão bibliográfica para embasar os conceitos de paisagem, arquitetura da paisagem, morfologia urbana e demais 
aspectos relacionados ao tema da pesquisa. Além disso, pesquisa histórica e documental a fim de caracterizar a formação urbana do trecho de estudo 
selecionado, assim como compreender as especificidades do trecho escolhido. Para realizar a leitura da paisagem e diagnóstico do recorte 
selecionado, será realizada a pesquisa de campo e elaboração de mapas temáticos para observar diferentes aspectos, com objetivo de auxiliar na 
compreensão da paisagem existente. O mapeamento temático analisará aspectos sobre o uso e ocupação do solo, presença de espaço livres públicos, 
gabarito das construções, densidade urbana e tipos morfológicos das construções. Por fim, após a realização destas análises serão sobrepostas as 
informações coletadas para que seja realizada uma síntese crítica dos aspectos observados a fim de que estes possam contribuir para futuras 
intervenções e melhoria da qualidade urbana do local.
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RESUMO
Toda cidade tem suas marcas, cicatrizes, feridas, alegrias, sabores, cheiros, diversas formas de ocupação e limites espaciais do imaginário urbano que 
juntos formam o lugar de memória da cidade. A boemia da cidade de Nova Friburgo, região serrana do Estado do Rio de janeiro, possui uma 
importância social e afetiva no imaginário da cidade. Na longa história da vida noturna da cidade teve vários bares que formaram marcos e deixaram 
saudades como o Som Boite, Bar do Seu Mario, Adega da Áustria, Castelão, Kneipe, entre outros, mas apenas o Bar América permanece funcionando 
até os dias de hoje. O Bar América teve seu nascimento no ano de 1943, permanecendo no mesmo endereço na rua Monte Líbano, local onde agrega 
outros tipos de bares que potencializam essa rua enquanto vida noturna da cidade. Além disso, é considerado pela população friburguense como um 
dos maiores bares democráticos da cidade. Diante da importância social e cultural, o presente trabalho trata da investigação do Patrimônio Imaterial 
do Bar América no município de Nova Friburgo-RJ. A pesquisa busca demostrar através do valor único e de durabilidade simbólica e material a 
importância histórica e cultural que o Bar América representa para sua região. A pesquisa apoia-se sobre um eixo: o da prática da boemia noturna, 
categorizada neste local, em relação do olhar de frequentadores e de não frequentadores, desde sua fundação até a coleta de dados, estruturando a 
pesquisa por diferenças em categorias como a forma de apresentação boêmias, suas motivações, seus protagonistas, frequentadores e seus espaços 
de ocupação. Para a realização dessa pesquisa será realizado o levantamento de dados primários que consiste em fotos e levantamento de dados 
secundários através da pesquisa em jornais de época e fotos de arquivos históricos. O objetivo do levantamento dos dados primários e secundários é 
contribuir com a construção de uma linha temporal que marque e registre o bem imaterial do Bar América na cidade de Nova Friburgo-RJ.
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RESUMO
O cinema e o audiovisual se tornaram ferramentas fundamentais para compreender as tecnologias no contemporâneo. Da ideia de imaginário 
tecnológico à realidade virtual, do cinema de software ao metaverso, as teorias da mídia e a inteligência artificial se entrelaçam tanto em termos 
práticos e teóricos. Nossa proposta segue o ensinamento de Gilles Deleuze de que a teoria já é prática conceitual, ao mesmo tempo que compreende 
com McLuhan que o cinema é uma sala de aula sem paredes. O presente projeto apresenta uma constatação que gera alguns desdobramentos. De um 
lado filmes sobre a inteligência artificial e o uso de tecnologias de IA para a realização de filmes são mais e mais recorrentes, devendo ser investigados 
através e para além de suas narrativas. As reverberações em decorrência disso nos levam a unir reflexão teórica, atualizando bibliografias, revendo 
filmes, séries e vídeos e também propondo pequenos exercícios em áudio e vídeo que lidem criativamente com tema que nos abre horizontes, 
trazendo naturalmente novos problemas para a área. A revisão de literatura bem como a análise e realização de filmes e demais produtos audiovisuais 
são centradas em discussões que as teorias contemporâneas dos meios nos trazem. Nesse sentido continuamos com esse projeto a lidar com temas 
advindos de campos diversos como a ecologia das mídias (media ecology), a arqueologia das mídias, em especial o cinema como tal, e a abertura que 
o espectador também enquanto mídia nos traz. O projeto não esquece a interdisciplinaridade do campo e vai além propondo uma espécie de 
“interartisiticidade” ou diálogo entre artes, expandindo a noção de experimental tanto no cinema como nas artes para compreender os desafios do 
audiovisual na era da inteligência artificial. De certos filmes herdamos um imaginário de como a inteligência das máquinas e a inteligência humana (e 
posteriormente coletiva) se interconectariam. De certas práticas audiovisuais compreendemos que máquinas se tornaram indispensáveis para avanços 
de linguagem, de estéticas e de sensações diversas nos espectadores, ferramenta para realizadores e motores nas narrativas em maior ou menor grau. 
Assim, esse projeto acredita na fusão e não na confusão entre homem e máquina para além de qualquer determinismo tecnológico.

E-mail: wilsonoliveirafilho@yahoo.com.br

Aluno: Diana Seelaender Ribeirinha Curso do aluno: CINEMA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariana Lucas De Almeida Fernandes Curso do aluno: CINEMA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: LUZ, CÂMERA, FANTASIA: A INFÂNCIA NO CINEMA

Docente orientador: Francisco Carlos Malta

RESUMO
A pesquisa visa entender o mercado do cinema brasileiro voltado para o público infantil. Muito se discute sobre as narrativas, mas pouco se produz. É 
um vasto mercado que aos olhos dos produtores não são explorados. Um passeio pelo panorama das produções é possível identificar Xuxa e Os 
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trapalhões como os últimos grandes expoentes destas produções tão importantes para formação e público. A pergunta norteadora deste projeto é: 
como dar visibilidade ao potencial criativo de narrativas infantis, evidenciando possibilidades para esse mercado do audiovisual. A pesquisa visa 
entender o mercado do cinema brasileiro voltado para o público infantil. Muito se discute sobre as narrativas, mas pouco se produz. É um vasto 
mercado que aos olhos dos produtores não são explorados. Um passeio pelo panorama das produções é possível identificar Xuxa e Os trapalhões 
como os últimos grandes expoentes destas produções tão importantes para formação e público. A pergunta norteadora deste projeto é: como dar 
visibilidade ao potencial criativo de narrativas infantis, evidenciando possibilidades para esse mercado do audiovisual. O sucesso da franquia Toy Story 
pode ser explicado por uma série de fatores que os longas animados reuniram ao longo dos anos, emocionando e divertindo o telespectador, bem 
como a lembrança do quão especial é a fase da infância. A Disney e o estúdio Pixar perceberam que, na maioria das vezes, a venda do ingresso de um 
filme de animação é dupla: não apenas a criança vai ao cinema assistir ao longa-metragem, mas também o adulto responsável. Essa visão mudou 
completamente a maneira de se produzir um filme de animação, posto que, normalmente, os filmes dos referenciados estúdios possuem camadas a 
serem exploradas, temas de fácil identificação pelo público jovem e discussões mais complexas e profundas que abrangem mesmo o público adulto 
que estiver na sala de cinema. Esse é, sem dúvida, o começo para entender o porquê de Toy Story ser a quinta maior franquia de animação do mundo 
em termos de bilheteria. Dentro da nova prerrogativa do cinema contemporâneo, como podemos pensar os trânsitos narrativos que o cinema 
imersivo em 360º permite ao telespectador? No primeiro filme, vemos que temas como a importância da amizade (Woody e Buzz) são retratados e 
realçados de maneira especial. No segundo filme, o contexto expande-se e novos integrantes unem-se ao universo dos brinquedos de Andy.  Em 
relação ao terceiro longa, podemos dizer que, de todos os quatro da franquia, é o filme mais emocional e que mais mexe com o espectador. Além 
disso, quem mais sofre com essa efemeridade são os próprios brinquedos, que vão se sentindo inúteis e sem importância naquele cenário em que não 
eram usados para mais nada antes de serem doados à Bonnie. O filme também trata da importância da solidariedade, no qual um simples ato de 
doação permitiu a uma garotinha, bem como aos seus antigos brinquedos, a possibilidade de se renovarem e viverem muitas novas aventuras. Toy 
Story 3 é a conclusão e o desfecho perfeito da comovente história de Andy e seus brinquedos. É um filme capaz de arrancar algumas lágrimas, 
independentemente da faixa etária que tenha acompanhado essa jornada.  Por fim, também vale ressaltar que todo este estudo de caso ocorre com 
base em um filme americano, portanto, é preciso incentivar o novo cinema brasileiro.

Aluno: Fernanda Ribeiro Marçal Do Nascimento Curso do aluno: CINEMA Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Stella Rodrigues Martins Nemer Curso do aluno: CINEMA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO E NUANCES DA FIGURA DO TRABALHADOR NO CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Docente orientador: Eduardo Miranda Silva

RESUMO
Conscientemente político de uma noção sobre a necessidade de se compreender a identidade do povo brasileiro, o Cinema Novo, nos anos 1960, 
abordou entre suas diversas temáticas macropolíticas o mundo do trabalho, a opressão do capital e a consequente luta de classes na sociedade. As 
chamadas “reformas de base” previstas pelo presidente João Goulart colocaram as artes sob expectativa de transformação social. A figura do 
trabalhador estava em evidência e os debates nas artes giravam em torno da representação que se deveria fazer dele. Enquanto diretores do Cinema 
Novo defendiam uma abordagem menos didática para o audiovisual, o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE) 
pregava linguagem pedagógica, como lembra o historiador Marcelo Ridenti em “Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da 
TV”. Menos favorável a tais representações benevolentes, o cinema brasileiro dos anos 1970 transitou para os espaços privados da sociedade e o 
melodrama – via pornochanchada e as diversas adaptações de Nelson Rodrigues – ganhou as telas. Ainda que o título remetesse àquela temática, 
como foi o caso de “Vai trabalhar, vagabundo” (1973, de Hugo Carvana), o tom de humor e o “desbunde”, na terminologia da época, predominavam. 
Ponto de inflexão nas representações do mundo do trabalho, “Eles não usam black-tie” (1981, de Leon Hirzsman) fez, no nível da narrativa, a transição 
da figura coesa do trabalhador para um operário menos consciente de seus direitos. A luta de Otávio (Gianfrancesco Guarnieri), de uma geração 
anterior, desemboca no filho Tião (Carlos Alberto Riccelli), identificado pelos colegas do pai como traidor e “fura greve”. No âmbito dos estudos 
cinematográficos, o teórico Jean-Claude Bernardet apontará, em “Cineastas e imagens do povo” (1985), para uma representação pouco nuançada, 
sem profundidade e idealista a respeito da figura do trabalhador nos 1960. Na crítica cultural, a teórica argentina Beatriz Sarlo dirá, em “Tempo 
passado”, que nos 1970 “as estruturas cederam lugar aos sujeitos”. Saíram de moda, portanto, as grandes narrativas que explicavam os sujeitos a 
partir das estruturas. Contudo, as novas configurações do mundo no século XXI – a saber, a interferência da era da informática e da revolução digital 
no mundo do trabalho – trouxeram de volta ao cinema representações que haviam perdido relevância no final do século XX. Em nível nacional, “Que 
horas ela volta?” (2015, Anna Muylaert) refletiu as mudanças sociais para empregadas domésticas a partir de governos progressistas na abertura do 
novo milênio. No âmbito internacional, a digitalização gerou o fenômeno da “uberização” do trabalho e a indústria 4.0, termos que intitulam a mais 
recente obra do sociólogo do trabalho Ricardo Antunes. O cineasta Ken Loach apontou para a precarização do labor e da previdência social em “Eu, 
Daniel Blake” (2016) e para a “uberização” em “Você não estava aqui” (2019). O desmonte de direitos e da seguridade social a partir de reformas 
previdenciárias e trabalhistas ao redor do mundo e a fragmentação do corpo coletivo trabalhista e da figura do trabalhador correspondem à 
representação que vem sendo feita da categoria nestes últimos anos. Apenas para nos restringirmos à esfera da fábrica, podemos citar “Arábia” (2017, 
João Dumans e Affonso Uchoa), “Corpo elétrico” (2017, Marcelo Caetano) e “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar” (2019, Marcelo 
Gomes).
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Aluno: Laís Carneiro Da Cunha Curso do aluno: CINEMA Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design de Interiores

Título: AS CASAS URBANAS DA ELITE DO VALE DO PARAÍBA SUL FLUMINENSE – SÉCULOS XIX-XX: UM ESTUDO DOS REVESTIMENTOS.

Docente orientador: Katia Maria De Souza

RESUMO
As formas de morar revelam muito, não apenas das pessoas que habitam aquele lugar, mas também demonstram padrões e simbologias de uma 
época. É por meio da casa, cercada de objetos e equipamentos do cotidiano de seu proprietário, uma das formas de adquirir conhecimento sobre ele e 
suas práticas culturais e sociais. No Vale do Paraíba Fluminense encontramos um rico acervo de casas urbanas pertencentes a uma elite ligada a 
produção cafeeira do século XIX, no entanto não é apenas este grupo que deixou um legado importante, embora seja o mais representativo. Famílias e 
grupos familiares deixaram a sua marca na região em que se destaca a cidade de Vassouras e a família Teixeira Leite. Na história da formação da vila 
de Vassouras a família Teixeira Leite tem função primordial e definitiva no seu desenvolvimento. No início do século XIX novas estradas foram abertas 
para ligar o Rio de Janeiro à Minas Gerais e ao rio Paraíba do Sul, uma das estradas abertas seguiu em direção a Serra do Mar cruzando o rio Paraíba 
do Sul, a estrada da Polícia, e foi as margens dela que começaram a se formar as vilas de Vassouras e Valença. Foi nesta região e mais especificamente 
na vila de Vassouras que a família Teixeira Leite se estabeleceu contribuindo para o desenvolvimento da cidade que viria a se tornar o principal núcleo 
urbano do Vale do Paraíba Sul Fluminense. Neste cenário as casas ocupadas pelos membros da família Teixeira Leite na cidade são símbolos do poder 
e status que eles alcançaram no período áureo do café no Vale do Paraíba Sul Fluminense. São, portanto, as casas ocupadas pelos membros da família 
Teixeira Leite o objeto de investigação deste projeto, compreendendo seus partidos e tipologias no âmbito da linguagem arquitetônica da elite 
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cafeeira do século XIX, assim como os materiais e revestimentos utilizados em sua decoração de interiores. Este projeto tem como objetivo principal 
descrever as informações técnicas, históricas, tipológicas e simbólicas da arquitetura e forma de morar das casas pertencentes a família Teixeira Leite 
e das demais casas da mesma época, através de três etapas, a pesquisa histórica, comparação com outros modelos arquitetônicos e análise da 
tipologia e simbologia da edificação e seus revestimentos, tomando como ponto de partida a Casa da Hera. A Casa da Hera é a única residência da 
região que mantém, desde a época, o mesmo mobiliário e tratamento original de seu interior em que se destacam os salões principais chamados Salão 
Amarelo e Salão Vermelho, respectivamente o salão de baile e a sala de reunião masculina. Esta denominação se dá por conta dos elementos 
decorativos que constituem estes espaços com destaque para os belíssimos papeis de parede. O apreço decorativo também se faz notar em outros 
ambientes da casa onde se alternam a pintura decorativa e aplicação de papel de parede, reproduzindo um repertório decorativo típico das casas 
nobres de meados do século XIX. São estes papeis que ainda que precisam ser mais estudados para verificar sua procedência e data exata de 
aplicação. O tema apresenta relevância acadêmica por contribuir para o ensino e aprendizado das técnicas e metodologias aplicadas a decoração dos 
interiores no século XIX. O levantamento desses procedimentos contribuirá nos conhecimentos da História do Design de Interiores e aprimorará as 
noções técnicas de projeto do século XIX. A execução desse projeto se justifica pelo estudo de um acervo singular objetos decorativos e decoração 
aplicada em um tipo de arquitetura bastante peculiar. Portanto ele constitui dois eixos investigativos: um que aborda a arquitetura e sua tipologia e 
simbologia e a decoração de interiores com foco nos revestimentos em papel de parede existentes nestas edificações.

Aluno: Fábia Daila Alves Curso do aluno: ARQUITETURA E URBANISMO Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título: INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MODA

Docente orientador: Silvio Duarte Domingos

RESUMO
Inseridas nos cotidianos dos grupos sociais, as roupas têm o papel de apoiar as comunicações entre os sujeitos. A indumentária pode indicar valores, 
crenças e gostos, imbricados nas práticas do dia a dia. A Moda, enquanto vestir, é entendida como prática de consumo, que é social e socializada. Um 
conjunto de experiências e trocas subjetivas, objetivadas nas roupas. Por isso, pesquisadores de diversas áreas investigam esse fenômeno social e suas 
implicações sobre as relações humanas. Nessa perspectiva, Reis-Junior e Andrade (2019) tecem relações entre Moda e Psicologia Social, destacam a 
dimensão sintática de comunicação do vestir e ressaltam a necessidade de mais pesquisas sobre o tema. Contudo, é restrito o conjunto de estudos 
que investigam as relações entre moda e representações sociais, que são um conjunto de valores, crenças, opiniões e atitudes inerentes aos grupos. 
Considerando-se que a Teoria das Representações Sociais - TRS (MOSCOVICI, 2012) permite estudar os fenômenos, a partir da não dissociação entre 
indivíduo e sociedade, torna-se penitente investigar a Moda, pelo viés de estudos sobre a TRS. Assim o objetivo desta pesquisa é tecer aproximações 
entre a Teoria da Moda e a Teoria das Representações Sociais. 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 dos termos indutores “moda” e “representações sociais”, associados; A segunda, 
integrativa, utilizando-se os termos indutores “moda”, “grupo social”, “individualidade” e “sujeito social”. Ambas serão feitas nas bases de dados 
Scientific Electronic Library Online – SciELO; o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; o 
Sistema de Información Científica Redalyc. 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, A4, B1, B2, B3 e B4; c) ter sido publicado nos últimos 10 anos; d) estar 
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. Os resultados permitirão elaborar um estado do conhecimento sobre as relações entre a 
Teoria das Representações Sociais e a Teoria da Moda.
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Aluno: Gabriela Maria Rodrigues da Silva Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título: COMUNICAÇÃO E CONSUMO DE FICÇÃO SERIADA - ESTUDO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO A PARTIR DA LINGUÍSTICA DE CORPUS

Docente orientador: Raquel Lobao Evangelista

RESUMO
De acordo com a pesquisa We are Social (2021), o Twitter é uma das maiores redes sociais atuais, contendo cerca de 538 milhões de usuários. O Brasil, 
por sua vez, destaca-se na rede como o 2º maior país em quantidade de usuários ativos. Considerando a importância dos sites de rede social (SRS) e 
do seu impacto no mundo contemporâneo, esta pesquisa pretende verificar a expressão de opinião dos usuários brasileiros sobre o catálogo mensal 
de séries da Netflix Brasil em seus tweets por meio da metodologia da Linguística de Corpus. Neste projeto, há uma preocupação com a linguagem 
adotada pela plataforma na produção de seus conteúdos. Ela é interessante, diversificada porque a marca se comporta como se fosse o próprio 
público; e apresenta um humor voltado para a sátira. Invariavelmente, suas postagens são finalizadas com perguntas, levantando a hipótese de que tal 
recurso linguístico também gera engajamento nos SRS. Por fim, vale ressaltar o uso do internetês (linguagem baseada na simplificação informal da 
escrita). Considerando esta evolução em termos de linguagens, suportes e tamanhos, admite-se aqui como um dos critérios para recorte de pesquisa a 
linguagem e formas de interação de cada SRS (site de rede social). Desta forma, a questão que impulsiona esta pesquisa é: quais as características da 
linguagem presente nas interações entre a Netflix e sua audiência no Twitter quando novas séries são anunciadas? Destaca-se a importância da 
pesquisa em torno das culturas sociolinguísticas aplicadas ao consumo, uma vez que elas permitem que o mercado se conecte aos consumidores, 
quanto para os pesquisadores sociais entenderem as especificidades da comunidade pesquisada. No que diz respeito à relevância social, de acordo 
com HALLIDAY (2014), os falantes selecionam – ainda que inconscientemente – os elementos linguísticos mais adequados para o sucesso de uma 
determinada situação comunicativa, de modo que é possível identificar um sistema de escolhas a partir da descrição do uso real da língua. A 
Comunicação Social vem tentando consolidar ferramentas metodológicas de pesquisa à sombra de tradições científicas mais amadurecidas. Os 
fenômenos comunicacionais são, frequentemente, objeto de pesquisadores das mais diversas áreas e, frequentemente, os procedimentos de pesquisa 
a serem aplicados em ambientes virtuais têm se destacado de maneira significativa. A Linguística de Corpus, metodologia a ser adotada nesta 
pesquisa, é uma subárea da Linguística Computacional, e caracteriza-se, conforme SARDINHA (2004, p.3), como o campo da Linguística que “se ocupa 
da coleta e exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos textuais, em formato legível por computador, que foram coletados 
criteriosamente com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística”. Para efeitos classificatórios, esta pesquisa é 
experimental, de cunho quantitativo e qualitativo, com objetivos claramente exploratórios e descritivos. A pesquisa experimental tenta sempre 
comprovar ou refutar uma hipótese, baseia-se em um sistema em que o pesquisador busca o maior controle possível sobre as variáveis e busca-se 
estabelecer correlações ou relações de causalidade. Será inicialmente quantitativa, pois a partir das mídias sociais serão coletados os dados brutos 
que, por sua vez, serão processados por meio de ferramentas. Neste momento, será feito um processo de limpeza dos dados, a fim de identificar o 
material inválido ou nulo, que não tem relação com o objetivo da pesquisa. Em um segundo momento, ela se torna qualitativa e o material coletado 
deverá ser interpretado e categorizado. Finalmente, em relação às técnicas adotadas, prevê-se como primeiro passo a realização de uma revisão 
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bibliográfica centrada em: 1) LÉVY (2001), RECUERO et al. (2018), LEMOS (2016) como base para cibercultura e SRS; 2) KOTLER e KELLER (2006); 
CASTELLANO et al (2015, 2016) e SEMPRINI (2006) para branding e 3) SARDINHA (2007) e ZAPPAVIGNA (2011).

Aluno: Caroline Machado Pagliaminuto Curso do aluno: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariana Soledade Martins Alves Curso do aluno: JORNALISMO Situação: PIBIC/Voluntário

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BEBIDA FERMENTADA NÃO ALCOÓLICA DE SERIGUELA

Docente orientador: Aparecida Cristina Mauro

RESUMO
O Brasil é um grande produtor de frutas, tanto em quantidade quanto em diversidade, mas comercializa em sua maioria frutas estrangeiras. Há cerca 
de 300 espécies de frutas nativas brasileiras, a maioria ainda pouco explorada comercialmente, portanto há um grande potencial a ser explorado. O 
uso de frutas típicas do Cerrado sempre fez parte da cultura local, com acesso restrito ao povo da região e ocasionais turistas. Com um mercado de 
sucos e polpas sempre buscando novos sabores, o mercado começa a se voltar para sabores brasileiros ditos “não convencionais” ou “exóticos”, se 
referindo a frutas nativas não comumente utilizadas fora da região produtora. O maior empecilho para a comercialização das frutas nativas é sua 
fragilidade, o que faz com que a perda durante o transporte de frutas in natura seja grande. O beneficiamento é uma das técnicas que pode contornar 
este problema, tornando possível a comercialização de tais frutas e aumentando a área onde as frutas nativas podem ser conhecidas e consumidas. A 
fermentação produz um alimento com características bioativas, que quando não pasteurizado mantém micro-organismos que atuam na manutenção 
do equilíbrio do organismo, além de manter ou melhorar os compostos bioativos originais da matéria-prima, encaixando-se na definição de alimento 
funcional2O desenvolvimento de um fermentado não alcoólico de seriguela traz uma alternativa promissora evitando o desperdício de frutas durante 
a safra de forma a agregar valor a esta matéria-prima e apresentar uma nova forma para o fruto de forma a satisfazer o mercado consumidor, que tem 
uma constante demanda de consumo de produtos que combinam todos os atributos necessários para uma aceitação nutricional e sensorial buscando 
alternativas saudáveis. O objetivo desta pesquisa será desenvolver um fermentado não alcoólico de seriguela. Serão elaboradas duas formulações do 
fermentado não alcoólico com e sem leveduras. Os fermentados não alcoólicos serão submetidos às análises bromatológicas e análises sensoriais. 
Esse fermentado será utilizado para criar uma bebida com potencial funcional e características sensoriais agradáveis.
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Aluno: Anderson Pereira Lira Curso do aluno: ENGENHARIA AMBIENTAL E SA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: MODELAGEM HIDROLÓGICA E MAPEAMENTO DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS A ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO/RJ: UM SUBSÍDIO À GESTÃO TERRITORIAL URBANA

Docente orientador: Marcelo Wermelinger Lemes

RESUMO
Inundações e alagamentos têm acarretado relevantes impactos socioeconômicos ao redor do mundo. Foram mais de 1,3 bilhão de pessoas afetadas 
com quase 80 mil mortes associadas a este fenômeno em todo o mundo durante o período de 2001 a 2020 (EM-DAT/OFDA/CRED, 2020). O objetivo 
desse projeto é entender detalhadamente como funciona a dinâmica de chuvas e, consequentemente, dos alagamentos e inundações em ambiente 
urbano no município de São Gonçalo/RJ, por meio da elaboração de modelos hidrológicos computacionais, sensoriamento remoto e 
geoprocessamento. Metodologicamente, este projeto parte da análise fisiográfica da área do município de interesse até a modelagem. Para tal, serão 
utilizadas as imagens disponíveis do satélite Sentinel 2®, após a aquisição das imagens, inicia-se o tratamento e, de fato, a etapa de classificação e 
consequente resultado de uso e cobertura, este processamento será realizado utilizando a plataforma online Google Earth Engine® e após o 
processamento, os rasters serão convertidos para a extensão .shp calculada a geometria através da ferramenta field calculator do software ArcGis 
10.5. ou Qgis 3.16. Para a etapa da geração dos modelos digitais de elevação, hipsometria e declividade, serão utilizadas as bases de ortofotos do 
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). O banco de dados pluviométricos será construído com base nos dados disponibilizados pela 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que realiza os registros diários através de 25 pluviômetros instalados em distintas áreas do município. Já a 
etapa de modelagem hidrológica será realizada através do software livre System of Hydrological Data Acquisition and Analysis (SYHDA)® que foi 
desenvolvido por integrantes do Grupo de Pesquisa em Hidrologia e Modelagem Hidrológica em Bacias Hidrográficas/CNPq da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel). Para elaboração dos mapas de susceptibilidade, dos mapas de pontos e trajetos de campo, os dados gerados anteriormente serão 
compilados e apresentados através das ferramentas e análise e edição dos ambientes SIG supracitados.
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Aluno: Fabio André Da Silva Torres Curso do aluno: ENGENHARIA AMBIENTAL E SA Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: OBTENÇÃO E AVALIAÇÃO DE COMPÓSITOS SUSTENTÁVEIS A BASE DE POLIOLEFINAS E RESÍDUOS TÊXTEIS PROVENIENTES DO POLO DE MODA 
ÍNTIMA DA CIDADE DE NOVA FRIBURGO

Docente orientador: Valéria Dutra Ramos

RESUMO
O desenvolvimento de novas técnicas eficientes no reaproveitamento de resíduos têxteis sintéticos provenientes da Indústria de Confecção e 
Vestuário é um desafio que esta indústria encontra para conseguir se manter competitiva em um mercado que cada vez mais exige uma produção 
sustentável. Desta forma, identifica-se que a reciclagem dos resíduos têxteis sintéticos gerados deve ser aplicada como forma de diminuir impactos 
ambientais, aumentar a competitividade das empresas no mercado e diminuir despesas. De acordo com a literatura, a reciclagem de resíduos têxteis 
ainda é incipiente no mundo todo. Apesar dos poucos tipos de produtos derivados de reciclagem têxtil no Brasil, os resíduos têxteis reciclados 
encontram grande aplicabilidade em diversos setores industriais como arquitetura, setor automotivo, têxtil, construção civil, entre outros. Acredita-se 
ser necessário, para que se aumente a eficiência e a valorização dos produtos oriundos de resíduos têxteis sintéticos, o desenvolvimento de novas 
técnicas capazes de absorver o grande contingente de material descartado por diversas empresas do setor e com possibilidades de aplicação do 
design. Deste modo, a inovação é a principal estratégia para aprimorar processos e torná-los mais eficientes e sustentáveis. Uma característica comum 
às fibras têxteis químicas sintéticas é a capacidade que estas possuem de atingir um ponto de fusão antes de serem carbonizadas. A fusão por calor 
destes materiais permite que estes atinjam uma conformação viscosa, praticamente líquida, quando expostos a uma temperatura equivalente ao seu 
ponto de fusão e depois retornem aos seus estados sólidos quando esta temperatura diminui. Dessa forma, se estes diferentes materiais foram 
expostos juntos a uma temperatura que seja suficiente para fundir cada um, eles se tornarão um líquido viscoso composto e quando resfriados, darão 
origem a um novo material sólido. Através da obtenção de materiais com maior valor agregado e com potencial de aplicação em diversos segmentos 
industriais novos materiais vêm sendo desenvolvidos através da incorporação de diversos tipos de resíduos têxteis em matrizes poliméricas, tais como: 
fibra de algodão em resinas termorrígidas ou em resinas termoplásticas; resíduos têxteis compostos de algodão, poliéster e elastano em uma solução 
de látex de seringueira com amônia. Nova Friburgo detém o principal polo de moda íntima do Brasil, responsável por mais de um quarto da produção 
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nacional do segmento. O polo é uma das principais fontes econômicas do município. Porém, também é uma das maiores fontes de resíduos. O 
desenvolvimento do trabalho “Estudo do Processamento e Propriedades de Resíduos Têxteis Provenientes do Polo de Moda Íntima da Cidade de Nova 
Friburgo”, pelo nosso grupo de pesquisa em 2020 permitiu verificar que através do processo de coleta, separação e processamento de resíduos têxteis 
é possível reintroduzi-lo na cadeia produtiva, com a obtenção de um material com resistência mecânica adequada para utilização como carga em 
matrizes poliméricas ou outras aplicações da indústria. O Projeto de Pesquisa tem como objetivo avaliar o potencial de aproveitamento de retalhos 
provenientes da indústria de confecções local, como carga em matrizes poliméricas oferecendo soluções inovadores e sustentáveis para os desafios do 
segmento. Assim sendo, os retalhos de tecidos sintéticos, serão obtidos e processados de forma termomecânica para gerar "pó de tecido" e desta 
forma facilitar a mistura dele na obtenção de novos materiais. Os compósitos de poliolefinas e resíduos têxteis processados com diferentes teores de 
retalhos serão obtidos e caracterizados através de ensaios térmicos e mecânicos. O desenvolvimento deste projeto permitirá verificar se os resíduos 
têxteis podem ser utilizados como carga inerte em uma matriz polimérica com a obtenção de um material com propriedades adequadas para a 
utilização em aplicações industriais.

Aluno: Iasmmyn Souza Costa Sisnando Curso do aluno: FARMÁCIA Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS: VIABILIDADE DO USO DE TIJOLOS DE SOLO CIMENTO EM MÉTODO CONSTRUTIVO EMPREGADO EM 
HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Docente orientador: Vanessa Da Silva De Azevedo

RESUMO
Atualmente, tanto as mudanças climáticas quanto a escassez de recursos naturais não renováveis, têm sido a motivação de diversos setores da 
economia mundial a buscarem alternativas sustentáveis em seus processos de produção e construção, assim como quanto aos serviços ou produtos 
ofertados. Mais que uma preocupação de cunho ecológico, esta realidade é sensibilizada frente às necessidade de redução do consumo de energia, 
uso consciente da água, uso, tratamento, destinação e descarte dos resíduos sólidos, racionalização na utilização dos insumos naturais e no 
desenvolvimento de cidades sustentáveis, com desenvolvimento urbano planejado, focado no bem-estar e qualidade de vida. Frente a este cenário, a 
indústria da construção civil e toda a sua cadeia produtiva desempenham um papel estratégico, onde a adoção de técnicas construtivas sustentáveis 
representam boa parte da equalização desta preocupação, uma vez que a potencialização nos ganhos de qualidade e eficiência representam também 
o avanço do desenvolvimento sustentável. Desta forma, a proposição do desenvolvimento de uma técnica construtiva modular sustentável, ajusta a 
indústria da construção civil na direção do atendimento da melhoria da qualidade de vida da população, qualificação da mão de obra e redução 
significativa dos custos de manutenção dos equipamentos construídos ao longo da sua vida útil, representando assim a evolução do setor para com a 
sua responsabilidade, no contexto da economia e do desenvolvimento humano. Este trabalho objetiva desenvolver e definir um projeto arquitetônico 
que use a modulação com tijolos de solo cimento para atendimento ao padrão estabelecido a uma habitação de interesse social (HIS), de modo que se 
aponte no projeto o cumprimento dos requisitos estabelecidos na norma de desempenho ABNT NBR 15575 e as exigências do Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Isto posto, atende-se também a Lei Federal nº 11.124:2005, que deixa claro em seus objetivos que é 
necessário viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável, onde suas diretrizes apontam 
que deve fazer-se incentivo à pesquisa, incorporação de desenvolvimento tecnológico e de formas alternativas de produção habitacional. O 
desenvolvimento de um modelo tridimensional da edificação permite apresentar os quadros de insumos relativos ao consumo do número de tijolos de 
solo cimento, concreto e armaduras presentes na estrutura da edificação, de modo a nortear o volume de material consumido no projeto. O 
detalhamento do processo construtivo viabiliza ainda o projeto de autoconstrução das unidades habitacionais pelo usuário sob a supervisão de 
profissionais especializados (engenheiros/arquitetos), em regime de mutirão. Com vista nesse cenário, atende-se simultaneamente o que é proposto 
pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do seu Programa Construção Sustentável, que trabalha com diversos parceiros para 
subsidiar a elaboração de políticas públicas que façam da Construção Sustentável uma realidade no país.
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Aluno: Rafael Scaramussa Lima Curso do aluno: ENGENHARIA CIVIL Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTUDO DA VIABILIDADE DA RECICLAGEM DE PNEUMÁTICOS INSERVÍVEIS E SEU EMPREGO NA FABRICAÇÃO DE ASFALTO ECOLÓGICO.

Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
O progresso econômico, visando entre outros aspectos o desenvolvimento social, vem ocasionando uma intensa transformação antropogênica nos 
sistemas naturais. No setor de transportes, especificamente o sistema rodoviário, movimenta grande parte da economia mundial, sendo o mais 
utilizado devido principalmente a sua facilidade de acesso. Entretanto, nas últimas décadas, o aumento progressivo no número de veículos tem sido 
associado a crescentes impactos ambientais a nível global e nacional. Estes impactos relacionados principalmente à intensa emissão de gases efeito 
estufa (GEE), diretamente ligados ao aquecimento global, durante a queima de combustíveis e pelo gerenciamento e segregação inadequada dos 
pneumáticos após sua completa utilização. Uma vez que, quando descartados inadequada e integralmente, estes podem demorar vários séculos até 
sua completa degradação, ocupando um considerável espaço e permitindo a propagação de doenças disseminadas por vetores. Além disto, sua 
possível queima está associada igualmente à emissão de grandes volumes de gases tóxicos na atmosfera. Desta forma, com o intuito de estudar a 
viabilidade de uma destinação adequada aos pneumáticos inservíveis, vários trabalhos de pesquisas vêm sendo realizados focando o 
reaproveitamento deste material para a produção de novos ou o melhoramento de produtos estabelecidos. Neste contexto, apresenta-se o 
pavimento flexível ou asfalto ecológico como uma importante alternativa para a gestão e a 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 na sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social. Neste cenário, o presente trabalho 
de pesquisa tem como principal objetivo realizar uma análise técnica e econômica do reaproveitamento da borracha de pneus inservíveis em 
pavimentos asfálticos por meio de estudos de viabilidade operacional com base na estimativa dos volumes e quantidades de pneumáticos inservíveis 
atualmente gerados pela frota veicular circulante no município de Campos dos Goytacazes. Com base nesses dados serão determinadas as possíveis 
quantidades de material ecológico a ser produzido, o seu volume e a quilometragem plausível de pavimentação ecológica. Permitindo se estabelecer 
um diagnóstico das vantagens técnicas e econômicas (custo/benefício), pela análise comparativa dos custos de produção da pavimentação 
convencional e a tecnologia construtiva do asfalto ecológico.
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Aluno: Eskarlat Ribeiro Ferreira Curso do aluno: ENGENHARIA CIVIL Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PROJETO E DESENVOLVIMENTO PELO MEF DE MÁQUINA DE ENSAIO DE FADIGA PARA ESTUDO DA RESISTÊNCIA A FADIGA DE ASA DE 
AEROMODELO

Docente orientador: Alexandre Alvarenga Palmeira

RESUMO
O objetivo deste trabalho é desenvolver, através do AUTODESK INVENTOR 3D, uma máquina de ensaio de fadiga destinada a análise experimental da 
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resistência a fadiga de uma asa de aeromodelo constituída de compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira. O trabalho seguirá as 
seguintes etapas: Estudo do software de elementos finitos (AUTODESK INVENTOR 3D) Criação do modelo CAD da asa; Criação do Design da Máquina 
de Ensaio de Fadiga, 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 geometria (Design) da Máquina de Ensaio de Fadiga será proposta de forma 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, para futuras comparações com resultados experimentais. Através do design proposto, 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, objeto de estudo, serão comparados com os 
valores simulados que estão sendo obtidos pelo projeto “ESTUDO DA RESISTÊNCIA A FADIGA PELO MEF DE ASA DE AEROMODELO DE REFORÇADO 
COM FIBRAS DE BANANEIRA” (PIBIC 2022/2021 – UNESA, em andamento). 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. Segundo 
CAMPBELL (2019), os compósitos constituídos com 40% de fibras longas e resina epóxi, apresentam um limite máximo de resistência de 54,25 (MPa) 
para tração e 97,50 (MPa) para flexão, esses valores também serão utilizados como referência para comissionar/calibrar o modelo.

Aluno: Antônio Henrique David Neto Curso do aluno: ENGENHARIA CIVIL Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia de Controle e Automação

Título: AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO NA PRODUÇÃO VEICULAR

Docente orientador: Gustavo Simão Rodrigues

RESUMO
Automação caracteriza-se por empregar processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento, 
objetivando dinamizar e aperfeiçoar todos os processos produtivos dos mais diversos setores. A automação une sistemas de computação (software) e 
sistemas mecânicos, na linha de montagem e produção das indústrias, monitorada e controlada pelo ser humano. A vertente industrial teve seu inicio 
após 1950 com o desenvolvimento da eletrônica. Esta permitiu o aparecimento da informática e a automação das indústrias, com a utilização de 
modernas técnicas de produção, com destaque para a robotização. O consenso hoje é que informática se refere a qualquer processo de automação, 
por meio de sistemas computacionais, no tratamento da informação. Os processos de soldagem dentro da indústria têm um papel importantíssimo e 
crucial para a produção de inúmeras vertentes, a possibilidade de união de materiais por meio deste cordão de solda, muitas vezes permite que seja 
possível a confecção de peças e chapas a quais são constantemente utilizadas. Na indústria automobilística não difere, visto que para a confecção dos 
automóveis é necessário a união de várias peças, principalmente em sua parte de sustentação (carroceria), parte esta que tem uma das principais 
funções de segurança em questões de acidentes para com seu passageiro. A automação deste processo vem a partir principalmente de robôs com 
intuito de otimizar tempo na linha de produção, garantir precisão, eficiência elevada, padrão na confecção da solda, inclusive, por meio de sensores 
indutivos e capacitivos garantir a qualidade e diagnosticar um erro dentro deste processo. A utilização de robôs permite também que alguns pontos a 
qual seria de extrema dificuldade para o homem sejam alcançados, além de conseguir manter um controle de temperatura para que seja evitada a 
perda de material e que possam ser mantidas as propriedades dos materiais a serem unificados. Ainda assim, a ideia de ser um processo autônomo é 
ligado a integridade física dos antigos operadores humanos, que hoje não sofrem com o desgaste desta profissão. Já a usinagem é um processo que 
visa dar forma a uma matéria-prima sólida, através de ferramentas ou máquinas específicas, para as mais variadas finalidades. A usinagem de peças 
automotivas dispõe de um serviço de fabricação, modificação, moldagem, fundição e corte de materiais metálicos, de acordo com a necessidade do 
mercado automotivo, os metais e peças cortados ou moldados no processo de usinagem de peças automotivas são feitos com base em um projeto 
específico, sendo um método de excelência na criação de peças com as mais diversas características, moldando desde materiais menores até objetos 
maiores, como ferramentas e componentes automotivos. Utilizando os melhores equipamentos e mão de obra qualificada, resulta-se em peças 
duráveis, estáveis e resistentes. O conceito de indústria 4.0 também se encarrega de elevar os estudos e aprimorar cada vez mais a comunicação do 
campo com o sistema supervisório a qual pretende evitar maiores perdas de componentes e intervenções corretivas, visto que é possível investir em 
manutenções preventivas e análises em tempo real sobre tensões, correntes, aquecimentos, integridades de rolamentos, tamanho e intensidade de 
chama, entre outras variáveis de todo o processo.  Neste projeto, haverá uma busca pela união desses dois contextos, a automação e os processos de 
fabricação, tanto por soldagem quanto por usinagem. Dessa forma, serão empregados conceitos eletrônicos e mecânicos para que seja possível 
explicar o funcionamento das máquinas eletromecânicas responsáveis pela soldagem e usinagem dos materiais, visando principalmente a otimização 
dos processos de fabricação na produção veicular.

E-mail: gustavosimao@uol.com.br
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Título: AVALIAÇÃO DA CONVERSÃO TERMOQUÍMICA DE SUBPRODUTO SUCROALCOOLEIRO VISANDO A PRODUÇÃO INTEGRADA DE BIOETANOL DE 
PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÃO.

Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
A nível global, os novos paradigmas relacionados ao desenvolvimento sustentável e à mitigação de impactos ambientais, reforçam cada vez mais a 
necessidade da obtenção e produção de fontes alternativas, limpas e renováveis de energia. Neste sentido, a avaliação de processos que utilizem 
tecnologias avançadas e que desenvolvam ou otimizem a produção energética a partir de recursos renováveis, tais como a biomassa, para atender às 
presentes e futuras demandas, está diretamente associado a estes objetivos. Dentre as principais fontes de biomassa, destaca-se a lignocelulósica, que 
compreende os resíduos agroindustriais e a matéria orgânica proveniente de fontes vegetais ou resultante de seu processamento, tais como os 
subprodutos sucroalcooleiros. Demandando o desenvolvimento de tecnologias híbridas para seu aproveitamento, que contribuam com a redução de 
seus impactos ambientais, agreguem valor, otimizem o uso e a disponibilidade da infraestrutura industrial para, desta maneira, ampliar o seu 
processamento em bioprodutos e bioenergias, com desempenho técnico, econômico e ambiental. Deste modo, estudos visando a otimização da 
produção e o conhecimento que os impactos de diferentes condições tecnológicas e operacionais podem exercer na produtividade e na viabilidade 
das tecnologias são primordiais no desenvolvimento das mesmas e para a indústria de um modo geral, sendo uma área de extrema importância 
atualmente. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho de pesquisa, é realizar uma avaliação técnica e econômica, com a análise de incertezas, do 
processo integrado de conversão termoquímica de bagaço de cana-de-açúcar, por via pirólise rápida, visando a produção de bioetanol tanto de 
primeira, como de segunda geração a partir de hidrolisados de açúcares pirolíticos. Conforme estes objetivos, destaca-se que será inicialmente 
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realizado o levantamento de dados e informações para o desenvolvimento da engenharia conceitual dos processos com o apoio de duas usinas locais 
de bioetanol considerando a capacidade de produção e a possível integração com uma planta de transformação termoquímica de biomassa e a 
produção de outros biocombustíveis. Seguidamente, serão definidos os parâmetros e as características das matérias primas, das capacidades 
produtivas e dos produtos de interesse, com o estabelecimento dos diagramas de fluxo de cada processo e suas respectivas etapas descritivas, 
operações unitárias, balanços de materiais e energia, dos parâmetros técnicos e equipamentos necessários em cada etapa produtiva. Logo após, será 
iniciada a análise da viabilidade econômica a partir do dimensionamento técnico e dos custos de investimento de capitais fixos, de matérias primas, 
insumos, produtos, utilidades, serviços, de operação dos principais equipamentos e totais de produção dos processos de conversão de biomassa e do 
modelo de integração em biorrefinaria. Na análise de custo de equipamentos será utilizada a base de dados da McGraw Hill Engineering e o Índice de 
Custo da Planta de Engenharia Química (Chemical Engineering Plant Cost Index, CEPCI). Com base no capital total de investimento, no custo de 
produção, segundo a capacidade da planta, nos custos operacionais e nas despesas gerais, será realizada uma análise da taxa de retorno do fluxo de 
caixa descontado visando quantificar o desempenho econômico do cenário sob estudo em termos de Payback Descontado, Taxa Interna de Retorno 
(TIR) e Valor Presente Líquido (VPL). Concluindo com a análise de riscos pela avaliação da sensibilidade da rentabilidade e incertezas, identificando os 
parâmetros dos processos com impactos significativos sobre a viabilidade econômica e uma análise estocástica, por meio de uma simulação de Monte 
Carlo utilizando o software @Risk7.5 (Palisade Corporation).

Aluno: Gabriel Quintana De Barros Curso do aluno: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Raquel Ferreira Soares Curso do aluno: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)

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. A indústria da construção civil é considerada uma das principais responsáveis pela geração de resíduos, os chamados 
resíduos da construção civil (RCC), gerando sérios impactos ambientais, quer seja pela extração de matérias primas para a produção de materiais ou 
pela enorme quantidade de entulho gerada e lançada em locais inadequados. Um dos problemas mais frequentes em projetos de construção civil é a 
gestão inadequada dos resíduos sólidos gerados no canteiro de obra. A taxa de desperdício é muito elevada e, no Brasil, a média de resíduos 
provenientes de novas edificações chega a ser três vezes maior do que em países desenvolvidos. Para reduzir os impactos ambientais gerados pelos 
resíduos da construção civil (RCC), é necessário compreender o processo de geração para, posteriormente, utilizar técnicas capazes de tornar a gestão 
dos resíduos efetiva. O gerenciamento dos resíduos da construção civil, tem por finalidade garantir a correta gestão dos resíduos gerados ao decorrer 
das atividades de execução das obras, visando a não geração, a minimização, a reutilização ou a reciclagem dos resíduos sólidos gerados pela 
construção civil ou ainda o seu descarte adequado, como preconizado na PNRS e no CONAMA 307/2002. Para a elaboração de um bom Plano de 
Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil (PGRCC) se faz necessário conhecer esses resíduos gerados (tipos e classificação, conforme 
legislação vigente – CONAMA 307/2002) e, através da utilização de algumas ferramentas de planejamento e controle da produção e de gerenciamento 
de processos/projetos, se planejar melhor desde a aquisição dos materiais utilizados até o descarte e/ou reaproveitamento dos resíduos gerados A 
proposta deste projeto é, além de se estudar e se planejar o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil na teoria, é aplicá-lo na prática, 
mostrando para os gestores que um bom planejamento e controle de produção, permite, através da utilização de ferramentas simples da engenharia 
de produção, como ciclo e vida do produto, utilização do ciclo PDCA e do Lean thinking, não só minimizar o impacto ambiental gerado pelos RCC, 
como até mesmo gerar renda, através da reciclagem/reaproveitamento dos resíduos.
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RESUMO
O Brasil atualmente passa por um período que o consumo de energia elétrica aumentou 1,1% em 2018 comparado com 2017. Em 2019 o consumo de 
eletricidade teve aumentado do valor da taxa em 6,5% no mês de janeiro em comparação com o mesmo mês do ano anterior e esse aumento pode 
estar associado a fatores climáticos, que aponta a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Nesse mesmo mês, janeiro de 2019, a 
demanda por energia chegou a bater seguidos recordes, superando marcas de 2014, que o país passava por uma crise econômica, segundo o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que também atribuiu o comportamento do aumento do consumo ao calor que aumenta o uso de 
aparelhos de ar-condicionado. Estudos da Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) mostra a diferença entre a matriz energética mundial e a matriz 
energética brasileira, concluindo que fontes de energias renováveis ainda são pequenas comparadas com outras formas de geração de energia no 
Brasil, com aproximadamente 90% da energia produzida são de fontes hidroelétricas e da queima de produtos derivados do petróleo e da cana. Nos 
últimos anos, os brasileiros se depararam com os termos bandeira tarifária amarela e bandeira tarifária vermelha na conta de luz, que são taxas 
relacionadas à geração de energia hidrelétrica e afetam o preço do serviço. A razão desses valores tem a ver com as chuvas nos reservatórios que 
abastecem as usinas brasileiras. Para gerar energia, uma hidrelétrica precisa de água armazenada nos reservatórios da usina. Se o nível desses 
reservatórios fica muito baixo, a geração de energia é comprometida e as turbinas podem até parar. A chuva é essencial para abastecer esses 
reservatórios. No Brasil, o clima é privilegiado para a geração de energia hidrelétrica. Mas, se chove pouco, usinas termelétricas emergenciais 
instaladas para prevenir apagões são acionadas, encarecendo o custo da conta de luz pelo período de seca. Esse custo maior é repassado para os 
consumidores na forma das chamadas bandeiras vermelha e amarela, que são cobranças temporárias, até que o nível dos reservatórios seja 
restabelecido. Nesse sentido, fatores climáticos podem influenciar drasticamente na produção de energia. Pesquisas recentes da ONS-BR mostram 
que o maior vilão no consumo de eletricidade em uma residência é o chuveiro, consumindo cerca de 25% da demanda de energia chegando até 13% 
da demanda nacional durante o horário de pico, entre 18 às 22 horas. No entanto, ainda existem regiões que ainda não possuem energia elétrica, 
sendo substituída por queima de derivados do petróleo e da cana. No contexto de buscar soluções para aumentar a oferta de energia, a viabilidade do 
uso de energias renováveis passa a ser bastante questionado e vislumbrado como uma alternativa para diversificar a matriz energética de forma a 
diminuir a dependência do regime de chuvas, sustentar o crescimento do país e atender áreas onde a geração de energia é realizada por queima de 
derivados do petróleo e cana. A eficiência dos coletores solares térmicos pode ser aumentada melhorando as propriedades da superfície que absorve 
e converte a luz solar em calor, tais como aumentando o coeficiente de absortância no espectro visível (VIS - 0,3-2,5μm) e diminuindo as perdas 
térmicas utilizando materiais com baixa emitância na região do infravermelho (IR - 2,5-20 μm)[7,9,11,12]. Superfícies com estas características são 
ditas superfícies seletivas e apresentam melhor performance atingindo temperaturas mais elevadas, aumentando a gama de aplicações passando a 
atender com grande eficiência a indústria como por exemplo no aquecimento de água para a produção de calor e atendendo condomínios de pequeno 
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porte. Apesar de o Brasil ser um país onde a taxa de irradiação solar é tão alta em relação à taxa encontrada em outros países é importante aumentar 
a eficiência de coletores e nacionalizar a tecnologia de produção de superfícies seletivas, visto que a crescente preocupação com crise energética faz 
com que a energia sustentável seja considerada uma alternativa promissora com papel cada vez mais importante [7].
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RESUMO
As organizações de saúde têm sido pressionadas pelo crescimento da demanda por cuidados de saúde devido ao surgimento de pandemias e pelo 
envelhecimento da população. A saúde continua sendo um dos desafios sociais e econômicos mais importantes em todo o mundo, necessitando de 
soluções inovadoras. A crise financeira e a queda na qualidade dos serviços de saúde pública evidenciam o esgotamento da visão fragmentada dos 
sistemas de saúde com serviços prestados por unidades isoladas, sem uma rede integrada de organizações públicas e privadas. A 4ª revolução 
industrial e a transformação digital estão modificando radicalmente a prestação de serviços de saúde onde a telemedicina, internet das coisas, 
computação em nuvem e Big Data são inovações cada vez mais adotadas. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm gerado grandes 
melhorias no acesso, eficiência e na qualidade de praticamente todos os processos relacionados aos serviços de saúde. A evolução das TICs está 
provocando uma revolução digital na área de saúde. A medicina personalizada orienta o tratamento através de diagnósticos moleculares. A 
inteligência artificial e o Big Data refinam os procedimentos de diagnóstico e tratamento de doenças. Os pacientes consultam com os médicos 
remotamente através da telemedicina. As novas tecnologias incluem robótica, dispositivos vestíveis, materiais personalizados e internet das coisas. 
Além disso, os dispositivos eletrônicos estão ficando cada vez mais baratos, rápidos e menores. Embora a maioria desses conceitos e tecnologias 
esteja madura e pronta para disseminação, ainda será necessário um grande esforço no treinamento, implantação e difusão destas inovações 
tecnológicas. A Saúde 4.0 é uma extensão do conceito de Indústria 4.0 que adota inovações da quarta revolução industrial que incluem sistemas ciber 
físicos, Internet das Coisas (IoT) , computação em nuvem e ciência de dados. A Saúde 4.0 incorpora processos automatizados em um ambiente 
integrado de informações e dispositivos interconectados com o objetivo de melhorar os procedimentos de atendimento a pacientes e a introdução de 
novos recursos para diagnóstico e tratamento de doenças. Eles se baseiam na revolução digital aplicada aos serviços de saúde que combina 
dispositivos conectados com computação em nuvem, robótica, telemedicina e inteligência artificial (IA). As tecnologias inovadoras da Saúde 4.0 
podem oferecer novos serviços de diagnóstico e tratamento através da análise dos dados dos pacientes em tempo real com a ajuda de sensores que 
fornecem informações precisas sobre a evolução da doença. A presença onipresente de tecnologias sem fio e móveis aliadas a alta disponibilidade de 
sensores miniaturizados de baixo custo suportam os novos aplicativos de saúde.
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RESUMO
O desenvolvimento de instrumentos para análises de materiais requer avanços tecnológicos que vêm sendo aprimorados com as pesquisas para 
auxiliar na investigação de novos materiais. Nesta perspectiva, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo elaborar um protótipo para a 
caracterização elétrica de novos materiais condutores, 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. Dentre as ligas de 
ferros fundidos, os ferros nodulares 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 apresentam 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 atual 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. Na calibração do instrumento serão utilizados corpos de prova de alumínio e cobre (metais puros) 
por possuírem estruturas conhecidas aliadas à elevada condutividade e baixa resistividade elétrica, com propriedades conhecidas (tabeladas), além de 
materiais de referência específicos para o trabalho atual, como carbono puro (na forma de grafita), aço doce (ferro puro) e aço eutetóide (com 
estrutura de perlita). 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 e semi-quantitativa por EDS/MEV, 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, 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, e ainda para outros materiais metálicos avançados que poderão utilizar o 
instrumento de medição elétrica a ser desenvolvido.

E-mail: ewerton_cosmos@yahoo.com.br

Aluno: Samuel Santana Costa Curso do aluno: ENGENHARIA ELÉTRICA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: SIMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA MONITORAMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO PORTÁTIL PARA PRATICANTES DE 
ATIVIDADES FÍSICAS

Docente orientador: Thaís Winkert

RESUMO
Doenças cardiovasculares são caracterizadas como com doenças relacionadas ao coração e aos vasos sanguíneos. A obesidade é uma doença crônica 
caracterizada pelo excesso de gordura corporal, como resultado de um desequilíbrio energético influenciado por diversos fatores. Ambas essas 
doenças são um tópico muito relevante dentro do tópico de saúde pública e na mortalidade de grande parte da população mundial. A principal forma 
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de prevenção e combate para esses dois fatores é a atividade física. Sendo assim, o monitoramento de parâmetros biológicos como a frequência 
cardíaca e a temperatura durante essas atividades se faz necessário para melhorar a qualidade de vida e o monitoramento dessas pessoas. Além disso, 
a busca de solução para problemas cotidianos, como o citado acima, e a interdisciplinaridade são um ponto essencial dentro do estudo das áreas de 
engenharia. Esse projeto propões o desenvolvimento de um protótipo de hardware de monitoramento cardiorrespiratório portátil para praticantes de 
atividades físicas. O objetivo principal é desenvolver um protótipo de hardware portátil que realize o monitoramento da frequência cardíaca, 
temperatura em tempo real de um indivíduo durante a prática de atividades físicas, envolvendo todos os aspectos da pesquisa, desenvolvimento e 
implementação que são exigidas em um projeto de engenharia. Para isso serão realizados um levantamento bibliográfico sobre a fisióloga dos eventos 
a serem medidos e as soluções já publicadas e bem-sucedidas. Além disso será estudados os melhores e mais viáveis requisitos e materiais do projeto. 
Para a aquisição e processamento dos sinais o Arduino UNO será utilizado em conjunto com sensores de frequência cardíaca e de temperatura. O 
projeto de hardware será simulado utilizando o Tikercad e será feita a implementação de um firmware para processamento dos sinais. Após as 
simulações será realizada a implementação da solução encontrada em hardware e testes comparando os resultados com outros dispositivos similares 
e com a literatura. Por fim, será realizado um estudo para que o protótipo possa ser posteriormente miniaturizado, podendo ser utilizando durante a 
realização de atividades físicas.

Aluno: João Marcos Gonçalves Regis Da Silveira Curso do aluno: ENGENHARIA ELÉTRICA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Moisés Dos Santos Silva Curso do aluno: ENGENHARIA ELÉTRICA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marlon Rafael Do Carmo Lima De Souza Curso do aluno: ENGENHARIA ELÉTRICA Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título: ANÁLISE TEÓRICA E EXPERIMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM MICROCANAIS, COM TRANSFORMADA INTEGRAL

Docente orientador: Apoena Lanatte De Oliveira Calil

RESUMO
A motivação do presente projeto em estudar microssistemas térmicos baseia-se na forte tendência recente de miniaturização de equipamentos e 
processos para as mais diversas aplicações (Tabeling, 2003; Karniadakis et al., 2005 e Sobhan & Peterson ,2008). Equipamentos com dimensões 
características da ordem de grandeza de microns têm sido desenvolvidos para uso no resfriamento de circuitos eletrônicos, em aplicações bioquímicas 
e biomédicas (“Labs-on-a-chip’) e em sensores e atuadores de escala reduzida (MEMS – microelectromechanical systems). Durante as fases de projeto 
e de especificação destes equipamentos, ao longo dos últimos anos, resultados experimentais identificaram divergência entre os fatores de atrito e 
coeficientes de transferência de calor em microescala e os resultados previstos por correlações disponíveis na literatura em macroescala. Desta forma, 
a análise de fenômenos de transporte em microgeometrias passou a requerer um grande esforço para a obtenção de resultados experimentais e para 
o desenvolvimento de modelos físicos e matemáticos mais adequados (Yener et al., 2005; Morini, 2004). O presente trabalho proposto se encontra 
motivação na faixa de interesse de minicanais e microcanais, ou seja, de 10 
modelagem física a ser utilizada na simulação de problemas de convecção forçada se modifica em relação à utilizada em macroescala, na qual o 
escoamento e a transferência de calor podem ser descritos adequadamente em termos dos números de Reynolds, Mach, Nusselt e Prandtl. À medida 
que o comprimento característico dos problemas de engenharia diminui sua ordem de grandeza, as hipóteses que sustentam a modelagem do fluido 
como meio contínuo gradualmente perdem validade, em particular para gases. Os efeitos de superfície passam a ter grande importância e a estrutura 
molecular dos fluidos passa a ser relevante, não podendo mais ser desprezada nos balanços dinâmicos e térmicos. Assim, esta nova área de 
desenvolvimento tecnológico abriu muitas possibilidades e necessidades de pesquisa em Ciências Térmicas, quer no estabelecimento de modelos 
físico-matemáticos, quer na extensão ou proposição de metodologias de simulação computacional. Além disso, todos os procedimentos experimentais 
têm sido revistos e refinados para esta outra escala de fenômenos. O presente projeto proposto tem como objetivo a análise teórico-experimental da 
transferência de calor em mini e micro-agulhas com paredes metálicas, avaliando-se os efeitos de conjugação com as paredes e de difusão axial no 
fluido.  A meta é caracterizar e analisar o comportamento térmico de diferentes diâmetros de mini e micro-agulhas usando a água como fluido de 
trabalho, comparando modelos de complexidade crescente aos resultados experimentais. Na análise teórica dos modelos formulados aplica-se o 
método analítico-numérico da Transformada Integral Generalizada (GITT), (Cotta, 1993; Cotta & Mikhailov, 1997; Cotta, 1998; Cotta & Mikhailov, 
2006), através da utilização do código aberto multi-propósitos (disponível no site http:\\2009unit.vndv.com) denominado UNIT - Unified Integral 
Transforms (Sphaier et al., 2009; Cotta et al., 2010a; Knupp et al.,2010; Cotta et al., 2010b), para resolver a equação diferencial parcial de convecção 
forçada interna sem e com conjugação, de acordo com os objetivos aqui especificados, e com isso analisar a influência de características do 
escoamento, condições de contorno, geometria dos canais, e demais parâmetros, nos coeficientes de transferência de calor por convecção. O projeto 
proposto neste edital busca consolidar e contextualizar os conceitos aprendidos em disciplinas como transferência de calor e mecânica dos fluidos e 
implementar simulação computacional open source, ou seja, aberta e sem custos para instituição. Para isso, será desenvolvido uma estrutura de baixo 
custo com microtubos, que serão compostos por agulhas racks comerciais, termopares e serão aquecidas por efeito Joule.

E-mail: apoenacalil@gmail.com

Aluno: Leonardo Barbosa Da Silva Curso do aluno: ENGENHARIA MECÂNICA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Feitoza Ferrira Curso do aluno: ENGENHARIA MECÂNICA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Wallace Corrêa Barros Curso do aluno: ENGENHARIA MECÂNICA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ESTUDO DAS FORÇAS ATUANTES NA INTERAÇÃO PNEU-SOLO EM TERRENOS IRREGULARES E DEFORMÁVEIS

Docente orientador: Gustavo Simão Rodrigues

RESUMO
Os veículos e as estradas tiveram e têm um papel fundamental na manutenção e no avanço da sociedade. São diversas as áreas que são beneficiadas, 
como agricultura, mineração, transportes pessoal e de carga e entretenimento. Porém, não são todas as estradas que são preparadas e têm os seus 
terrenos regulares. Muitas das rotas são desprovidas de pavimentação e os veículos fora de estrada, conhecidos popularmente como off-road, são os 
únicos capazes de transpor determinadas vias. O estudo do desempenho de um veículo off-road em diferentes tipos de solo ficou conhecido como 
Terramecânica. Desde a Primeira Guerra Mundial, estudos sistemáticos para o desenvolvimento racional e projetos de veículos off-road, preparados 
para esses terrenos deformáveis, têm sido explorados. Nas décadas de 50 e 60 foram desenvolvidos os principais trabalhos que são referência em 
modelos da terramecânica, modelando a pressão de afundamento. Mais recentemente, muitos estudos nessa área são desenvolvidos pela Agência 
Espacial Americana (NASA) para prever o comportamento do LTV (Lunar Terrain Vehicle, do inglês Veículo para o Terreno Lunar) e veículos enviados 
para exploração em Marte, como os veículos Oportunity, Spirit e mais recentemente, o Perseverance. Os modelos geralmente empregados assumem 
algumas hipóteses que tornam o comportamento do terreno ideal. Apesar dos modelos serem úteis para entender o fenômeno envolvido na interação 
pneu-solo, existem algumas limitações como, por exemplo, só se pode utilizar a teoria do equilíbrio plástico quando o terreno é compacto e a carga 
veicular não exceder um valor crítico. Nessas modelagens o terreno é equacionado com base no estado crítico do solo, o que permite prever a tensão 
e deformação do solo. No presente projeto, serão empregados conceitos físicos e matemáticos para explicar a interação dos pneus com os terrenos 
irregulares e deformáveis. Vale ressaltar que o estudo irá tratar especificamente do estudo das forças atuantes nos pneus e terrenos, visando a 
interação pneu-solo.
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RESUMO
A Macrotendência para saúde global até 2040 elaborada pelo FIESP e pelo CIESP apontam os principais fatores que irão transformar a maneira de 
como a sociedade brasileira irá viver nas próximas décadas, em virtude da pandemia de Covid-19, nos últimos dois anos, associada ao crescimento e 
envelhecimento da população atribuído ao aumento do PIB (produto interno bruto), renda per capita e a evolução tecnológica indicam grandes 
mudanças ao setor da saúde. Estes fatores terão impactos diretos no consumo e na demanda por serviços prestados neste campo no Brasil, abrindo 
oportunidades para evolução neste setor. O forte índice de doenças relacionadas ao envelhecimento causará um aumento da demanda por cuidados 
médicos diários, como home care, e serviços diagnósticos. Assim, estima-se que o mercado global de assistência domiciliar crescerá à média anual de 
7,9% de 2020 a 2027, chegando a US$ 515,6 bilhões. Nesse cenário, o mercado para diagnósticos em terceira dimensão (3D) poderá alcançar US$ 16,6 
bilhões no mundo. A realização de testes domésticos para monitoramento da saúde, aumento da procura por e-farmácia, saúde personalizada por 
telemedicina têm sido amplamente utilizados. Estima-se que em 2020, o Brasil tenha ultrapassado a marca de dois milhões de consultas e 
atendimentos online. Com o custo de US$ 16 trilhões à economia global na pandemia de Covid-19, estudos mostram que o custo para prevenir uma 
nova pandemia nos próximos dez anos seria muito mais baixo: de US$ 285 bilhões a US$ 430 bilhões, ficando evidente a necessidade de atualizações 
no setor da saúde para futuras crises sanitárias. A inovação e produção na cadeia de medicamentos, produto, equipamentos e serviço, médico-
hospitalares ganham maior protagonismo no campo da saúde, agregando potencial para o crescimento do home care, a expansão dos hospitais de 
cuidados paliativos para idosos e a ampliação de aplicativos e projetos de inteligência artificial que combinem a capacidade de empresas e startups. 
Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar as propriedades mecânicas e tensões em peças, como válvulas utilizadas em ventiladores 
mecânicos, para uso em equipamentos de home care pelo método de elementos finitos na topologia, em uma empresa de gases medicinais, com o 
propósito de fabricação de manufatura aditiva através de impressora 3D.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO SOBRE A REALIDADE DOS NEGÓCIOS NA REGIÃO DOS LAGOS – RJ

Docente orientador: Felipe Duarte Mello

RESUMO
Diversidade nas organizações é um assunto recente que vem sendo foco de estudos no Brasil. A sociedade vem exercendo pressão social sobre as 
organizações e isso passa a ser refletido nos estudos sobre as organizações e como elas observam o fenômeno da diversidade. A maior parte dos 
estudos realizados focam na gestão da diversidade para as organizações maximizarem seus resultados ou desenvolverem vantagens competitivas, 
esquecendo-se do aspecto social e de inclusão que está diretamente agregado ao termo. Neste cenário, também se torna visível o foco dos estudos 
em organizações de grande porte, havendo uma lacuna de análise em um cenário voltado para empresas de menor porte, principalmente aquelas 
localizadas fora das capitais do Brasil. Os estudos de diversidade até o momento revelam que há um caminho a ser percorrido entre as iniciativas 
idealizadas e divulgadas pelas empresas e aquilo que é colocado em prática como iniciativa transformadora da realidade. Neste trabalho, buscamos 
expandir o entendimento sobre o cenário que se apresenta no conjunto das organizações localizadas na Região dos Lagos, interior do Estado do Rio de 
Janeiro. A pesquisa buscará através da observação entender a forma que estas empresas compreendem o que é a diversidade, quais ações são 
praticadas para realizar a sua promoção e de que forma elas estão se preparando para o futuro em relação ao desenvolvimento de ações afirmativas 
que venham a tornar o seu ambiente organizacional cada vez mais diverso. De forma complementar, busca-se analisar o grau em que as iniciativas 
organizacionais representam um papel positivo, reduzindo a desigualdade entre as pessoas e não somente tendo um caráter retórico com pouca 
contribuição prática. A pesquisa apresentada neste trabalho é do tipo exploratória, sendo operacionalizada com o uso das técnicas de levantamento 
bibliográfico e de coleta de informações através de formulário junto às empresas. Assim, como objetivo final espera-se obter uma leitura completa do 
cenário com a obtenção de informações que venham fornecer aos pesquisadores uma possibilidade de visão propositiva quanto as ações necessárias 
para ampliar o cenário de diversidade.
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Geografia

Título: USO DO SOLO EM PRAIA SECA (ARARUAMA – RJ)

Docente orientador: Debora Rodrigues Barbosa

RESUMO
O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não tem levado em conta a degradação da biosfera e se apropria do espaço 
geográfico para se organizar social e economicamente, dominando a natureza e a modelando conforme o seu interesse. Na Região dos Lagos, no 
litoral fluminense, tem apresentado forte crescimento populacional, principalmente a partir dos primeiros anos do século XXI e o inchaço urbano não 
tem sido acompanhado de equipamentos de infraestrutura, como habitação, postos de saúde e educação de qualidade. As margens da Lagoa de 
Araruama têm sido ocupadas sistematicamente, sem ser acompanhadas por um sistema de coleta e tratamento de esgoto, o que pode contribuir para 
o decrescimento econômico regional, voltado principalmente para o turismo de sol e mar. Na cidade de Araruama, processo de urbanização acelerado 
tem causado inúmeros problemas de ordem ambiental para a população. A cidade cresceu em torno da Lagoa de Araruama, 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 áreas alagáveis. Praia Seca, distrito de Araruama cresceu baseado na atividade salineira e a partir do século XXI tem apresentado altos índices de 
incorporação imobiliária com a urbanização estendendo-se para a APA de Massambaba, contribuindo para a poluição da Lagoa e corpos hídricos em 
geral locais bem como causando forte impacto sobre a faixa areal da Restinga Homônima. O trabalho aqui proposto tem como objetivo geral analisar 
o uso do solo em Praia Seca (Araruama). No sentido de atender esse objetivo, haverá revisão bibliográfica, interpretação da imagem do satélite, 
sobrevoo de drone para atualização do uso do solo e tratamento digital com o software Arcgis. 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 

E-mail: debora.barbosa@estacio.br

UNESA



indireta de seres humanos ou experimento com animais.

Aluno: Carlos Vitor Tavares Dos Santos Costa Curso do aluno: GEOGRAFIA Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: INFÂNCIA E MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS: REFLEXÕES NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Docente orientador: Adriana Maria De Assumpção

RESUMO
A proximidade com a área de educação (na formação de professores) e também com crianças refugiadas e imigrantes, por meio de um projeto 
educativo desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, impulsionou a construção deste projeto de pesquisa, pois no convívio com esse público 
(professores e crianças), foi possível perceber a necessidade de desenvolver um estudo teórico e empírico, particularmente no que tange à literatura 
destinada ao público infantil que aborda o tema do refúgio. A relevância do estudo se justifica na necessária produção acadêmica que considere os 
movimentos migratórios na contemporaneidade, em virtude da atualidade desse tema e da importância de sua interface com o campo da educação e, 
especialmente da infância. Assim a universidade também reforça uma prática que vai aliar pesquisa, ensino e democratização dos saberes para a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, consideramos que é uma ação contra hegemônica na formação dos estudantes 
das licenciaturas. Os objetivos deste projeto de pesquisa são de ordem teórica epistemológica. No primeiro momento, o objetivo é investigar a 
literatura produzida para crianças, especificamente livros que abordam o tema da migração, bem como as imagens impressas nestas publicações. 
Consideramos a produção de livros voltados para o público infantil com imagens sobre refúgio e migração, editados no Brasil durante o período de 
uma década (2009-2019). A reflexão conceitual vai exigir a problematização de infância, narrativas imagéticas, migração transnacional. Também 
intentamos realizar um levantamento dos trabalhos propostos na área das licenciaturas no escopo do Pibic Unesa, considerando o período 
compreendido entre 2014 e 2021. Desejamos compreender os sentidos expressos nos estudos, bem como concepções teóricas e metodológicas. 
Nosso interesse é suscitar reflexões para a compreensão da questão migratória e como ela é tratada por meio das imagens presentes nos livros de 
literatura. Ampliaremos nosso estudo, percorrendo as edições do PIbic Unesa sistematizando informações, particularmente sobre pesquisas 
desenvolvidas com este enfoque. Dessa maneira, procuramos consolidas as seguintes reflexões: 1) como se apresentam os estudos do Pibic Unesa 
desde a primeira edição (2014-2015) e se existe alguma relação com o tema das migrações e literatura infantil; 2) apreciação dos planos de trabalho 
apresentados no site; 3) mapeamento e análise dos livros de literatura infantil editados no Brasil com essa temática; 4) seleção dos livros que serão 
analisados, particularmente no que diz respeito à narrativa imagética; 5) análise dos livros selecionados, incluindo reflexão a respeito do suporte 
utilizado (impresso ou digital). Para esta pesquisa, tomamos como referência, os estudos de Roland Barthes - particularmente no que diz respeito aos 
conceitos de denotação, conotação, punctum e studium - e Alberto Manguel para refletirmos sobre a leitura de imagens. Pretendemos nos pautar 
também nos estudos de linguagem, particularmente em Walter Benjamin e Mikhail Bakhtin. Destacamos que a participação de estudantes das 
licenciaturas se caracteriza como um estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, bem como da compreensão dos processos de construção de 
conhecimento científico, além da vivência prática com questões inerentes ao ato de pesquisar. Esse estudo está articulado com a linha de pesquisa 
“Formação docente, TIC e educação intercultural” inserida no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/Unesa) da Universidade Estácio de Sá. 
Destaca-se ainda que o projeto apresentado é filiado ao GEPA UNESA – Grupo de Pesquisa Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem, autorizado pela 
UNESA e certificado junto ao CNPq e dialoga com o Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE UNESA. A presente pesquisa está inserida em uma 
das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), na medida que contribui para a 
melhoria da promoção do ensino e da educação científica formal.
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Título: JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA ARTE BRASILEIRA

Docente orientador: Ana Valéria De Figueiredo Da Costa

RESUMO
O lúdico faz parte da natureza humana. Huizinga (2001) e Caillois (2017) apresentam o jogo e a brincadeira como elementos que compõem as relações 
e interações humanas em sua diversidade de ser e estar no mundo nos diversos grupos sociais e suas culturas. Frente a essa premissa, o projeto Jogos, 
brinquedos e brincadeiras na Arte Brasileira tem como objetivo central investigar as representações de jogos, brinquedos e brincadeiras em quadros 
de artistas da História da Arte Brasileira. Partimos da necessidade social de uma educação plural 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, com olhares que 
contemplem aspectos socioculturais e artísticos mais amplos. O projeto busca alargar os entendimentos sobre como os jogos, brinquedos e 
brincadeiras estão presentes em nossa composição como povo – nos costumes e nas artes - e pode trazer aos licenciandos opções para uma 
intervenção pedagógica mais potencializada e efetiva nos processos de ensinoaprendizagem fortalecendo a formação de professores como 
preconizado Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 
Professores para a Educação Básica (BRASIL, 2019). São questões da pesquisa: quais artistas brasileiros/brasileiras representam em suas obras jogos, 
brinquedos e brincadeiras? Como essas manifestações do lúdico vêm sendo representadas? Quais os principais jogos, brinquedos e brincadeiras mais 
retratados nas obras e em quais períodos históricos? Quais as origens sociohistóricas e matrizes etnoculturais dos jogos, brinquedos e brincadeiras 
representadas nas obras? Como esses jogos, brinquedos e brincadeiras vêm sendo adaptados na contemporaneidade? Quais os aspectos pedagógicos 
desses jogos, brinquedos e brincadeiras? Sobre o lúdico, os autores que inicialmente embasam a proposta são Huizinga (1980), Caillois (1990) entre 
outros; sobre a História da Arte Brasileira, autores tais como Barbosa (2001; 2008; 2015; 2019) entre outros; ainda autores tais como Hernández 
(2000; 2007), Read (2016), Loponte (2010) e outros discutem aspectos conceituais relativos ao ensino, à arte-educação e à formação cultural dos 
professores. Como percurso metodológico, iniciaremos utilizando o levantamento dos/das artistas plásticos – pintores e pintoras – mais significativos 
da História da Arte Brasileira utilizando a busca exploratória em sítios e endereços eletrônicos de repositórios de acesso livre, elencando 
aqueles/aquelas artistas e suas obras que retratem jogos, brinquedos e brincadeiras. Posteriormente, a partir do material coletado, passaremos à 
categorização e análise do material buscando, em sua vocação inovadora, a sugestão da construção de um compêndio digital com o mapeamento das 
obras, uma breve biografia dos/das artistas além das origens sociohistóricas dos jogos, brinquedos e brincadeiras retratados. O projeto pretende criar 
campos de aproximação com redes nacionais de pesquisa no sentido de dialogar sobre o lúdico e seus desdobramentos, buscando a troca de 
experiências nesse processo. Busca também fomentar uma educação estéticocultural para que a formação de professores seja ampla, visando à 
diversidade e qualidade da atuação deste profissional nos espaços formais e informais de educação, com faixas etárias diversas. 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 do Laboratório Brinquedoteca. Destaca-se ainda que o projeto que se apresenta é filiado ao GEPA UNESA – Grupo de 
Pesquisa Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem, autorizado pela UNESA e certificado pelo CNPq e dialoga com o Laboratório Brinquedoteca 
BrincArte Estácio Nova Iguaçu e com o Programa de Pós-graduação em Educação PPGE UNESA.
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Título: TECNOLOGIA ASSISTIVA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITOS HUMANOS

Docente orientador: Stella Maria Peixoto De Azevedo Pedrosa

RESUMO
A partir dos resultados obtidos na revisão sistemática da produção acadêmica brasileira, teses, dissertações e artigos científicos, que tratam da 
tecnologia assistiva e da educação inclusiva, no período 2001-2020 (pesquisa anterior), realizamos uma primeira classificação dos artigos, dissertações 
e teses, na qual os trabalhos foram categorizados de acordo com a deficiência tratada ou como de abrangência geral. Além disso, vem sendo possível 
observar estudos de abordagens práticas e teóricas dos trabalhos identificados, mapeando as metodologias de pesquisa utilizadas, os referenciais 
teóricos. Em continuidade à pesquisa anterior, nos propomos verificar quais dentre os recursos, serviços, estratégias, metodologias, processos e 
práticas nos trabalhos foram relacionados às salas de recurso multifuncionais e a compreensão da tecnologia assistiva e da educação inclusiva como 
direitos humanos. A tecnologia assistiva (TA) nos ajuda no cotidiano a vencer desafios, dos mais difíceis para quem tem maiores dificuldades a auxílios 
mais leves, como usar óculos para leitura. Muitas vezes passa despercebido, mas sua importância para todos os seres humanos é indiscutível. 
Ressaltando que a tecnologia assistiva é possibilitadora de recursos, serviços, estratégias, metodologias, processos e práticas que podem contribuir 
para a promoção e/ou ampliação das habilidades e competências de pessoas com deficiências, contribuindo para a qualidade de vida e a inclusão 
escolar e social, também estamos voltados a sua relevância no que concerne aos direitos humanos. Portanto focaremos em vislumbrar a TA como um 
Direito Humano, que pode ser utilizado em muitos momento em nossa vida, de forma temporária ou permanente. No ano de 2006 o Brasil adotou a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) da Organizações das Nações Unidas (ONU), sendo que os Estados que são 
signatários, devem respeitar, assumir e se comprometer em promover tanto o acesso ao conhecimento quanto a disponibilizar recursos de TA, como 
política para possibilitar aos deficientes uma melhor autonomia, qualidade de vida e inclusão social (PARREIRA, et al., 2020). A relevância e a 
popularidade da tecnologia assistiva vem crescendo em consequência de seu potencial de ajuda a pessoas com uma ou mais deficiências, em uma 
sociedade em que diversos suportes tecnológicos associados à Internet permitem que essa ajuda digital favoreça inclusive quem não possui limitações 
físicas, intelectuais ou sociais, como utilizar comandos de voz em diversas atividades digitais ou ser guiado por um navegador via Global Positioning 
System (GPS) em um aparelho celular. 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). Entretanto, apesar da legislação avançar no Brasil e no mundo, facilitando a utilização de tecnologia assistiva, 
oportunizando autonomia, qualidade de vida e interação social, nossa realidade mostra que ainda não alcançamos um cenário satisfatório (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 deficiências em seu amplo espectro e níveis de necessidade de ajuda, bem como a disseminação de informação, ampliando, 
assim, o conhecimento sobre o tema. Cabe ainda ressaltar que 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; MELLO, 2021; SOARES, 
2021; MACHADO, 2022).
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Saúde
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Título: A EFICÁCIA DA VACINA DE RNA DA BIONTECH/PFIZER CONTRA O SARS-COV-2 ORIUNDA DE BIOTECNOLOGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O 
TEMA.

Docente orientador: Thais Bento Bernardes

RESUMO
A infecção pelo SARS-CoV-2 ainda é uma grande preocupação, a qual ameaça humanos, a saúde e a segurança pública (HU,2020). Foi observado 
esforços das empresas farmacêuticas e instituições públicas mundiais para a fabricação de vacinas, tendo em vista que a vacinação que auxilia na 
contenção da disseminação da doença. Diversos estudos clínicos foram realizados para avaliar a eficácia e segurança das diversas vacinas produzidas 
contra o SARS-CoV-2 e muitas divergências foram observadas. Dentre as vacinas atualmente utilizadas pela população mundial, pode-se destacar a 
vacina da BioNTech/Pfizer que é desenvolvida através de biotecnologia e é constituída por ácido ribonucleico mensageiro (RNAm). Nesse âmbito 
observa-se uma importante lacuna sobre a homogeneidade das evidências sobre a eficácia da vacina nos diferentes estudos clínicos realizados. Vale 
ressaltar que a ferramenta biotecnológica utilizada no desenvolvimento da vacina pode ser utilizada para produção de vacinas para outros alvos e foi 
pela primeira vez aprovada para utilização em larga escala. Com o objetivo de preencher essa lacuna, neste estudo será realizada uma revisão 
sistemática da literatura, de forma que analisaremos o desfecho da eficácia desse método de profilaxia. Serão selecionados e avaliados artigos no qual 
os pacientes em estudo são adultos sob a intervenção da vacina contra o SARS-CoV-2 da BioNTech/Pfizer, realizando a análise de forma a ressaltar as 
limitações metodológicas, os riscos de viés de publicação através do sistema Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials e a graduação da 
qualidade das evidências, na qual atribui força de recomendação da tomada de decisão, que será por meio do sistema de GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evoluation), com o objetivo de classificar e quantificar os fatores que afetam a cobertura vacinal. 
Com isso, a análise das diversas evidências auxiliará nas recomendações futuras na tomada de decisão em saúde da utilização dessa vacina, através de 
levantamentos bibliográficos sobre o tema da vacina de RNA contra o SARS-CoV-2 provindas da biotecnologia. Dessa forma, será realizada a escrita do 
manuscrito do artigo científico, tendo como base a leitura de artigos, debate e análises desses artigos previamente selecionados, por meios de 
critérios de exclusão e inclusão, com o intuito de esclarecer sobre a eficiência do uso da vacina com biotecnologia de RNA para a imunização contra o 
SARS-CoV-2 e, ainda sim, será possível a execução de um posterior ensinamento sobre sistemas de graduação da qualidade da evidência e força de 
recomendação para tomada de decisão em saúde, por meio de palestras e/ou oficinas a fim de divulgar a importância da saúde baseada em evidencias 
e explicar a forma de aplicação na prática sobre esse conhecimento durante a graduação e atuação profissional. Ademais, vale ressaltar que ainda há 
repulsa sobre o uso de vacinas por alguns grupos, e todas as evidências positivas comprovadas sobre a eficácia do imunizante são fundamentais para 
diminuir barreiras à vacinação de forma mundial.
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Título: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE FONTES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, RJ.

Docente orientador: Isabela Francisca De Jesus Borges Costa

RESUMO
A água é essencial para a existência de vida na terra, não só a humana como toda a biodiversidade necessita deste recurso hídrico. É de grande 
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importância conhecer alguns aspectos que são primordiais para garantir a sua potabilidade. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde (MS) 
2.914/11 os padrões de potabilidade definem como critério microbiológico a ausência de coliformes totais, Escherichia coli e limita a contagem de 
bactérias heterotróficas ao máximo de 500 UFC mL. Em Teresópolis, região Serrana do Rio de Janeiro, possui algumas fontes distribuídas pela cidade 
como: Fonte Saúde, Tijuca, Perpétuo, 7 tanques, Brahma, Judith, Taumaturgo, Amélia, Granja Guarani, Santa Ângela, Alexandre Fleming, Santa e São 
Sebastião. A população com alta periodicidade utiliza essa água para consumo próprio. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem como 
objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água fornecida em fontes distribuídas no município de Teresópolis, RJ. Para a realização das análises de 
água serão coletadas amostras das 13 fontes distribuídas pelo município. As amostras serão avaliadas em triplicata, seguindo a metodologia descrita 
pela American Public Health Association (APHA, 2005) e para a determinação de coliformes totais serão realizadas análises pelo método do número 
mais provável (NMP.mL-1), será utilizado para o teste presuntivo, o meio de cultura caldo lactosado simples (CLS); e para o teste confirmativo, o caldo 
lactose bile verde brilhante. Após o preparo e diluições das amostras, as mesmas serão incubadas em estufa bacteriológica em 37ºC por 48 horas. A 
vigilância da qualidade da água para consumo humano deve ser uma atividade de rotina, prevenção e de colaboração dos setores públicos pois a água 
contaminada pode ser um grande veículo transmissor de doenças gastrointestinais, cólera, giardíase, febre tifoide e dentre outras (SANTOS et al., 
2013) por isso o monitoramento microbiológico das águas das fontes é de grande importância para garantir a qualidade de vida para a população.
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RESUMO
A água é um bem universal e essencial a vida e deve ser mantida dentro dos padrões de qualidade para o seu uso. É importante para o organismo, 
pois, ajuda a manter os músculos e a pele tonificados, auxilia na perda de peso, a controlar a temperatura corporal e a eliminar toxinas e resíduos do 
corpo. Beber uma água limpa e de qualidade desempenha um papel importante na redução do risco de infecções parasitológicas. O controle 
parasitológico da água e do solo é importante devido a característica de veículo de transmissão de cistos de protozoários, ovos e larvas de helmintos o 
que pode levar a infecções intestinais severas, desidratação e até mesmo ao óbito. Em todo mundo, a água contaminada, associada à ausência de 
saneamento básico, leva ao óbito cerca de 1,8 milhões de pessoas por ano. Em áreas mais carentes, crianças têm múltiplas exposições ambientais aos 
parasitas e identificar as fontes de exposição é fundamental para planejar e implementar estratégias eficazes para reduzir a transmissão de infecções 
parasitárias. Globalmente, o ambiente aquático tem sido usado como aporte para contaminantes químicos, resíduos industriais e esgoto, e o esgoto 
contém diversos microrganismos patogênicos e a presença destes indicam que a água está poluída com material fecal de humanos ou outros animais 
de sangue quente. O solo pode ainda possibilitar a infecção por parasitas via contaminação de mãos e unhas, contaminação do lençol freático, 
alimentos e ainda, penetração de larvas infectantes através da pele, principalmente associada ao hábito de andar descalço em áreas sem saneamento 
básico. O objetivo principal deste estudo é analisar a presença de parasitas intestinais na água e no solo através de metodologias padronizadas e 
garantir a qualidade da água para consumo humano. Além disso, esse estudo visa conscientizar a população sobre a importância da educação sanitária 
de forma a prevenir doenças parasitárias. Métodos padronizados na identificação dos parasitas responsáveis pelas parasitoses intestinais, serão 
realizados na avaliação parasitológica dentre eles: exame direto a fresco, Método Hoffmann, Pons e Janer (sedimentação espontânea), método de 
Faust (centrífugo-flutuação em sulfato de zinco) e Método de Willis (flutuação espontânea). Este projeto é de suma importância para mapear 
infecções parasitárias decorrentes de locais precários de saneamento básico que acabam por ocasionar em seus habitantes, doenças sérias e em 
alguns casos, o óbito.
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RESUMO
Infecções fúngicas invasivas é um termo utilizado para descrever micoses disseminadas, graves, que ameaçam a vida do paciente. Tais micoses são 
causadas frequentemente por espécies dos gêneros Candida, Aspergillus, Pneumocystis e Cryptococcus, as quais vem tornando-se mais resistentes aos 
fármacos antifúngicos usuais e mais virulentas ao longo dos anos. Estes e outros fatores demonstram a capacidade dos fungos de se adaptar, 
sobreviver e causar doenças, logo é possível que a ampla investigação de áreas extremas como a Antártica permita o isolamento de patógenos 
fúngicos novos e já conhecidos, além da identificação de novas espécies extremófilas potencialmente produtores de biomoléculas, as quais podem ter 
aplicações biotecnológicas na área da saúde. Frente aos fatos este projeto objetiva avaliar a produção de fatores de virulência e biomoléculas com 
potencial antimicrobiano por fungos isolados no continente Antártico. Para atingir tais objetivos o estudo realizará o processamento de amostras de 
solo e excretas de animais do continente antártico para o isolamento de fungos. Os isolados serão identificados por metodologia molecular e a 
variabilidade genética inter e intraespecífica das espécies será estudada por meio do sequenciamento e análise da região ITS1-5.8S-ITS2 do DNA 
ribossomal, do gene translational elongation factor 1α, e do gene β-Tublin. O estudo da de virulência dos isolados será baseado na análise da 
capacidade de produção de enzimas hidrolíticas como aspárticoprotease, caseinase, fosfolipase, esterase, fitase, hemolisina e catalase. Além da 
avaliação da produção de metabólitos secundários fúngicos com potencial antimicrobiano que será realizada por interações de cultivo simultâneo de 
microrganismos. Desta forma, o presente projeto realizará a vigilância epidemiológica de patógenos fúngicos no continente antártico, além de realizar 
a prospecção de novos produtos com potencial biotecnológico de interesse para possível aplicação no Sistema Único de Saúde.
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RESUMO
O mel pode ser definido como um produto alimentício produzido por abelhas melíferas a partir do néctar das flores e de outras partes extraflorais. 
Normalmente é consumido in natura, e seu consumo é crescente nos últimos anos relacionado a vários fatores, entre eles: a melhora nos padrões de 
vida e o maior interesse do consumidor em adquirir produtos naturais e saudáveis. Para obtençao de um produto inócuo, saudável e puro para o 
consumo humano é indispensável Boas Práticas de Produção, desde o manejo no campo até o consumidor final.O mel por ser um produto de origem 
animal, para ser comercializado deve ser registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e ter aprovação do Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), que é responsável por garantir e fiscalizar a qualidade de produtos de origem animal. Somente após realizar esses trâmites o 
apicultor poderá comercializar seu mel. Este alimento não deve apresentar nenhuma substância estranha à sua composição original, ou seja, é 
proibida a adição de qualquer produto ou substância ao mel. O preço relativamente alto e a disponibilidade limitada acabam incentivando possíveis 

E-mail: mischelle.santos@estacio.br

UNESA



fraudes (adulterações e alterações) nesse alimento. Também podem deteriorar se não for bem extraído e conservado, fatores que podem colocar em 
risco a saúde da população. Essas possíveis fraudes são detectadas através de análises físico-químicas estabelecidas pela legislação. Desta forma, o 
presente trabalho tem como objetivo treinar os discentes nas análises físico-químicas do mel, bem como avaliar a qualidade de diferentes marcas de 
méis comercializadas na cidade do Rio de Janeiro. O projeto proposto irá adotar metodologias oficiais para realização das análises de controle de 
qualidade do mel, que são as análises físico-químicas com o objetivo de comparar os resultados com a legislação vigente. As análises que vão ser 
realizadas no projeto são hidroximetilfurfural, resíduo mineral fixo, teor de umidade, teor de sólidos insolúveis, determinação de açúcares, 
determinação de acidez e determinação de pH. Espera-se, com este estudo, que o autor e o corpo discente que venha a participar desse projeto 
tenham oportunidade de aprofundar-se nos conceitos discutidos nas disciplinas de Composição de Alimentos e Bromatologia.

Aluno: Thomaz Edson Moraes Da Silva Pinto Curso do aluno: BIOMEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Millena Farias Velasco Bigio Valente Curso do aluno: BIOMEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Letícia Salles Loureiro Machado Curso do aluno: BIOMEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leticia De Moura Monteiro Curso do aluno: BIOMEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA E DA PRODUÇÃO DE FATORES DE VIRULÊNCIA EM ESPÉCIES EMERGENTES DO GÊNERO CANDIDA

Docente orientador: Lucas Machado Moreira

RESUMO
A candidíase é uma infecção oportunista de distribuição global, causada por fungos pertencentes ao complexo Candida. Nos últimos anos tem sido 
relatado um aumento na incidência de infecções causa por espécies pertencentes a este gênero. Tal fato associa-se a diversos fatores, dentre eles a 
um aumento no número de casos de pacientes gravemente imunocomprometidos. O gênero Candida é de grande importância clínica, composto por 
mais de 200 espécies, entre as quais, 40 já foram associadas às infecções fúngicas nosocomiais. Dentre as espécies do gênero, Candida lusitaniae e 
Candida kefyr destacam-se por serem patógenos emergentes de caráter oportunista em grupos de alto risco. A emergência destas espécies preocupa 
as autoridades de saúde, visto seu potencial de disseminação, a expressiva taxa de mortalidade associada aos quadros de fungemia por estas espécies 
e a capacidade de desenvolvimento rápido de resistência a múltiplas drogas antifúngicas. Frente aos fatos este projeto objetiva avaliar a variabilidade 
genética e a capacidade de produção de fatores de virulência de isolados das espécies Candida lusitaniae e Candida kefyr. Para atingir tais objetivos o 
estudo realizará a avaliação da variabilidade genética inter e intraespecífica das espécies por meio do sequenciamento e análise da região ITS1-5.8S-
ITS2 do DNA ribossomal e do gene translational elongation factor 1α, e aplicação de metodologia fingerprinting baseada nos marcadores moleculares 
M13 e (GACA)4. O estudo da de virulência dos isolados será baseado na análise da capacidade de produção de enzimas hidrolíticas como 
aspárticoprotease, caseinase, fosfolipase, esterase, fitase, hemolisina e catalase. Além da avaliação da sensibilidade dos isolados frente a oito 
fármacos antifúngicos. Desta forma, o presente projeto espera ampliar os conhecimentos sobre a diversidade genética, sobre os aspectos 
epidemiológicos e sobre as correlações entre as características genotípicos e a expressão fenotípica de fatores de virulência e mecanismos de 
resistência das espécies estudadas.
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RESUMO
Uma indústria automotiva forte promove o desenvolvimento de toda a sociedade, porém causa efeitos ambientais indesejáveis resultantes de sua 
produção. As principais montadoras produzem em média 52 Kg de lixo por veículo fabricado, como a produção atual flutuam na casa de 1.700.000 
unidades, é razoável admitir que o total de resíduos de uma montadora está próximo de 90 mil toneladas. Deste total, cerca de 27% são considerados 
lixos tóxicos/perigosos, os quais custam cerca de 40% do orçamento industrial destinado ao tratamento dos resíduos de produção, sendo que deste 
montante cerca de 57,6% é destinado aos resíduos do processo de pintura automotiva. Muitos autores já evidenciaram o setor de pintura como o 
mais custoso em termos de tratamento de resíduos. Inobstante o presente problema, as tintas atuais também carecem de melhorias pois degradam-
se facilmente quando expostas continuamente a radiação UV, umidade e ao contato com substâncias ácidas ou básicas. Outro notável problema é a 
facilidade com que estas tintas são riscadas, algo bastante preocupante para os proprietários de automóveis de grandes centros urbanos, em que o 
caos no trânsito e o elevado índice de criminalidade sujeitam a pintura a danos físicos resultantes de colisões e vandalismo. Como a pintura 
automotiva tem por função primordial promover a proteção do chassi e a melhoria estética do veículo, qualquer evento ou fenômeno que 
comprometa sua finalidade acaba por exigir reparos nas oficinas de pintura, o que implica novamente na produção de poluentes. Desse modo, a 
presente proposta preconiza solucionar os problemas mencionados, substituindo os processos atuais de pintura automotiva, por um banho 
eletrolítico em ácido acético 50% com anodo de carbono e catodo de aço (principal liga metálica dos automóveis). A reação química proposta resulta 
na produção de um filme nanoestruturado de carbono, compreendido dentro do espectro de filmes de diamond-like carbon (DLC). O DLC apresenta 
propriedades interessantes químicas e físicas interessantes para os automóveis, como por exemplo: alta dureza, estabilidade química, transparência 
óptica especialmente no infravermelho, baixo coeficiente de atrito, e resistência a corrosão ácida. Desse modo se espera que as amostras de aço 
recobertas com o filme, demonstrem que a deposição eletrolítica de DLC é economicamente mais viável que as técnicas atuais empregadas na pintura; 
que o processo gere um volume irrisório de resíduos sendo portanto mais sustentável; e que os produtos superem os problemas de qualidade das 
tintas atuais, portanto dificilmente sendo riscados pela colisão do veículo com areia, poeira e/ou pedras em sua trajetória (especialmente em viagens), 
ou manchados e perdendo brilho em consequência de um longa exposição a radiação solar, chuva ácida, e maresia. As amostras de aço serão 
recortadas em 75 quadrados, divididos em 4 grupos de 15 elementos cada. Os elementos restantes conferem o controle do experimento, e o volume 
de amostras foi pensado para posterior análise estatística dos resultados. Os materiais serão caracterizados por MEV, EDX e por tribometria. Em face 
destas análises o estudante poderá refutar ou aceitar a hipótese da eletrodeposição de DLC em aço, ser um potencial substitutivo de alta tecnologia 
para as pinturas automotivas usadas atualmente.
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RESUMO
Tecidos de algodão são amplamente utilizados em materiais hospitalares, como jalecos, máscaras, cateteres, produtos de higiene e tratamento de 
lesões. Embora estes têxteis tenham vantagens, tais como baixo custo de mercado e boa durabilidade,em hospitais eles também representam uma 
fonte preocupante de infecção cruzada por patógenos, como Staphylococcus aureuse Candida albicans. Estima-se que nestes ambientes as infecções 
nosocomiais oriundas de têxteis sejam responsáveis por cerca de 50.000 óbitos/ano em toda a União Europeia, resultando em um gasto médio de US$ 
100 milhões/ano. Em ambiente hospitalar, os tecidos de algodão representam uma potencial fonte de infecções cruzadas. Bactérias, vírus, fungos e 
protozoários são comumente transportados de um setor ao outro, através da indumentária dos profissionais da saúde, dos enfermos, dos visitantes e 
também dos tecidos de uso local ( toalhas, fronhas, lençóis, cortinas etc). Atentos a esta questão, a indústria têxtil tem depositado partículas de prata 

E-mail: ediniz@id.uff.br

UNESA



(Ag-Ps) - classicamente reconhecidas por seu efeito antimicrobiano - em tecidos de algodão, através da técnica dipcoating. Embora esta metodologia 
seja bastante simples e de baixo custo de implantação, ela também consome um grande volume de água e de reagentes químicos nocivos ao 
ambiente e ao homem. Além disto, a técnica dip-coating também gera uma quantidade expressiva de resíduos de processo, e apresenta grande 
sensibilidade a ondas mecânicas que podem comprometer a qualidade dos filmes por ela produzidos. Por diversos campos da indústria/ciência, 
pesquisadores têm destacado os benefícios alcançados pelo uso de processos physical vapour deposition (PVD) a plasma, em detrimento as 
metodologias até então utilizadas. Estas técnicas são bastante econômicas, produzem poucos resíduos, dispensam o uso de substâncias químicas e de 
água, e também são capazes de produzir as partículas que depositam. Mesmo considerando todas estas qualidades, no campo têxtil a literatura conta 
apenas com estudos relativos a técnica PVD magnetron sputtering (MS), não sendo nenhuma outra técnica PVD até então explorada. Em razão disto, 
esta pesquisa preconizou estudar a viabilidade para se produzir e caracterizar, inclusive em termos de efeito antimicrobiano, têxteis de algodão com 
Ag-Ps depositadas por um plasma gerado em um catodo oco de prata (PECOP). Espera-se que, com os resultados obtidos, o aluno possa ratificar a 
hipótese de a metodologia proposta conferir uma boa opção para real implementação no mercado.
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RESUMO
A aplicação e a construção de jogos didáticos são estratégias de sucesso comprovado no processo de ensino e aprendizagem. Atualmente cada vez 
mais as pessoas estão conectadas, utilizando a internet através de diversos meios como smartphones, smartwatch e computadores, tentem a receber 
todo tipo de informação por meio digital, seja notícias, entretenimento ou estudo. Incluir a ludicidade, junto com a prática permite um melhor 
entendimento e fixação de conteúdo. O tema panartrópodes é grande relevância, porém pouco explorado. Este grupo inclui animais conhecidos como 
tardígradas, ou ursos d` água, que são alvos de pesquisas espaciais devido as suas características extremamente resistentes. Outro representante 
deste grupo é o onicófora, conhecido pelo nome de verme aveludado, sendo presente em poucos locais do mundo, incluindo o Brasil. O terceiro grupo 
compreende os artrópodes, que são extremamente diversos, e presentes no dia-a-dia de todos os seres humanos. Neste grupo estão os insetos, os 
aracnídeos, os crustáceos, e os miriápodes, além de um animal totalmente extinto chamado de trilobita. Este último grupo (Arthropoda) possui uma 
relação estreita com os seres humanos. Afinal, quem nunca viu um inseto, ou foi picado por um mosquito, ou comeu um crustáceo ou viu uma 
aranha? Embora estes animais estejam sempre presentes, nem sempre a sua importância ou até mesmo sua classificação é bem entendida. Este 
projeto visa divulgar melhor estes animais esclarecendo pontos importantes de cada grupo de uma forma lúdica. Ademais, para os alunos integrantes 
deste projeto, participar de um projeto de iniciação científica é de grande valia, pois aqueles que desenvolvem trabalhos ganham experiência na área e 
consequentemente se tornam melhores profissionais. Em termos de objetivos gerais, temos a criação de um jogo digital temático aplicado às ciências 
biológicas, e a aprendizagem dos alunos por meio de participação no desenvolvimento de um projeto de iniciação científica. As metodologias a serem 
aplicadas variam desde metodologias de busca de artigos científicos utilizando portais como periódico capes, à utilização de programas específicos 
para edição de imagem, e criação de jogos.
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RESUMO
As bactérias Gram-negativas resistentes aos antimicrobianos apresentam um problema de saúde pública mundial, acarretando falha do tratamento, 
custos hospitalares, disseminação dos mecanismos de resistência e consequente óbito do paciente. No contexto da saúde única, o ambiente, saúde 
animal e saúde humana estão interligados. A liberação e uso de antimicrobiano no ambiente acaba gerando pressão seletiva nessas bactérias que de 
alguma forma chega até o ser humano. Os beta-lactâmicos são uma importante classe de antimicrobianos utilizadas para tratar pacientes com 
infeções por tais bactérias, porém o uso desses antimicrobianos em excesso e na agricultura tem levado ao aumento e disseminação da resistência. 
Entre os mecanismos de resistência mais importantes para esta classe, se destaca os mecanismos enzimáticos, pois conferem resistência a diversos 
antimicrobianos desta classe. Este trabalho tem como objetivo investigar o papel de alimentos frescos prontos para consumo humano como veículos 
de disseminação de bactérias resistentes. Para isso, serão coletados e analisados diferentes produtos comercializados no estado do Rio de Janeiro, 
como água de coco, suco natural, saladas vegetais e de frutas. Esses produtos serão semeados em meios de cultura de enriquecimento contendo 
antibióticos (ceftazidima) para permitir a seleção de bactérias resistentes. Após o crescimento, esses isolados serão identificados por provas 
bioquímicas convencionais e o perfil de resistência determinado pelo método de disco-difusão para antimicrobianos diferentes. Após, seguiremos com 
os testes fenotípicos para mecanismos de resistência para detecção fenotípica da produção de Beta-lactamase de Espectro Estendido (ESBL) e para 
carbapenemases, através do teste colorimétrico BlueCarba, e a detecção molecular dos genes envolvidos por trás do fenótipo através da Reação em 
Cadeia da Polimerase para os principais genes de resistência (GES, TEM, SHV, CTX, KPC, OXA-48, NDM, IMP, VIM, OXA-23, OXA-24, OXA-51, OXA-143). 
Com esse estudo pretendemos demostrar o papel dos alimentos frescos na disseminação de bactérias resistentes e seu impacto para a saúde humana, 
levando a medidas de higienização e de controle do uso de antimicrobianos mais eficazes, levando assim a prevenção da cadeia de transmissão de tais 
microrganismos.
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Projeto(s) do curso: Educação Física

Título: COMPARAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES MÉTODOS DE INDUÇÃO DA FADIGA MENTAL SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

Docente orientador: Paulo Estevão Franco Alvarenga

RESUMO
Introdução: A indução da fadiga mental através de testes laboratoriais que exigem de um alto esforço cognitivo e duração mínima de 30 minutos já é 
bem estabelecido na literatura. Adicionalmente, estudos recentes sugerem que passar longos períodos conectados em redes sociais ou jogando 
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videogame também podem induzir a fadiga mental e consequentemente prejudicar o desempenho em diversos tipos de exercício. Contudo, estes 
estudos apresentam algumas limitações metodológicas como a ausência da aquisição de EEG para identificar se houve ou não alteração cortical nos 
sujeitos mentalmente fadigados, aumento da PSE e alterações nas respostas de humor. Essas variáveis são consideradas indicativos da instalação da 
fadiga mental pós esforço cognitivo. Desta maneira, uma investigação em ambiente controlado e com uma metodologia mais robusta sobre o uso de 
redes sociais e videogame para indução da fadiga e seu efeito sobre o desempenho físico se faz necessária, assim como uma comparação com os 
testes já validados. Em adição, uma comparação do nível de fadiga mental induzida por estes diferentes métodos durante o exercício também 
auxiliaria na compreensão do impacto da fadiga mental sobre o desempenho. Objetivo: o presente projeto propõe-se revisar de forma sistematizada 
os diferentes métodos de indução da fadiga mental e a magnitude do impacto que estes causam em diferentes tipos de testes de desempenho físico. 
Metodologia: Esta revisão sistemática e meta-análise será totalmente conduzida de acordo com a declaração da Cochrane Handbook for Systematic 
Reviews of Interventions (Higgins et al. 2011) e PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Liberati et al. 2009), 
tendo os seguintes critérios PICOS: Participantes (P): participantes elegíveis serão indivíduos saudáveis sem a presença de lesão muscular ou 
desordens psicológicas. Intervenção (I): incluirá estudos que utilizaram algum método de indução da fadiga mental seja por teste em computador, no 
papel, videogame ou uso de redes sociais. Comparador (C): os estudos devem apresentar alguma condição controle seja sem indução de fadiga mental 
ou assistir algum documentário. Resultados (O): os resultados primários devem incluir o resultado pré x pós da sensação de fadiga mental através da 
escala VAS e o resultado de desempenho em qualquer teste de desempenho físico ou motor como tempo, potência, força e etc., corrigidos (ou seja, 
alteração delta) pelo grupo de controle. Desenho dos estudos (S): serão incluídos ensaios randomizados cruzados e ou em grupos paralelos tendo uma 
condição ou grupo controle como comparador ao investigar os efeitos da fadiga mental previamente induzida sobre o desempenho físico e motor.
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Título: EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO CONCORRENTE SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL E A MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA EM ADULTOS PRÉ-
HIPERTENSOS

Docente orientador: Ricardo Gonçalves Cordeiro

RESUMO
INTRODUÇÃO: Poucos estudos investigaram a hipotensão pós-exercício (HPE) em exercício concorrente - combinação de exercícios resistidos (ExR) e 
Aeróbicos (ExA) independente da ordem (ExR+A e ExA+R) na população adulta, bem como apurar os possíveis mecanismos fisiológicos centrais através 
dos indicadores da modulação autonômica cardíaca. Essa carência de investigação fica mais evidente na população com elevada pressão arterial em 
repouso. Além disso, até o atual momento não se encontra estudos que investigaram os possíveis diferentes efeitos em sessões com ordens 
diferentes. OBJETIVO: Investigar a HPE em adultos pré-hipertensos após uma sessão de exercício concorrente ExR+A, uma sessão de ExA+R e sessão 
controle. MÉTODO: 10 adultos pré-hipertensos, com idade entre 18 a 40 anos, de ambos os sexos, participaram do protocolo experimental no qual, 
em posição sentada, em uma sala com temperatura controlada (22º a 25ºC) serão mensuradas as pressões sistólica (PAS), diastólica (PAD), média 
(PAM) através do método oscilométrico indireto (OMRON 7113) e a frequência cardíaca (FC) por meio de cardiofrequencímetro (POLAR RS800cx). 
Serão tomadas as medidas pré-sessões e durante 60 minutos a cada 10 minutos após 3 diferentes experimentos: Sessão Controle (SC), ExR+A e ExA+R. 
A sessão exercício concorrente será realizado com os seguintes parâmetros: ExR - 6 exercícios / 3 séries /8-12 repetições / 2 min de descanso entre as 
séries/ carga 90% de 10RM/ OMNI-10/3-6 e ExA - 20 min / 60% - 70% FCR ou Borg 3-4/10 / caminhada ou corrida. Os dados serão analisados através 
do modelo Anova Two-way (grupo: ExR+A;ExA+R; Controle x tempo: 10,20,30,40,50,60 minutos) e One-way (grupo: ExR+A;ExA+R x tempo: médiaΔ 60 
minutos) e as diferenças serão verificadas pelo teste post-hoc de Tukey no caso de razões F significativas. Em todos os casos adotou-se como nível de 
significância um valor de P≤0.05. Hipóteses: como hipótese aceita, inclina-se para um efeito hipotensivo de maior magnitude quando é realizado a 
sessão ExR+A vs. ExA+R, além de haver maior reatividade vagal.
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Título: AÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM COVID-19 E A RELAÇÃO DA DOENÇA COM A SEPSE E CHOQUE SÉPTICO: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DA LITERATURA

Docente orientador: Fabricio Dos Santos

RESUMO
Este projeto justifica-se pela necessidade de apropriação dos conhecimentos acerca da identificação precoce e cuidados na sepse e choque séptico 
pelos profissionais da Enfermagem, no intuito de melhorar a qualidade da assistência ao paciente e diminuir os riscos de sequelas e óbito, visto que a 
partir do diagnóstico de uma infecção como a COVID-19, esta pode evoluir para sepse e choque séptico. A questão norteadora é: Quais os cuidados de 
Enfermagem ao paciente com COVID 19 em Unidade de Terapia Intensiva? O objetivo geral deste projeto é: descrever as ações de Enfermagem ao 
paciente com COVID 19 em Unidade de Terapia Intensiva. Os objetivos específicos são: analisar a relação dos pacientes que tiveram COVID-19 com a 
sepse e choque séptico em Unidade de Terapia Intensiva; e descrever as disfunções orgânicas apresentadas nos pacientes com COVID 19 que 
evoluíram com sepse e/ou choque séptico em Unidade de Terapia Intensiva. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde 
seguirá as 6 fases para o desenvolvimento (1 - elaboração da pergunta norteadora; 2 - busca na literatura; 3 - coleta de dados; 4 - análise crítica dos 
estudos incluídos; 5 - discussão dos resultados; 6 - apresentação da revisão integrativa). Para a elaboração da pergunta norteadora, será utilizado 
como estratégia de busca o anagrama de PICo, onde o P é de população, I de interesse e Co de contexto, além dos operadores booleanos AND e OR. 
Será utilizado a Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) como base para a busca de estudos e os descritores serão conferidos no portal dos descritores 
(DECS). Os principais filtros utilizados serão os artigos científicos originais e de caráter epidemiológico, com texto completo, publicados nos últimos 3 
anos (2020 a 2022), em inglês e português. Para análise dos resultados será utilizado a análise de conteúdo de Bardin com o delineamento das 
categorias temática para responder a pergunta norteadora e atender aos objetivos deste estudo. Existem 3 etapas que devem ser cumpridas na 
análise de conteúdo: Etapa da organização – Levantamento do material que será aproveitado para responder ao problema da pesquisa. É a fase da 
organização propriamente dita. Organiza-se o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional e sistematizar as idéias iniciais; Etapa da 
Codificação – que envolve dois conceitos básicos sendo o primeiro a análise de registro, ou seja, a parte do texto que será analisado e o segundo 
conceito básico é a unidade de contexto que é justamente onde está a unidade de registro, ou seja, a análise de contexto serve para compreender a 
unidade de registro; Etapa de categorização – Agrupamento em categorias de acordo com os objetivos do trabalho. A categorização é a passagem de 
dados brutos para dados organizados. Estes elementos são agrupados devido ao fato de terem características comuns. A seleção dos estudos será 
realizada no segundo semestre de 2022.
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RESUMO
Esta pesquisa visa dar continuidade aos resultados da Revisão Sistemática desenvolvida em 2021 através do edital de 2020 PIBIC/UNESA, pelo qual 
buscou identificar as intervenções e resultados de enfermagem para o letramento em saúde (LS) na pessoa idosa. Seus resultados só reforçaram ainda 
mais, a multidimensionalidade envolvida no fenômeno do (LS). As intervenções que demonstraram resultados eficazes para promover o LS nesta 
população específica, foram as que envolve a comunicação profissional, educação em saúde adaptada considerando o nível do LS na produção de 
materiais, oficinas de saúde e as Tecnologias da informação e comunicação (TIC’s). Neste contexto, que os profissionais de saúde compartilham 
informações de saúde com intuito de orientar e informar a população. Contudo, apesar de se tratar de uma das estratégias amplamente difundida 
para o controle das principais doenças ou eventos, surge um novo problema, concomitante, a chamada infodemia (CARDOSO, 2021). A infodemia 
refere a um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco 
tempo. Nessa situação, surgem as desinformações, além da manipulação de informações com intenção duvidosa. Esse fenômeno é amplificado pelas 
redes sociais e se alastra rapidamente (ZAROCOSTAS, 2020). Neste contexto, nunca foi tão urgente, o LS principalmente, aos grupos vulneráveis. O LS 
relaciona-se a capacidade dos indivíduos em obter informação, compreender as razões por trás das recomendações e refletir nos resultados e em 
ações possíveis, impactando diretamente na tomada de decisão é de grande responsabilidade social, inclusive do ponto de vista ético, levando em 
consideração que a disseminação de mensagens falsas, depende de atitudes individuais que impactam na população geral principalmente para os 
idosos (CARDOSO, 2021). Nesta perspectiva que em 2008, a Organização Mundial de Saúde por meio da Comissão de Determinantes Sociais da Saúde 
(CSDH), atribuiu o LS como um determinante social da saúde (WHO, 2008). O LS pode ser classificado em LS funcional (habilidades como ler e 
escrever), interacional (relacionados as competências sociais que permitem os indivíduos a participar ativamente das atividades do dia a dia) ou crítico 
(como os indivíduos lidam com informações e exerce maior controle de eventos que ocorrem nas situações de vida) (NUTBEAM, 2000). Dado a 
complexidade do fenômeno do LS frente as infodemias que esta pesquisa tem por finalidade, mapear as ações desenvolvidas para promover o LS na 
população idosa no contexto das infodemias. Para darmos prosseguimento a esta pesquisa, nossa projeção é desenvolver um projeto social de 
extensão UNESA com ações de informação em saúde subsidiadas nesta pesquisa, ou seja, baseada em evidência, para promoção do LS à população 
idosa e dessa forma contribuir com a popularização da ciência. Para isso, o método de Revisão de Escopo - RS (Scoping reviews) as chamadas também 
de “Revisões de mapeamento”, demostra ser a mais adequada para mapear essas ações no Brasil e no mundo. Iremos mapear na literatura científica e 
cinzenta, em 9 bancos e bases de dados considerando os critérios de elegibilidade. Incluiremos estudos indexados nas bases de dados até 30 de julho 
de 2022, nos idiomas inglês, espanhol ou português e excluiremos os comentários, pôsteres e mídias do editor e que não atendam ao propósito da 
pesquisa. Esperamos obter como resultado desta pesquisa, ações de combate às infodemias para posterior divulgação dessas ações que pode ser útil à 
todos os profissionais de saúde. Este estudo irá contribuir com o objetivo da PIBIC, uma vez que desenvolve o pensamento crítico e científico dos 
nossos alunos a partir de resolução de problemas reais e sua aplicação à prática cotidiana, além de propiciando a visibilidade da pesquisa científica 
produzida na UNESA a partir de sua publicação e apresentação nos meios científicos.
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Título: INTERAÇÕES DA ACANTHAMOEBA CASTELLANII E SEUS BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS
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RESUMO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 4 milhões de pessoas morrem anualmente devido à água contaminada, falta de saneamento 
básico e higiene. Amebas de vida livre são considerados os maiores contaminantes residuais por serem resistentes tanto às adversidades do meio 
ambiente quanto à germicidas. Além de importantes patógenos de mamíferos, Acanthamoebas sp. são excelentes reservatórios de diversas espécies 
patogênicas para o homem, como Legionella sp., Mycobacterium sp., Escherichia coli, adenovirus e fungos. Especificamente, A. castellanii tem sido 
descrita como importante hospedeiros ambientais para uma ampla variedade de fungos, vírus e bactérias. Diversos estudos indicam que a interação, 
diretas ou indiretamente, de patógenos com a A. castellanii é responsável pela pressão seletiva no ambiente, resultando em expressão e conservação 
de fatores de virulência e aumento da patogenicidade a hospedeiros vertebrados. Entretanto, os mecanismos utilizados pelas Acanthamoebas sp. para 
tal interação, como importante patógenos/hospedeiros ambientais, como o reconhecimento dos patógenos, liberação biomoléculas por vias 
convencionais e não-convencionais, como vesículas extracelulares não foram elucidados. Sendo assim é com o uso de um modelo ambiental que 
podemos iniciar a buscas pelos mecanimos que propiciam o surgimento de cepas que tem uma importância clínica tão relevante. Como características 
de virulência e resistência que inumeras cepas bacterianas vêm apresentando. E que potencialmente podem se tornar um problema de saúde pública 
devido a relação que nós humanos estabelecemos com o ambiente e seus microrganismos que são difundidos largamente em torno do globo. Logo o 
investimento em ciência de base torna possível a elucidação de diferentes mecanismos que ocorrem independente da ação antropogênica, e baseado 
na interação ambiental de diferentes microrganismos. Ocorrendo assim uma seleção natural e com uma pressão seletiva positiva sobre os patógenos 
que apresentam recursos de resistências a tais predadores.
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Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA UPA INFANTIL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA

Docente orientador: Priscilla Duarte Soares Correa

RESUMO
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus (2019-nCoV ou Sars-Cov-2) e foi identificada pela primeira vez no mundo em meados do mês de 
dezembro de 2019. Caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas como febre, tosse seca e fadiga, sendo que em alguns casos verificou-se, também, a 
presença de tosse produtiva, cefaleia, hemoptise, diarreia, lesões de pele, dispneia e linfopenia. Inicialmente, os primeiros diagnósticos apontavam 
para uma pneumonia de etiologia desconhecida decorrente da síndrome respiratória aguda grave. A pandemia por COVID-19 representa um dos 
maiores desafios sanitária em escala mundial deste século. Foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia em 11 de março 
de 2020 e tem sido considerada como um dos maiores desafios sanitários em escala mundial do Século XXI. No Brasil o primeiro caso da COVID-19 foi 
confirmado em 25 de fevereiro de 2020, pelo Ministério da Saúde(MS) brasileiro. Este cenário evidenciou a necessidade de demonstrar capacidade 
rápida de resposta da rede de saúde, principalmente no que condiz à identificação precoce dos casos, bem como a disponibilidade do acesso aos 
serviços de maior complexidade. Vários fatores implicam nessa resposta, como medidas de distanciamento social, isolamento adequado e controle de 
infecções, e as decisões tomadas por cada país irão refletir no número de casos e um provável colapso do sistema de saúde. Outro fator importante é 
que todas as idades estão suscetíveis, embora acometa com maior gravidade os idosos e aqueles que sofrem com comorbidades. Além disso, sua 
transmissão se dá por gotículas geradas durante a tosse ou espirros de pacientes sintomáticos e também dos assintomáticos, que se espalham de um 
a dois metros e se depositam nas superfícies e podem permanecer viáveis por dias. A infecção é adquirida pela inalação dessas gotículas ou pelo 
contato com superfícies contaminadas por elas e depois pelo nariz, boca e olhos. Considerando a facilidade da transmissão, este é um cenário que 
expõe o desafio à infraestrutura econômica e de saúde pública. As unidades de Pronto Atendimento são estruturas de complexidade intermediária 

E-mail: priscillakdsoares@yahoo.com.br

UNESA



entre as unidades básicas de saúde e as portas de urgências hospitalares. Tais unidades servem para o atendimento de urgências de menor 
complexidade devendo referenciar ao hospital as situações de maior complexidade. Estes serviços foram planejados para proporcionar uma 
assistência pontual e focada ficando assim sobre responsabilidade da atenção primária situações de proteção, promoção e prevenção a saúde. Porém, 
no Brasil, observa um aumento continuo na demanda de assistência nos serviços de urgência pediátrica, e esse aumento se devem 
predominantemente a patologias basais descaracterizando o papel das unidades de pronto atendimento. Nesse sentido esse estudo tem como 
objetivo caracterizar a perfil da população pediátrica que recorre as Unidades de pronto atendimento pediátrico na baixada fluminense durante o 
período o de inicio da pandemia e identificar as principais patologias apresentadas no estudo e fundamentar a importância das unidades básicas no 
controle e prevenção dessas doenças. Metodologia: Será uma pesquisa quantitativa a ser realizada na UPA Pediátrica Walter Garcia Borges situada no 
município de Duque de Caxias, onde será realizado coleta de dados no livro de admissão do setor de estabilização, afim de traçar o perfil dos pacientes 
de março a setembro de 2020 na citada UPA.
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Título: VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: RETRATOS NA MÍDIA DIGITAL E NA LITERATURA CIENTÍFICA.

Docente orientador: Ana Isabella Sousa Almeida

RESUMO
Este estudo aborda uma temática relevante para a saúde pública e para a humanização do cuidado: a violência obstétrica. Esse termo vem sendo 
comumente associado às intervenções sem o consentimento da mulher, ofensas ou abuso verbal, abuso físico e discriminação. A gestação é um 
momento único e singular na vida das mulheres e provoca modificações significativas no seio familiar. O atendimento humanizado promove uma 
melhor qualidade de vida durante todo esse ciclo, ao mesmo tempo em que torna o cuidado mais holístico e integral. Essa temática tem sido muito 
abordada no meio digital, sejam nas redes sociais, ou em plataformas digitais que tem finalidade de divulgar informações. Embora a mídia e a 
publicidade tenham reforçado durante anos os padrões de conduta, padrões estéticos, ideais de mulheres perfeitas. Por ser um assunto que precisa 
ser intensamente debatido na academia, precisa de um maior número maior de produções e pesquisas científicas que contemplem a grandiosidade do 
objeto de estudo em questão, a fim de contribuir para a produção de políticas públicas direcionadas a mulheres que sofrem constantemente com 
abusos durante a assistência gestacional, obstétrica e puerperal. O objetivo principal desta pesquisa é analisar os conteúdos jornalísticos disponíveis 
nas plataformas digitais e na literatura científica acerca da violência obstétrica no Brasil, nos últimos 5 anos. Metodologicamente, trata-se de uma 
pesquisa de natureza básica, objetivamente descritiva e exploratória, e de abordagem qualitativa. E será executada no período de agosto de 2022 a 
julho de 2023. E captará os dados no período de agosto a dezembro de 2022, através de duas fases: pesquisa em noticiários digitais e pesquisa 
bibliográfica em base de dados científicos. E por fim analisará seus dados por meio da análise de conteúdo de Bardin, originado 2 artigos científicos 
que incluem um com base na análise dos conteúdos jornalísticos e uma revisão integrativa de literatura (RIL). Para este estudo não será necessário 
parecer do comitê de ética e pesquisa (CEP), pois não se trata de pesquisa científica que envolve a participação direta ou indireta de seres humanos ou 
experimento com animais, abrangendo apenas dados de domínio público.
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Título: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO QUÍMICA DE CAPSULAS DE ALCACHORA (CYNARA SCOLYMUS L.) COMERCIALIZADAS NO RIO DE JANEIRO.

Docente orientador: Bárbara Antunes Da Rocha Marcondes Rosa

RESUMO
O alto índice de massa corpórea, assim como o ganho de peso e acúmulo de gordura, tiveram marcos diferentes na história da humanidade, 
atualmente, presente nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a obesidade é uma doença crônica que afeta adultos, adolescentes e crianças. Por 
isso, destaca-se o crescimento da adesão no tratamento da obesidade através de produtos naturais, dentro deste contexto encontra- se a alcachofra. 
A alcachofra (Cynara scolymus L.) é pertencente à família Asteraceae, é uma planta perene, herbácea, originada da região Mediterrânea, seu cultivo é 
realizado por meio de sementes. A alcachofra possui extensa utilização na medicina tradicional. Esta planta é constituída por cinarina, ácido cafêico, 
ácido clorogênico, pectina, mucilagem, tanino, óleos voláteis, taninos, ácidos orgânicos e flavonoides glicosilados. Esta planta possui efeito 
farmacológico de ação diurética, hipocolesterolêmica colagoga, hepatoestimulante e colérica, que atuam aumentando a secreção e respectivamente, 
produção de bile. Para comercialização, como medicamento fitoterápico, existem alguns procedimentos a serem seguidos, tais como: registro pela 
ANVISA, ensaios de controle de qualidade quanto a sua eficácia, segurança, biodisponibilidade; análise de textos informativos de bulas e de rótulos do 
produto que será comercializado. Todos esses procedimentos devem ser fiscalizados e realizados por farmacêutico com intuito de garantir segurança 
e qualidade para os pacientes. Existem muitos produtos comercializados com adulteração, de baixa qualidade, que acabam não fazendo o efeito 
esperado, e que podem até prejudicar a visibilidade e confiabilidade no farmacêutico. Por isso, a necessidade de realizar uma análise dando ênfase ao 
controle de qualidade de cápsulas de alcachofra comercializadas no Rio de Janeiro. Desta forme, este trabalho tem por objetivo avaliar o contole de 
qualidade no que se refere a testes físico-químicos de cápsulas de alcachofra comercializadas no Rio de Janeiro produzidas por três fabricantes 
diferentes. Para isso, será adquirido capsulas de alcachofra de dois fabricantes diferentes no rio de janeiro e em seguida será verificado a rotulagem 
frente as informações necessárias conforme RDC 71/09. Para determinar o peso médio será utilizado uma balança analítica. O ensaio de desintegração 
será realizado a partir de 6 cápsulas, onde cada cápsula será adicionada em cada um dos seis tubos da cesta, com água aquecida a 37°C, por 30 
minutos no desintegrador. E por fim será realizado uma Cromatografia em camada delgada conforme farmacopeia.
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Título: CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO DE BIOCARVÃO ATIVADO OBTIDO DA CASCA DO LICURI POR CROMATOGRAFIA FRONTAL.

Docente orientador: Eduardo Costa Pinto

RESUMO
A adsorção é um processo físico-químico no qual o componente de uma fase é transferido para a superfície de outra fase. A relação de equilíbrio entre 
a concentração de adsorvatos numa fase fluida, por exemplo, e a concentração de adsorvatos nas partículas adsorventes, a uma dada temperatura, é 
chamada de isoterma de adsorção. No equilíbrio, diferentes aspectos quanto à natureza do sólido podem ser determinados, como os sítios ativos e a 
distribuição dos poros, assim como aspectos quanto à natureza do adsorvato, como os dipolos, a forma e o tamanho molecular. Essas relações de 
equilíbrio são apresentadas na forma de modelos matemáticos que relacionam diretamente a quantidade adsorvida em função da concentração de 
adsorvato no meio circundante. A produção de carvão ativado a partir de fontes naturais e renováveis é uma alternativa promissora. O biocarvão é o 
carvão obtido de diferentes compostos de origem animal ou vegetal, que requer pouco processamento, possui baixo custo e proporciona benefícios 
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ambientais. Um grande número de trabalhos recentes aborda a produção de novos adsorventes e a busca por matérias-primas baratas e abundantes. 
Syagrus coronata (Mart.) Becc. é uma palmeira de porte mediano, da família Arecaceae, nativa nas regiões semiáridas da caatinga do território 
brasileiro. O processamento do licuri gera uma quantidade significativa de resíduos sólidos e estes materiais podem ser aproveitados na fabricação de 
biocarvão por meio de sua carbonização. A cromatografia frontal pode ser considerada um sistema similar aos utilizados nos ensaios de adsorção em 
leito fixo, uma vez que envolve a aplicação contínua de uma amostra, presente na própria fase móvel, a uma coluna cromatográfica. É uma técnica 
geralmente empregada para avaliar a retenção relativa baseada na afinidade entre analito-fase estacionária, que pode ser empregada na 
determinação de isotermas de adsorção no equilíbrio. Em um experimento típico de cromatografia frontal, a coluna empacotada com o adsorvente é 
eluída com uma amostra de concentração conhecida e, em seguida, uma nova amostra com concentração superior a inicial é injetada. A quantidade 
de soluto que elui aumenta gradativamente, formando uma curva de saturação característica chamada de front ou curva de ruptura. A quantidade de 
amostra adsorvida pode ser calculada através da concentração inicial e final da amostra na fase estacionária, o volume de adsorvente na coluna, o 
volume morto e o volume de retenção da curva de ruptura. O objetivo deste trabalho é aplicar técnicas cromatográficas no estudo da adsorção de 
fármacos em carvão ativado obtido a partir da pirólise lenta da casca de licuri. Serão preparadas diferentes colunas contendo os biocarvões. As 
colunas preenchidas com os carvões serão inseridas no sistema cromatográfico e equilibradas utilizando-se água como fase móvel. Experimentos 
controle serão realizados em colunas preenchidas com os carvões saturados com os analitos selecionados. Os resultados esperados para os estudos de 
adsorção com as microcolunas preenchidas com os carvões ativados obtidos a partir da casca do coco do licuri incluem o desenvolvimento de 
métodos rápidos e precisos por cromatografia frontal, nas diferentes abordagens selecionadas, para a construção de isotermas de adsorção. Tais 
isotermas serão utilizadas para determinar a capacidade máxima de adsorção dos adsorventes preparados a partir de diferentes metodologias de 
ativação química do biocarvão. Assim, espera-se determinar o carvão mais eficiente para a remoção dos fármacos selecionados em água através de 
um sistema operacional similar àqueles empregados nas estações de tratamento de água. Dessa forma, espera-se selecionar o melhor adsorvente, 
obtido a partir do aproveitamento de resíduo vegetal, e, portanto, de uma fonte renovável, e que os resultados obtidos sejam facilmente escalonados 
para as estações de tratamento do Estado do Rio de Janeiro.
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Título: COSMÉTICOS NATURAIS: UMA ABORDAGEM ESTATÍSTICA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EMULSIONADOS

Docente orientador: Vinícius Rodrigues Viana

RESUMO
Os sistemas emulsionados são sistemas termodinamicamente instáveis compostas por uma fase aquosa, fase oleosa e um ou mais agentes 
emulsificantes. Devido a sua composição são veículos uteis em preparações cosméticas. Deste modo, este projeto tem como objetivo o otimizar o 
desenvolvimento de sistemas emulsionados contendo óleos vegetais através de estudos estatísticos e avaliar os parâmetros físico-químicos de 
estabilidade da formulação otimizada. Além disso, este estudo visa realizar uma revisão integrada sobre o estado da arte de cosméticos naturais. Para 
a determinação da melhor concentração de cada componente dos sistemas emulsionados será empregado um planejamento experimental (DoE) 
fatorial e um de otimização para em seguida avaliar a estabilidade do sistema escolhido será investigada em função do tempo sob diferentes 
condições de temperatura (Geladeira, Ambiente e Estufa) durante 60 dias. Para o desenvolvimento das microemulsões a mudança de comportamento 
será estudada por meio de mudança no comportamento de fase por meio de diagramas de fase pseudoternário por meio da mistura dos componentes 
e avaliando suas características macroscópicas. Após selecionar a região de microemulsão, 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. 
Também serão avaliadas as características organolépticas, pH e separação de fase para verificar a influência do armazenamento para a formulação. 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 e das condições de 
armazenamento.Além disso, o perfil de espalhabilidade da formulação escolhida e o oclusividade também serão avaliados.O estado da arte será 
avaliado por meio da determinação de strings de busca para a seleção dos trabalhos a serem lido para a realização da revisão integrada.
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Título: CUIDADOS FARMACÊUTICOS COMPARTILHADOS EM PLATAFORMA DIGITAL COM PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO CIENTÍFICO E AÇÕES EM 
CAMPO PELOS ALUNOS DE FARMÁCIA DO CAMPUS CENTRO I- PRESIDENTE VARGAS/UNESA.

Docente orientador: Luiza Villarinho Pereira Mendes

RESUMO
O cuidado farmacêutico é um modelo de prática que orienta a provisão de uma variedade de serviços farmacêuticos ao paciente, sua família e 
comunidade. Centrado no usuário, esse modelo visa a promoção, proteção, recuperação da saúde e prevenção de agravos; bem como a resolução de 
problemas da farmacoterapia e o uso racional dos medicamentos. Os serviços farmacêuticos vão desde a orientação sobre o uso de medicamentos à 
aferição de parâmetros como pressão arterial, glicemia e IMC. Como a prática com cuidado farmacêutico ao paciente tem se tornado cada vez mais 
exigido dos profissionais é importante preparar os alunos graduandos para essa realidade. O profissional farmacêutico durante sua formação agrega 
conhecimento a respeito das terapias bem como das medidas educativas que devem ser instauradas para sucesso na prevenção e/ou controle das 
complicações. Dessa forma, entende-se como necessária a inserção de alunos graduandos do curso de farmácia nessa temática, tanto a nível de 
realização de rounds de discussão de estudos científicos quando em campo prestando cuidados farmacêuticos a pacientes da comunidade próxima ou 
mesmo da comunidade acadêmica. O presente projeto tem como objetivo trabalhar junto aos alunos de graduação de farmácia o preparo para 
atribuições clínicas voltadas para o cuidado ao paciente. Para isso, pretende-se trabalhar com esses alunos rounds semanais de discussões de artigos 
científicos focados no cuidado farmacêutico, ações farmacêuticas que objetivam sanar mal menor e doenças cardiovasculares. O projeto contará com 
4 alunas do curso de farmácia do campus Centro I -Presidente Vargas cursando entre o 4º e 5º período. Ainda no semestre passado, as alunas criaram 
a rede social do projeto que é voltada para cuidados farmacêuticos para portadores de doenças cardiovasculares. Para o ano 2022 os temas a serem 
discutidos nas reuniões semanais abordarão também cuidados farmacêuticos comunitários, cuidados à saúde em problemas autolimitados, uso 
racional de medicamentos e oferta de serviços farmacêuticos no consultório do campus. Inicialmente serão realizados rounds de discussão de artigos 
científicos em que as alunas deverão apresentá-los na forma de seminários. As informações debatidas serão compartilhadas na rede social pelas 
próprias alunas, que atualizarão as plataformas com informações relativas à temática. Serão ministradas palestras e oficinas para comunidade 
acadêmica. As alunas praticarão atendimentos à população, onde realizarão aferição de pressão arterial, glicemia, IMC, acompanhamento 
farmacoterapêutico e orientação sobre uso racional de medicamentos. Serão trabalhadas estratégias educativas e farmacológicas na comunidade 
próxima ao campus. Espera-se ao final do projeto auxiliar colaboradores e moradores da redondeza no entendimento e melhor controle de quadros 
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de saúde descompensados inclusive de doenças cardiovasculares, além disso produzir material de divulgação de qualidade e pautado em dados 
científicos que atinja pessoas de diferentes lugares.
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Título: ESTUDOS IN SILICO DE BENZOFENONAS E SEU POTENCIAL FRENTE AO SARS-COV-2

Docente orientador: Mariana Martinelli Junqueira Ribeiro

RESUMO
Os produtos naturais são uma fonte para o design de moléculas, suas estruturas desempenham um importante papel na descoberta e 
desenvolvimento de fármacos. Entre os anos de 1981 a 2019, dos 1881 fármacos aprovados, 18,9%, eram derivados de produtos naturais; 18,4% eram 
macromoléculas biológicas; 11,5% eram substâncias sintéticas miméticas a produtos naturais; 11% eram moléculas sintéticas miméticas e com 
farmacóforo de produtos naturais; 3,8% eram produto natural inalterados; 3,2% eram moléculas sintéticas, mas que foram desenvolvidas a partir de 
farmacóforos de produtos naturais; e 0,8% eram extratos ou mistura de substâncias. Além dos fármacos já no mercado, extratos e substância 
fitoquímicas são rotineiramente testadas, sendo conhecida como fontes essenciais para o tratamento de infecções virais atuais e desafios futuros. 
Uma classe de produtos naturais derivada dos metabólitos secundários composta por grande diversidade estrutural e propriedades antivirais são as 
benzofenonas poliisoprenilada, como a clusianona (1), 7-epi-clusianona (2), 18, 19-dihidroxiclusianona (3), propolona A (4), nemorosona (5), 
hilarianona (6), lanceolatona (7) e spiritona (8). Entretanto, apesar do seu potencial biológico, o baixo rendimento do material isolado é uma limitação 
para o progresso destas moléculas, sendo os métodos computacionais um suporte e apoio na descoberta e desenvolvimento de fármacos a partir de 
produtos naturais. Desta forma, este presente trabalho tem como objetivo estudar in silico características estruturais das benzofenonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 e 8, bem como seu potencial frente ao SARS-CoV-2. Para isto, estas benzofenonas poliisoprenladas serão submetidas a cálculos DFT para avaliação 
estrutural, ao perfil farmacocinético e toxicológico in silico para obter moléculas mais promissoras e ao docking molecular para avaliar o potencial anti-
SARS-CoV-2. Tudo isso a fim de identificar moléculas que possa ser futuramente avaliada in vitro por pesquisadores e, consequentemente, atuar no 
tratamento da COVID.
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Título: EVOLUÇÃO DAS METODOLOGIAS ANALÍTICAS PARA MONITORAMENTO DE DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS

Docente orientador: Rafaela Cristina Landeiro Da Silva Rodrigues

RESUMO
Nas últimas décadas se intensificou o lançamento, no meio hídrico, de contaminantes com capacidade de desregulação endócrina. Nesse contexto, a 
aplicação e o aprimoramento de métodos analíticos eficientes passam a ser cada vez mais requeridos para verificar os potenciais impactos dessas 
substâncias sobre os organismos a elas expostos. As técnicas analíticas utilizadas no monitoramento e identificação de micropoluentes no meio 
ambiente é um importante tópico da química analítica. Métodos que determinam com acurácia essas substâncias em concentrações na faixa de μg L-1 
e ng L-1 em matrizes ambientais complexas, tais como, águas naturais, solo, sedimentos, lodo biológico e efluente de ETE, são um desafio para muitos 
pesquisadores. Para determinação de desreguladores endócrinos, em particular os estrogênios, diferentes métodos analíticos são relatados na 
literatura, os quais primeiramente foram validados para matrizes biológicas como sangue, tecido e urina, sendo que algumas modificações nestes 
métodos algumas vezes são suficientes para amostras ambientais. Entre as técnicas instrumentais disponíveis para a identificação e quantificação de 
desreguladores endócrinos em amostras ambientais, a análise química é a mais utilizada, principalmente por meio da cromatografia. Mas, quando se 
objetiva mensurar os efeitos decorrentes de dada exposição ambiental a uma substância específica ou mistura de substâncias, há uma variedade de 
bioensaios in vitro que pode ser conduzida, como, por exemplo, os ensaios de transativação. Desta forma o objetivo deste trabalho é avaliar a 
evolução das técnicas analíticas para a identificação e quantificação de desreguladores endócrinos, assim como, avaliar os ensaios toxicológicos que 
são desenvolvidos para mesurar os efeitos nocivos dos desreguladores endócrinos em relação aos organismos vivos. Os objetivos serão alcançados por 
meio de um estudo descritivo e retrospectivo utilizando-se como fontes de informação as bases eletrônicas de dados da Biblioteca Regional de 
Medicina (BIREME), Scientific Electronic Library Online (ScieLO), Literatura Internacional em Ciência da Saúde (MEDLINE via PubMed), Science Direct e 
Scopus, além de fontes secundárias, no período de 1995 a 2022. Após a identificação das principais técnicas analíticas será avaliado a possibilidade de 
realização ou adaptações das técnicas de análises em projetos futuros na universidade.
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Título: IDENTIFICAÇÃO DE TERMOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CLÍNICAS FARMACÊUTICAS E PROPOSTA DE HARMONIZAÇÃO. PESQUISA E 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

Docente orientador: Pamella Da Silva Sampaio

RESUMO
Apesar de sua ancestralidade e importância para a saúde das populações, no mundo, mas com especial ênfase, no Brasil, a profissão farmacêutica 
apresenta um histórico de distanciamento do cuidado direto ao paciente, observado principalmente a partir do período da industrialização dos 
medicamentos no contexto do fortalecimento da indústria farmacêutica mundial. A relação farmacêutico-paciente, muito comum até o início do 
século XX nas farmácias transformou-se em uma simples prática de entrega de medicamentos, sem as orientações e supervisões adequadas (PEREIRA; 
NASCIMENTO, 2011). Diversos pesquisadores começaram a desenvolver metodologias de atuação para garantir o fortalecimento e organização das 
atividades clínicas farmacêuticas, tendo ocorrido seu ápice revolucionário, com a publicação em 1990 com o agora famoso artigo “Opportunities and 
responsibilities in pharmaceutical care” pelos farmacêuticos Hepler e Strand, que clamavam à classe farmacêutica uma maior participação e uma 
necessidade de responsabilização das atividades de cuidado junto ao paciente e apresentando propostas metodológicas para a realização destas 
atividades (HEPLER; STRAND, 1990). O “pharmaceutical care” transformou-se em um conjunto de atividades vitais para a prática clínica farmacêutica e 
popularizou-se em diversos países com adaptações necessárias a cada realidade, mas sem perder suas características fundamentais apresentadas 
inicialmente. No Brasil, observamos principalmente no início dos anos 2000 a popularização das atividades clínicas farmacêuticas que utilizam o 
“pharmaceutical care” como base, tendo se apresentado aqui sob o termo Atenção Farmacêutica. Em 2016 o Conselho Federal de Farmácia (CFF) 
evidenciou a grande dificuldade na inserção do farmacêutico nas atividades clínicas nos serviços de saúde e a existência de divergências importantes 
na nomenclatura de termos utilizados para denominar serviços farmacêuticos, inclusive em regulamentações sanitárias e profissionais e em outras 
publicações oficiais (CFF, 2016). O presente projeto busca realizar uma revisão bibliográfica de artigos publicados em periódicos digitais e publicações 
de órgão oficiais brasileiros, para identificar os principais termos associados às práticas clínicas farmacêuticas utilizados, comparar suas conceituações 
e propor uma harmonização para auxiliar no ensino farmacêutico.
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Título: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLIURETANOS A PARTIR DA GLICERINA E DE ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS.

Docente orientador: Laurenio Ferreira Lopes

RESUMO
O Brasil não possui uma legislação para o descarte correto da glicerina, coproduto de outros processos, principalmente do biodiesel, biocombustível 
utilizado em larga escala no País. Este processo de síntese dá-se por uma reação de transesterificação e no processo de separação do ésteres metílicos 
ou etílicos, temos o glicerol, glicerina não purificada. O seu descarte em rios e no ar, através de reação de combustão, causa problemas ambientais e 
de saúde na população. A indústria farmacêutica utiliza a glicerina pura (grau farmacêutico), sendo bidestilada a vácuo com mais de 99% de pureza, na 
formulação de expectorantes, xaropes, pomadas, cremes, antibióticos, plastificantes para medicamentos e em geral, uma gama de utilidades. Estes 
plastificantes, polímeros, representa uma classe versátil para diversas aplicações em inúmeras áreas, assim a utilização de polímeros naturais, 
biodegradavéis, agrega uma valor ambiental, sem perder a qualidade do produto e amplamente utilizado, como: bioadesivos, biomiméticos e 
hidrogéis, utilizados em formulações farmacêuticas. Os poliuretanos é um grupo de polímeros utilizado em larga escala, são criados, geralmente na 
forma de espuma e com a substituição de alguns reagentes e alterando suas proporções, forma-se materiais com propriedades físicas e mecânicas 
diferentes, podendo ser usados nos mais diversos ambientes e atividades, como: materiais de isolamento de edifícios residenciais, na fabricação de 
elementos para automóveis, na fabricação de alças, colchões de bicicletas, na fabricação de mesas cirúrgicas ou nas estruturas de cadeiras de rodas, 
desta forma o objetivo do trabalho é utilizar a glicerina bruta e oleaginosas (soja e girassol) no processo de síntese. Para isso a metodologia será 
dividida em duas partes, uma qualitativa e outra quantitativa, uma para levantamento de referenciais bibliográficos e seguinte práticas laboratóriais. O 
intuito desta pesquisa e aumentar o número de pesquisas nesta área, dando foco, para a sustentabilidade para produtos que são de dificeis descarte.
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RESUMO
caracterizada por episódios de hiperglicemia devido à deficiência na produção ou na ação da insulina (BARBOSA et al., 2017). A crescente urbanização, 
características hereditárias, sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, consumo de álcool e tabaco são fatores que reforçam o surgimento de 
doenças crônicas, como o DM (SANTOS et al., 2009). Existem vários tipos de DM, sendo o tipo 1 e o tipo 2 os mais frequentes, além do diabetes 
gestacional (SBD, 2019). O tratamento do DM inclui hábitos alimentares saudáveis, prática de exercícios físicos, uso de antidiabéticos orais e, em 
alguns casos, ingetáveis como a insulina. A insulinoterapia associa-se à produção de resíduos sólidos como agulhas, seringas, lancetas e canetas. O 
descarte incorreto desses materiais no lixo comum pode gerar repercussões negativas ao meio ambiente, além de riscos de perfuração aos 
profissionais responsáveis pela coleta de lixo e àqueles que trabalham em lixões (CUNHA et al., 2017). De acordo com a Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU), o objetivo 3 “Saúde e bem-estar” aponta a necessidade de reduzir o número de mortes e doenças devido a químicos 
perigosos, contaminação e poluição do ar, água e solo, o que reforça a importância do atual estudo. O objetivo do projeto é investigar se pacientes 
com DM fazem o descarte adequado dos insumos relacionados ao tratamento com insulina. Será investigado: (i) o nível de conhecimento sobre o 
descarte adequado de insumos relacionados ao tratamento do DM; (ii) a forma mais frequente de descarte desses insumos; (iii) a percepção dos 
impactos ambientais que o descarte inadequado pode causar e (iv) a percepção sobre a importância de programas e materiais educativos sobre 
educação em DM. Trata-se de um estudo observacional do tipo seccional com a coleta de dados feita de maneira presencial. O projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob o número CAAE 48386321.5.0000.5235. As entrevistas serão realizadas no Hospital Federal de 
Bonsucesso, com homens e mulheres com idade maior ou igual a 18 anos, residentes do Estado do Rio de Janeiro que estão em insulinoterapia. Os 
resultados serão apresentados pela construção de gráficos e tabelas no Excel e as análises serão realizadas o software SPSS 22.0. O resultado esperado 
é um alto percentual de pacientes que não fazem o descarte adequado dos insumos. Portanto, se faz necessário a aplicação de um plano educacional, 
administrativo e legislativo para o gerenciamento do lixo produzido em ambiente domiciliar, visando à prevenção de acidentes e a preservação 
ambiental. Será elaborado um material educativo em um ambiente virtual – aplicativo – denominado “Olhar 360 – práticas sobre como tratar o 
diabetes mantendo-se em dia com o meio ambiente e a comunidade” com informações sobre como o descarte adequado dos perfurocortantes e a 5 
indicação de pontos de entrega desses materiais após o seu uso. Somado a isso, o desenvolvimento de intervenções por parte da equipe de saúde 
também permite aos pacientes, mudanças de comportamento e novos hábitos de vida que visem o autocuidado e a preservação ambiental (RUIZ et 
al., 2020). Por exemplo, a criação de materiais educativos e palestras sobre o manejo de resíduos perfurocortantes após o uso, seja o descarte em 
embalagem própria (descarpack) ou em frascos de plástico com tampa rosqueável para entregá-los aos serviços de saúde podem ser estratégias úteis 
e eficientes. Dessa forma, é preciso aumentar o financiamento da saúde e incentivar uma formação completa de profissionais para realização de 
educação em diabetes, com orientações e esclarecimentos acerca do manuseio de resíduos perfurocortantes e a importância do descarte correto dos 
mesmos por pacientes com DM, para assim conscientizálos à mudança de hábitos voltados ao descarte correto a fim de um desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.
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RESUMO
A microbiota intestinal 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. Nos últimos anos observa-se um aumento nos estudos sobre os benefícios importantes 
trazidos pela microbiota entérica, principalmente no sistema nervoso, mostrando uma importante comunicação bidirecional e dinâmica estabelecida 
entre o intestino e o cérebro, conhecida como eixo intestino-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 a alterações importantes no 
processo saúde-doença, incluindo o papel que desempenha nas desordens mentais. Alguns estudos trazem a hipótese de que mudanças na 
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composição da microbiota intestinal resultam na regulação positiva de vias pró-inflamatórias, e relacionam a disbiose com quadro de sofrimento 
psíquico, a exemplo de algumas doenças mentais como depressão e ansiedade, que interferem muito na qualidade de vida dos indivíduos e cujos 
números crescem a cada ano. Algumas pesquisas também mostram a associação desse estado de desequilíbrio do microbioma intestinal com aumento
 da suscetibilidade ao estresse, mostrando também que o estado de estresse interfere com a composição da microbiota intestinal. Estudos sobre a 
relação mútua entre o estresse e a microbiota intestinal, assim como a influência da comunidade microbiana entérica nos transtornos de ansiedade e 
depressão têm-se intensificado nos últimos anos, mas muitas pesquisas ainda precisam ser conduzidas para uma melhor elucidação dessa importante 
relação. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivos conhecer as funções benéficas desempenhadas pela microbiota intestinal no eixo 
intestino-cérebro que contribuam diretamente para a saúde mental; entender a relação da alteração da microbiota intestinal (disbiose) com a 
depressão e ansiedade, e elucidar os fatores que relacionam o estresse com as alterações da microbiota intestinal. Buscando atingir os objetivos 
propostos, será realizada uma pesquisa exploratória do tipo qualitativa através de uma revisão integrativa da literatura, norteada pela seguinte 
questão: “De que maneira a microbiota intestinal e sua disbiose podem influenciar na saúde mental? 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, Disbiose Intestinal, Saúde Mental, Estresse, Depressão e Ansiedade, submetidos a variadas combinações booleanas. 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 saúde mental”, assim como os fatores que propiciem o equilíbrio dessa microbiota, levando a novas propostas para 
estudos futuros dentro do tema.
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RESUMO
Insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, com elevada morbidade e mortalidade. A sarcopenia, do mesmo modo, tem expressivo 
impacto negativo na qualidade de vida e sobrevida. A concomitância destas duas condições pode tornar o prognóstico ainda pior. Recentemente, 
novos direitos foram propostos para o diagnóstico de sarcopenia, enfatizando força e função muscular ao invés de massa muscular esquelética. O 
objetivo primário é determinar a prevalência da dinapenia e da sarcopenia, em pacientes com ICFER, de acordo com os critérios diagnósticos mais 
recentes (EWGSOP2 e SDOC). Comparar a expressão gênica e proteica em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) 
com e sem dinapenia/sarcopenia. E os Objetivos específicos são : Determinar a prevalência da dinapenia e da sarcopenia, conforme com os critérios 
diagnósticos do SDOC (9, 19), em indivíduos com ICFER;Determinar a prevalência da dinapenia, da sarcopenia conforme os critérios diagnósticos do 
EWGSOP2 (7), em indivíduos com ICFER;Investigar a expressão gênica em pacientes com ICFER com e sem dinapenia/sarcopenia;Investigar a 
expressão proteica em pacientes com ICFER com e sem dinapenia/sarcopenia;Investigar a relação da dinapenia/sarcopenia nos pacientes com ICFER 
com descompensação clínica, reinternação por IC e óbito;Correlacionar os achados genômicos e proteômicos, buscando novos alvos terapêuticos para 
a ICFER com e sem dinapenia/sarcopenia.Será conduzido um estudo com duas etapas, transversal e longitudinal, para avaliar 300 indivíduos maiores 
de 18 anos com ICFER de ambos os sexos com Fração de Ejeção Ventricular abaixo de 40%. Esse cáculo amostral considerou a prevalência de 20% de 
sarcopenia numa população com IC e uma diferença relativa clinicamente significativa de 35% de odds ratio para garantir um poder de 80% e 95% de 
confiança. Na primeira etapa serão realizadas avaliação clinica, avaliação funcional muscular, teste cardio ventilatório, análise laboratorial e 
moleculares (genômica e proteômica) e densitometria de composição corporal por absorção de raios X de dupla energia. E na segunda etapa 
acompanhamento longitudinal para avaliação de desfechos clínicos de progressão de classe funcional, internação por IC e óbito. Análise de dados com 
aprendizado de máquina para apoiar as questões de pesquisa deste estudo, a saber, para a identificação de mecanismos moleculares que tornem o 
paciente mais propenso à sarcopenia e como identificar tais mecanismos a partir de dados de genômica e proteômica. O estudo está aprovado no 
comitê de ética em pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia e registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC).Os Resultados 
Esperados são Informações relevantes para a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos e, consequentemente, para possibilitar a adoção de 
estratégias terapêuticas individualizadas, como, por exemplo, orientação e intervenção nutricional e treinamento com exercícios físicos em programa 
de reabilitação cardíaca além de caracterizar subpopulações e fomentar a busca de marcadores preditivos e alvos terapêuticos específicos para estes 
subgrupos.
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RESUMO
Fundamentação teórica: Após a descoberta do novo coronavírus (SARS-Cov-2) no final de 2019 na província de Wuhan, na China, o mundo assistiu a 
rápida disseminação desse vírus que se espalhou para todos os continentes, e culminou numa pandemia com grandes ameaças à economia e a saúde 
pública. No início dessa pandemia, a população obstétrica não parecia estar em maior risco de desenvolver sintomas graves de COVID-19 quando 
comparado às pessoas com idade superior a 60 anos, e a população com comorbidades em geral. Porém a literatura tem demonstrado que a 
gestação, e o puerpério são fatores de risco para essas grávidas e seus bebês, e que também podem desenvolver quadros graves da doença. Em face 
dessa evidência e com base nas alterações fisiológicas durante todo processo gestacional, o Ministério da Saúde do Brasil incluiu as gestantes como 
grupo de risco, em março de 2020. De acordo com a FEBRASGO, que utilizou os dados do SIVEP-Gripe (International Journal of Gynecology and 
Obstetrics), as mortes maternas decorrentes da COVID-19 no Brasil foram cerca de 3,5 vezes maiores comparado com outros países, devido a possível 
demora na assistência a essas mulheres para internação em UTI ou para receber suporte ventilatório. Dados do Observatório Obstétrico Brasileiro 
COVID-19 (OOBr-COVID-19) mostraram que somente no estado do Rio de Janeiro, o número de gestantes e puérperas internadas em UTI e que 
necessitaram de suporte ventilatório aumentou cerca de 1,8 vezes no ano 2021, quando comparado ao ano de 2020, e em relação ao 
desenvolvimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), esse aumento foi de 43% no mesmo período. Justificativa: O aumento das 
internações em UTI pode ter sido o motivo de uma alta taxa de morbimortalidade entre as gestantes brasileiras entre os anos de 2020 e 2021. Estudos 
com pessoas não vacinadas e vacinadas, durante o período de transmissão das variantes Delta e Omicron do novo coronavírus, demonstraram que 
indivíduos não vacinados obtiveram um alto risco de infeção e morte associada à COVID-19, respectivamente em comparação com aos indivíduos 
totalmente vacinadas independente do número de reforço da dose. Outro trabalho a respeito da eficácia da vacina CoronaVac em gestantes 
brasileiras, demostraram que após duas doses do imunizante, a sua eficácia foi em torno de 41% contra o COVID-19 com quadro sintomático leves e 
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85% contra a forma grave da doença com apenas uma dose, e que o regime completo de CoronaVac foi eficaz na prevenção do COVID-19 e 
especialmente eficaz contra a doença grave nessa população. Sendo assim, analisar o perfil no que tange o número de internações em UTI, óbitos e a 
gravidade associada à COVID-19, após o início do período de vacinação, se faz importante para estimar o quanto a vacinação contra a COVID-19 pode 
ter sido importante para essa população. Objetivos: Assim o presente projeto tem como objetivos centrais obter e analisar os casos notificados de 
gestantes e puérperas infectadas pelo SARS-Cov-2, desde janeiro de 2020, até dezembro de 2022, no que se refere aos dados associados à 
sintomatologia clínica após a infecção, internações em UTI, e óbitos e comparar os períodos pré e pós vacinação, no estado do Rio de Janeiro. Além 
disso, cruzar os dados referente ao número de gestantes e puérperas, diagnosticadas com COVID-19, com o total dessa população vacinada durante os 
anos de 2021 e 2022. Metodologia: Para isso será realizada uma revisão de literatura a respeito da população infectada com SARS-Cov-2, além de uma 
pesquisa de dados epidemiológicos nas principais bases de dados brasileiras: TabNet-DATASUS, OOBr-COVID-19, e Consórcio de Veículos de Imprensa, 
no espaço temporal de 3 anos (2020-2022).
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RESUMO
O músculo abdutor do hálux (MAH) possui papel importante na estabilização do hálux, especialmente durante a flexão plantar, com o intuito de 
manter o equilíbrio. Além disso, o MAH é fundamental no alinhamento do 1o metatarso. Enquanto o MAH traciona a falange medialmente, fazendo 
com que a cabeça do I metatarsiano se aproxime da cabeça do II, o adutor exerce ação antagônica e resulta a potencialização da função dos flexores e 
extensores. Há um déficit na literatura de investigações acerca de variações anatômicas do MAH, principalmente na descrição em Brasileiros. 
Adicionado a sua possível associação com deformidades do 1o raio do pé. Dentre as deformidades, podemos destacar o hálux valgo (HV) que é clínica 
com importantes alterações funcionais. Dentre os sinais e sintomas temos além da deformidade do hálux, a dor e rigidez articular. HV é uma condição 
comum com prevalência estimada de 23% em adultos de 18 a 65 anos e 35,7% em maiores de 65 anos. Há uma prevalência alta em mulheres com 
proporções variando de 2:1 até 15:1 mulheres afetadas para cada homem. Sob o ponto de vista estrutural, as únicas estruturas capazes de impedir 
esta manifestação seriam a porção medial da cápsula, o ligamento colateral medial e o tendão do músculo abdutor do hálux. Poucos relatos discutem 
os aspectos anatômicos do MAH, e sua possível implicação no HV. Portanto, os objetivos deste estudo são: investigar a incidência e a morfologia das 
variações anatômicas presentes no tendão do MAH em cadáveres e discutir as possíveis relações com a ocorrência e gravidade da deformidade de HV. 
O material para estudo será proveniente do Anatômico da IDOMED - Campus Vista Carioca, o uso de peças anatômicas vinculadas a instituição de 
ensino como objeto de pesquisa dispensam a aprovação do Comitê de Ética. Os Resultados do projeto serão utilizados para produção de um Artigo 
Original a partir da análise das variações anatômicas presentes no MAH, realizando paralelo à isso uma possível correlação com a deformidade do HV 
e suas repercussões clínicas.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares (CV) representam a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um importante problema de saúde 
pública. Hipertensão arterial e alterações do perfil metabólico são os principais fatores de risco cardiovascular e estão diretamente relacionados a 
outros fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e transtornos emocionais. A detecção precoce dos fatores de risco cardiovascular permite a 
elaboração de um plano de prevenção primária onde os mais beneficiados são os indivíduos mais jovens que podem modificar esse perfil, evitando o 
desenvolvimento de lesões de órgãos alvo e doença CV estabelecida. O estudo LapARC é um estudo multicêntrico conduzido em nove campi de cursos 
de medicina, com resultados já robustos, onde foi identificado um inesperado alto risco CV nesta população jovem. O estudo multicêntrico permite a 
comparação entre populações com características distintas, permitindo a avaliação comparativa da influência de questões culturais, ambientais e 
estruturais da saúde pública que possam impactar nos resultados futuros. O município do Rio de Janeiro é dividido em 10 Áreas de Planejamento (AP) 
em saúde, desde 1993. Cada AP tem sua peculiaridade dependendo de processos históricos e de ocupação. A 4.0 ocupa cerca de ¼ do território do 
município e é a área com maior contingente populacional da cidade. Considerando a heterogeneidade no perfil sociodemográfico das áreas de 
planejamento do município do Rio de Janeiro, fez-se necessária a consolidação de um núcleo em área distinta da AP 1.0 (primeiro centro LapARC) para 
a comparabilidade do perfil de risco cardiovascular dessas populações. O objetivo desse estudo é descrever as características sociodemográficas e 
antropométricas para avaliação de risco cardiovascular em uma população adulta com idade entre 20 e 50 anos, cadastrados em uma unidade da 
Estratégia Saúde da Família da AP 4.0 do município do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo transversal, cujos sujeitos da pesquisa serão avaliados 
quanto às suas características sociodemográficas, grau de escolaridade, ocupação e renda familiar. Serão avaliados os seguintes dados 
antropométricos: peso, altura, circunferência abdominal e cervical. Os instrumentos utilizados na coleta das medidas serão: para o peso, balança 
eletrônica, com capacidade para 150kg e precisão de 0,1kg; para altura, circunferência abdominal e cervical, fita Stanley-ambo 01-116, com 200cm de 
extensão e 0,1cm de precisão. As medições serão realizadas por equipe treinada e capacitada. Os dados serão armazenados em planilha do programa 
Excel e analisado de forma descritiva utilizando o programa Stata 12.0.

E-mail: vivijacob81@gmail.com

Aluno: Lara Barbosa de Souza Moura Canas Lara Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanessa Ferreira Faria Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Maria Simões Crivellari Moreira Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Lucas Lopes Penido De Mendonça Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Título: AVALIAÇÃO DE HIPERTENSÃO PORTAL CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA EM PACIENTES COM CIRROSE COMPENSADA ATRAVÉS DE 
ELASTOGRAFIA HEPÁTICA E ESPLÊNICA.

UNESA



Docente orientador: Gustavo Henrique Santos Pereira

RESUMO
O prognóstico da cirrose depende da presença e desenvolvimento de descompensações da doença, das quais as mais comuns são hemorragia 
digestiva alta, ascite e encefalopatia hepática. O desenvolvimento de uma destas complicações e consequente transição para a fase de doença 
compensada para descompensada associa-se a elevada morbimortalidade em curto prazo.  Tão importante como identificar os pacientes com cirrose 
compensada é avaliar possíveis fatores que identifiquem indivíduos sob risco de descompensação. Estudos prévios demonstraram que  indivíduos com 
cirrose compensada e hipertensão portal clinicamente significativa (HPCS)estão sob maio risco de descompensação e óbito. O exame padrão-ouro 
para diagnóstico de HPCS é medida do gradiente de pressão portal (HVPG -hepatic venous pressure gradient)  que,  no entanto, é uma técnica invasiva 
e não disponível de forma habitual em nosso meio. Na pratica clínica, a HPCS é diagnosticada pela presença de varizes de esôfago à endoscopia 
digestiva e/ou colaterais porto sistêmicas em exames de imagem. A presença destes achados identifica um grupo de pacientes com maior 
probabilidade de descompensações num curto prazo. O diagnóstico de HPCS por estes métodos sofre de significativas restrições. A endoscopia 
digestiva é um exame invasivo e com necessidade de sedação, e o uso de contraste para TC pode se associar a reações alérgicas e esta contraindicada 
em pacientes com doença renal crônica. Além disso, apenas 50% dos pacientes com HPCS têm varizes de esôfago ou colaterais porto-sistêmicas. Desta 
forma, métodos de mais fácil execução e menor morbidade são necessários para diagnóstico de HPCS. A elastografia hepática transitória (EHT) é uma 
técnica que avalia de forma não invasiva o grau de fibrose através da determinação da rigidez hepática em KiloPascal (kPa). Apesar da elevada acurácia 
diagnóstica para cirrose, possui sensibilidade subótima para diagnóstico de HPCS. A combinação com elastografia esplênica transitória (EET) parece 
aumentar a acurácia diagnóstica quando comparada a EHT isolada. Recentemente outras técnicas de elastografia, como a ultrassônica, tem sido 
empregadas. A elastografia tem como vantagem a avaliação de maior extensão de tecido hepático e maior facilidade da medição da rigidez esplênica. 
Estudos com pequeno número de pacientes sugerem que valores de rigidez hepática medida por USG pela técnica point shear wave (pSW) superiores 
a 17 kPa poderiam ser indicativos de HPCS. Da mesma forma, grupos que avaliaram a rigidez esplênica por esta mesma técnica mostraram que valores 
superiores a 27,9 kPa se correlacionariam com HPCS. Contudo, há ainda escassa informação sobre a utilização da combinação de ambas as aferições 
pela técnica de pSW para diagnóstico de varizes esofagianas e HPCS. Objetivo primário: determinar a frequência de HPCS em pacientes com cirrose 
compensada. Objetivo secundário: determinar a acurácia da combinação de elastografia hepática e esplênica pela pSW para diagnóstico de varizes 
esofagianas em pacientes com cirrose compensada.Variáveis de estudo: Principal: presença de HPCS definida por valores de rigidez hepática ≥17 kPa 
ou rigidez esplênica ≥27,9 kPa. Secundária: presença de varizes de esôfago. Metodologia: estudo transversal com inclusão consecutiva de pacientes 
cirróticos em fase compensada. No momento de inclusão, serão anotados dados clínicos e laboratoriais e resultados dos exames e imagem e 
endoscópicos mais recentes (até 12 meses) e será realizada elastografia hepática e esplênica. Palavras-chave: Cirrose, hipertensão portal, elastografia 
hepática, elastografia esplênica, varizes esofagianas.
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RESUMO
O número de viajantes internacionais cresceu exponencialmente nos últimos 20 anos. No entanto, a pandemia de COVID-19 levou a uma interrupção 
brusca nas viagens a partir de 2020 impactando todos os setores envolvidos. Com o arrefecimento da pandemia e o relaxamento das medidas 
restritivas nos diferentes destinos, as viagens retomam, mas ainda longe dos patamares de 2019. O trânsito de pessoas sempre esteve associado à 
introdução de doenças. No passado, com doenças como a varíola e a febre amarela; e no episódio mais recente, com a COVID-19. Dentre os agentes 
infecciosos que podem disseminar através das fronteiras estão as bactérias multirresistentes (MDR). Estes agentes representam um desafio para a 
medicina por causarem infecções para as quais há menos opções terapêuticas, aumentando o tempo de hospitalização, a letalidade e os custos de 
tratamento. As bactérias da ordem Enterobacterales estão entre os principais responsáveis por infecções graves adquiridas em ambiente hospitalar, 
bem como na comunidade, e a emergência de resistência aos antimicrobianos nesse grupo de microrganismos tem se mostrado um problema 
crescente. A aquisição de genes de resistência em bactérias da microbiota intestinal em viajantes já foi demonstrada em vários estudos, inclusive no 
Brasil, o que coloca os viajantes como potenciais disseminadores desses microrganismos. O principal fator de risco associado a aquisição de 
microrganismos MDR na microbiota intestinal é o local de destino, estando em primeiro lugar o subcontinente indiano, seguido de Oriente Médio e 
África. A utilização de antimicrobianos durante a viagem também aumenta o risco. Outro fator associado ao maior risco de colonização é a ocorrência 
de sintomas gastrointestinais durante a viagem ou após o retorno. Considerando que a diarreia permanece como a doença mais comum entre 
viajantes e a utilização de antimicrobianos como terapia empírica nessas situações ainda é defendida por alguns profissionais, essa combinação de 
fatores aumenta o risco para aquisição de bactérias MDR na microbiota intestinal. Outros fatores de riscos que podem contribuir com a colonização, 
como estilo de alimentação, exposição a águas recreacionais (rios, lagos, lagoas e mares) ainda carecem de comprovação, demandando mais estudos. 
Além disso, é provável que o aumento de uso de antimicrobianos, em pacientes tratados ambulatorialmente e naqueles hospitalizados, durante a 
pandemia de COVID-19, tenha contribuído para o aumento da resistência de microrganismos aos antimicrobianos tanto na comunidade quanto a nível 
hospitalar. Dessa forma, é possível que haja modificação nas características dos microorganismos presentes na microbiota intestinal tanto nos países 
de origem quanto nos países de destino. Portanto, torna-se extremamente relevante manter a vigilância e investigar possíveis fatores de riscos 
associados ao processo de colonização de viajantes por microrganismos resistentes. O presente projeto faz parte de um estudo que investiga a 
aquisição de colonização por microrganismos resistentes (MDR) na microbiota intestinal de viajantes, desenvolvido em parceria com o Cives (Centro 
de Informação em Saúde para Viajante) e o Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (UFRJ), tendo com objetivo específico, investigar também 
potenciais fatores de risco para esta colonização.
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RESUMO
O ingresso no ensino superior é caracterizado por mudanças nos âmbitos pessoal, social e acadêmico, exigindo do universitário várias adaptações, 
para o melhor desempenho de seu papel de estudante nesse novo contexto cercado de expectativas. A chegada à universidade traz uma bagagem 
enorme de conteúdos e carga horária desde os primeiros anos de ensino. Aliado a isso, a cobrança constante por resultados por parte de familiares, 
professores e do próprio aluno pode refletir diretamente na saúde mental dos estudantes e no abuso de substâncias psicoativas. A literatura aponta 
que fatores como apoio emocional da família, o fortalecimento das relações sociais com professores e demais alunos, a ampliação de estratégias para 
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um bom rendimento escolar, dentre outros, contribuem para a melhora emocional do acadêmico perante as adversidades na universidade. A ausência 
de fatores de proteção pode contribuir para o aumento e desenvolvimento de quadros de ansiedade e estresse entre os estudantes universitários. 
Têm-se percebido, perante isso, um aumento na utilização de benzodiazepínicos por parte da população de estudantes universitários no nosso país, 
com uma descrição do aumento da dependência de medicamentos por parte desses. Os benzodiazepínicos são medicamentos psicotrópicos de 
prescrição restrita e sujeitos a controle especial, conforme a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, têm sido muito utilizados como hipnóticos e 
sedativos, sendo bastante comuns na prática clínica. O uso prolongado destes fármacos pode causar dependência e por isso é necessário identificar 
seu perfil de prescrição. Objetivo: Avaliar o consumo dessas substâncias por uma amostra de estudantes universitários do município do Rio de Janeiro, 
Brasil. Métodos: Estudo observacional do tipo transversal a ser realizado no período de agosto de 2022 a julho de 2023, na cidade de Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro. A coleta de dados será realizada por meio da aplicação de um questionário, disponibilizado via Google Forms, contendo 14 perguntas 
acerca do uso de fármacos benzodiazepínicos e através deste avaliar como os estudantes utilizam essa classe de medicamentos.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares (CV) representam a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um importante problema de saúde 
pública. Hipertensão arterial e alterações do perfil metabólico são os principais fatores de risco cardiovascular e estão diretamente relacionados a 
outros fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e transtornos emocionais. A detecção precoce dos fatores de risco cardiovascular permite a 
elaboração de um plano de prevenção primária onde os mais beneficiados são os indivíduos mais jovens que podem modificar esse perfil, evitando o 
desenvolvimento de lesões de órgãos alvo e doença CV estabelecida. O objetivo desse estudo é avaliar do perfil de risco cardiovascular de uma 
população adulta entre 20 e 50 anos residente na área de abrangência de uma unidade de atenção primária. Trata-se de um estudo transversal, 
populacional, braço do estudo multicêntrico cujo centro coordenador será o estudo LapARC que vem sendo desenvolvido há 5 anos com estrutura 
estabelecida. Em um primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas características sociodemográficas, grau de 
escolaridade, ocupação e renda familiar. Serão registrados os fatores de risco tradicionais relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, 
tabagismo e obesidade e a presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia. Especificamente em relação às 
mulheres será registrada a história ginecológica e gestacional. Também serão rastreados os transtornos emocionais, utilizando o questionário GAD-7 
para rastreio de transtorno de ansiedade, o PHQ9 para depressão e o PSQI-BR para insônia. Serão avaliados os dados antropométricos como peso, 
altura, circunferência abdominal e cervical. A pressão arterial será aferida no consultório e todos serão submetidos à Monitorização Residencial da 
Pressão Arterial com protocolo de 7 dias e 4 aferições diárias, com intuito de estabelecer a real prevalência de hipertensão arterial e classificar os 
indivíduos de acordo com os 4 fenótipos de hipertensão arterial: normotensão, hipertensão do jaleco branco, hipertensão sustentada e hipertensão 
mascarada. Os participantes serão submetidos a exames laboratoriais para avaliação do perfil metabólico e da função renal.
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RESUMO
O presente projeto faz parte da fase longitudinal do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 
anos, residente no Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia 
Saúde da Família (ESF) vinculada à Universidade Estácio de Sá. Após 5 anos, e com 750 participantes cadastrados, estamos iniciando a fase de 
reavaliação dos participantes inicialmente cadastrados em 2016/2017. Este projeto propõe um estudo longitudinal para estratificação evolutiva do 
risco cardiovascular desta população já previamente avaliada, através da identificação do aparecimento/regressão de fatores de risco CV e lesões 
subclínicas. Os fatores de risco CV modificáveis são sedentarismo, tabagismo, obesidade e alterações do perfil lipídico e glicídico. Por sua vez, as lesões 
de órgãos-alvo (LOA) são decorrentes da remodelação vascular (rigidez arterial, espessamento carotídeo, índice tornozelo-braquial reduzido, doença 
renal crônica estágio 3, albuminúria moderadamente elevada) e cardíaca (hipertrofia ventricular esquerda). São lesões que se desenvolvem de forma 
silenciosa, sendo passíveis de reversão quando detectadas precocemente, tanto com tratamento farmacológico como com o não farmacológico, antes 
que evoluam para doença CV estabelecida A presença de LOA já coloca o indivíduo na faixa de moderado a alto risco CV. Serão reavaliadas as 
características sociodemográficas, os hábitos de vida como sedentarismo e tabagismo e as medidas antropométricas para definir evolutivamente 
sobrepeso e obesidade. As lesões subclínicas nefrológicas avaliadas serão a taxa de filtração glomerular calculada a partir dos níveis de creatinina 
sérica pela fórmula CKD-EPI e a albuminúria dosada em spot urinário e calculada a partir da razão albuminúria/ creatinúria. Esses dados serão 
comparados com as características basais da população cadastrada, além da identificação de possíveis desfechos cardiovasculares fatais ou não fatais 
que tenham ocorrido no período de 5 anos.
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RESUMO
O presente projeto faz parte da fase longitudinal do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 
anos, residente no Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia 
Saúde da Família (ESF) vinculada à Universidade Estácio de Sá. Após 5 anos, e com 750 participantes cadastrados, estamos iniciando a fase de 
reavaliação dos participantes inicialmente cadastrados em 2016/2017. Este projeto propõe um estudo longitudinal para estratificação evolutiva do 
risco cardiovascular desta população já previamente avaliada, através da identificação do aparecimento/regressão de fatores de risco CV e lesões 
subclínicas. Os fatores de risco CV modificáveis são sedentarismo, tabagismo, obesidade e alterações do perfil lipídico e glicídico. Por sua vez, as lesões 
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de órgãos-alvo (LOA) são decorrentes da remodelação vascular (rigidez arterial, espessamento carotídeo, índice tornozelo-braquial reduzido, doença 
renal crônica estágio 3, albuminúria moderadamente elevada) e cardíaca (hipertrofia ventricular esquerda). São lesões que se desenvolvem de forma 
silenciosa, sendo passíveis de reversão quando detectadas precocemente, tanto com tratamento farmacológico como com o não farmacológico, antes 
que evoluam para doença CV estabelecida A presença de LOA já coloca o indivíduo na faixa de moderado a alto risco CV. Serão reavaliadas as 
características sociodemográficas, os hábitos de vida como sedentarismo e tabagismo e as medidas antropométricas para definir evolutivamente 
sobrepeso e obesidade. As lesões subclínicas avaliadas serão o índice tornozelo-braquial (razão entra a maior pressão arterial (PA) sistólica de membro 
inferior pela maior PA sistólica de membro superior), a HVE identificada no exame clínico (ictus propulsivo e quarta bulha) e pelo eletrocardiograma de 
repouso (índices de voltagem de Cornell e Sokolow-Lyon) e a rigidez arterial avaliada pela pressão de pulso (diferença entre a PA sistólica e diastólica) 
de consultório e da Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Todos esses dados serão comparados com as características basais da população 
cadastrada, além da identificação de possíveis desfechos cardiovasculares fatais ou não fatais que tenham ocorrido neste período de 5 anos.
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RESUMO
O presente projeto faz parte da fase longitudinal do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 
anos, residente no Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia 
Saúde da Família (ESF) vinculada à Universidade Estácio de Sá. Após 5 anos, e com 750 participantes cadastrados, estamos iniciando a fase de 
reavaliação dos participantes inicialmente cadastrados em 2016/2017. Este projeto propõe um estudo longitudinal para estratificação evolutiva do 
risco cardiovascular desta população já previamente avaliada, através da identificação do aparecimento/regressão de fatores de risco CV e lesões 
subclínicas. A patologia de base das doenças cardiovasculares é a aterosclerose, decorrente da disfunção endotelial, que se desenvolve de forma 
assintomática. Os fatores de risco modificáveis para o seu desenvolvimento são sedentarismo, tabagismo, obesidade e alterações do perfil metabólico 
incluindo as alterações do perfil glicídico (intolerância à glicose e diabetes), lipídico (dislipidemia) e a síndrome metabólica. Essas condições clínicas 
evoluem de forma silenciosa e estão fortemente relacionadas à obesidade e a um estilo de vida pouco saudável. Sua detecção precoce permite a 
implementação de mudanças de estilo de vida e controle metabólico farmacológico ou não, evitando assim a evolução para os grandes eventos 
cardiovasculares. Nesta fase longitudinal, serão reavaliadas as características sociodemográficas, os hábitos de vida como sedentarismo e tabagismo e 
as medidas antropométricas como peso, altura, circunferência abdominal e de pescoço para definir evolutivamente a presença de sobrepeso e 
obesidade. O perfil glicídico será avaliado pela dosagem da glicemia, hemoglobina glicada e insulina e o lipidograma avaliará colesterol total, HDL-
colesterol e triglicerídeos. Todos esses dados serão comparados com as características basais da população cadastrada, além da identificação de 
possíveis desfechos cardiovasculares fatais ou não fatais que tenham ocorrido no período de 5 anos.
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RESUMO
Os estudos sobre rigidez arterial produzidos nos últimos 30 anos têm crescido de forma exponencial e diferentes terminologias vem sendo 
empregadas e tecnologias incorporadas à estratificação do risco cardiovascular. Atualmente, vimos utilizando além da medida indireta da PA periférica 
sistólica e diastólica convencional por esfigmomanômetros, a medida da PA central na raiz da aorta, o índice de amplificação e a aferição da 
velocidade de onda de pulso (VOP), que têm sido considerados parâmetros indiretos de rigidez arterial, sendo este último o padrão-ouro para esta 
avaliação.  Demonstramos em projeto anterior, aprovado em editais PIBIC IDOMED e PIBIC UNESA (CNPq) 2021-22, com apresentações em congressos 
nacionais e internacionais, que através da medida de VOP sinalizando indiretamente a idade vascular do indivíduo, podemos apresentar um marcador 
de risco adicional em populações com diferentes doenças cardiovasculares. Até o momento, não há na literatura uma definição acerca do prognóstico 
e terapêutica em indivíduos de alto risco CV. Deste projeto em andamento, formamos um banco de dados para uma avaliação transversal de 
cardiopatas adultos, portadores de hipertensão arterial sistêmica, coronariopatias e/ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, 
portanto, contemplando os grupos responsáveis pela maior mortalidade cardiovascular mundial, assistidos em uma unidade terciária de atendimento 
cardiológico. Neste momento, dando continuidade a avaliação da importância destes dados de rigidez no tratamento desta população, analisaremos 
os subgrupos pós-intervenção terapêutica específica, sendo nosso propósito atual, proporcionar ao clínico um maior entendimento do papel do 
envelhecimento vascular no manejo clínico dessa população específica, com uma correlação mais direta de desfecho cardiovascular com parâmetros 
de rigidez arterial. Esta aferição será realizada pelo equipamento ARTERIS AOP, CARDIOSⓇ, validado pela literatura internacional para análise da VOP.  
Diante disso, o objetivo do projeto é a realização da análise oscilométrica da hemodinâmica pulsátil vascular, em diferentes grupos de cardiopatas 
submetidos a intervenções terapêuticas farmacológicas, cirúrgicas percutâneas ou à céu aberto, através da aferição da rigidez vascular pela análise da 
VOP e possível descrição de suas correlações prognósticas. Na população em estudo, será realizada entrevista, análise de prontuário e exame clínico 
direcionado para aferição, entre outros parâmetros, da pressão arterial central e periférica e avaliação específica indireta da rigidez vascular.
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Aluno: David Ferreira De Lima Duarte Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Lorreine Dos Santos Cursino Ferreira Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Maria Gabriela Pimenta Dos Santos Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Aluno: Luiza De Azevedo Nobre Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Título: CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM MANEQUIM PARA SIMULAÇÃO DA AFERIÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA NO ENSINO DE TERAPIA 
INTENSIVA A ESTUDANTES DE MEDICINA

Docente orientador: Sandra Regina Freitas Da Silva Morgado De Gois

RESUMO
O estudo da mensuração da pressão intracraniana para avaliação neurológica de pacientes com hipertensão intracraniana realizado em manequins no 
Laboratório de Habilidades e Simulação, consiste em um método eficaz e controlado de ensino e pesquisa, apropriado ao ensino da Neurologia 
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Intensiva. Os cuidados com pacientes neurológicos são, atualmente, cada vez mais explorados, exigindo um grande conhecimento por parte da equipe 
médica. Nesta área, o avanço tecnológico é contínuo, destacando-se novas técnicas de avaliação e tratamento de pacientes em risco de Hipertensão 
Intracraniana. Este projeto tem como base, o ensino centrado no aluno, no qual, este pode direcionar seus interesses e necessidades de 
aprendizagem. Através da incorporação de uma metodologia ativa de ensino, o projeto visa despertar o interesse dos estudantes no estudo da 
Neurologia Intensiva, tão importante e necessária à formação médica. A metodologia empregada no estudo será uma pesquisa-ação, de abordagem 
descritiva. A trajetória metodológica do estudo incluirá dez etapas, desde a pesquisa, através de busca na literatura das principais bases de dados, de 
artigos científicos sobre a Aferição da Pressão Intracraniana até a etapa final que inclui a criação de um QR Code, a ser adesivado ao manequim, para 
acesso ao Manual de Utilização do produto para treinamento. Este projeto tem como objetivo oferecer, ao estudante de Medicina, um método seguro 
para a aprendizagem da monitorização neurológica intensiva para avaliação clínica de pacientes com Hipertensão Intracraniana (HIC) por diversas 
causas. A Hipertensão Intracraniana (HIC) é uma condição clínica que acomete muitos pacientes, tendo como origem diferentes alterações sistêmicas 
ou do Sistema Nervoso Central. A HIC é uma das causas mais comuns de lesão cerebral. O estudo da correlação da HIC com a morbimortalidade 
contribui para a maior adequação do tratamento. Ao final do projeto, esperamos oferecer à comunidade docente um equipamento de baixo custo que 
viabilize o ensino da Aferição da PIC, contribuindo para a segurança de futuros profissionais médicos e de seus pacientes. A publicação dos resultados 
do Projeto poderá incentivar escolas de todo o país na capacitação de profissionais para o manejo seguro do Controle da Pressão Intracraniana, tão 
importante no tratamento e recuperação de pacientes graves.

Aluno: Vitor Cipriano Dutra Do Valle Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bernardo Moreira Cordeiro Rodrigues Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Gabriela Brahim Moreira Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES

Título: CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM SIMULADOR DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DE BAIXO CUSTO PARA CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE BÁSICA DE EDUCAÇAO EM RESSUSCITAÇÃO CÁRDIO PULMONAR DE CRIANÇAS

Docente orientador: Christina Silva Costa Klippel

RESUMO
Quando uma criança sofre algum agravo à saúde no ambiente escolar, é possível que os professores e funcionários sejam as primeiras testemunhas 
deste acidente e, dessa forma, serão também os primeiros a atender esta criança. Nesse contexto, é fundamental que estes profissionais estejam 
seguros e bem-preparados para prestar os primeiros socorros e acionar o serviço de emergência, para que a criança receba o atendimento médico 
especializado, o mais rápido possível. Foi o que ocorreu a uma criança de apenas 10 anos de idade, cadeirante, ao participar de uma excursão escolar, 
em 2018. Durante o lanche, Lucas apresentou obstrução total das Vias aéreas. A falta de preparo e conhecimento por parte dos presentes, no que diz 
respeito a técnicas de primeiros socorros, acarretaram esse acidente fatal. Esse triste fato inspirou a criação da Lei n° 13722 que passou a vigorar em 
março de 2019. Também conhecida como “Lei Lucas”, essa determinação torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de 
professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Este 
projeto consiste em um complemento de outro Projeto de IC, intitulado Primeiros Socorros no Ambiente Escolar - criação e avaliação de instrumento 
educativo para capacitação de professores e funcionários da rede básica de educação, que tem como objetivo, oferecer um instrumento de 
treinamento e avaliação de desempenho para os profissionais que se encontram mais próximos às crianças no ambiente escolar da rede básica de 
ensino. Como o programa citado acima inclui a capacitação em Ressuscitação Cardiopulmonar de crianças, é necessário que os participantes 
aprendam a manipular um equipamento chamado DEA – Desfibrilador Externo Automático, o qual tem a função de emitir um choque elétrico, para a 
reversão da Fibrilação Ventricular. Esta arritmia representa uma causa comum de parada cardiorrespiratória em crianças, no ambiente extra 
hospitalar. Visando o cumprimento da Lei n° 13722, este projeto pretende fornecer à classe docente da Rede de Educação Básica, um equipamento 
DEA de baixo custo, totalmente planejado, construído e avaliado na Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá, para capacitação de 
professores e funcionários. A metodologia empregada na pesquisa será uma pesquisa-ação, de abordagem descritiva. A trajetória metodológica do 
estudo envolverá nove etapas, desde a pesquisa nas principais bases de dados da literatura cientifica até a fase final do projeto, na qual será criado um 
QR Code e adesivado ao equipamento, com a finalidade de permitir acesso ao Manual de Utilização do DEA de baixo custo aos seus usuários. Ao final 
do projeto, esperamos oferecer à sociedade e à comunidade docente da Rede básica de ensino, um equipamento DEA de baixo custo que viabilize o 
cumprimento da Lei Lucas, contribuindo para a segurança das crianças que frequentam o ambiente escolar e de atividades afins. A publicação dos 
resultados do Projeto poderá incentivar escolas de todo o país na capacitação de profissionais que atuam junto à população infantil no ambiente 
escolar.
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Aluno: Isabella Furtado Melo Maul De Carvalho Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
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Aluno: Victor Hugo Rodrigues Belerique Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Bruno Vicente De Sousa Silva Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PODCASTS COMO OBJETOS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO MÉDICA.

Docente orientador: Carmen Lucia Leal Ferreira Elias

RESUMO
Atualmente, com o advento das tecnologias, as mídias eletrônicas estão, cada vez mais, sendo utilizadas como formas de ensinamento e 
aprendizagem. A pandemia nos isolou e o ensino a distância (EAD) difundiu-se, nos abrindo novos horizontes digitais. Hoje, há uma enorme demanda 
por novas plataformas de tecnologia, de informação e de comunicação. As telas digitais não são “terra de ninguém” e, apesar de haver muito lixo 
tóxico, existem conteúdos saudáveis e educativos. A utilização adequada desse universo, que não depende de hora nem local, não deve ser 
desprezada, pelo contrário, respeitando as regras de segurança e privacidade, o mundo digital é poderoso para informações corretas, também na área 
de saúde. Por meio da fundamentação teórica e, posteriormente, da criação de um podcast sobre neonatologia, acadêmicos de medicina poderão 
acessar conteúdo de altíssima qualidade, no momento e local mais adequado. Acreditamos ser um novo método de angariar conhecimentos, juntando 
a parte teórica, ensinada em salas de aula, com prática (nos hospitais) e a vivência relatada pelos interlocutores do podcast. Esse projeto tem como 
objetivo principal de implementar uma estratégia de intervenção de ensino e aprendizagem na área de pediatria, voltada para o curso de medicina, 
utilizando a ferramenta de arquivo digital de áudio transmitido através da internet (podcasts). A metodologia para essa iniciativa será de uma pesquisa-
ação, de abordagem quantitativa e qualitativa, com a proposta de uma pesquisa visando a elaboração de um produto técnico, podcasts, fortemente 
atualizado no contexto das mídias de maior adesão e alcance. Iniciaremos com uma revisão bibliográfica sistemática integrativa, em bases indexadas, 
com as seguintes palavras-chaves: “neonatologia”, “pediatria”, “podcast”, “educação médica” e “inovação médica”. Com a fundamentação teórica, 
teremos conteúdo para a elaboração de lives, que serão transformadas em voz, com ajuda de um aplicativo específico. Os convidados para as lives 
serão escolhidos de acordo com seu notório saber na temática. Os alunos do projeto executaram as tarefas respeitando os seus planos de trabalho de 
forma individual, que terá a finalidade de nortear a sua temática de desenvoltura, para construção do instrumento de aprendizagem. A avaliação do 
material construído, será por meio de questionários aplicados a discentes voluntários e docentes da UNESA, com análise semiestruturada e validação 
do seu uso. A disseminação do podcast será por meio de (email/link/spotify/canal no YouTube). Em conformidade aos aspectos éticos, esta pesquisa 
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será submetida ao comitê de ética pertinente. Portanto, o projeto deseja desenvolver e avaliar a potencialidade e a usuabilidade do instrumento 
proposto para fins educacionais sobre o ensino da neonatologia. O desenvolvimento do projeto irá colocar o estudante de medicina como 
protagonista de seu processo de aprendizagem, caracterizando-se como uma metodologia ativa de ensino. Acreditamos que difundir o acesso ao 
podcast com conteúdos atualizados, será um diferencial na ampliação do aprendizado dos estudantes do grupo IDOMED.

Aluno: Anna Luísa Silberman Buchmann Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
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Título: DESENVOLVIMENTO DE IMAGENS DIGITAIS DO SISTEMA DIGESTÓRIO, ENDÓCRINO, URINÁRIO E REPRODUTOR MASCULINO E FEMININO 
PARA O ATLAS VIRTUAL DE HISTOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

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 dar continuidade ao desenvolvimento do Atlas Virtual de Histologia que teve sua construção iniciada no 
projeto de Iniciação Científica 2021-2022. Este atlas foi pensado como ferramenta de ensino-aprendizagem, inicialmente para os alunos da faculdade 
de medicina da Universidade Estácio de Sá, mas também pode ser utilizado por todas as pessoas/instituições que desejam estudar histologia humana. 
A estrutura inicial do Atlas Virtual de Histologia foi desenvolvida no âmbito do edital de Iniciação Científica da Unesa 2021-2022 e necessitamos dar 
continuidade deste projeto uma vez que o atlas é constituído de diferentes sistemas orgânicos como por exemplo sistema urinário, sistema nervoso, 
sistema digestório e de diferentes tecidos (epitelial, conjuntivo, muscular etc). 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. As imagens geradas serão inseridas no Atlas Digital de Histologia a Faculdade de Medicina da Universidade 
Estácio de Sá hospedado pela plataforma Wix no seguinte endereço https://atlasdehistologiai.wixsite.com/atlashistoidomed .
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Título: DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS E TECNOLOGIAS PARA A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO EM SAÚDE: APRENDENDO SOBRE A SÍNDROME 
DE SJOGREN

Docente orientador: Aline Cristina Brando Lima Simões

RESUMO
A Síndrome de Sjogren (SS) é uma síndrome autoimune relativamente comum, afetando mais mulheres em relação a homens, sendo uma condição 
crônica, inflamatória, com evolução lenta e progressiva. Esta doença ainda tem sua origem desconhecida e seus sinais e sintomas são de difícil 
correlação, fazendo assim, com que indivíduos afetados sejam submetidos a uma série de especialistas até que o diagnóstico finalmente seja fechado. 
Na prática clínica ocorre com frequência uma grande dificuldade de confirmação ou até o descarte da Síndrome de Sjogren como uma possibilidade 
diagnóstica. Pesquisas individuais sobre o tema revelaram que é pouco conhecido até no meio médico, deixando a maioria dos diagnósticos para 
serem feitos no ambiente odontológico. Buscando ajudar no conhecimento e divulgação desta doença e partindo do princípio de que as tecnologias 
são atualmente imprescindíveis no processo ensino aprendizagem, visto que a internet representa hoje uma grande facilitadora desse avanço e da 
difusão de informações, alcançando grande parte da população nos mais variados segmentos etários, sociais, econômicos, intelectuais e outros, 
pretende-se através de ferramentas tecnológicas contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, das famílias e 
comunidade. O nosso grupo de pesquisa estuda essa doença desde 2018 e os alunos do PIBIC no período de 2020-2021 desenvolveram um artigo 
sobre o tema para a atualização dos profissionais de saúde, mas percebemos que muitos estudantes de medicina e a população em geral não 
conhecem a doença, sendo assim, julgamos de extrema relevância trazer maior conhecimento sobre essa síndrome autoimune. Baseadas na 
necessidade de divulgação da síndrome de Sjogren e com a expansão das tecnologias digitais como também a sua facilidade de acesso, se acredita que 
exista a possibilidade de ampliar as ações mediadas por computadores e dispositivos móveis, tornando-as mais interessantes para divulgação de 
informação, já que, a população, em sua maioria, está permanentemente conectada à rede. O presente trabalho tem por objetivo então, desenvolver 
propostas e estratégias de divulgação científica, a partir de elaboração e divulgação de informação em redes sociais e o desenvolvimento de sites e 
cartilhas para divulgar a doença em diferentes esferas da sociedade.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FERRAMENTAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FOCO NA 
IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

Docente orientador: Damião Carlos Moraes Dos Santos

RESUMO
As vacinas representam um dos maiores avanços para a saúde pública mundial e têm promovido a erradicação de diversas doenças, como a varíola e a 
poliomielite. Apesar disso, nos últimos anos, diversos países vêm enfrentando o reaparecimento de infecções já eficientemente controladas pela 
vacinação, situação que pode ter sido influenciada pelo crescente movimento antivacinas observado em diversos países do mundo. Por outro lado, a 
ameaça de doenças emergentes como a COVID-19 ressaltou ainda mais a importância das estratégias de vacinação, principalmente no sentido de 
prevenir as formas graves dessa doença. Entretanto, mesmo diante da ameaça de uma doença como a COVID-19, muita resistência com relação às 
vacinas tem sido observada em parte da população, o que se constitui num problema para o controle dessa doença. Muito dessa desconfiança por 
parte da população em torno das vacinas tem sua origem nas notícias veiculadas pelas principais mídias digitais, as quais são eficientes meios de 
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informação, porém também podem promover a disseminação de informações inverídicas. O principal objetivo do presente estudo é elaborar novas 
ferramentas de educação em saúde, por meio da utilização de mídias digitais, voltadas para crianças e adolescentes, com foco na importância da 
vacinação. Serão criados vídeos, utilizando o Software VideoScribe, tendo como tema principal a importância das vacinas. Esses vídeos serão 
divulgados por meio das principais redes sociais, como o Instagram e o Youtube. Também será realizada a coleta de informações falsas sobre as 
vacinas, por meio do acesso às redes sociais e sites de divulgação de notícias, como por exemplo: Instagram e Tiktok. Dessa forma, será realizada uma 
filtragem, a fim de se obter dados, tanto quantitativos, quanto qualitativos, sobre a circulação de Fake News relacionadas às vacinas. Uma conta no 
Instagram será criada, para divulgação de informações aos adolescentes, sendo estas, pautadas em evidências científicas acerca da eficácia, 
segurança, além da importância das principais vacinas atualmente disponíveis. Para esse propósito, serão publicados posts com apelos visuais em 
linguagem simples, explicando, por exemplo, como a eficácia e segurança das vacinas são avaliadas. Também serão produzidas informações sobre 
como as vacinas atuam no organismo. Além disso, publicações com mitos e verdades também serão divulgadas para que conceitos errôneos sejam 
corrigidos. Por meio das estratégias do presente estudo, espera-se auxiliar na promoção da educação em saúde da população mais jovem, de forma a 
contribuir para a melhora na cobertura vacinal desse grupo etário.
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Título: DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE NA POPULAÇÃO DE AGRICULTORES E FRENTISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
APLICATIVO PARA MAPEAMENTO CORPORAL DE LESÕES CUTÂNEAS

Docente orientador: Fabio Santiago Figueredo

RESUMO
Frentistas de postos de combustíveis são reconhecidamente expostos a elevadas concentrações de compostos aromáticos, em especial o benzeno, 
presentes na gasolina durante o período de trabalho. Agricultores do Estado do Rio de Janeiro manipulam diariamente defensivos agrícolas no 
ambiente de trabalho, soma-se ainda considerável acumulo destas substâncias pelo consumo alimentar de subsistência. O reconhecimento precoce e 
monitoramento dos indivíduos em risco devido à exposição ocupacional aos agrotóxicos e ao benzeno, poderá ser uma boa ferramenta para qualificar 
a intervenção em defesa da saúde dos trabalhadores de postos de combustíveis e agricultores no SUS, possibilitando uma maior efetividade na 
prevenção e controle do câncer de pele. O presente trabalho busca criar um aplicativo Android para celular e tablet voltado para o mapeamento de 
lesões cutâneas suspeitas nesses trabalhadores, a serem utilizados pelas Unidades Básicas de Saúde das regiões agrícolas do Estado do Rio de Janeiro e 
pelas Unidades Assistenciais dos Trabalhadores de Postos de Combustíveis. E, assim, assessorar na tomada de decisão do médico para realização de 
biópsia por punch e o correto encaminhamento dos mesmos à centros de tratamento específicos do câncer de pele. O aplicativo fará o mapeamento 
corporal por meio da captura de imagens com a câmera do dispositivo e da vinculação das mesmas na região corporal, sendo esta transmitida para 
equipe médica de suporte. Os dados serão armazenados no próprio aplicativo, assim como o questionário com informações medicas e 
socioeconômicas desses trabalhadores. Objetivamos a partir dos experimentos e testes de usabilidade do aplicativo demonstrar que o mesmo é capaz 
de realizar o mapeamento corporal, incluindo imagens de qualquer parte do corpo, e de manter o histórico das lesões cutâneas ao longo do tempo, 
atuando no diagnóstico precoce e na formação de um banco de dados para subsidiar ações de prevenção e promoção a saúde pelo SUS. É importante 
ressaltar que o nosso grupo já vem desenvolvendo pesquisas sobre a saúde de trabalhadores de postos de gasolina e agricultores. Detectamos uma 
série de problemas nesta população que foram motivo de publicações (Santiago et al, 2014, Alves et al, 2015).
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Título: EPIDEMIOLOGIA E EVOLUÇÃO MOLECULAR DO SARS-COV-2 E ASPECTOS IMUNOLÓGICOS E DE COAGULAÇÃO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

Docente orientador: João Paulo De Biaso Viola

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 de linfócitos, de citocinas, e marcadores de ativação endotelial 
e da coagulação em amostras de sangue periférico, relacionando o perfil de ativação celular, de citocinas e coagulação com os dados clínicos, 
epidemiológicos e de diversidade viral.
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Título: ESTUDO DA RESISTÊNCIA AOS QUIMIOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DO CÂNCER: UMA ABORDAGEM DE BIOINFORMÁTICA A PARTIR DE 
DADOS TRANSCRIPTÔMICOS.
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RESUMO
Justificativa: O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, com elevada incidência e classificado como uma das principais causas de 
morte. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente no Brasil, seguido pelo câncer de mama, próstata, colorretal, pulmão e estômago. Embora 
possa ser detectado inicialmente, aumentando as expectativas em relação ao prognóstico dos pacientes, um fator complicador da terapia é a 
resistência que alguns destes apresentam quando expostos aos quimioterápicos. Nas últimas décadas, através dos avanços científicos, foi possível 
identificar mecanismos moleculares associados a resistência a drogas no tratamento do câncer de pulmão e colorretal. Dessa forma, novos 
medicamentos foram desenvolvidos com o intuito de melhorar a eficácia dos mesmos. No entanto, apesar dessas tentativas, uma parcela alta destes 
pacientes não responde de forma satisfatória, sendo assim, é evidente a existência de mecanismos adicionais que contribuem para a resistência às 
drogas que ainda não foram descobertos. Visando estudar as neoplasias malignas mais letais e incidentes no Brasil, o presente trabalho se propõe, por 
meio de uma abordagem de bioinformática, realizar uma análise molecular integrada in silico de dados transcriptômicos de linhagens celulares 
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estabelecidas a partir de pacientes com câncer de pulmão e colorretal, que apresentaram sensibilidade ou resistência in vitro a diferentes 
quimioterápicos utilizados durante o tratamento. Após compararmos a expressão gênica destas linhagens espera-se identificar novas alterações 
moleculares associadas a resistência aos medicamentos, e assim, contribuindo para que novos fármacos mais eficazes possam ser desenvolvidos e 
testados em estudos clínicos. Além disso, o entendimento destas alterações pode orientar o desenvolvimento de testes de susceptibilidade ao 
tratamento, indicando resistência em um estágio mais precoce, a fim de evitar medicamentos desnecessários, frequentemente associados a efeitos 
colaterais tóxicos. Objetivos: Este estudo tem como objetivo avaliar in silico as alterações moleculares que podem estar envolvidas com a resistência à 
quimioterápicos no tratamento do câncer de pulmão e colorretal. Metodologia: Será realizada uma revisão dos protocolos de tratamento 
quimioterápico utilizados no manejo clínico dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão e de colorretal. Após identificarmos os principais 
quimioterápicos, selecionaremos os estudos que analisaram a expressão gênica e que compararam a eficácia destes tratamentos em linhagens 
celulares de câncer de pulmão e de colorretal que foram sensíveis ou resistentes aos quimioterápicos selecionados. Os dados brutos de expressão 
gênica destas linhagens serão extraídos a partir de repositórios públicos online como o GEO (Gene Expression Omnibus) e o ArrayExpress. 
Posteriormente, as expressões genicas dos dados brutos integrados serão comparadas no software Transcriptome Analysis Console (TAC). Após a 
identificação dos genes diferencialmente expressos nas linhagens resistentes quando comparada as sensíveis (utilizadas como controle do estudo), as 
vias de sinalização e os processos biológicos nos quais os genes estão inseridos serão analisadas na Enciclopédia de Genes e Genomas de Kyoto, 
Cytoscape, e o g:profiler. Também será realizada uma análise funcional in silico dos genes diferencialmente expressos, com o intuito de analisar o seu 
papel molecular, correlacionar sua função, e como a alteração da expressão gênica encontrada poderia ser responsável pela resistência aos 
quimioterápicos, visando utilizá-los, no futuro, como potenciais biomarcadores de resistência ao quimioterápico.
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RESUMO
A sepse é definida como a resposta desregulada do hospedeiro diante de um agente infeccioso que leva a uma disfunção orgânica, podendo levar ao 
óbito A sepse é definida pela presença de disfunção orgânica ameaçadora da vida devido a uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção e mata 
até 50% dos pacientes, além de reduzir a qualidade de vida dos sobreviventes. É necessário destacar que a patogênese da sepse é complexa, uma vez 
que o reconhecimento dos patógenos e a consequente ativação celular são fundamentais para o controle da infecção. Dentre os eventos que geram a 
disfunção orgânica, tem-se o estresse oxidativo e mecanismos de apoptose como responsáveis. Diversos estudos demonstraram que doenças 
inflamatórias sistêmicas graves levam ao desenvolvimento de dano cognitivo, com perda da capacidade de memória e aprendizado. Durante 
infecções, o dano cerebral pode ser provocado por eventos de hipóxia e isquêmicos, e/ou inflamatórios ou metabólicos devido às alterações 
provocadas em células endoteliais, astrócitos e neurônios. Falência de múltiplos órgãos é a principal causa de mortalidade em pacientes sépticos, e o 
sistema nervoso central (SNC) é um dos sistemas mais precocemente atingidos, levando a neuroinflamação que ocasiona a encefalopatia associada a 
sepse. Comprometimento da sinalização sináptica em decorrência de neuroinflamação pode estar diretamente associados as sequelas de longa 
duração, como o declínio cognitivo. Desta feita, utilizaremos modelos clinicamente relevantes de sepse para obter uma descrição dos mecanismos 
celulares e moleculares relacionados à sequela cognitiva e a alterações comportamentais. Neste projeto avaliaremos como as síndromes infecciosas 
em situações especiais, como em grávidas, afeta o desenvolvimento de sequelas cognitivas e os mecanismos associados relacionados a produção de 
citocinas, ativação de células da glia, estresse oxidativo e apoptose. Usaremos dois modelos distintos, a pneumosepsis induzida por Klebisiela 
pneumonia e a malária grave induzida por infecção com Plasmodium berghei Anka.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares (CV) são a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um problema de saúde pública e relacionados a 
outros fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e transtornos emocionais. Detectado de forma precoce, um plano de prevenção primária se 
torna eficaz, e os indivíduos mais jovens podem modificar esse perfil, evitando o desenvolvimento de lesões de órgãos alvo e doença CV estabelecida.  
O objetivo desse estudo é avaliar do perfil de risco cardiovascular de uma população adulta entre 20 e 50 anos residente na área de abrangência de 
uma unidade de atenção primária. É um estudo transversal, populacional, multicêntrico cujo centro coordenador será o estudo LapARC. Os sujeitos da 
pesquisa, terão avaliados: características sociodemográficas, grau de escolaridade, ocupação e renda familiar e os fatores de risco tradicionais 
relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e obesidade e a presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes 
mellitus e dislipidemia; as mulheres registrarão a história ginecológica e gestacional, hipertensão na gestação e diabetes gestacional, serão rastreados 
os transtornos emocionais, utilizando o questionário específicos para de transtorno de ansiedade, para depressão e para insônia; os dados 
antropométricos (peso, altura, circunferência abdominal e cervical); pressão arterial será aferida no consultório e serão submetidos à Monitorização 
Residencial da Pressão Arterial com protocolo de 7 dias e 4 aferições diárias, para estabelecer a prevalência de hipertensão arterial e classificar os 
indivíduos de acordo com os 4 fenótipos de hipertensão arterial: normotensão, hipertensão do jaleco branco, hipertensão sustentada e hipertensão 
mascarada e submetidos a exames laboratoriais para avaliação do perfil metabólico e da função renal.  O estudo multicêntrico dará uma visão mais 
ampla do risco CV na população brasileira, permitindo uma avaliação comparativa para determinar a influência de condições ambientais, culturais e 
estruturais de cada região com 7 centros participantes: Angra dos Reis e Cittá América (Rio de Janeiro), Jaraguá do Sul (Santa Catarina), Juazeiro do 
Norte (Ceará), Juazeiro (Bahia), Ribeirão Preto (São Paulo) e Santarém (Pará). O estudo LapARC localizado na Lapa (CSE-Lapa) vinculado ao Curso de 
Medicina Campus Vista Carioca será o centro coordenador do estudo multicêntrico, ficando responsável pelo treinamento de coordenadores e alunos 
dos outros centros participantes os procedimentos, integração do banco de dados, fornecimento dos formulários utilizados e orientação quanto à 
análise dos resultados. A morbimortalidade cardiovascular (CV) justifica abordagem ativa em ações de prevenção para redução do risco que reduz em 
mais de 50% a mortalidade CV, até por que a hipertensão arterial é assintomática na sua fase inicial, logo seu rastreio inicial beneficia os indivíduos 
aparentemente saudáveis e mais jovens, nos quais a detecção precoce permite a incorporação de novos hábitos de vida e tratamento de 
comorbidades assintomáticas como a hipertensão arterial, dislipidemia e intolerância à glicose. Os métodos preconizados para o diagnóstico fora do 
consultório são a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e a Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), sendo a MRPA 
adequada na atenção primária pelo menor custo. A MRPA refina esse diagnóstico e define os 4 fenótipos da hipertensão arterial: normotensão, 
hipertensão sustentada, hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada. A identificação do perfil metabólico e a avaliação da função renal, 
controlam os fatores de risco como dislipidemia, intolerância à glicose, diabetes mellitus, depressão e ansiedade por acelerarem o processo de 
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aterosclerose que é a base da doença CV. O estudo LapARC situado no centro do município do Rio de Janeiro e atuando no Centro Saúde-Escola Lapa 
vinculado à Universidade Estácio de Sá, apresenta limitações do estudo é estar restrito a uma população específica.

Aluno: Luíza Brandão Catharina Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Luana Moreira Senra Guimarães Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Sarah Lia Assis De Aquino Curso do aluno: BIOMEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ivan Da Costa Velho Junior Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
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RESUMO
Há muito tempo, desde antes da era cristã, as plantas do gênero Cannabis são empregadas para terapêutica medicinal. No entanto, com o passar dos 
séculos, mesmo com a justificativa de tratar pacientes refratários à terapêutica medicamentosa usual, sua utilização com esse fim passou a ser 
proibida em diversos países. Nesse sentido, pacientes portadores de doenças neurológicas como Epilepsia, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson 
e Esclerose Múltipla, os quais poderiam ter a sintomatologia abrandada deixam de receber esse auxílio por conta de fatores judiciais, moralistas e 
respaldo científico. No Brasil, a liberação para uso do canabidiol mediante prescrição data de 2015 e desde 2019 alguns brasileiros receberam o direito 
de importar a substância. Contudo, apesar da conquista em poder usufruir dessa terapia alternativa, deve-se ressaltar que esse recurso está restrito 
apenas a uma pequena parcela da população, àquela que dispõe de meios financeiros para arcar com os custos. Além dos empecilhos de ordem 
judiciária existem aqueles que versam sobre os aspectos morais. Assim, os efeitos causados pelo uso recreativo da Cannabis, bem como o estereótipo 
daqueles que o fazem permeiam o ideário referente à terapêutica com o canabidiol, fazendo com que e muitos indivíduos coloquem seus princípios 
morais em posição superior ao benefício do tratamento, adotando postura aversa a essa terapêutica. Soma-se a esses fatores a escassez de estudos 
publicados em bases de dados brasileiras que validem o canabidiol como alternativa terapêutica e informe sobre sua eficácia, segurança, 
aplicabilidade e o prognóstico dos pacientes em uso do canabidiol nas doenças antes citadas. Esse projeto de iniciação científica objetiva avaliar a 
resposta terapêutica do canabidiol em pacientes com doenças neurológicas, a saber, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, Esclerose Múltipla e 
Epilepsia, em especial aqueles sujeitos a falha terapêutica ou casos refratários a medicina tradicional. Concomitante a isso, serão analisados os 
aspectos legais do uso terapêutico de canabidiol no Brasil, especialmente em sua aplicação do SUS. Como objetivos específicos serão levantadas 
hipóteses para as alterações fisiológicas provocadas pelo uso da droga, analisado o outcome dos pacientes expostos à tratamentos com plantas ou 
derivados da Cannabis a fim de validar ou não o uso terapêutico. No que tange à metodologia, será realizada uma revisão sistemática com buscas a 
serem realizadas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), National Library of Medicine (NIH) via PubMed, Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e The Cochrane Library.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares são atualmente a principal causa de morte nos países em desenvolvimento, e espera-se que continue sendo a causa de 
mortalidade mais importante no mundo durante a próxima década. A Hipertensão arterial e alterações do perfil metabólico são os principais fatores 
de risco cardiovascular e estão diretamente relacionados a outros fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e transtornos emocionais. A 
detecção precoce dos fatores de risco cardiovascular permite a elaboração de um plano de prevenção primária onde os mais beneficiados são os 
indivíduos mais jovens que podem modificar esse perfil, evitando o desenvolvimento de lesões de órgãos alvo e doença CV estabelecida. O estudo 
LapARC é um estudo multicêntrico conduzido em nove campi de cursos de medicina, com resultados já robustos, onde foi identificado um inesperado 
alto risco CV nesta população jovem. O estudo multicêntrico permite a comparação entre populações com características distintas, permitindo a 
avaliação comparativa da influência de questões culturais, ambientais e estruturais da saúde pública que possam impactar nos resultados futuros. O 
município do Rio de Janeiro é dividido em 10 Áreas de Planejamento (AP) em saúde, desde 1993. Cada AP tem sua peculiaridade dependendo de 
processos históricos e de ocupação. A 4.0 ocupa cerca de ¼ do território do município e é a área com maior contingente populacional da cidade. 
Considerando a heterogeneidade no perfil sociodemográfico das áreas de planejamento do município do Rio de Janeiro, fez-se necessária a 
consolidação de um núcleo em área distinta da AP 1.0 (primeiro centro LapARC) para a comparabilidade do perfil de risco cardiovascular dessas 
populações. O objetivo desse estudo consiste em avaliar a presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares em uma população de adultos 
jovens cadastrados em uma unidade da Estratégia Saúde da Família da AP 4.0 do município do Rio de Janeiro- LapArc Multicentrico- Núcleo Citta. 
Trata-se de um estudo transversal. Os fatores de risco tradicionais para doenças cardiovasculares mensurados, serão aqueles determinados na coorte 
de Framinghan: sexo, idade, história familiar de doença CV precoce, tabagismo, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, dislipidemia e 
intolerância à glicose. Os dados serão armazenados em planilha do programa Excel e analisados utilizando o programa Stata 12.0. Acredita-se que esse 
estudo multicêntrico permitirá uma visão mais ampla do risco cardiovascular na população brasileira, permitindo uma avaliação comparativa capaz de 
determinar a influência de condições ambientais, culturais e estruturais de cada região.
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RESUMO
O transtorno do espectro autista – TEA – é o nome dado a um distúrbio do neurodesenvolvimento, que acomete 1 a cada 44 pessoas. Na maioria das 
vezes, é diagnosticado na infância. Pessoas com TEA podem apresentar atrasos no desenvolvimento, dificuldade com linguagem, dificuldade com 
interações sociais, comportamentos repetitivos e estereotipados, entre outras manifestações. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, e mais cedo 
começar as intenções necessárias, melhor a qualidade de vida do autista. O nome “glúten” é dado a um conjunto de proteínas de armazenamento 
encontradas em grãos de trigo, sendo então altamente presentes na nossa alimentação diária. Duas proteínas são principais, a gliadina e a glutenina. 
Em comum, elas têm o fato de serem altamente resistentes à digestão gástrica, por causa da grande quantidade dos aminoácidos glutamina e prolina. 
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Sendo uma proteína encontrada em boa parte da alimentação dos dias atuais, muito se tem sido abordado a respeito de possíveis malefícios dessa 
proteína à saúde da população. Sabe-se que pessoas com doença de Crohn, alergia ao trigo e doença celíaca realmente se beneficiam dessa retirada. 
Porém, tem sido indicado retirada de glúten para pessoas com diagnósticos diferentes destes (por exemplo, lúpus, síndrome do intestino irritável, 
artrite reumatoide, diabetes tipo 1, tireoidite, psoríase e TEA, ou simplesmente, autismo) e para pessoas que desejam perder peso. Esses dados, 
porém, ainda precisam ser muito debatidos, e não há consenso sobre eles. Principalmente sobre pessoas com TEA, onde há um intenso debate sobre a 
eficácia ou não de uma dieta restritiva de glúten. Logo, pretendemos analisar artigos publicados em bases indexadas que falem sobre crianças 
diagnosticadas com TEA, e que tiveram como indicação terapêutica a retirada do glúten na sua alimentação, e fazer uma análise da eficácia ou não 
dessa terapêutica. Para tanto, faremos uma revisão dos dados disponíveis na literatura nos seguintes buscadores: PubMed, Scielo e Web of Science. 
Usaremos como palavra-chave os termos “autism” ,“gluten”, “gluten free diet” e “gluten AND autism”.
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RESUMO
A formação médica atual está centrada no desenvolvimento da competência técnico-científica, com poucos espaços para expressão de experiências 
intersubjetivas, sendo o modelo biomédico insuficiente diante das necessidades emocionais e subjetivas das pessoas quando adoecem. A inclusão de 
disciplinas de Humanidades Médicas nos currículos aparece como contraponto a essa formação excessivamente técnica sendo tarefa árdua para todos 
envolvidos nessa que pode ser considerada quase uma militância. Olhar, escutar, entender o paciente em seu processo de adoecimento com uma 
“lente” humana é fundamental, com atenção a sua singularidade. Desse modo, a discussão de temas relacionados às “Humanidades médicas” é uma 
questão extremamente relevante para a prática médica e, é importante avaliar como isso se apresenta na atualidade, em especial em nosso curso de 
medicina que completa 25 anos de existência – Universidade Estácio de Sá – Campus Vista Carioca. Portanto, o estudo tem como objetivo avaliar a 
inscrição de Humanidades nas escolas médicas, buscando compreender, através de revisão bibliográfica, como tem se dado no Brasil e no mundo a 
introdução de disciplinas de Humanidade Médicas nos cursos de medicina. Buscaremos identificar experiências bem sucedidas bem como dificuldades 
para sua implantação e para uma real mudança no perfil do profissional formado. Mudanças que podem contribuir para as competências do estudante 
em estabelecer e sustentar relações intersubjetivas direcionados pela ética, pela técnica, pelo agir comunicativo. Acreditamos que essas competências 
podem ser ensinadas, aprendidas e avaliadas. E não residem no “bom senso”. Ao mesmo tempo, não representam uma cisão entre o técnico 
(competência científica) e o humano (capacidade de cuidar). Avaliaremos ainda as mudanças curriculares ocorridas na graduação médica da 
Universidade Estácio de Sá – Campus Vista Carioca (anteriormente Presidente Vargas e Lapa) desde sua implantação em 1997 – 25 anos de existência - 
com ênfase nas disciplinas relacionadas às humanidades médica e como isso tem ocorrido nos ciclos básico e clínico da graduação médica na 
Universidade Estácio de Sá baseado nas ementas dos cursos, seus objetivos educacionais, técnicas de avaliação de aprendizado e distribuição horária. 
Pretendemos ainda propor iniciativas que possam contribuir para a discussão de temas relacionados às humanidades médicas em nosso currículo. 
Além das iniciativas formais do curso de medicina buscaremos identificar e descrever iniciativas não formais, não curriculares, que trazem ao 
estudante (e professores) oportunidades de contato com as “Humanidades Médicas”, considerando que a formação humanística com caráter 
transversal deve ocorrer ao longa de toda a graduação, em diversos momentos e cenários de ensino aprendizagem do ensino formal, informal e nas 
interações entre as pessoas no ambiente acadêmico.
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RESUMO
No Brasil, existem poucos dados sobre a prevalência das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) entre os adolescentes. Apenas a AIDS (Síndrome 
de imunodeficiência adquirida), a sífilis e as hepatites virais estão registadas na lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória - 
Sistema de Investigação de Agravos de Notificação - SINAN, sendo assim, o relato das outras ISTs não são obrigatórias. Ainda que exista um acesso 
muito grande à informação, os jovens não possuem conhecimento o suficiente sobre os diversos métodos contraceptivos e prevenção de infecções, 
como por exemplo. O aumento das IST entre os adolescentes tem-se como um fenômeno multicausal, não existindo um fator de risco que, 
isoladamente, possa determinar o seu aparecimento. Essa pluralidade acaba dificultando a abordagem das doenças, sendo necessária uma visão 
ampla do assunto. Fatores relacionados ao indivíduo, às relações que ele desenvolve, à comunidade onde vive e à sociedade em geral atuam de forma 
conjunta na desinformação do mesmo e, consequentemente, na contração de doenças. Nesse contexto, o combate dessas infecções atualmente pode 
ser identificado como um grande desafio para a saúde pública entre os jovens de 15 a 19 anos. Para a adequada proposição de ações e políticas de 
enfrentamento das violências é preciso conhecer as características e circunstâncias em que eles se desenvolvem e como é sua distribuição no espaço 
geográfico. O objetivo deste estudo é apresentar e explicar a distribuição da incidência de ISTs na população entre 10-19 anos nos diferentes estados 
do Brasil. Para o desenvolvimento do projeto das infecções sexualmente transmissíveis relacionadas com a adolescência no Brasil em cada um dos 
municípios serão obtidos dados do Sistema de Investigação de Agravos de Notificação (SINAN) e de estimativa populacional do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). As informações do Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDH- M) das regiões brasileiras foram obtidas a partir 
dos resultados do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. Com os dados será verificada a distribuição espacial das infecções da 
população adolescente nos diferentes estados brasileiros, construídas as taxas de incidência das infecções sexualmente transmissíveis na população 
de adolescentes nos diferentes estados do Brasil e analisada a relação entre a incidência e o desenvolvimento sócio econômico nas regiões brasileiras.
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RESUMO
Na graduação médica o modelo biomédico e tecnicista tem um grande destaque, manifesto na quantidade de conteúdos e na carga horária de 
disciplinas onde a ênfase é na doença e não exatamente no sujeito doente, no seu processo de adoecimento e na sua história biográfica. Com isso o 
aluno, ao ingressar na prática clínica, revela uma carência na sua formação no que se refere às competências humanísticas, tais como comunicação, 
empatia e relacionamento interpessoal, gerando um grande abismo entre médicos e doentes, com relações de pouca profundidade e vínculo onde, 
muitas das vezes, impera a incomunicabilidade e a desconfiança, em ambas as partes. Reconhecendo as falhas na graduação médica e as 
consequentes dificuldades que se apresentam na relação médico-paciente surge a Medicina Narrativa, proposta que inova ao se voltar para a 
formação contínua de médicos, tendo como objetivo final promover o desenvolvimento de competências e habilidades humanísticas que auxiliem na 
promoção do cuidado. A Medicina Narrativa oferece uma metodologia baseada em oficinas práticas que utilizam a leitura de livros, trechos literários e 
produção narrativa com o intuito de desenvolver uma escuta atenta à história, tal qual será necessário frente à história contada pelo paciente. Um dos 
recursos que tem sido utilizado nas oficinas baseia-se na utilização de obras da literatura infantil que apresentam temas relacionados a doenças, ao 
processo de adoecimento, à comunicação de más notícias, à morte e ao luto. São livros classificados como “infantis”, por apresentarem ilustrações e 
textos mais curtos, mas que pela profundidade textual se adequam à leitura de todas as idades. As oficinas de Medicina Narrativa ao utilizarem a 
literatura infantil buscam promover espaços de discussão e reflexão sobre tais temáticas - doenças, processo de adoecimento, comunicação de más 
notícias, morte e luto - que embora exijam uma série de competências na prática clínica, ainda é pouco abordada na formação médica. Objetivos: 
expandir a utilização da Medicina Narrativa e promover o desenvolvimento das competências humanísticas na educação médica; destacar a 
importância da literatura infantil no cenário da Medicina Narrativa; elaborar uma publicação que apresente a metodologia utilizada com a literatura 
infantil, as referências das obras, os trechos selecionados e as indicações temáticas para a realização de oficinas. Metodologia: a revisão narrativa a ser 
realizada deverá estar pautada na busca ampla e criteriosa de obras da literatura infantil que abordem as quatro principais temáticas a serem 
estudadas - comunicação de más notícias, processo de adoecimento, morte e luto. Outros temas poderão vir a ser incluídos, de acordo com a 
frequência com que venham a ser encontrados, como por exemplo: empatia, compaixão, medo e burn-out. Serão consideradas as obras originárias de 
países de língua portuguesa – Brasil, Portugal e países da África, assim como as obras de autores de língua inglesa, francesa e espanhola traduzidas, ou 
não, para a língua portuguesa. A pesquisa deverá ser desenvolvida de acordo com as seguintes etapas: levantamento das obras publicadas e 
disponíveis; seleção das obras a serem analisadas; leitura, análise e discussão das obras selecionadas; escolha dos trechos selecionados de cada obra; 
elaboração de uma publicação que englobe os trechos selecionados e as indicações para a realização de oficinas. Resultados esperados: ampliar a 
aplicabilidade da medicina narrativa através da utilização de novos recursos, como a literatura infantil e estimular práticas que promovam o 
desenvolvimento de habilidades humanísticas na graduação médica.
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RESUMO
O presente projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 anos, residente no 
Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia Saúde da Família da 
Universidade Estácio de Sá. Este projeto propõe um estudo transversal para estratificação do risco cardiovascular desta população através da 
avaliação de determinantes socioeconômicos nos indivíduos cadastrados no LapARC. A obesidade é uma doença crônica complexa, que representa um 
problema de saúde pública mundial. Caracterizada pelo excesso de massa adiposa, é habitualmente definida pelo Índice de Massa Corporal ≥ 30 
kg/m2, porém a avaliação da composição corporal é uma ferramenta útil para refinar esse diagnóstico. A obesidade e o sedentarismo são dois fatores 
de risco CV frequentemente associados e que caracterizam uma via de mão dupla. Esta associação de fatores leva a um quadro inflamatório sistêmico, 
além de ser responsável por um aumento da pressão arterial e por gerar um perfil metabólico adverso. Além disso, a obesidade também é um fator 
causal da apneia obstrutiva do sono, condição essa que sabidamente aumenta o risco cardiovascular. Em um primeiro momento os sujeitos da 
pesquisa serão avaliados quanto às suas características sociodemográficas e fatores de risco CV tradicionais como tabagismo, hipertensão arterial, 
intolerância à glicose e dislipidemia previamente diagnosticadas. Serão avaliadas as medidas antropométricas (peso, altura, circunferência abdominal 
e cervical) para cálculo do Índice de Massa Corporal e diagnóstico de sobrepeso/obesidade. Além disso a composição corporal segmentar será avaliada 
através da bioimpedância elétrica, permitindo uma melhor definição de massa de gordura, massa muscular, gordura visceral, etc. Todos os 
participantes serão submetidos a exames laboratoriais (glicemia e lipidograma) e às medidas de pressão arterial, com vista de estabelecer o 
diagnóstico de obesidade metabolicamente saudável ou não. Também será aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) que 
estima o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos do cotidiano, como: trabalho, 
transporte, tarefas domésticas e lazer, e ainda o tempo despendido em atividades passivas, realizadas na posição sentada.
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RESUMO
As doenças parasitárias são consideradas doenças tropicais negligenciadas, com alta prevalência nas diversas regiões do Brasil. As praças públicas 
representam importantes áreas de lazer frequentadas por crianças, jovens, adultos e idosos. A falta de saneamento básico, a precariedade de ações de 
Educação em Saúde e a grande quantidade formas parasitárias infectantes que resistem às condições adversas do meio externo são fatores 
importantes que contribuem para a contaminação do solo destes espaços públicos. Além disso, a frequente circulação de animais domiciliados e 
errantes que eliminam fezes nesses locais potencializa a transmissão de doenças parasitárias com perfil zoonótico. A maior prevalência de parasitoses 
intestinais entre crianças de regiões periféricas e nas regiões rurais reflete uma diferença na educação, cultura, hábitos alimentares e de higiene, que 
as tornam mais suscetíveis à infecção. Entretanto, há uma carência de estudos sobre ocorrência de enteroparasitos e agentes zoonóticos em espaços 
públicos urbanos no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste projeto é realizar a análise parasitológica de solos de praças públicas das cidades do 
Rio de Janeiro e Niterói, visando a determinação da ocorrência de enteroparasitos ou agentes zoonóticos e sua distribuição espacial. Serão coletadas 
amostras de 100g de solo oriundas de 20 praças selecionadas aleatoriamente no período de setembro a dezembro de 2022. O processamento das 
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amostras será feito por método de sedimentação simples. Os resultados serão tabulados e as análises estatísticas serão feitas com uso do teste de qui-
quadrado de independência com nível de significância de 5% com o emprego do programa Grap Prism ão 6.0). Os mapas cidades serão 
construídos com o software QGIS vs 3.10 (LTR), com a localização geográfica das praças de acordo com coordenadas Universal Transversa de Mercator 
– UTM e Datum Sirgas 2000. Este tipo de estudo pode contribuir para geração de conhecimento sobre a dinâmica de transmissão de enteroparasitos 
humanos e de animais em ambientes urbanos, contribuindo para o aperfeiçoamento de estratégias de controle e prevenção.
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RESUMO
A obesidade é uma doença global, multifatorial, definida como acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta risco à saúde. A obesidade 
está associada a várias comorbidades, como doenças cardiovasculares (DCVs), síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), câncer e, de 
acordo com estudos recentes, também aumenta o risco de COVID-19 grave. Inúmeras combinações de dietas e agentes farmacológicos, incluindo 
mudanças no estilo de vida, foram lançadas para tratar a obesidade. Ainda existem ambiguidades em relação à eficácia de diferentes abordagens, 
apesar de muitos estudos clínicos, ensaios e o uso de modelos animais para estudar mecanismos fisiológicos no controle de peso e comorbidades 
relacionadas à obesidade. A obesidade observada na Síndrome Metabólica (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. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do tratamento crônico com o antidiabético semaglutida, agonista dos 
receptores do GLP-1 sobre a microcirculação cerebral de animais obesos com SM. Serão utilizados camundongos alimentados com ração hiperlipidica 
(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 metabólicas e bioquímicas bem como as microvasculares cerebrais, como a interação leucócito-
endotélio através de microscopia intravital por epi-iluminação e fluorescência. Além disso, o efeito do tratamento farmacológico sobre disfunção 
endotelial de microvasos cerebrais será avaliado através da análise de expressão de moléculas de adesão no endotélio vascular com imuno-
histoquímica. A inflamação sistêmica será avaliada através da quantificação de citocinas inflamatórias no sangue e infiltrado inflamatório no tecido 
adiposo pelas técnicas de multiplex e histologia, respectivamente.
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RESUMO
A epidemia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) representa um fenômeno global, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência 
diverge nas diferentes regiões do mundo sendo impactada pelo comportamento humano individual e coletivo. As profundas mudanças sociais e 
culturais ocorridas no país impuseram um novo perfil de indivíduos infectados, sendo necessário conhecer esse novo perfil a fim de permitir a 
elaboração de ações e estratégias para o enfretamento da doença, respeitando as peculiaridades locais. Este estudo objetiva caracterizar o perfil 
epidemiológico e sociodemográfico dos pacientes vivendo com HIV/SIDA no município de Angra dos Reis/ RJ. Trata-se de um estudo descritivo, com 
uso de dados secundários que serão obtidos através da base de dados em Informações de Saúde (TABNET), do Departamento de Informática do SUS 
(DataSUS), referentes ao período de 2010 a 2020. A população será composta pelos casos notificados no município de Angra dos Reis, tabuladas a 
partir dos filtros abrangência de dados: Rio de Janeiro e subcategoria: Angra dos Reis. Em seguida, por meio do painel indicador de SIDA nos 
Municípios Brasileiros disponibilizado pelo Ministério da Sáude será identificada a população residente com HIV/ SIDA no município de Angra dos Reis 
e coletados dados socio demográficos como sexo, categoria de exposição, cor ou raça, tipo de ocupação, escolaridade e hierarquização do sexo 
masculino e evolução (vivo, óbitos ou óbitos por outra causa). A coleta de dados será realizada entre setembro e novembro de 2022 e para análise 
quantitativa dos dados, utilizaremos uma planilha de Excel, com o suporte do programa Epi Info haverá o cálculo das frequências absoluta e relativa 
sendo os dados apresentados por meio de tabelas e gráficos. Acredita-se na contribuição deste trabalho, em revelar se o município de Angra dos Reis, 
RJ acompanhou o perfil epidemiológico e sócio demográfico da doença no país, com o propósito de auxiliar futuramente a elaboração e 
implementação de políticas públicas orientadas a estes indivíduos.
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Título: PRIMEIROS SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR: CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTO EDUCATIVO PARA CAPACITAÇÃO DE 
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RESUMO
Quando uma criança sofre algum agravo à saúde no ambiente escolar, é possível que os professores e funcionários sejam as primeiras testemunhas 
deste acidente e, dessa forma, serão também os primeiros a atender esta criança. Nesse contexto, é fundamental que estes profissionais estejam 
seguros e bem-preparados para prestar os primeiros socorros e acionar o serviço de emergência, para que a criança receba o atendimento médico 
especializado, o mais rápido possível. Foi o que ocorreu a uma criança de apenas 10 anos de idade, cadeirante, ao participar de uma excursão escolar, 
em 2018. Durante o lanche, Lucas apresentou obstrução total das Vias aéreas. A falta de preparo e conhecimento por parte dos presentes, no que diz 
respeito a técnicas de primeiros socorros, acarretaram esse acidente fatal. Esse triste fato inspirou a criação da Lei n° 13722 que passou a vigorar em 
março de 2019. Também conhecida como “Lei Lucas”, essa determinação torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de 
professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Este 
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projeto pretende criar e avaliar, para posterior aplicação junto à classe docente da Rede de Educação Básica, um Curso de treinamento e capacitação 
de professores e funcionários, em atendimento à Lei n° 13722. Através da criação e avaliação interna de um objeto de aprendizagem composto por 
conteúdo teórico, vídeo, treinamento prático e aplicativo de verificação de aprendizagem, os estudantes de Medicina, orientados pelo professor 
orientador, poderão desenvolver um instrumento educacional que contribuirá para a redução de eventos fatais em crianças no ambiente escolar. 
Objeto de aprendizagem é uma unidade de instrução e ensino. São recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes ambientes de 
aprendizagem, elaborados a partir de uma base tecnológica. A metodologia empregada na pesquisa será uma pesquisa-ação, de natureza qualitativa e 
quantitativa. A trajetória metodológica do estudo envolve quatro etapas: 1ª: Pesquisar, através de busca na literatura das principais bases de dados, 
artigos científicos sobre os principais agravos que envolvem crianças no ambiente escolar e atividades afins; 2ª: Construir o objeto de aprendizagem 
incluindo mídias digitais e não digitais; 3ª: Elaborar testes de conhecimento pré e pós treinamento e 4ª: Analisar e atualizar os conteúdos e a dinâmica 
do objeto de aprendizagem elaborado. A avaliação de conteúdo do material de treinamento em primeiros Socorros a Crianças no ambiente escolar 
será realizada de forma interna, junto aos professores de Pediatria e Emergências Médicas. A avaliação de conteúdo do material construído, será 
realizada de forma interna junto aos professores da disciplina de Pediatria e Emergências Médicas. Ao final do projeto, esperamos produzir um 
instrumento de ensino que viabilize o cumprimento da Lei Lucas, contribuindo para a segurança das crianças que frequentam o ambiente escolar e de 
atividades afins. A publicação do instrumento elaborado no Projeto poderá instrumentalizar escolas de todo o país na capacitação de profissionais que 
atuam junto à população infantil no ambiente escolar.
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Título: QUALIDADE DE VIDA E PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM UMA POPULAÇÃO DE ADULTOS JOVENS CADASTRADOS 
EM UMA UNIDADE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA AP 4.0 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO- LAPARC MULTICÊNTRICO- NÚCLEO 
CITTÀ
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RESUMO
As mudanças nos padrões de morbidade e mortalidade advindas da transição epidemiológica vivenciada nas últimas décadas ampliaram a atenção 
para a relação entre saúde e qualidade de vida. Com a diminuição da morbimortalidade por doenças infecciosas e o aumento na ocorrência das 
doenças crônicas e degenerativas, o setor saúde ampliou sua concepção de causalidade das doenças, fazendo emergir componentes relacionados à 
qualidade de vida como determinantes para o adoecimento. As doenças cardiovasculares (CV) representam atualmente principal causa de 
mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um importante problema de saúde pública. Para enfrentamento deste problema é importante mapear a 
ocorrência de hipertensão arterial e alterações do perfil metabólico, que constituem os principais fatores de risco cardiovascular e estão diretamente 
relacionados a outros fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e transtornos emocionais. A detecção precoce dos fatores de risco 
cardiovascular permite a elaboração de um plano de prevenção primária onde os mais beneficiados são os indivíduos mais jovens que podem 
modificar esse perfil, evitando o desenvolvimento de lesões de órgãos alvo e doença CV estabelecida. O objetivo desse estudo é avaliar qualidade de 
vida e estimar a prevalência de sintomas de depressão e ansiedade em uma população de adultos jovens cadastrados em uma unidade da Estratégia 
Saúde da Família da AP 4.0 do município do Rio de Janeiro- LapArc Multicêntrico- Núcleo Città. Considerando a heterogeneidade no perfil 
sociodemográfico das áreas de planejamento do município do Rio de Janeiro, fez-se necessária a consolidação de um núcleo em área distinta da AP 
1.0 (primeiro centro LapARC) para a comparabilidade do perfil de risco cardiovascular dessas populações. Serão considerados sujeitos deste estudo, 
indivíduos ambos os sexos, com idade entre 20 e 50 anos, que aceitarem participar do estudo assinando o TCLE. 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. Os dados serão armazenados em planilha do programa Excel e analisado de forma 
descritiva utilizando o programa Stata 12.0. O mapeamento da qualidade de vida e da ocorrência de sintomas relacionados à ansiedade e depressão 
constituem importantes recursos para controle de determinantes de risco à ocorrência de doenças cardiovasculares e no desenvolvimento de 
desfechos desfavoráveis relacionados à estas doenças.
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Título: REGULAÇÃO MOLECULAR DA ATIVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE LINFÓCITOS T NA RESPOSTA IMUNE ANTI-TUMORAL
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RESUMO
Os linfócitos T 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. A resposta imune adaptativa é 
dependente de linfócitos T, que mediante ativação diferenciam-se em diferentes subtipos celulares. Os linfócitos T CD8 são um dos principais 
participantes da imunidade celular. Entretanto, a função citotóxica das células T CD8 pode ser limitada após exposição constante a um antígeno, 
fenômeno observado principalmente em casos de infecções crônicas e câncer. Esse fenótipo adquirido por células T CD8 é definido como exaustão de 
células T. Essas células T exaustas são caracterizadas pela expressão de moléculas inibitórias, redução da atividade citotóxica e diminuição da 
produção de citocinas. A ativação e diferenciação das células T é dependente de diversos eventos, dentre eles a ativação de fatores de transcrição da 
família NFAT. As proteínas NFAT já foram relacionadas não somente a ativação de linfócitos, mas também com o fenótipo de exaustão de células T 
CD8. Recentemente demonstramos que o cofator transcricional IRF2BP2 reprime a expressão gênica mediada pelo fator de transcrição NFAT1. Além 
disso, resultados preliminares demonstram que Irf2bp2 está diminuído em células T CD8 exaustas. Portanto, este projeto tem como objetivo principal 
avaliar o envolvimento do cofator transcricional IRF2BP2 na ativação e exaustão de células T CD8. Sendo assim, temos como objetivos específicos: i) 
caracterizar o perfil fenotípico e funcional de células T CD8 oriundas de camundongos transgênicos para IRF2BP2; ii) avaliar o envolvimento da 
IRF2BP2 reposta T CD8 anti-tumoral; iii) investigar a participação da IRF2BP2 na exaustão de células T CD8 no câncer; e iv) avaliar o envolvimento de 
IRF2BP2 no resgate da função efetora de células T durante o bloqueio do check-point imunológico. Entender os mecanismos básicos do esgotamento 
funcional de células T é fundamental para aplicações clínicas, uma vez que já foi demonstrado que o bloqueio desta sinalização é capaz de reverter o 
fenótipo de exaustão.
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Título: REPRESENTAÇÃO HISTÓRICA DA FIGURA DO MÉDICO NAS OBRAS LITERÁRIAS E EM OUTRAS ARTES
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RESUMO
O presente projeto de iniciação científica visa estudar a representação histórica da figura do médico em obras literárias e em outras artes. Sabe- se 
que o médico é visto em todo o mundo com alguém que inspira confiança e que “pode salvar”. Essa visão que a sociedade tem do profissional médico 
parece estar presente desde os primórdios da humanidade. Por isso mesmo, ela é mencionada em diferentes obras da literatura no Brasil e no mundo. 
Mais ainda, a figura do médico aparece também em diferentes obras de artes plásticas, em geral, com o médico sendo a figura a quem se deve 
respeitar como um semideus. Será essa representação condizente com os médicos em geral? Essa representação variou ao longo da história do 
homem? Na tentativa de compreender a visão que a sociedade possui dos médicos, está sendo proposto um estudo sobre a representação histórica 
da figura do médico na literatura brasileira e estrangeira, assim como em outras obras de arte. Uma imagem trazida da literatura clássica é o médico 
descrito por Tolstoi como aquele que cuida do paciente Ivan Ilitch (1997). Uma pessoa fria, interessadíssima na doença, porém não no doente, para 
quem, se quer, volta seu olhar. Num contexto totalmente oposto, temos o quadro “The doctor” de Samuel Luke Fildes (1891), onde um médico, 
aparentemente sem recursos terapêuticos, observa com carinho e atenção uma criança doente. As diferentes representações retratam, de certa 
forma, nossa visão a respeito dos médicos. No entanto, parece que a figura semideus ainda é a preferida e a que mais recebe créditos. E pode ser até 
uma interferência na escolha da profissão por vários jovens. Para investigar como o médico é retratado nas artes, utilizaremos como metodologia 
buscas bibliográficas e buscas em museus virtuais. O cinema também será investigado, uma vez que há filmes retratando médicos em diferentes 
contextos e há muitas produções em série para a televisão. Espera-se, com esse estudo, trazer uma reflexão da representação do médico para a 
sociedade atual e compreender como a imagem do médico descrita através das artes, pode contribuir para a formação atual dos estudantes de 
medicina.
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Título: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE EVENTOS AUTOIMUNES RELACIONADOS À COVID-19
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RESUMO
A doença do coronavírus, responsável pela pandemia vivida por toda população mundial desde o início de 2020, é uma infecção viral gerada pela 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) ligada ao SARS-CoV-2 (coronavírus 2). Embora ainda não haja comprovação científica, existem evidências 
crescentes da exacerbação e precipitação de doenças autoimunes, após contaminação direta com o vírus ou após a administração da vacina contra o 
SARS-CoV-2. JUSTIFICATIVA: A infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2 apresenta elevada transmissibilidade e os efeitos após o quadro infeccioso 
podem interferir na qualidade de vida. Apesar de ainda não haver comprovação científica, existem evidências da exacerbação de doenças autoimunes 
e desenvolvimento de fenômenos de autoimunidade e a infecção pelo coronavírus, causando um impacto negativo nessa parcela da população. A 
importância deste projeto encontra-se em analisar os casos e correlacionar com dados da literatura, possibilitando uma melhor compreensão da 
relação entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e o início ou exacerbação de doenças autoimunes, trazendo assim, benefícios para os pacientes e 
profissionais da saúde que tratam essas patologias. OBJETIVOS: Objetivo geral: Realizar análise de casos e revisão bibliográfica sobre a relação entre a 
doença do coronavírus, vacina e a exacerbação ou desenvolvimento de doenças autoimunes. Objetivo específico: Analisar, de forma criteriosa, a 
relação da exacerbação e desenvolvimento de doenças autoimunes pós infecção por Sars-CoV-2 e após vacinação contra Covid19, a fim de evitar 
maiores danos para esses pacientes. Dessa forma, conseguiremos de forma objetiva estimular uma maior proteção individual, através do uso de 
máscaras, distanciamento e higienização das mãos, diminuindo os riscos de contaminação e manejar os casos de forma adequada. METODOLOGIA: 
Realizaremos uma revisão bibliográfica buscando-se artigos em inglês e português nas bases de dados Scielo, Pubmed e Cochrane, relacionados à 
infecção por SARS-CoV-2 e doenças autoimunes. Para a busca consideraremos publicações até 01 de maio de 2021. Por ser uma revisão bibliográfica 
não teremos acesso a informação de pacientes.
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RESUMO
A infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) é extremamente frequente em todo o mundo e sua transmissão se dá principalmente pelo contato 
sexual. Embora na maioria das vezes a infecção seja transitória, sua persistência tem sido diretamente associada ao desenvolvimento de câncer do 
colo do útero, que representa um importante problema de saúde na atualidade, devido sua elevada incidência. No Brasil, o câncer do colo do útero é 
o terceiro tipo de câncer mais frequente entre mulheres, com maiores incidências registradas em estados com menor nível de desenvolvimento 
socioeconômico, como o Norte e o Nordeste. Estima-se que 80% dos indivíduos sexualmente ativos serão infectados pelo HPV em algum momento da 
vida. Muitos indivíduos contaminados com o HPV não desenvolvem nenhum tipo de sintoma, mas ainda assim podem infectar outros indivíduos pelo 
contato sexual. A vacinação e o exame citológico representam as principais estratégias de prevenção contra o HPV . A imunização mostrou resultados 
importantes na redução das taxas de infecções provocadas pelo vírus, no entanto, a manutenção das coberturas vacinais tem sido um desafio no 
Brasil. Nesse contexto, é essencial que todos os profissionais da área de saúde e estudantes, assim como os próprios adolescentes, que representam o 
público-alvo da imunização, tenham conhecimento e consciência sobre o vírus e reconheçam a importância da vacinação. Desta forma, considerando 
o risco de exposição ao vírus e a importância da vacinação contra o HPV, emergiu a necessidade de investigação a respeito da conjuntura diagnóstica 
sobre o que os profissionais da área da saúde sabem, pensam e praticam frente a esse agravo à saúde. A revisão da literatura realizada mostra as 
associações significativas entre o conhecimento suficiente e atitudes positivas com a prática da vacinação, o que evidencia que ampliar o 
conhecimento gerando atitudes favoráveis, pode ser uma importante ferramenta para adesão à vacina contra o HPV, e desta forma diminuir a 
incidência do câncer de colo uterino.
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RESUMO
A gravidez na adolescência é vista como um problema de saúde pública de cunho social. Muito fala-se sobre os possíveis métodos para evitar uma 
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gravidez indesejada e não planejada e como implementá-los na vida de um jovem que está em uma fase de descobrimentos não só com o próprio 
corpo mas com a vida em si. O esclarecimento e a conscientização por parte da família, com apoio da escola e das unidades básicas de saúde, anterior 
ao início da atividade sexual são cruciais para evitar gravidez imprevista e práticas sexuais desprotegidas, entretanto, outras medidas também devem 
ser tomadas. O Ministério da Saúde vem promovendo desde 2006 ações em prol da promoção da saúde baseada no princípio da equidade como eixo 
da atenção primária. A promoção da saúde sexual e reprodutiva deve ter um enfoque educativo, com abordagem pedagógica centrada no sujeito, 
baseada na construção do conhecimento a partir da troca saberes e compartilhamento de experiências e aprendizados. Com linguagem simples e 
clara, e metodologia participativa, essas ações positivas têm como objetivo principal estimular as pessoas ao conhecimento e ao cuidado de si 
mesmos, fortalecendo a autoestima e a autonomia, contribuindo para o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Vale ressaltar que o SUS 
disponibiliza nove métodos contraceptivos – DIU de cobre, DIU de progesterona, implante, injetável mensal, injetável trimestral, pílula de 
progesterona, pílula combinada, pílula anticoncepcional de emergência e camisinha feminina e masculina – que são acessíveis aos adolescentes nas 
unidades de saúde. Dentre esses métodos contraceptivos disponibilizados, o único que oferece uma proteção dupla é a camisinha, isso é, o único 
método que protege de Infecções Sexualmente Transmissíveis e de gravidez indesejada. Dessa forma, a comunicação com o adolescente não deve 
apenas destacar a possibilidade de problemas ou consequências negativas da sexualidade, no sentido de doenças, infecções e gravidez inesperada. É 
de suma importância oferecer oportunidades para os jovens poderem participar em atividades em debates nos quais podem verbalizar suas dúvidas e 
opiniões, sendo o aprendizado em ambiente facilitador nas escolas em palestras ou atividades com trocas educativas, participativas e reflexivas a 
metodologia que mais alcança a prevenção de problemas futuros, inclusive da gestação. Nesse escopo, este 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 infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é um importante problema de saúde pública, com uma prevalência mundial estimada de 1%. Na ausência de 
tratamento, aproximadamente 20% dos pacientes progridem para cirrose em um período de até 20 anos. Uma vez estabelecido o diagnóstico de 
cirrose, o risco anual de descompensação hepática é de 3% a 6% e o de carcinoma hepatocelular (CHC) é de 1% a 5%, com baixa probabilidade de 
sobrevida e necessidade de transplante hepático. Até recentemente, pacientes com cirrose descompensada não eram elegíveis para tratamento 
antiviral para hepatite C, pela baixa taxa de resposta virológica sustentada (RVS), efeitos colaterais e possibilidade de descompensações.  Nos últimos 
anos, regimes que continham drogas de ação direta antiviral (DAA) passaram a ser usados para hepatite C. Ensaios clínicos mostraram que o seu uso 
em pacientes com cirrose descompensada se associa a elevada segurança e eficácia, e alguns poucos estudos observaram ainda melhora da função 
hepática em número significativo de pacientes. Apesar do entusiasmo inicial, uma série de questões persiste em relação aos efeitos da RVS nesta 
população. Em pacientes cirróticos com doença compensada, a obtenção da RVS está relacionada a um excelente prognóstico no longo prazo. 
Entretanto, naqueles com doença descompensada, a melhora da função hepática (refletida nas alterações de escores de função hepática como Child-
Pugh e MELD) pode não se traduzir em benefício clínico. Um número expressivo destes indivíduos encontra-se em lista de transplante hepático e nesta 
situação os valores do escore MELD determinam a priorização para recepção de órgãos. Com a diminuição do escore MELD após RVS, estes indivíduos 
podem ter menor probabilidade de receber transplante hepático. Por outro lado, a melhora na função hepática pode não ser suficiente para promover 
(pelo menos num primeiro momento) um melhor controle ou resolução das complicações da cirrose. A combinação destes fatores pode colocar o 
paciente numa condição que vem sendo chamada “purgatório do MELD”, ou seja, com uma melhora que não é suficiente para fazê-lo prescindir de 
um transplante hepático, mas tornando-o menos provável. Há, contudo, escassa informação acerca da necessidade de transplante nestas populações 
ao longo prazo, uma vez que a maioria dos estudos tem um seguimento máximo de 2 anos e avalia fundamentalmente a mortalidade. Ressalta-se 
ainda que há poucas informações sobre a incidência e características clínicas das complicações da cirrose e do CHC após RVS. Determinar a frequência 
e o momento do surgimento de destes eventos pode ser de grande valia, tanto para instituir ou suspender medidas de rastreamento ou profilaxia (por 
exemplo, rastreamento de nódulos hepáticos e CHC e uso de betabloqueadores para varizes esofagianas) O acompanhamento a longo prazo desses 
indivíduos esclareceria melhor essas questões. Objetivo primário: determinar a sobrevida livre de transplante hepático após RVS em uma coorte de 
pacientes com cirrose descompensada com RVS pós DAA em seguimento de longo prazo. Objetivo secundário: determinar a frequência de 
descompensações da cirrose e CHC após RVS em uma coorte de pacientes com cirrose descompensada com RVS pós DAA em seguimento de longo 
prazo. Variáveis de estudo: Principal: óbito ou transplante hepático. Secundárias: i) desenvolvimento de descompensações da cirrose relacionadas à 
hipertensão portal (ascite, encefalopatia hepática, hemorragia digestiva alta); ii) desenvolvimento de carcinoma hepatocelular . Metodologia: estudo 
retrospectivo com inclusão de pacientes cirróticos em fase descompensada acompanhados nos ambulatórios do Serviço de Gastroenterologia e 
Hepatologia do HFB. Os pacientes serão identificados a partir de revisão dos prontuários e serão coletadas variáveis clínicas e laboratoriais ao 
momento da RVS e anotadas o tipo e data do desenvolvimento de complicações da cirrose, CHC e óbito ou transplante.
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RESUMO
A estratégia denominada stewardship refere-se a um conjunto de intervenções direcionadas a promover o uso responsável de antimicrobianos. No 
cenário de bem estar e segurança do paciente, para a máxima cura clínica, a indicação, a seleção, a dosagem, a via de administração e a duração da 
terapia antimicrobiana devem ser otimizadas. Uma das medidas aferidas em um programa de uso racional de antimicrobianos é o consumo e 
adequação de fármacos de uso restrito, como ceftazidima-avibactam. A ceftazidima-avibactam é uma combinação por via intravenosa da 
cefalosporina ceftazidima, de terceira geração e o novo inibidor de beta-lactamase avibactam. É aprovada para o tratamento de infecções de trato 
urinário, abdominal e pneumonia hospitalar, em adultos acima de 18 anos, causadas por bactérias resistentes aos carbapenemicos. Dessa forma, o 
presente projeto tem por objetivo estimular os alunos de iniciação científica a avaliar as características epidemiológicas dos pacientes que utilizaram a 
referida medicação e estimar a adequação do seu uso. Bem como, estimular o desenvolvimento do pensamento e método científico. A população do 
estudo será de indivíduos maiores de 18 anos de idade, atendidos em um hospital quaternário de ensino do Rio de Janeiro, e ter realizado o 
tratamento internado. Serão excluídos pacientes sem dados suficientes para serem incluídos nas análises estatísticas. A detecção dos casos, com 
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subsequente, coleta de dados será mediante avaliação da requisição de antimicrobianos, e posterior revisão dos prontuários e resultados 
microbiológicos. Os alunos envolvidos no projeto serão responsáveis por: i)Revisão das prescrições de antimicrobianos dos pacientes em uso de 
ceftazidima-avibactam, ii) Coleta de dados, interpretação do banco de dados e produção de manuscritos, assim como construção de perfil 
microbiológico das colonizações de bactérias multirresistentes a partir de banco de dados dos laudos de culturas de pacientes em uso de ceftazidima-
avibactam, iii) Revisão dos desfechos clínicos de pacientes que utilizaram ceftazidima-avibactam a partir de revisão de prontuário. Desfechos possíveis: 
alta, óbito, transferência, seguiu internato. Caracterização de patologias de base para avaliar fatores prognósticos através de revisão de prontuário. 
Para descrição das variáveis categóricas serão calculadas frequência e aplicados teste x2 ou exato de Fischer, para as variáveis numéricas serão 
calculadas medias, medianas e feitos os testes t-student ou Mann-Whithney. Serão considerados significativos os valores p ≤ 0.05.

Aluno: Palloma De Queirós Cunha Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/IES
Aluno: Taiana Teixeira Dias Curso do aluno: MEDICINA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: UM ESTUDO RETROSPECTIVO DE TERAPIAS TROMBOPROFILÁTICAS E PROCEDIMENTOS DIALÍTICOS EM PACIENTES GRAVES COM COVID-19.

Docente orientador: Hugo Caire De Castro Faria Neto

RESUMO
Um novo coronavirus denominado Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) é responsável pelo maior abalo econômico-social 
e maior desafio de saúde pública no mundo desde a segunda grande guerra, que provocou a pandemia de COVID-19. Até certo ponto da pandemia, a 
percepção da infecção pelo SARS-CoV-2 era de uma condição primariamente respiratória. 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, trauma, doenças obstétricas e neoplasias, e mais recentemente da COVID-19. Os mecanismos envolvidos são diversos e 
abragem componentes inflamatórios e imunológicos além de consumo de fatores de coagulação. 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 que foram observadas justificam 
esse cenário? Recentemente foi demosntrado que a protease principal (Mpro), uma enzima do SARS-CoV-2 com papel chave na replicação viral, possui 
grande similararidade 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 reblicação 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 e tromboinflamação em pacientes com COVID-19. Em 
vista disso, faremos um estudo retrospectivo baseado em “O Estudo funcional da molécula SARS-CoV-2 Mpro (3CL pro) como potencial agente pró-
tombogênico na COVID-19”, que tem por objetivo avaliar se pacientes internados na UTI COVID do Hospital Pró-Cardíaco fazendo uso de apixabana, 
um agente anticoagulante e também inibidor da proteína viral Mpro, como tromboprofilaxia tiveram uma melhor evolução e menor probabilidade de 
eventos trombóticos do aqueles pacientes que fizeram tromboprofilaxia com heparina de baixo peso, considerada a terapia padrão nestes pacientes. 
Com estes resultados poderemos melhor entender os mecanismos da hipercoagulabilidade em pacientes com COVID-19 e com isto propor 
intervenções mais específicas. Além disso, em vista da conhecida síndrome de liberação de citocinas, mais conhecida como tempestade de citocinas – 
com produção e liberação excessiva de citocinas inflamatórias importantes na tromboinflamação –, iniciou-se em pacientes graves e críticos 
internados em unidades de terapia intensiva e afetados pela síndrome, a terapia de substituição renal contínua, independentemente da presença de 
complicações por lesão renal aguda. Essa medida objetivou o suporte de vários sistemas pela remoção de citocinas circulantes e mediadores 
inflamatórios. A terapia de substituição renal contínua permite a regulação da resposta inflamatória antes desequilibrada, a correção do distúrbio 
imunológico e a melhora dos sintomas clínicos nesses pacientes críticos. Com isso, em nosso estudo será analisada a utilização do conjunto Oxiris, com 
os sistemas PrisMax e PrismaFlex, que consiste em um filtro capaz de realizar terapia de purificação do sangue e substituição renal contínua (CRRT), 
com a remoção de citocinas e mediadores inflamatórios do sangue. A análise abrange o mesmo cenário hospitalar, em Unidade de Terapia Intensiva 
de pacientes COVID1-19 críticos. Para isso, utilizaremos dados construídos em planilhas, com variantes obtidas a partir de buscas ativas, a partir de 
análises de prontuários.
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Título: VITAMINA D E DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

Docente orientador: Fernanda Maria Affonso Mitidieri Canelas

RESUMO
A demência senil é um fenômeno global com amplas consequências econômicas e sociais. 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 frequente em idosos, chegando a 70% de todos os casos e acredita-se que em um futuro breve o número de pessoas com este tipo de demência 
no mundo atinja os 70 milhões. Suas manifestações clínicas caracterizam-se por perda de funções cognitivas e neuropsiquiátricas, resultando em uma 
deficiência progressiva e perda da qualidade de vida no envelhecimento. A fisiopatologia da Doença de Alzheimer inclui o acúmulo da proteína β-
amiloide (Aβ), hiperfosforilação da proteína TAU, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e resposta inflamatória como principais fatores que levam 
à degeneração neuronal e sináptica. Entretanto, nenhuma das teorias por si só é suficiente para decifrar as complexidades bioquímicas e patológicas 
que levam à progressão da doença. 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? A vitamina D é um hormônio esteroide que possui importante papel 
no metabolismo do cálcio e na manutenção da saúde óssea. Entretanto, ela também tem sido associada à prevenção de demências, promovendo 
mecanismos neuronais de proteção contra a Doença de Alzheimer. A hipovitaminose D, que afeta pelo menos um bilhão de pessoas em todo o 
mundo, está associada à disfunção neurológica e declínio cognitivo em idosos. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo conhecer as 
evidências do uso da vitamina D na prevenção da Doença de Alzheimer melhorando a qualidade de vida e fornecendo uma opção para uma 
longevidade mais saudável. 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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Projeto(s) do curso: Medicina Veterinária

Título: ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E BIOLÓGICAS DE BIOMPHALARIA GLABRATA (BASOMATOPHORA: PLANORBIDAE) APÓS EXPOSIÇÃO 
EXPERIMENTALMENTE POR DIFERENTES TEMPOS A HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA (RHABDITIDA: HETERORHABDITIDAE)

Docente orientador: Vinícius Menezes Tunholi Alves

RESUMO
Moluscos gastrópodes, como Biomphalaria glabrata, são organismos de grande importância para a medicina humana e veterinária, por atuarem como 
hospedeiros intermediários de vários parasitos, como trematódeos digenéticos e nematóides. Muitos desses helmintos acometem animais de 
companhia e de produção, bem como o homem causando respectivamente, perdas econômicas em rebanhos e problemas em saúde pública. Durante 
décadas, o controle de moluscos hospedeiros 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. O presente estudo objetivará avaliar pela 
primeira vez as possíveis alterações biológicas, fisiológicas, histopatológicas, bem como, a taxa de mortalidade de B. glabrata 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. Resultados anteriormente publicado por nosso grupo já evidenciaram a susceptibilidade do 
gastrópode a infecção pelo nematoide, no entanto, nenhum estudo tem comparado o tempo de exposição a juvenis infectantes de Heterorhabditis.
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Título: ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA DE MESA VIBRATÓRIA EM SIMULAÇÕES DE TRANSPORTE DE TILAPIAS DO NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS)

Docente orientador: Jonas Henrique De Souza Motta

RESUMO
A prática de se transportar peixes vivos é um manejo comum na piscicultura, seja para um manejo cotidiano (e.g. realocação dos peixes dentro da 
propriedade), seja para finalização e comercialização do produto (e.g. alevinos comercializados; peixes para pesque-pague; peixes ornamentais). 
Independente da finalidade, o transporte de peixes vivos é uma realidade e, a negligência desse manejo pode ter como consequência prejuízos 
consideráveis para o produtor. Os peixes durante o transporte passam por estresse significativo que pode afetar o desenvolvimento dos mesmos ou 
até levá-los a óbito no pós-transporte. Diminuir o estresse e a mortalidade dos peixes durante o transporte tem sido um grande desafio para os 
piscicultores. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a capacidade de uma mesa vibratória em simular o transporte de tilápias do Nilo realizado em 
sacolas plásticas. Para tal, 390 juvenis de tilápia do Nilo (± 50 g) serão alocados em treze tratamentos diferentes. Serão delineados três tratamentos de 
tempo de vibração e três tratamentos com intensidades de vibrações diferentes sendo: 10, 20 e 30 minutos de tempo de vibração por hora e, 6,5 
m/s2, 7,0 m/s2 e 7,3 m/s2 de intensidades de vibrações. Cada intensidade de vibração será testada nos três tempos propostos, totalizando nove 
tratamentos. Todos os tratamentos terão duração total de 12 horas. Ainda, um tratamento controle positivo será proposto, onde os peixes serão 
acondicionados em sacolas plásticas, mas não haverá agitação. Também para o tratamento controle positivo, o tempo total de duração será de 12 
horas. E por fim, será realizado um tratamento em que as sacolas plásticas serão acondicionadas na mala de um carro e, transportadas durante 30 
min. Para a simulação de transporte, será utilizada uma mesa “vibratória” confeccionada para esta finalidade, com o intuito de se aproximar ao 
máximo possível do transporte real dos peixes. Após o período de simulação de transporte e coleta de material para análise (vide itens 5.4 e 5.5) todos 
os animais ficarão em observação por 20 dias. Passado esse período de observação, os peixes serão soltos em tanques suspensos de produção. A mesa 
será constituída de Chapa Compensado Moveleiro Pinus 1 m x 1 m x 15 mm na superfície, sustentada sobre 4 molas 12 cm, apoiadas sobre 4 tubos de 
1 m (quadrado de aço 20 mm x 20 mm x 1,20 mm x 6000 mm), sustentada por uma base feita com tubos de 20 cm (quadrado de aço 20 mm x 20 mm 
x 1,20 mm x 6000 mm). A mesa possuirá capacidade de suporte de 30 kg. Sob a superfície da mesa será alojado um motor com potência de 130W, 
voltagem 127 V/220 V, com três velocidades, com porcas e arruelas encaixadas na ponta do eixo que garantem as vibrações desejadas (1: 6,5 m/s2, 2: 
7,0 m/s2 e 3: 7,3 m/s2). Três caixas plástica de 50 L, contendo os peixes devidamente embalados será colocada em cima da mesa “vibratória”, onde 
serão agitadas pelos tempos preestabelecidos. Serão feitas coletas de sangue para posterior análises de glicose, lactato e cortisol.
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Aluno: Rosane De Almeida Silva Curso do aluno: MEDICINA VETERINÁRIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: ASPECTOS MORFOFISIOLÓGICOS DO TEGUMENTO DE DIFERENTES ANIMAIS SELVAGENS RECEBIDOS PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE 
ANIMAIS SILVESTRES DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (CRAS-UNESA/RJ)

Docente orientador: Bianca Da Silva Salmon Pompeu

RESUMO
O interesse em animais silvestres como animais de companhia e o aumento da importância da preservação de espécies ameaçadas de estimação, 
aumentou a necessidade de Médicos Veterinários capacitados para atender estes pacientes. O tegumento comum, conhecido como pele, é o maior 
órgão do corpo e apresentam variados e importantes funções, como proporcionar camuflagem ao animal permitindo que escape de predadores ou 
que se aproxime discretamente de suas presas, proteção mecânica, defesa contra a invasão de microrganismos, prevenção contra desidratação 
quando em terra firme e excessiva entrada de água no organismo em meio aquático, além de impedir os efeitos da radiação solar e auxiliar na 
termorregulação. Como em mamíferos e aves, as lesões de pele nos répteis e peixes, ocorrem por traumas no recinto, ataque por presas ou 
contactantes, tumores, queimaduras térmicas e químicas, parasitas, dermatites e incisões cirúrgicas, e representam um fator de grande importância 
na vida destes animais. O comprometimento extenso do órgão, leva a um distúrbio fisiológico que muitas vezes culmina com o óbito. Assim, como 
resultado dos avanços tecnológicos da medicina veterinária, visando tratamento médico de diferentes graus de complexibilidade e a preocupação com 
o bem-estar de animais silvestres, faz-se necessário o conhecimento sobre as variações existentes entre os aspectos morfofisiológicos e histológicos 
da pele destes animais, para que suas alterações possam ser bem compreendidas e possa ser realizado uma adequação terapêutica com base nos 
tratamentos utilizados em mamíferos e pequenos animais. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo descrever fundamentos teóricos sobre a 
histofisiologia de diferentes tegumentos, de diferentes regiões da superfície corporal dos animais doados ao estudo, a fim de elaborar e desenvolver 
um material técnico de auxílio didático, para o conhecimento e aprendizado no curso de Medicina Veterinária da UNESA, além de servir como material 
de consulta para a comunidade acadêmico-científica. Ainda, capacitar e incentivar os alunos da instituição à pesquisa acadêmica, além de publicar os 
resultados em anais de congresso e/ou revista acadêmica. As amostras serão retiradas de animais provenientes do Centro de Reabilitação de Animais 

E-mail: salmonbia@hotmail.com

UNESA



Silvestres (CRAS) do Campus Vargem Pequena da Universidade Estácio de Sá, doados ao estudo após seu óbito natural. As amostras serão 
imediatamente fixadas em solução aquosa de formol a 10%, e posterior processamento histológico. Serão realizados cortes de 5 micrometros de 
espessura e corados com hematoxilina e eosina para descrição detalhada de cada área distinta. O projeto foi submetido ao comitê de ética do uso em 
animais – CEUA, e encontra-se protocolado sob o número 026.2022.

Aluno: Ediane Santos Barbosa Da Silva Miguel. Curso do aluno: MEDICINA VETERINÁRIA Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA E PARASITOLÓGICA DO FÍGADO DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS COM LEISHMANIA INFANTUM

Docente orientador: Bruno Cabral Pires

RESUMO
A leishmaniose visceral canina (LVC) é atualmente uma zoonose negligenciada causa grande impacto na saúde pública, quando o homem entra em 
contato com o ciclo de transmissão do parasito. O principal agente etiológico da doença no Brasil é a Leishmania infantum que atinge especialmente o 
sistema imunológico dos animais infectados. Os parasitas são fagocitados por macrófagos residentes nos tecidos afetados e diferenciam-se em formas 
amastigotas, multiplicando-se intensamente no interior dos mesmos até seu rompimento. Desta forma, o parasita é então disseminado, via 
hematogênica, para outros tecidos ricos em células do sistema mononuclear fagocitário, incluindo o fígado. Neste órgão sabe-se que as leishmanias 
são capazes de estabelecer-se dentro das células de Kupffer (KC), os macrófagos residentes no fígado, e modular a resposta imune local, criando um 
ambiente imunoprotetor para o parasita. Portanto, o conhecimento acerca do papel do fígado na cadeia epidemiológica de infecção da L. Intanfum, 
torna-se essencial. Pouco se sabe sobre a infectividade hepática e seu impacto no desenvolvimento da doença. Uma vez que o órgão cria um ambiente 
imunoprotetor para o parasita, este pode acabar funcionando como reservatório para o estabelecimento da doença, que pode se tornar muitas vezes 
silenciosa em estágios iniciais. Desta forma este projeto visa esclarecer o papel das células hepáticas durante a infecção pelo parasita e as principais 
alterações hepáticas que podem aparecer em cães durante o desenvolvimento da doença. Uma vez constatadas a infecção e possíveis efeitos 
deletérios da L. infantum sobre o fígado, será possível atestar o papel do mesmo como um reservatório para o parasita. O projeto será realizado em 
parceria com o Laboratório de Anatomia Patológica Veterinária da Universidade Federal Fluminense e o Centro de Controle de Zoonoses da cidade de 
Ibirité – MG. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense antes do início dos experimentos sob 
o número 4409100719. Serão estudados aproximadamente 80 cães naturalmente infectados por Leishmania infantum. Os animais considerados 
infectados por testes sorológicos serão eutanasiados e fragmentos de fígado serão colhidos para processamento. Serão realizados testes de detecção 
parasitológica e avaliação anátomopatológica da estrutura do tecido hepático em Hematoxilina-eosina.
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Título: AVALIAÇÃO DO ÂNGULO DE NORBERG E PERCENTUAL DE COBERTURA DA CABEÇA FEMORAL EM CÃES COM DISPLASIA COXOFEMORAL 
ATENDIDOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DA POLICLÍNICA – ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DE UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
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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 
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
A nutrição animal é uma ciência complexa que estuda desde a composição química dos alimentos, a necessidade dos animais em nutrientes, os 
processos digestivos nas diferentes espécies e a assimilação dos compostos orgânicos e inorgânicos que irão garantir não só a sobrevivência, mas 
também o desempenho destes animais. A alimentação de equinos é uma área da nutrição que requer muita atenção visto que esta espécie possui 
muitas particularidades digestivas. O cavalo é um animal atleta por natureza, com estômago pequeno e simples e herbívoro, ou seja, pode receber 
dieta exclusivamente de volumoso, mas aproveita bem os nutrientes dos alimentos concentrados visto que o estômago químico fica localizado antes 
do compartimento fermentativo. Em situações em que a demanda por nutrientes é baixa, estes animais podem receber dieta exclusiva de alimentos 
volumosos, que são fermentados por microrganismos presentes no intestino grosso do cavalo, onde há liberação de ácidos graxos voláteis que são 
fonte de energia para o animal. No entanto, quando este animal precisa de maior quantidade de energia para exercer atividades de salto, corrida e 
outras modalidades esportivas, há necessidade de inclusão alimentos concentrados em sua alimentação. Em ambiente de estabulação estes animais 
recebem volumoso, geralmente na forma de feno, e concentrado nos cochos. Este tipo de alimentação garante a oferta de grande quantidade de 
nutrientes para animais com elevada demanda energética. Quanto maior for o uso de concentrado, maior será o aporte de energia, no entanto, a 
dieta fica mais cara e aumentam os riscos de transtorno metabólico, como a cólica, quando comparado ao manejo alimentar a pasto. Este trabalho 
terá como objetivo estudar a correlação existente entre o tipo de alimento fornecido aos animais alojados na Sociedade Hípica Brasileira, localizada no 
município do Rio de Janeiro, e o seu desempenho e condição corporal. Para isso serão feitas pesagens e avaliação do escore de condição corporal, 
assim como o registro da dieta fornecida aos animais no período de outubro de 2022 a março de 2023. Após este período os dados serão tabulados e 
analisados para avaliação da correlação existente entre as diferentes formas de alimentação e desempenho. Espera-se com este trabalho encontrar 
resultados que mostrem a forma mais segura e econômica de alimentar animais atletas garantindo desempenho e saúde aos cavalos alojados.
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SP.) RECEBIDOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS SELVAGENS (CRAS/ UNESA).
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RESUMO
Os gambás apresentam grande adaptabilidade ao ambiente urbano e devido a possibilidade de serem infectados por diferentes agentes patogênicos 
são considerados importantes reservatórios de intercessão entre ambiente urbano e silvestre. Assim, a expansão das cidades para ambientes florestais 
acarreta uma interação perigosa entre homem e animal, no qual ocorre a transmissão de doenças zoonóticas e/ou o contato com micro-organismos 
resistentes à antibióticos, expondo maleficamente a vida selvagem e a saúde única da população. Estirpes bacterianas da espécie Escherichia coli 
estão entre os microrganismos resistentes e multirresistentes a drogas de maior relevância mundial. Por serem bactérias comensais constituem um 
reservatório de genes de resistência para bactérias potencialmente patogênicas, e a frequência de estirpes resistentes e/ou multirresistentes é 
considerado ser um bom indicador para a pressão de seleção pelo uso de antibióticos. Assim, estirpes de E. Coli participam deste processo tanto como 
indicadores comensais, como possíveis patógenos, sendo reportada resistência à maioria dos agentes antimicrobianos de primeira linha entre tais 
estirpes. Com isso, o presente projeto tem como objetivo determinar as principais estirpes de E. coli que coloniza a mucosa intestinal de gambás 
recebidos no CRAS/UNESA assim como o seu perfil de resistência à antimicrobianos. Serão coletadas amostras da ampola retal com o uso de swab 
estéril de 50 gambás adultos que, por conveniência, estarão estadiados no CRAS/UNESA. Os animais serão contidos por método físico por profissionais 
experientes do CRAS, sem que haja a necessidade de uso de fármacos sedativos. As amostras seguirão para o cultivo microbiológico, onde as estirpes 
serão isoladas e caracterizadas fenotipicamente e com relação à susceptibilidade à drogas antimicrobianas. Espera-se que com a análise das estirpes 
isoladas provenientes de gambás de vida livre saudáveis possam auxiliar a compreender o papel destes animais como reservatórios e transmissores de 
E. coli resistentes entre os diferentes ambientes de intercessão: urbano, rural e silvestre.
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RESUMO
O gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), também conhecido como saruê, são animais muito encontrados no bioma Mata Atlântica. São mamíferos, 
de pequeno a médio porte, pesam, em média, dois quilo e se reproduzem facilmente. A fêmea pode parir até vinte filhotes de uma só vez. O período 
reprodutivo ocorre na primavera, época em que costumam procurar abrigo para parir os filhotes, entrando em residências e estabelecimentos 
próximos às matas. Devido aos impactos das ações antrópicas, como construção de novos empreendimentos imobiliários e, consequente 
desmatamento, é frequente que esses indivíduos busquem abrigo e alimento em residências próximas às matas. Desta forma, equipes de resgate 
rotineiramente são acionadas e esses animais são destinados a Centros de Reabilitação e Recuperação de Fauna, para serem tratados, diagnosticados, 
reabilitados e soltos, novamente, na natureza. A ultrassonografia é um método de exame de baixo custo, fácil acesso, não invasivo, indolor e que não 
necessita sedação química. Frequentemente, esses animais chegam a esses Centros de Recuperação com alterações em vias urinárias, como 
hematúria. O exame ultrassonográfico permite avaliar parede, conteúdo e grau de distensão da vesícula urinária dos gambás, sendo que, 
mundialmente, não há nenhum estudo acerca desses parâmetros, que são fundamentais para que médicos veterinários possam estabelecer 
protocolos terapêuticos e prognóstico desses pacientes. O seu estudo é de fundamental importância, pois sabe-se que há muitas zoonoses que podem 
ser transmitidas aos seres humanos através do contato direto ou indireto com esses indivíduos. A leptospirose, por exemplo, é uma dessas zoonoses e 
que está diretamente ligada ao trato urinário inferior desses animais. Sabe-se, que mamíferos acometidos por Leptospira sp. Podem apresentar 
alterações ultrassonográficas em vias urinárias, tais como espessamento de parede vesical, conteúdo com celularidade e pouca repleção de bexiga. O 
presente estudo é de grande importância para detectar possíveis alterações que sejam sugestivas ou compatíveis com essas zoonoses.
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RESUMO
A transferência de embrião (TE) se tornou a biotecnologia mais difundida na reprodução equina, sendo utilizada em larga escala pelos haras e centrais 
de reprodução para obtenção de mais número de produtos ao ano. A sincronização do ciclo estral entre doadoras e receptoras é um ponto crítico 
dentro da técnica, tornando necessário a disponibilidade de no mínimo três éguas receptoras para cada égua doadora, para que pelo menos uma 
esteja apta a receber o embrião no dia da transferência. A combinação de hormônios esteróides e progestágenos é utilizada em éguas receptoras de 
embrião acíclicas, em fase de transição ou quando há escassa disponibilidade de éguas receptoras, tornando necessária uma sincronia estreita entre a 
doadora e a receptora. Diante disso, o objetivo do presente estudo será realizar revisão de literatura acerca do tema transferência de embrião em 
equinos, abordando atualidades sobre os últimos resultados atuais sobre esta biotécnica na espécie equina; conversar com a literatura atualizada 
sobre o tema refletindo sobre o que pode ser evoluído; concluir os pontos em que os protocolos hormonais utilizados podem ser melhorados, 
melhorias que podem ser implementadas sobre a técnica e quais benefícios trariam; no longo prazo, qual outra(s) biotecnologia(s) reprodutiva(s) 
pode(m) vir a substituir ou complementar a transferência de embrião. Para tanto, Será realizado levantamento bibliográfico sobre transferência de 
embriões visando obter o Estado da Arte deste tema. Para realização do levatamento bibliográfico serão estudados os primeiros artigos publicados 
sobre o tema até os mais recentes, utilizando as principais plataformas de pesquisas na área da Medicina Veterinária, tais como: Portal de Periódicos 
da CAPES, SciELO, PubMed, Research Gate, Google Scholar, dentre outro. Também será pesquisado em periódicos especializados, tais como: 
Reproduction, Fertility and Development; Reproduction in Domestic Animals; Equine Veterinary Journal; Journal of Equine Veterinary Science; Animal 
Reproduction; Reproduction; Animal Reproduction Science; Biology of Reproduction; Animal Reproduction. Serão utilizados termos indexadores 
específicos da área, tais como: mares, embryo transfer, recipient mares, donors mares, uterine flush, dentre outros. Os resultados obtidos na 
literatura serão analisados de forma descritiva e crítica.
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RESUMO
O plasma risco em plaquetas (PRP) é uma preparação feita com sangue autólogo, resultando em uma concentração plaquetária mais elevada que a 
quantidade basal em duas a quatro vezes, o que torna esse produto rico em fatores de crescimento e citocinas, que promovem estímulo regenerativo, 
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melhorando o processo de cicatrização, surtindo efeito clínico satisfatório, tanto em seres humanos como em animais. Na medicina veterinária, o uso 
do PRP é voltado principalmente para a ortopedia, com uso na reparação de falhas ósseas, como alternativa no tratamento de artrites e feridas 
cutâneas em cães e injúrias musculoesqueléticas em equinos. Cavalos atletas estão sujeitos a sofrerem lesões relacionadas ao seu sistema locomotor, 
como lacerações de pele na região distal, tendinites, desmites, osteoartrite e fraturas. A cicatrização de feridas nessa espécie, é um processo lento e 
difícil, o que pode ocasionar, em muitas situações, feridas crônicas e, consequentemente, custos elevados com tratamentos. Dessa forma, o uso do 
PRP pode ser considerado uma opção para a melhoria da cicatrização em equinos. O número de plaquetas existentes no PRP dependerá da técnica 
utilizada para sua obtenção, sendo necessária a utilização de um protocolo que seja eficiente na concentração das plaquetas. Existem diversas técnicas 
para obtenção deste hemoderivado, descritas na literatura, as quais variam em relação à quantidade de sangue necessária para o procedimento, uso 
de tubos ou bolsas para o armazenamento de sangue, equipamento utilizado para a centrifugação e protocolo de centrifugação, muitas vezes, 
tornando o método de difícil execução e oneroso. Diante do crescente interesse na aplicação do PRP na regeneração e reparação tecidual, tanto em 
humanos como em animais e da variedade de metodologias, esse estudo tem o intuito de testar a capacidade de concentração plaquetária de dois 
protocolos, em tubos de coleta, descritos por (Anitua et al., 1999) e Sonnleitner et al. (2000), que propõem a única e dupla centrifugação, 
respectivamente.
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RESUMO
O estudo da anatomia animal envolve aulas práticas expositivas que utilizam cadáveres como modelos anatômicos, sendo suas fixação e conservação 
necessárias para evitar sua deterioração natural e preservar ao máximo sua morfologia. A técnica mais utilizada é a fixação e conservação por 
embalsamento via arterial utilizando-se formaldeído a 10%, que além de penetrar rapidamente nos tecidos, fixando-os, apresenta alta capacidade 
antimicrobiana, auxiliando na redução dos riscos de transmissão de patógenos durante as aulas e estudos anatômicos. Contudo, o uso do formaldeído 
acarreta riscos relacionados à saúde de técnicos, docentes e discentes, tendo sua toxicidade amplamente reconhecida. Dessa forma, o objetivo deste 
estudo é comparar diferentes técnicas de conservação de encéfalo de mamíferos domésticos no sentido de contribuir para o estudo anatômico e de 
avaliar a potencial substituição do uso do formaldeído nos laboratórios de anatomia animal da universidade, tendo como parâmetros a preservação 
morfológica das peças anatômicas e a biossegurança. Para tanto, encéfalos de diferentes espécies de mamíferos domésticos (cães, gatos, equinos, 
ruminantes e suínos), depois de fixados em formaldeído, serão removidos da caixa craniana e transferidos para as soluções conservadoras 
(formaldeído 10%, álcool em gel 70% e solução de glicerinação), nas quais serão mantidos. Após três meses o material será observado e avaliado 
quanto a preservação de seus caracteres morfológicos e a sua deterioração, por meio da observação da consistência e coloração e da medição da 
massa, comprimento e largura. Por fim, será realizada a comparação entre as técnicas de conservação aplicadas com intuito de identificar uma 
potencial técnica substitutiva ao uso do formaldeído a 10% que contribua para o aprendizado prático, melhorando as habilidades de compreensão e 
aplicação da anatomia animal pelos alunos, e que tenha uma menor toxidade e, portanto, menor potencial de risco à saúde dos envolvidos. Dentro 
desse contexto, comparar diferentes técnicas de conservação de peças anatômicas pode, além de contribuir para o estudo anatômico dos discentes 
envolvidos, avaliar a potencial substituição do uso do formaldeído nos laboratórios de anatomia animal da universidade.
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RESUMO
A confecção de peças anatômicas por acadêmicos é de suma importância para o aprendizado discente de cursos da área de saúde, além de contribuir 
para o enriquecimento do acervo do laboratório de Anatomia da instituição. O estudante Medicina Veterinária, ao realizar as atividades de dissecação 
e preparo de peças, compreende a importância das estruturas, sua forma e disposição, além de sua relação com as demais. Essas 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. O bovino apresenta rins multipiramidais cuja anatomia intrarrenal já foi descrita, comparáveis 
com os do suíno e do humano. O laboratório de Anatomia Veterinária do Campus da Estácio de Nova Iguaçu não possui peças de resina de rins 
bovinos, e essas são reconhecidamente interessantes para a visualização das estruturas ocas, como vasos e sistema coletor renais. O objetivo desse 
trabalho é confeccionar os moldes de resina de poliéster para a visualização e descrição das artérias e veias intrarrenais e o sistema coletor, mantendo 
tais peças no laboratório para estudo. Serão utilizados 30 rins de bovinos obtidos em abatedouros, de ambos os sexos. Para a preparação dos moldes 
de resina, a artéria e a veia renais, juntamente com o ureter serão acessados com cânula de calibre compatível. 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 10-15 ml) será injetada 
manualmente pelo ureter para preencher o sistema coletor e uma resina com pigmento vermelho (para as artérias) ou azul escuro (para as veias) será 
injetada manualmente na artéria renal ou veia renal para preenchimento de todo o sistema arterial ou venoso intrarrenal. 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 cálices 
serão observados e documentados, assim como o padrão de ramificação e tributação da artéria renal ou veia 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
A confecção de peças anatômicas por acadêmicos é de suma importância para o aprendizado discente de cursos da área de saúde, além de contribuir 
para o enriquecimento do acervo do laboratório de Anatomia da instituição. O estudante Medicina Veterinária, ao realizar as atividades de dissecação 
e preparo de peças, compreende a importância das estruturas, sua forma e disposição, além de sua relação com as demais. Essas 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. O suíno apresenta rins multipiramidais cuja anatomia intrarrenal já foi descrita, comparáveis 
com os do bovino e do humano. O laboratório de Anatomia Veterinária do Campus da Estácio do Maracanã não possui peças de resina de rins suínos, 
e essas são reconhecidamente interessantes para a visualização das estruturas ocas, como vasos e sistema coletor renais. O objetivo desse trabalho é 
confeccionar os moldes de resina de poliéster para a visualização e descrição das artérias e veias intrarrenais e o sistema coletor, mantendo tais peças 
no laboratório para estudo. Serão utilizados 30 rins de suínos obtidos em abatedouros, de ambos os sexos. Para a preparação dos moldes de resina, a 
artéria e a veia renais, juntamente com o ureter serão acessados com cânula de calibre compatível. 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 10-15 ml) será injetada manualmente pelo 
ureter para preencher o sistema coletor e uma resina com pigmento vermelho (para as artérias) ou azul escuro (para as veias) será injetada 
manualmente na artéria renal ou veia renal para preenchimento de todo o sistema arterial ou venoso intrarrenal. 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 cálices serão observados e 
documentados, assim como o padrão de ramificação e tributação da artéria renal ou veia 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
A esporotricose é uma zoonose fúngica negligenciada que se caracteriza como um importante problema de saúde pública em todo o estado do Rio de 
Janeiro devido ao aumento expressivo do número de casos aliado a uma rápida expansão geográfica nos últimos anos. Segundo dados da Secretaria 
do Estado da Saúde do Rio de Janeiro, em 2019, o município de Petrópolis esteve entre os dez municípios com maior número de casos humanos da 
doença. Petrópolis está localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo também conhecido como Cidade Imperial, e ocupa uma área de 
795.798 Km², contando com uma população estimada em 2021 de 307.144 pessoas. O município é constituído por cinco distritos: Petrópolis, 
Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse, nos quais há cerca de 30 clínicas médico-veterinárias. No entanto, não há dados sobre o número de casos 
da doença em felinos domésticos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é conhecer o perfil epidemiológico da esporotricose felina na cidade de 
Petrópolis/RJ, no sentido de colaborar para o conhecimento sobre a ocorrência da doença na cidade e sua potencial subnotificação, com intenção de 
contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e controle mais adequadas à realidade local e, portanto, mais factíveis e 
eficazes. Para tanto, será realizado um levantamento sobre as clínicas médico-veterinárias presentes em cada distrito e, posteriormente, será aplicado 
um questionário ao médico veterinário responsável pelo estabelecimento com questões relacionadas ao número de felinos domésticos atendidos 
mensalmente na clínica, à quantidade de casos suspeitos e confirmados de esporotricose, ao método diagnóstico aplicado para confirmação de casos, 
às características individuais do felino positivo, ao possível abandono do tratamento, à potencial presença de tutores ou familiares infectados, e à 
notificação dos casos confirmados. Os dados coletados serão tabulados e serão calculadas as frequências absolutas e relativas para cada variável 
analisada a fim de desenhar um perfil epidemiológico da esporotricose felina na cidade e de estimar a potencial subnotificação de casos.
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RESUMO
O leite é um produto de origem animal obtido através da prática da ordenha, sem interrupções, em condições ótimas de higiene, coletados de vacas 
sadias e bem alimentadas. No Brasil, são raros os municípios que não desenvolvem a prática leiteira, não sendo diferente nos municípios do estado do 
Rio de Janeiro, mais especificamente na região da Baixada fluminense. O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, apresentando constante 
crescimento da produção leiteira. Mesmo possuindo destaque da alta produção e das ótimas projeções de crescimento, o país ainda possui produção 
e consumo de leite com qualidade contestável, não se enquadrando nos padrões internacionais de qualidade. A composição e qualidade do leite 
podem ser influenciadas por diferentes fatores, tais como a nutrição, manejo, idade e principalmente a genética do animal. Dentro de cada raça a 
composição do leite pode variar conforme os resultados do melhoramento genético, qualidade e quantidade da dieta ofertada aos animais durante o 
período da lactação. Um grande limitante da melhoria da qualidade e aumento da produção de leite no Brasil é a produtividade baixa de raças 
zebuínas usadas nos sistemas de produção, com pouca seleção dentro das diferentes raças. Baseado neste contexto, o objetivo do presente trabalho 
será analisar o efeito da genética sobre a qualidade do leite produzido por vacas zebuínas criadas na baixada fluminense, Rio de Janeiro. Para o 
experimento, serão adquiridos dois litros de leite produzidos por vacas zebuínas da raça Guzerá e raça Gir, criadas em ambiente equalizado. Após 
aquisição, as amostras de leite serão encaminhadas para o laboratório da Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu – RJ, para identificação e 
realização das análises de qualidade. O delineamento experimental utilizado será o inteiramente casualizado (DIC), com 2 tratamentos (as diferentes 
genéticas animais, raça Guzerá e raça Gir), onde as variáveis analisadas serão: teor de proteína, gordura, lactose, sólidos totais e extrato seco 
desengordurado por infravermelho, de acordo com a norma internacional IDF 141C. Para realização da análise estatística dos dados de qualidade do 
leite, as médias serão submetidas à análise de variância com o auxílio do programa Biostat e no caso de efeito significativo, as médias serão 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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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 
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consumidor por ser um alimento com baixo custo, sendo então de fácil aquisição para todos. São vários os fatores que influenciam a qualidade interna 
e externa dos ovos, dentre eles podemos citar a genética. Na avicultura alternativa de produção de ovos, como é o caso da criação caipira das aves, a 
legislação brasileira permite o uso de diferentes raças, além das linhagens comerciais desenvolvidas para esta finalidade. Raças semipesadas e 
linhagens caipiras possuem diferentes índices zootécnicos e, portanto, resultados diferentes na produção e qualidade de seus ovos. Baseado neste 
contexto, o objetivo do presente trabalho será analisar o efeito da genética sobre a qualidade interna e externa de ovos produzidos por aves caipiras 
criadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O experimento será realizado no laboratório da Universidade Estácio de Sá – Campus Vargem Pequena – RJ. 
Para a pesquisa, 30 ovos de uma granja caipira da Zona Oeste do RJ, que vende 3 tipos de ovos diferentes, devido às diferenças nas raças, possuindo 
raça Rhode Island Red, Linhagem Embrapa 051 e Linhagem Lohamann, serão adquiridos, totalizando 90 ovos. Após aquisição dos ovos, os mesmos 
serão levados para o laboratório de alimentos da Universidade Estácio de Sá, Campus Vargem Pequena – RJ, para análise de qualidade. O 
delineamento experimental será inteiramente casualizado (DIC), composto por 3 tratamentos, representados pelas 3 genéticas diferentes das aves de 
postura. As variáveis analisadas serão: peso do ovo (g), unidade Haugh, índice de gema e espessura da casca (mm). Para as análises de qualidade, os 
ovos serão identificados e 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 auxílio do programa 
Biostat e no caso de efeito significativo, as médias serão comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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RESUMO
O jejum é uma realidade para produtores de peixes. Seja o jejum intencional, que visa o ganho compensatório, ou o jejum não intencional, ocasionado 
por alguma falha no manejo. Com o objetivo principal de entender o efeito conjunto do retardo da primeira alimentação e da temperatura no 
desenvolvimento de larvas e juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e kinguio (Carassius auratus) e a viabilidade dessa prática, será testado o 
efeito de diferentes períodos de jejum inicial (0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias de jejum inicial) no desenvolvimento de larvas e sua influência nos juvenis do 
kinguio e da tilápia. Sendo que para a tilápia do Nilo a temperatura será de 28°C e para o kinguio, três temperaturas serão testadas (18, 22 e 26 °C). 
Para o teste com O. niloticus, duas fases serão estabelecidas, a primeira com duração de 30 dias, onde os animais ficarão alojados em unidades 
experimentas individuais (potes de 500mL). A segunda fase, se inicia logo após o término da primeira fase e, tem duração de 60 dias. Nessa segunda 
fase, os peixes serão alojados em aquários com densidade de 10 peixes/aquário, respeitando os tratamentos previstos para a primeira fase. Para C. 
auratus, nas temperaturas de 22 e 26 °C serão testadas apenas a primeira fase (duração de 30 dias). Para a temperatura de 18 °C será testada duas 
fases, seguindo a mesma metodologia prevista para o teste com O. niloticus mas nesse caso, para a segunda fase, a duração será de 30 dias. Serão 
utilizadas 525 larvas de O. niloticus e 525 larvas de C. auratus. A alimentação na primeira fase será baseada em fornecimento de náuplios de artêmia 
(Artemia salina) contabilizados para cada indivíduo; na segunda fase, a alimentação será constituída de náuplios de artemia e ração. Na primeira fase, 
as biometrias ocorrerão de três em três dias, enquanto na segunda fase, as biometrias ocorrerão de sete em sete dias. As respostas observadas serão 
a curva de crescimento, o ganho de peso diário, a sobrevivência, o ponto-de-não-retorno, a condição hepática e a largura e comprimento de 
vilosidades intestinais. Espera-se que com essas informações, possamos elucidar a plasticidade fenotípica de larvas e juvenis dessas e espécies. Essas 
informações são fundamentais tanto para produtores do segmento quanto para o entendimento dos efeitos das mudanças climáticas sobre as 
espécies de peixes.
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RESUMO
As atividades práticas realizadas em uma universidade são de grande importância para a formação do médico veterinário e por isso faz-se necessária a 
existência de infraestrutura no campus que garanta o treinamento desses futuros profissionais nas mais diferentes áreas de atuação, inclusive a 
nutrição animal. A nutrição é a ciência que estuda a composição química dos alimentos e a forma como estes podem atender às necessidades dos 
animais por nutrientes. A Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu, iniciou no ano de 2022 a realização de atividades acadêmicas no novo 
Hospital Escola de Medicina Veterinária onde já estão sendo realizadas algumas aulas práticas. Para viabilizar essas atividades a Universidade irá 
adquirir animais (bovinos, equinos, caprinos, ovinos e cães) que ficarão alojados no hospital de forma definitiva e por isso precisarão de cuidados que 
garantam sua manutenção, saúde e longevidade. O manejo alimentar deverá permitir ao animal o acesso aos nutrientes necessários para estes 
objetivos. Para que o planejamento alimentar seja eficiente, devemos ter conhecimentos sobre as exigências de cada categoria animal, qualidade dos 
alimentos, além de equilibrar corretamente a alimentação. A alimentação é a parte mais onerosa na manutenção de um animal e isso acaba 
influenciando negativamente a escolha por alimentos mais baratos em detrimento da qualidade nutricional ou o contrário também pode ocorrer, 
onde a escolha incorreta dos alimentos pode aumentar os custos de manutenção dos animais de forma desnecessária, por isso o papel do 
nutricionista é essencial não só à saúde dos animais, mas também à saúde financeira de uma instituição de ensino. Para elaboração do plano de 
manejo alimentar serão feitas visitas ao Hospital Escola onde serão realizadas avaliações do peso, idade, raça, necessidades nutricionais especiais e 
condição corporal dos animais por avaliação visual e tátil da gordura e musculatura, de forma individual. O presente trabalho tem como objetivo 
elaborar um plano de manejo alimentar que estabeleça os diferentes alimentos recomendados às diferentes espécies de acordo com às necessidades 
dos animais; a quantidade de alimento a ser fornecida por dia; a frequência alimentar e apresentar um levantamento de custos de forma a garantir a 
viabilidade econômica do Hospital Escola. Este projeto visa contribuir não só com o planejamento alimentar adequado aos animais, mas também 
através do envolvimento dos alunos com a ciência, a nutrição e o posterior treinamento dos funcionários para fornecimento e armazenamento dos 
alimentos.
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RESUMO
O Brasil ocupa o terceiro lugar mundial em diversidade de aves (MMA, 2020). Sendo que, a criação de aves silvestres e exóticas no brasil do tipo 
amadora é a mais expressiva, mas as criações para finalidade conservacionista ou para produção comercial, vem crescendo consideravelmente nos 
últimos anos (IBAMA, 2019). Dada a importância mundial da biodiversidade do Brasil e o crescente interesse pela criação de aves como animais de 
companhia, torna-se evidente a relevância de mais estudos sobre as patologias que as acometem. A megabacteriose, uma infecção fúngica cujo 
agente etiológico é denominado Macrorhabdus ornithogaster é uma doença de grande relevância para a clínica de animais silvestres e exóticos devido 
à grande disseminação e ocorrência em animais tidos como pet e diante suas altas taxas de morbidade e letalidade, sendo muitas vezes 
subdiagnosticada (MOREIRA, 2019). Atualmente, o diagnóstico preditivo e/ou definitivo de megabacteriose é obtido através de exame direto 
(individual ou em massa), cultura microbiológica, exame necroscópico e histopatologia (MARTINS et al., 2006). Deste modo, o presente estudo tem 
como objetivo diagnosticar Macrorhabdus ornithogaster em Psitacídeos (papagaios, periquitos e calopsitas), Passeriformes (canário e trinca-ferro) e 
Galináceos (galinha e peru) de criatórios localizados no Município de Petrópolis/RJ, avaliando a possível correlação entre lotação de plantel, tipo de 
manejo e diagnóstico ocorrência de Macrorhabdus ornithogaster. Pretende-se ainda, com este estudo, identificar a prevalência de Macrorhabdus 
ornithogaster no município de Petrópolis/RJ e promover um a sensibilização do público alvo divulgando dados sobre a Megabacteriose em eventos de 
extensão promovidos pela instituição. Para tanto, será realizado cadastro dos animais e de seus respectivos estabelecimentos, com posterior coleta de 
amostras de fecais swab cloacal ou do plástico estéril alocado nas gaiolas de animais que vivam em gaiolas individuais. Serão realizadas 3 coletas 
consecutivas a intervalos semanais, para minimizar o efeito da periodicidade de eliminação de Macrorhabdus ornithogaster nas fezes. Os esfregaços 
serão realizados imediatamente após a coleta, seguidos de fixação em fogo e coloração com Gram.
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Título: LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM NOVA IGUAÇU – RJ

Docente orientador: Hian Carlos Ferreira De Sousa

RESUMO
As espécies exóticas trazem sérias ameaças à diversidade biológica e aos ecossistemas naturais, além de riscos à saúde humana, à sanidade animal, à 
produção agrícola e à economia. As Unidades de Conservação são definidas como espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com 
características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Toda 
Unidade de Conservação apresenta o plano de manejo, que é um importante documento, ao qual é possível o diagnóstico físico, biológico e social e o 
plano de manejo deve ser elaborado em até cinco anos após a criação da Unidade de Conservação. O município de Nova Iguaçu localiza-se na Baixada 
Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É o maior município da Baixada Fluminense, o segundo maior em área da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e o quarto mais populoso do estado do Rio de Janeiro. O presente trabalho tem como objetivo identificar quais 
Unidades de Conservação em Nova Iguaçu – RJ apresentam plano de manejo, listando todas as espécies exóticas e quais espécies exóticas são mais 
recorrentes. Para isso, será realizada uma análise documental a partir da consulta dos planos de manejo – quando existentes – das 11 Unidades de 
Conservação presentes em Nova Iguaçu – RJ, são elas: Reserva Biológica do Tinguá; Parque Municipal de Nova Iguaçu; Área de Proteção Ambiental de 
Gericinó-Mendanha; Área de Proteção Ambiental Jaceruba; Área de Proteção Ambiental Morro Agudo; Área de Proteção Ambiental Rio D’Ouro; Área 
de Proteção Ambiental Tinguá; Área de Proteção Ambiental Retiro; Área de Proteção Ambiental Tinguazinho; Área de Proteção Ambiental Guanduaçu; 
Área de Proteção Ambiental Alto Iguaçu. Os dados serão sistematizados em uma tabela, onde serão listadas todas as espécies exóticas e qual(ais) 
Unidade(s) de Conservação a(s) espécie(s) se encontram. Além disso, será possível identificar qual(ais) Unidade(s) de Conservação não apresentam 
plano de manejo. Para as espécies exóticas mais recorrentes, será investigado através de dados disponível na literatura, a origem geográfica e biologia 
das espécies.
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RESUMO
O recebimento de gambás (Didelphis spp.) pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Universidade Estácio de Sá, campus Vargem 
Pequena/RJ é bastante frequente, com uma enorme casuística de animais que chegam em severo estado de desnutrição, desidratação e ferimentos 
extensos pelo corpo, como sendo fruto de agressões por parte da população por desconhecimento do comportamento na Natureza desses animais. 
Alguns dos animais recebidos precisam de cuidados especiais e apresentam, sem dúvida, alterações clínicas e laboratoriais bastante relevantes. Com o 
propósito de confrontar a casuística dos quadros clínicos observados, com os resultados de exames laboratoriais de hemogasometria nos gambás 
encaminhados ao CRAS, serão realizados a partir de sangue total heparinizado a hemogasometria em hemogasômetro GEM Premier 3500 da 
Biosystems ®. O equipamento fornece resultados de pH do sangue, pCO2, pO2, ânion gap, excesso de bases, eletrólitos (sódio, potássio e cloreto), 
hematócrito e hemoglobina. Acredita-se que, com os resultados da hemogasometria, o clínico possa ter uma visão mais completa da gravidade do 
caso clínico e possa ter uma tomada de decisão mais assertiva, contribuindo para o sucesso do tratamento preconizado e consequentemente para a 
recuperação do animal. Será possível também estabelecer alguns valores de referência para os parâmetros analisados, e comparar os resultados 
eletrolíticos e hematológicos fornecidos pelo equipamento com os resultados provenientes de técnicas mais antigas, como a fotometria de chama 
para os eletrólitos e, a microcentrífuga, para o hematócrito. Para a realização dos exames serão colhidos de 0,5 a 1,0 ml de sangue total em heparina 
de lítio por venopunção caudal e o material será encaminhado imediatamente ao processamento no equipamento que se encontra no CRAS. Após a 
análise no hemogasômetro, o sangue será conduzido ao Laboratório de Análises Clínicas no próprio campus de Vargem Pequena para se determinar o 
microhematócrito através da técnica de centrifugação, e após a análise, o sangue total será centrifugado a 1500 rpm por 5 minutos, para aa separação 
do plasma, que será acondicionado em temperatura de congelamento para as dosagens posteriores dos eletrólitos sódio e potássio em fotometria de 
chama. Os resultados serão devidamente registrados, tabulados e encaminhados ao tratamento estatístico posteriormente para se determinar os 
objetivos da pesquisa.
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RESUMO
Justificativa: Muitos artrópodes são considerados ectoparasitos de animais domésticos (caninos, felinos, bovinos, caprinos, ovinos e equínos) e de 
seres humanos, podendo expô-los a risco de infecções por diversos microrganismos, assim como para os humanos que mantêm contato direto com 
estes animais. Em muitos casos é possível observar a transmissão de doenças infecciosas e parasitárias pela hematofagia. Em outros casos, a saliva de 
alguns artrópodes como pertencentes aos gêneros Ctenocephalides e Rhipicephalus podem causar dermatites alérgicas, devido a ação irritativa da 
saliva, causando prurido, desconforto nos animais, alterações dermatológicas secundárias decorrentes das picadas dos parasitos. O objetivo geral 
deste estudo é identificar e quantificar a ocorrência de ectoparasitos nos animais domésticos que serão atendidos no hospital escola da Universidade 
Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu e no centro de Controle de Zoonoses em Niterói, ambas localidades no estado do Rio de Janeiro. Os objetivos 
específicos são (i) perceber o grau de conhecimento dos responsáveis dos animais sobre a infestação por ectoparasitos; (ii) compreender o 
entendimento sobre zoonoses transmitidas por artrópodes; (iii) identificar gêneros de artrópodes mais prevalentes nos animais atendidos em Nova 
Iguaçu e em Niterói; (iv) Comparar quantitativa e qualitativamente a presença de ectoparasitas em duas regiões diferentes. Metodologia: Após aceite 
da atividade por parte do responsável pelo animal (assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE) tanto para a Coleta de 
artrópodes nos animais no momento da inspeção no exame físico durante o atendimento no Hospital Escola e para a Aplicação de questionários 
quanto para a avaliação sobre a percepção e conhecimento sobre a importância do ectoparasitismo e transmissão de zoonoses. Os espécimes 
coletados serão classificados a partir da identificação de características morfológicas com utilização de chave dicotômica e lupas estereoscópicas no 
laboratório do Hospital Escola e laboratório de microscopia da faculdade de Medicina Veterinária, campus Estácio de Sá Niterói I.
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RESUMO
O vírus da FIV é transmitido através de contato direto de um animal sadio com outro infectado. Na maior parte dos casos, o contágio acontece através 
de mordidas ou arranhões. Quando infectado, o animal apresenta imunossupressão, estando assim vulnerável a diversas outras doenças. No caso do 
vírus da FeLV o contágio ocorre pelo contato do animal sadio com secreções de um animal contaminado. Como por exemplo secreções nasais, leite, 
lambeduras e uso de recipientes para alimentação compartilhados. A contaminação pelo FeLV causa doenças degenerativas e o aparecimento de 
linfomas. A FeLV ocorre globalmente e sua incidência depende da densidade populacional de gatos no país. Países da Europa e América do Norte que 
fazem mais testes nos gatos, mantêm os animais dentro de casa, tem apenas um gato e vacinam seus animais, possuem uma prevalência muito menor 
que países como a Tailândia (SUKHUMAVASI et al., 2012) e regiões sul e sudeste do Brasil(DE GÓIS, 2020; COELHO, 2011), onde os gatos ainda têm 
muito acesso a rua e as casas com mais de um gato são comuns (com gatos dividindo bebedouros, comedouros, camas, etc.). O vírus da leucemia 
felina pode ser encontrado na saliva, secreção nasal, fezes e leite dos felinos. Os maiores riscos para a infecção são animais jovens, uma higiene ruim e 
grande população de gatos. Gatos adultos, machos e inteiros são os mais infectados pelo vírus da FIV, já que a forma mais comum de transmissão é 
através da inoculação de saliva que acontece com mordidas. Gatos não castrados ou gatos que vivem em grupos muito grandes, podem ter 
comportamentos agressivos e com isso se contaminarem. A FeLV possui manifestações clínicas diferentes de acordo com o subtipo viral: Subtipo A - 
Imunossupressão; Subtipo B - Neoplasias; Subtipo C - Anemia não regenerativa. No geral, temos sintomas inespecíficos como febre, desidratação, 
perda de peso, prostração, abcessos, linfadenopatias. Felinos contaminados possuem maior predisposição para PIF(peritonite infecciosa felina), 
Micoplasma, Demodex, Herpesvírus e infecções fúngicas. Os sintomas mais comuns na FIV são doenças do trato respiratório e trato gastrointestinal e 
gengivites. Os sinais inespecíficos são perda de peso, letargia, mal estar e pirexia. Já os sinais neurológicos são pouco observados, mas quando 
acontecem são anormalidades psicomotoras, agressão, anisocoria e convulsões. Estas duas doenças têm maior prevalência em populações de felinos 
com acesso à rua, neste contexto, o município de Petrópolis se destaca por ter grande número de animais errantes ou comunitários. Por este motivo, 
é frequente observar abandono de animais e casos de outras doenças infecciosas, como a esporotricose. Dentre os testes de diagnóstico para essas 
duas afecções, destaca-se o teste rápido imunocromatográfico, que possui facilidade na execução, preço acessível e permite um diagnóstico rápido 
dos felinos. Conhecer a distribuição e a quantidade de animais acometidos permite identificar o panorama, traçar medidas de controle mais 
direcionadas e propor medidas de prevenção, especialmente voltadas aos proprietários.

E-mail: rosana.martorelli@gmail.com

Aluno: Laís Cardoso Do Amaral Souza Curso do aluno: MEDICINA VETERINÁRIA Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mônica Carvalho Gall Gagliardi Senra Curso do aluno: MEDICINA VETERINÁRIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título: PESQUISA DE AGENTES PARASITÁRIOS EM AMOSTRAS HEMATOLÓGICAS E AMOSTRAS FECAIS DE GAMBÁS (DIDELPHIS AURITA).

Docente orientador: Monally Conceição Costa De Aquino

RESUMO
Mamíferos silvestres da espécie Didelphis aurita são frequentes em regiões de Mata Atlântica. Esses animais possuem hábitos alimentares 
oportunistas, onívoros e insetívoros, apresentando alto grau de sinantropia e excelente adaptação a diferentes ambientes. Gambás podem ser 
hospedeiros e reservatórios de vários agentes patológicos, desempenhando um papel importante na manutenção desses parasitos, fornecendo um elo 
entre os ciclos selvagem e doméstico de enfermidades parasitárias. O município do Rio de Janeiro conta com o funcionamento da Clínica de 
Recuperação de Animais Selvagens (CRAS), no campus da Universidade Estácio de Sá (UNESA), localizado no bairro de Vargem Pequena. A clínica 
possui veterinários especializados e capacitados em fauna silvestre, atuando em parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), 
Corpo de Bombeiros e Patrulha Ambiental, tornando-se um centro de referência no atendimento especializado de animais silvestres resgatados no 
Estado do Rio de Janeiro. Dentre as espécies de mamíferos atendidas pelo CRAS, destacam-se os marsupiais do gênero D. aurita, que constituem a 
espécie predominante em atendimentos ambulatoriais e internação. Dessa forma, é de alta relevância que sejam realizados exames laboratoriais 
como o hemograma, pesquisa de hemoparasitos e exame parasitológico de fezes, visando a detecção de possíveis agentes parasitários nesses animais, 
visto que os didelfídeos devem ser alvo de vigilância epidemiológica, porque podem servir como marcadores para a presença de ciclo de transmissão 
de tripanossomíase. Dessa forma, o objetivo desse trabalho será investigar a ocorrência de hemoparasitos, tais como Trypanosoma sp., Mycoplasma 
sp. e Babesia sp., por meio de exames parasitológicos diretos (esfregaços sanguíneos) e moleculares (nested - PCR) e também, realizar exames 
coproparasitológicos a fim de identificar ovos, cistos e oocistos de parasitos gastrintestinais em gambás resgatados pelo CRAS, com o intuito de 
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estimar a importância desses animais como reservatórios de agentes parasitários na região estudada.
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RESUMO
A dermatofitose configura uma das afecções de pele de maior casuística na clínica médica veterinária. Os fungos dermatófitos são queratinofílicos e 
geram lesões com queda de pelos e descamações em que alguns casos podem gerar desconforto em decorrência de pruridos. Além dos agravos 
gerados pela lesão direta e a possibilidade de infecções secundárias, dermatofitoses são doenças zoonóticas configurando um importante risco para 
humanos que convivem com animais. As dermatofitoses estão pontuadas entre as principais doenças transmitidas do animal para o ser humano, e é o 
terceiro distúrbio tegumentar mais comum em crianças menores de 12 anos de idade e o segundo da população adulta. Com isso, o presente projeto 
visa determinar possíveis animais carreadores de dermatófitos entre animais de companhia (cães e gatos) que podem configurar importantes fontes 
infecciosas e mantenedores do agente fúngico no ambiente. Serão selecionados aproximadamente 50 animais entre cães e gatos assintomáticos que 
convivem com animais sintomáticos que foram confirmados com dermatofitose em clínicas veterinárias e/ou abrigos colaboradores do projeto. Serão 
coletados pelos e escamas de pele por meio da técnica de “escova de dentes”, onde a escovação dos pelos será realizada a favor e contra o sentido de 
sua inserção, em todo corpo do animal (face, região pré-auricular, dorso, cauda, abdome e membros), utilizando escova dental estéril. As amostras 
serão semeadas em placas de petri contendo o ágar Sabouraud seletivo que contém os agentes de seletividade clorafenicol e ciclohexamida. Após a 
semeadura, as placas identificadas serão mantidas em temperatura ambiente (25-30o C), onde será avaliado o crescimento fúngico durante três 
semanas. Após crescimento de colônias características, serão preparadas lâminas coradas pelo Lactofenol Azul de algodão, para observação das 
estruturas microscópicas. Com isso, espera-se compreender o papel de animais portadores assintomáticos de dermatófitos que funcionem como fonte 
de infecção para outros animais susceptíveis e humanos.
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RESUMO
O vírus da imunodeficiência felina (FIV) é um retrovírus (semelhante ao vírus do HIV humano) do gênero Lentivírus, endêmico nas populações de gatos 
domésticos do mundo todo. As principais vias de transmissão deste vírus são as mordeduras em animais filhotes e adultos, em lutas ou durante o 
acasalamento, em animais com acesso à rua ou animais errantes. O vírus da leucemia felina (FeLV) é um retrovírus com distribuição mundial, 
constituído de RNA de fita simples, que se assemelha ao vírus da leucemia humana. A transmissão pode ser vertical ou horizontal, já que gatos 
persistentemente virêmicos podem excretar o vírus na saliva, fezes, leite, sangue e urina. Ambos os vírus são protegidos por vacina comercial, existe 
hoje no mercado a V5, mas antes de sua aplicação o animal deve passar por um exame sorológico e nem sempre o tutor do felino opta pela realização 
do exame, utilizando outras vacinas comerciais que não cobrem imunologicamente esses vírus. O presente estudo tem como objetivo determinar a 
prevalência das infecções de FIV e Felv em Felinos atendidos nas clínicas veterinárias do município de Campos dos Goytacazes/RJ. Determinar em que 
fase das doenças o felino se encontra no momento do diagnóstico positivo, analisar históricos e exames clínicos dos pacientes testado contra as 
doenças supracitadas, tentando elaborar um melhor protocolo de tratamento. Serão pesquisados 300 animais testados para FIV e Felv nas clínicas 
veterinárias do município de Campos dos Goytacazes/RJ. Podendo ser utilizados duas técnicas disponíveis no mercado, testes rápidos (TRs) e a PCR em 
tempo Real (qPCR), o teste será de escolha de cada Clínica Veterinária. Espera-se determinar a prevalência das duas enfermidades causadas por 
retrovírus na região estudada e assim conseguir estabelecer um parâmetro de contaminação dos felinos do município. Descrevendo o perfil dos felinos 
portadores dessas retroviroses, favorecendo o diagnóstico precoce e medidas profiláticas que minimizam a disseminação dessas doenças, permitindo 
assim, melhor qualidade e mais tempo de vida para os pacientes felinos.
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RESUMO
Planta tóxica enquadra-se na relação de vegetais os quais são capazes de causar danos à vitalidade e saúde de humanos e animais domésticos. Devido 
as suas cores, texturas e formas exuberantes, muitas dessas plantas assumem um papel ornamental para humanos. Suas toxinas são produtos 
secundários parecendo estar envolvidas como adjuvantes no mecanismo de sobrevivência da planta. No Brasil há uma diversidade de espécimes 
utilizadas de forma ornamental devida a sua exuberância e beleza, sendo as mais conhecidas os gêneros Dieffenbachia spp. (Comigo-ninguém-pode) e 
as epécies Monstera deliciosa (Costela-de-Adão), Philodendron (Filodendro), Nerium oleander (Espirradeira), Kalanchoe spp. (Folha da fortuna), 
Brugmansia suaveolens (Cartucheira), Lilium spp., Hemerocallis spp. (Lírio), Cycas revoluta (Palma-de-Ramos), Pteridium aquilinum (Samambaia) e 
Rhododendron spp. (Azaléia). Daí faz-se necessário o conhecimento dessas espécies vegetais por parte dos tutores de animais domésticos tornando-se 
fundamental para a prevenção do desenvolvimento de quadro toxicológico, especialmente nos casos de ingestão acidental. Este projeto tem como 
objetivo a montagem de unidade de observação com espécimes de plantas ornamentais potencialmente tóxicas no Campus da UNESA – Petrópolis, 
baseada em um banco de dados desenvolvido após a heurística pelos descritores: Plantas; Animais domésticos; Intoxicação; Ingestão, e Domicílio. 
Dessa forma será possível a sensibilização da população uma vez que poderão reconhece-las fisicamente, além de obter informações através de 
QRcode, afixada de cada planta, vinculado à página de rede social na qual serão hospedadas todas as informações pertinentes à toxicidez, modo de 
ação e medidas de atenção em primeiros socorros em caso de ingestão. Visto a grande utilização de plantas intra e peri domiciliar com potencial 
tóxico se faz necessário o reconhecimento da mesma, assim como a conscientização dos tutores de animais possibilitando a prevenção de acidentes 
assim como possibilitando tratamento mais objetivo pelos médicos veterinários.
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Título: ANÁLISE DE DIETAS RICAS EM TRIPTOFANO E SUA RELAÇÃO COM O SONO E ENXAQUECA: UMA REVISÃO SISTEMATIZADA.
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RESUMO
A relação da ingestão de alimentos está diretamente relacionada com a qualidade de vida do indivíduo . Uma dieta proveniente de alimentos fontes 
de triptofano auxiliam no bem-estar e hábitos saudáveis de sono. A ingestão adequada de energia e uma dieta de alta qualidade, incluindo vitaminas, 
minerais e triptofano, podem resultar em sono de alta qualidade e ajudar a prevenir problemas de sono. Deste modo o trabalho tem como objetivo de 
realizar uma revisão integrada e sistemática para verificar, analisar e reunir informações sobre dietas ricas em triptofano e seu benefício para o 
indivíduo. No qual, será analisado a literatura em bancos de dados em cada fase da vida e suas consequências de ingestão de forma adequada, ou seja, 
em quantidade suficientes para proporcionar uma melhor qualidade de vida. O estudo será divido em fases para melhor buscar evidenciadas na 
literatura: sendo a primeira fase a pesquisa de artigos com a palavras chaves ( triptofano, sono e hábitos alimentares), após este processo e agrupar os 
estudos por semelhança de descritores, será realizado a segunda fase de pesquisa de artigos com as palavras chaves ( fase da vida, triptofano). Assim 
será realizado um comparativo entre a fase da vida, qualidade do sono e o percentual de triptofano consumo de acordo com as referencias 
encontradas. Afim de responder os obejtivos do estudo que estar pautado em verificar e elencar de forma que possa ser aplicado na prática e em 
consultas coditianas uma base de dados para auxiliar a prescrição e orientação nutricional nas diferentes fases da vida. Caracterizando assim a 
ingestão deste aminoácido e sua relação com os hábitos de sono e enxaqueca, para minimizar os efeitos de uma ingestão inadequada. Devido ao 
triptofano participa de importantes mecanismos fisiológicos relacionados ao sono, fadiga, percepção de saciedade e controle da fome. Portanto, o 
triptofano tem fundamental importância na manutenção da saúde e qualidade de vida. O que irá favorecer na prática clínica um estudo que possa 
reunir as informações direcionadas a ingestão, fases da vida e qualidade de sono.
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RESUMO
A carne moída bovina é um alimento fonte de proteína que tem se destacado entre os produtos cárneos por se caracterizar como preparação popular 
e acessível, além de possuir uma variada prática de consumo (ALMEIDA, MONTEIRO e BEZERRA, 2015). Essa matéria-prima é obtida após o processo 
de conversão do músculo da carne, podendo ser comercializada inteira, fracionada ou servirem de produtos derivados (LIMA, 2010). De acordo com a 
Instrução Normativa Nº 83, de 21 de novembro de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ela é definida como produto 
cárneo obtido a partir da moedura de massas musculares de carcaças bovinas, consecutivo de resfriamento ou congelamento (OLIVEIRA et al., 2015). 
Em virtude do alto valor de atividade de água e pH próximo da neutralidade (5,8 a 6,2) encontrado na carne, torna-se um meio propício e favorável 
para a proliferação de microrganismos (COSTA, 2014). Além de deficiências higiênicas durante o abate e manipulação, pode-se também relacionar a 
presença de microrganismos ao tempo e a temperatura em que o produto fica estocado e exposto à venda (LOPES et al., 2017). São vários os 
parâmetros utilizados para avaliar a qualidade dos alimentos, como visuais e gustativos, mas destacam-se os que definem as características 
microbiológicas do produto ou matéria-prima (SILVA e LAGO, 2017). É um alimento que se caracteriza como preparação popular e acessível, 
principalmente por ter uma variada prática de consumo, além de ser fonte de aminoácidos e outros nutrientes essenciais para o bom funcionamento 
do organismo. Entretanto, tal alimento consequentemente torna-se um meio favorável para a proliferação de microrganismos, em virtude de seu alto 
valor de atividade de água e pH próximo da neutralidade. Essa contaminação pode acontecer em toda a cadeia de processamento, desde o momento 
de abate do animal à venda em estabelecimentos comerciais. Nosso trabalho tem como objetivo analisar a qualidade microbiológica da carne bovina 
moída in natura, comercializadas em estabelecimentos de Campos dos Goytacazes – RJ e fazer uma análise microbiológica comparativa da carne 
moída embalada à vácuo e moída em moedor industrial particular adequadamente higienizado. De acordo com a legislação RDC n° 12/2001 da Anvisa, 
a presença de microrganismos indica falha nos procedimentos higiênico-sanitários e evidencia a importância de implementar medidas que promovam 
melhoria nas boas práticas de higiene na manipulação, para assim, reduzir os índices de contaminação e ofertar um produto seguro para o consumidor 
todos os produtos analisados estão impróprios para o consumo.
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RESUMO
O Muay Thai é uma arte marcial, oriunda de táticas de guerra, e que está amplamente disseminando pelo mundo e inclusive no Brasil. Considerada um 
exercício intermitente com intensidade moderada a alta, elevando a produção de calor corporal. Para manutenção do equilíbrio térmico o corpo se 
utiliza principalmente do mecanismo transpiração seguida da evaporação do suor, mas como consequência existe a perda hídrica que pode levar a 
desidratação. A desidratação pode acarretar prejuízos fisiológicos que para o praticante de exercícios físicos pode resultar na queda do rendimento 
desportivo. Assim, a hidratação adequada durante sessões de exercício são fundamentais para manutenção da saúde e desempenho físico, 
justificando a importância de se investigar os efeitos de estímulos agudos na prática desportiva sobre o estado hídrico. Dessa maneira, o objetivo 
primário desse estudo é correlacionar o nível hidratação com a percepção subjetiva do esforço em praticantes do Muay Thai e o objetivo secundário é 
comparar a perda de peso que ocorre em treinos realizando a hidratação com água e treinos sem hidratação, comparar a taxa de sudorese em treinos 
com e sem hidratação e a sensação fisiológica de sede dos atletas correlacionada ao nível de hidratação. Trata-se de uma pesquisa quantitativa de 
corte transversal, experimental e explicativa. Será utilizada a escala de Borg CR10 para avaliar o quanto de esforço foi necessário para a realização dos 
treinos, a classificação do índice de hidratação através da porcentagem da perda de peso e o questionário subjetivo de sintomatologia de sede a fim 
de avaliar os sintomas subjetivos de desidratação. Os dados serão apresentados na forma de valores de média e desvio padrão através de estatística 
descritiva. A comparação entre as situações será feita através do teste t de student pareado e o coeficiente de Pearson será calculado para estimar o 
grau de correlação entre as variáveis, assumindo intervalo de confiança de 95% (p<0,05). Com esta pesquisa espera-se averiguar a influência da perda 
hídrica na percepção do esforço nos praticantes de Muay Thai, que irá permitir reflexões e debates sobre esse tema relevante para a saúde dos 
lutadores promovendo uma adequada reposição hídrica e melhor aproveitamento dos treinos.
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RESUMO
Introdução: A Organização Mundial de Saúde define que nas nações em desenvolvimento, são consideradas idosas as pessoas que possuem 60 anos 
de vida ou mais, enquanto que nos países desenvolvidos a população idosa é contabilizada a partir de 65 anos (WHO, 2002). No Brasil, as projeções do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2018 apontaram que o grupo de idosos com 65 anos ou mais representavam 9,83% da 
população brasileira. O envelhecimento é um processo biológico natural que leva à alteração e declínio de algumas funções fisiológicas no organismo 
humano (Beattie e Louie, 2001). Com o passar dos anos os adultos idosos irão desenvolver necessidades nutricionais especiais, porque o processo de 
senescência pode gerar demandas específicas devido ao comprometimento natural da absorção, uso e excreção de nutrientes (Kuczmarski e Weddle, 
2005) Justificativa: A relevância deste tema sustenta-se no fato do público idoso ser um público crescente dentro da população. Isto deve-se a 
realidade do aumento da expectativa de vida dos brasileiros, com isso essa população necessita de uma atenção maior da comunidade científica e das 
políticas públicas visto que é uma população com demanda tanto do ponto de vista nutricional, devido ao processo de senescência fisiológica, quanto 
do ponto de vista social, por ser um grupo em crescimento numérico Objetivo: Avaliar os rótulos e a adequação nutricional de produtos e suplementos 
alimentares comercializados nacionalmente. Metodologia:. O levantamento de produtos será realizado em plataformas de pesquisa online e também 
em lojas físicas. Serão pesquisados alimentos e suplementos destinados ao público idoso e dessa pesquisa serão excluídos aqueles destinados 
exclusivamente à doenças e/ou classificados como medicamentos. Em seguidas serão categorizados em “suplementos alimentares” e “produtos 
alimentícios para fins especiais”. Serão avaliados tipos de produtos oferecidos e as categorias nos quais eles se enquadram. Viabilidade econômica: 
Este trabalho torna-se viável economicamente, pois tratam-se de análises de baixo custo, onde os laboratórios da universidade já possuem grande 
maioria dos equipamentos. Além disso, as metodologias propostas demandam pouco tempo para execução, levando assim a uma rapidez e fluidez no 
processo analítico. Palavras-chave: legislação, rótulo, sênior, nutrientes.
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RESUMO
As unidades de alimentação e nutrição desempenham atividades com foco na preparação e fornecimento de refeições para a população, de forma 
saudável e dentro das normas de sanitização. Contudo, essas preparações passam por processos de manipulação do alimento, como a retirada da 
casca ou o cozimento, o que pode ocasionar em uma grande quantidade de resíduos orgânicos que são posteriormente descartados. O desperdício de 
alimentos pode ocorrer por questões culturais, políticas, por conta do manipulador ou até mesmo por conta da qualidade do produto que está sendo 
utilizado. Em outros casos, a falta de equipamentos necessários para manter o alimento fresco é o que mais gera o desperdício, impossibilitando o seu 
uso nas preparações. Para evitar esse desperdício é necessário um planejamento adequado, assim como um controle de qualidade para que o 
alimento seja bem armazenado e bem-produzido, de forma que não haja excesso de sobras e nenhum alimento fique impróprio para consumo. 
Segundo o Relatório Mundial Sobre a Fome de 2006, a produção diária de alimentos no mundo origina comida em quantidade suficiente para 
alimentar toda a população do planeta, no entanto, a fome ainda mata uma pessoa a cada 3,5 segundos no mundo. Como alternativa a este problema 
surge o aproveitamento integral dos alimentos, que consiste na utilização total do alimento, fazendo uso de partes que normalmente são destinadas 
ao lixo, como cascas, talos, folhas, sementes, entre outros. Muitas pessoas ainda desconhecem a prática do aproveitamento integral dos alimentos, 
assim como os seus benefícios. Além de contribuir com a diminuição do desperdício, utilizar as partes "menos nobres" dos alimentos também 
favorece os âmbitos econômico-social, pois gera um custo-benefício maior diante daquele produto que será consumido, culturais, nutricionais e 
proporciona a prática de consumo consciente na sociedade. Além disso, ainda é possível realizar preparações saborosas e funcionais com as partes 
comumente descartadas. O trabalho teve como objetivo analisar o desperdício de alimentos em Unidades de Alimentação e Nutrição do Rio de Janeiro 
e implantar o projeto de aproveitamento integral dos alimentos.
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RESUMO
Os alimentos produzidos anualmente em torno de um terço são desperdiçados, isso equivale a cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. No 
Brasil o desperdício de alimentos é extremamente alto em torno de 26 milhões de toneladas por ano, 60% do lixo urbano é produzido de origem 
alimentar, assim a redução do desperdício pode ser uma forte aliada no combate a insegurança alimentar, sendo assim, uma forma de reduzir o 
desperdício seria o uso de todas as partes dos alimentos, a utilização integral dos alimentos possibilita a criação de novas receitas como bolos, e além 
de tudo enriquece nutricionalmente a alimentação, agregando mais fibras, vitaminas e sais minerais. Vale destacar que o Brasil ocupa a sexta 
colocação global no ranking de vendas de bolos industrializados, porém pobres em fibras, desta forma a incorporação de fibras na alimentação da 
população aumenta a saciedade e colabora com a manutenção do peso, além de ofertar um alimento com melhor qualidade nutricional estimulando a
 prática de hábitos saudáveis.O amendoim é um produto consumido mundialmente, tanto in natura quanto industrializado e mais de 18 milhões de 
toneladas são esmagadas para fabricação de óleo comestível no mundo. Devido a maior parte de sua produção mundial ser destinada a extração de 
óleo por prensagem contínua, dito seu alto valor comercial, o material remanescente denominado de torta por alguns autores, se torna o principal 
subproduto gerado nesse processo e tem sido empregado na alimentação animal devido ao seu potencial nutricional como o teor de proteína de 46% 
e de fibras de 5,5% o que pode justificar sua utilização na alimentação humana também, porém não existem estudos com a incorporação do farelo de 
amendoim em preparações, assim como a análise da sua composição nutricional. Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar a composição 
centesimal e o total de fibras totais presentes nos cupcakes obtidos do farelo de amendoim cedido pela EMBRAPA. O farelo de amendoim será 
processado em processador de lâminas para redução das partículas, e posteriormente, inserido nos cupcakes que serão obtidos através de receita 
padrão. As análises de determinação da composição centesimal e fibras serão realizados no farelo de amendoim e cupcakes: umidade (estufa 105 °
C/24horas) e cinzas (mufla 550 °C/4 horas) que serão determinados através do método gravimétrico. A determinação de lipídeos será realizada pelo 
método de Soxhet e o teor de proteínas será determinado pelo método Kjedahl, o qual é baseado na determinação de nitrogênio, usando-se o fator 
6,25 para a conversão do nitrogênio total em proteína total. Os carboidratos serão calculados de acordo com as análises de açúcar redutor, não 
redutores e totais utilizando o método de Fehling. A fibra bruta será determinada por método gravimétrico no qual as amostras serão submetidas à 
digestão ácida, com solução de ácido sulfúrico 1,25%, seguida por digestão alcalina com hidróxido de sódio. Após as digestões, o resíduo será 
submetido a aquecimento a 105-110°C e pesado até massa constante. Posteriormente, será calcinado a 550°C até massa constante. O valor energético
 total (VET) será calculado de acordo com o valor energético dos macronutrientes considerando os fatores de conversão de Atawer de 4 kcal/g de 
proteína e carboidrato e 9 kcal/g de lipídio. 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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RESUMO
Conhecidas por seu grande potencial alimentar, as plantas alimentícias não convencionais (PANCs) ainda são muito negligenciadas em nosso país, no 
que tange a consumo e conhecimento acerca de suas propriedades nutricionais e peculiaridades de utilização. Com o passar dos anos e com a 
globalização desenfreada, as plantas alimentícias não convencionais se tornaram esquecidas e pouco consumidas, ao ponto de serem consideradas 
vulgarmente como “mato”. Essa restrição do conhecimento de sua utilidade e preparo, é uma grande perda, pois o consumo alimentar está cada vez 
menos diversificado e saudável. Sendo o Brasil o país com a maior biodiversidade e número de espécies nativas, o consumo de plantas alimentícias 
não convencionais não segue o mesmo ritmo, pois nossa agricultura negligencia muitas dessas espécies, sobretudo no conhecimento em relação ao 
seu valor agregado. Atualmente, estima-se que um terço dessa biodiversidade vegetal pode ser consumida, porém, poucas são as espécies difundidas 
na maior parte das regiões. Levando em consideração o fato de que a prática desse consumo ser representada por características regionais, esta 
perspectiva pode ser revertida em práticas de saúde coletiva com o objetivo auxiliar no combate a fome oculta e desnutrição que assolam o país. Além 
disso, em tempos de instabilidade financeira e alimentar, o consumo das plantas alimentícias não convencionais pode ser considerada como uma 
ótima estratégia, pois além dos benefícios nutricionais, possuem fácil cultivo, fácil adaptação, resgatando este tipo de alimento ao prato do brasileiro, 
através de receitas nutritivas, práticas e de fácil acesso. Sendo assim, o presente estudo visa a realização de um levantamento sobre as principais 
plantas alimentícias não convencionais cultivadas no Brasil, e a proposta de elaboração de um Ebook contendo receitas testadas com as principais 
PANCs como base para a utilização em receitas culinárias de fácil acesso, com o objetivo de incentivar seu consumo e a exploração de suas 
propriedades tecnológicas e nutricionais
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RESUMO
O processo culinário que submete ao alimento em fritura por imersão é altamente atrativo a nível mundial, pois o óleo vegetal utilizado contribui 
melhorando as propriedades sensoriais do alimento, como exemplo no sabor, no aroma e na textura. Essas alterações sensoriais são de elevado 
atrativo aos consumidores, tornando um dos processos culinários mais utilizados há décadas. Porém, esse processo culinário pode afetar a 
estabilidade química dos óleos que são utilizados devido as elevadas temperaturas em que os óleos são submetidos. Essas complexas séries de 
reações que ocorrem nos óleos vegetais são as rancificações hidrolítica e oxidativa. Estas reações envolvem diversos mecanismos, relacionadas com 
espécies reativas, constituição química do lipídio ao ambiente em que se encontram e ao processo que estão submetidos, de modo que vão 
promover, acelerar ou retardar o processo oxidativo. A fritura de batatas pré-fritas industrializadas são as pioneiras no processo de fritura, sendo o 
alimento industrializado mais consumido na atualizada, em seguida os empanados de frango (nuggets) são amplamente consumidos por frituras de 
imersão. Com isso, torna-se necessário investigar comportamento de óleos vegetais em fritura de imersão de alguns alimentos, a nível doméstico, 
além de investigar até que ponto é seguro o reaproveitamento desses óleos vegetais. O presente trabalho tem como objetivo estudar qualidade dos 
óleos vegetais mais consumidos pela população nacional (óleo refinado de soja e girassol) submetidos ao processo de frituras de imersão utilizando 
fritadeira elétrica e fritura convencional com panela e fogo, no âmbito doméstico, de batatas pré-fritas industrializadas e empanados de frango tipo 
nuggets. A metodologia consiste na realização de análises bromatológias, em que será investigado o conteúdo de acidez livre, compostos formados 
proveniente da rancificação hidrolítica, e o conteúdo de hidroperóxidos, primeiros compostos formados no processo de rancificação oxidativa dos 
óleos vegetais, no qual são os principais parâmetros de avaliação do estado oxidativo dos óleos vegetais submetidos ao aquecimento. Por fim, 
conforme os resultados encontrados das análises químicas que mencionadas anteriormente, será avaliado o melhor momento para descarte desses 
óleos vegetais, ou seja, não serem mais reutilizados no processo de fritura, conforme limites estabelecidos em legislação.
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RESUMO
O aumento da expectativa de vida, dos agravos crônicos não transmissíveis e até mesmo a pandemia de COVID-19 tem feito com que a população se 
interesse cada vez mais por alimentos que contribuam para o fortalecimento do sistema imunológico e para a prevenção de doenças. Alguns 
alimentos, além de fornecerem macronutrientes e micronutrientes que atendem as necessidades nutricionais básicas, fornecem também substâncias 
que possuem efeitos fisiológicos benéficos ao organismo humano. Alimentos com estas características são denominados de alimentos funcionais. A 
espécie vegetal Euterpe oleracea Mart. é uma palmeira nativa da região Amazônica e seu fruto, o açaí, possui alto potencial para ser reconhecido 
como "alimento funcional", devido às elevadas concentrações de polifenóis, especialmente as antocianinas que o conferem propriedades 
antioxidantes e anti-inflamatórias. O açaí é um fruto mundialmente explorado. No Brasil, a sua principal forma de comercialização é a polpa e o seu 
consumo é bastante difundido entre praticantes de atividade física, devido ao seu valor nutricional e a ideia de que seja um alimento energético. No 
entanto, por passar por várias etapas de beneficiamento, desde a colheita até o consumidor final, e, consequentemente ser um alimento muito 
manipulado, há um aumento nas chances de ser contaminado por microrganismos, o que poderia ser um risco para o consumidor. Além disso, poderia 
ter o seu tempo de vida de prateleira reduzido. O objetivo deste estudo é avaliar o a qualidade microbiológica de polpas de açaí comercializadas no 
município de Campos dos Goytacazes. Serão avaliados microrganismos mesófilos, bolores e leveduras e coliformes a 45°C. Tendo em vista o elevado 
consumo de polpas de açaí e, considerando a sua alta perecibilidade, faz-se necessário o controle dos padrões de qualidade, a presença de 
microrganismos que possam acarretar riscos à saúde do consumidor, bem como a garantia do controle higiênico-sanitário e a adoção de medidas 
preventivas eficientes que promovam a redução desta contaminação.
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RESUMO
O tabagismo é definido como uma doença crônica ocasionada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) aponta a epidemia do tabaco como uma das maiores ameaças à saúde pública, matando mais de 8 milhões de pessoas por 
ano. Apesar da alta taxa de mortalidade e efeitos adversos, o tabagismo consiste em uma das maiores causas evitáveis de adoecimento e mortes em 
todo o mundo. O uso de tabaco também traz efeitos nocivos ao sistema imune. Dentre as complicações ocorrem alterações na função de neutrófilos e 
mediadores inflamatórios; estímulo dos osteoclastos redução da cicatrização óssea; redução no transporte de oxigênio sanguíneo; redução do soro de 
imunoglobulina G (IgG) prejudicando a imunidade adaptativa, além de alterações nos processos de síntese e atividade de linfócitos. Por intermédio 
desses fatores imunológicos, há indícios de efeitos adversos no metabolismo ósseo, comprometendo os processos de cura e reparo teciduais. É 
provável que o tabaco atue como um fator de risco para a lesão perirradicular, sendo assim a expressão dos biomarcadores envolvidos no processo de 
inflamação e de reabsorção óssea podem esclarecer as diferentes respostas dos hospedeiros perante este modificador da doença. Portanto, o objetivo 
deste estudo é avaliar a expressão imuno-histoquímica biomarcadores envolvidos no processo de inflamação (IL-2, IFN-γ, IL-5,TGF-β) e de reabsorção 
óssea (RANK, RANKL, OPG e PTHrp), em lesões perirradiculares de indivíduos fumantes e não fumantes. Para realizá-lo serão selecionadas 60 lesões 
perirradiculares (30 tabagistas e 30 não tabagistas). Serão excluídos dentes com diagnóstico de fratura radicular, tratamento endodôntico prévio e 
lesão endoperiodontal, além de indivíduos com doenças sistêmicas, menores de 18 anos, usuários de anti-inflamatórios e/ou antibióticos nos últimos 
3 meses e usuários de drogas. Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina serão utilizadas para a realização das reações imuno-histoquímicas. A 
análise das imagens será realizada com o uso de um microscópio óptico e cada lâmina será subdividida em 5 campos de grande aumento. Serão 
atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. A análise comparativa dos dados obtidos 
será realizada considerando a significância estatística de 5% (p<0,05).
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RESUMO
A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV-1), causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tornou-se uma condição 
crônica tratável, melhorando significativamente a qualidade de vida e ampliando a longevidade dos indivíduos infectados em consequência da 
introdução e uso de um tratamento utilizando combinações de antirretrovirais (TARV) (Horstmann et al. 2010). Apesar da eficiência do tratamento, o 
vírus não é completamente erradicado (Zicari et al. 2019). O número de idosos vivendo com HIV-1 está aumentando, pois muitos indivíduos jovens 
diagnosticados com o vírus estão envelhecendo, e o tratamento ao longo da vida com a TARV tem aumentado a expectativa de vida com saúde geral 
nessa população. Além disso, milhares de pessoas idosas têm sido diagnosticadas com HIV todos os anos. Assim, as frequências de doenças crônicas 
estão aumentando em pessoas vivendo com o HIV-1 (PVHIV), tais como diabetes, doenças cardiovasculares, demência, alguns tipos de câncer e a 
perda óssea, incluindo a periodontite (https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/25/80/hiv-and-older-adults). Tem sido observado 
uma maior prevalência de periodontite avançada em pacientes infectados pelo HIV-1, principalmente em indivíduos com idade mais avançada. 
(Maticic et al. 2000, McKaig et al. 2000, Robinson et al. 2002, Groenewegen et al. 2019). Diversos estudos já avaliaram a microbiota periodontal de 
pacientes infectados pelo HIV-1 (Gonçalves et al. 2007, Gonçalves et al. 2009, Ramos et al. 2012, Ferreira et al. 2016). Estudos mais recentes têm 
utilizado métodos de sequenciamento de DNA para avaliar a microbiota oral desses indivíduos. Estes estudos apresentaram resultados muito variáveis 
com espécies diferentes associadas à infecção pelo HIV-1, incluindo aumentos nas espécies de Streptococcus em alguns estudos e redução em outros 
(Dang et al. 2012, Hegde et al. 2014, Beck et al. 2015, Kistler et al. 2015, Saxena et al. 2016, Noguera-Julian et al. 2017). Outros componentes do 
microbioma, como o viroma não foram bem caracterizados nesses estudos, o que se faz necessário para um melhor conhecimento do microbioma 
oral e sua interação com o hospedeiro. O presente estudo visa estimar o impacto da terapia antirretroviral(TARV) e da terapia periodontal no 
microbioma oral de pessoas vivendo com HIV-1(PVHIV). Serão selecionados PVHIV em acompanhamento no Hospital Universitário Gaffreé Guinle, e 
um grupo controle de pacientes não infectadas pelo HIV-1. Estes, serão acompanhados pelo período de 2 anos em um estudo longitudinal 
prospectivo. No exame inicial e a cada 6 meses, os pacientes receberão exame periodontal completo, coleta de biofilme supragengival, subgengival e 
saliva, instrução de higiene oral, terapia periodontal básica e responderão a um questionário estruturado para avaliação do impacto do tratamento na 
qualidade de vida. As amostras de biofilme serão sequenciadas para caracterização do microbioma oral utilizando a plataforma Illumina Miseq V3. O 
estudo tem por objetivo trazer um melhor entendimento da infecção pelo HIV e seu impacto na cavidade oral, a fim de se desenvolver estratégias 
preventivas e terapêuticas que promovam saúde oral e melhor qualidade de vida a esses indivíduos.

E-mail: cristianegoncalves.10@gmail.com

Aluno: Ana Beatriz Vieira Curso do aluno: ODONTOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário
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Título: MÁ SAÚDE BUCAL E PERIODONTITE RESULTANDO EM INFLAMAÇÃO NO CÉREBRO, NEURODEGENERAÇÃO E DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA 
REVISÃO DA LITERATURA.

Docente orientador: Fernanda Maria Affonso Mitidieri Canelas

RESUMO
A Doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se por uma síndrome neurodegenerativa que leva à perda das funções cognitivas, comprometimento 
progressivo das atividades do dia-a-dia e afeta a memória, a linguagem, as capacidades visuo-espaciais e as funções executivas. A doença ocorre pelo 
acúmulo de placas beta-amiloides e formação de emaranhados neurofibrilares que promovem inflamação neuronal, dano oxidativo e perda dos 
neurônios. A Doença de Alzheimer pode ser classificada como de início precoce ou de início tardio. A primeira forma atinge cerca de 2% dos casos, é 
normalmente relacionada com fatores genéticos e é caracterizada por ter início geralmente antes dos 60 anos de idade. Na doença de Alzheimer de 
início tardio as manifestações clínicas surgem depois dos 60 anos de idade, representa cerca de 98% de todos os casos de DA e é provavelmente 
causada por uma interação entre fatores de risco ambientais, vasculares e genéticos. As doenças bucais, incluindo cárie, doença periodontal e 
edentulismo são muito prevalentes em todo o mundo, principalmente em idosos. A periodontite é uma doença inflamatória crônica que se inicia por 
acúmulo da bactéria Porphyromonas gingivalis nas superfícies dos dentes adjacentes à gengiva e afeta a saúde geral através de mecanismos 
complexos mediados por uma inflamação sistêmica aumentada. A periodontite está associada a acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares 
e até mesmo a comprometimento cognitivo prevalente e Doença de Alzheimer. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo conhecer 
as interações entre a P. gingivalis e os neurônios entendendo a relação desta bactéria com a Doença de Alzheimer, além de identificar como os 
mecanismos de prevenção e tratamento da DA, relacionados com a periodontite, podem melhorar a qualidade de vida e fornecer opções para uma 
longevidade mais saudável. 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 
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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.

Aluno: Tiago Souza Pinto Tostes Curso do aluno: ODONTOLOGIA Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ana Júlia Da Costa Lima Curso do aluno: ODONTOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: A INVISIBILIDADE DA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS DO 
RACISMO, DA POBREZA E DA VIOLÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PRETA.

Docente orientador: Sandra Duarte Antão

RESUMO
A observação das condições de desenvolvimento as quais crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social encontram-se, permite 
constatar múltiplas violações e privações, que não se relacionam somente com a baixa condição socioeconômica, mas são por ela atravessadas. Ao 
serem avaliados fatores de risco e proteção aos quais estão expostos, a violência se destaca como um dos principais elementos presentes ao longo do 
desenvolvimento dessa população. E é fundamental ressaltar que no Brasil, a vítima da violência é jovem e tem prioritariamente a cor preta.  Sendo a 
adolescência uma etapa essencial para estabelecimento da identidade, compreender como a pobreza, a violência e o racismo estruturam a imagem do 
jovem preto no país, torna-se um dever ético e político, pois é contribuir para saiam da invisibilidade e possam ganhar formas equitativas de vida. 
Quando a violência no país é avaliada, os dados são alarmantes. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2021) apontam que 76,2% das 
pessoas assassinadas em 2020 eram pretas. Dos adolescentes entre 15 a e19 anos vítimas de violência letal, 81% eram pretos. As vítimas de 
intervenções policiais nesse mesmo ano, foi representada em 78,9% por pessoas pretas. Esses dados justificam o desenvolvimento do presente 
estudo, apontando para uma triste e impactante constatação: a violência, a pobreza e desigualdade tem uma cor nesse país e é a população preta que 
reflete essa estatística. Sendo o contexto de desenvolvimento um fator essencial na formação da identidade, é crucial a construção de estudos que 
evidenciem os impactos que crianças e adolescentes expostos a estes contextos experimentam, bem como possam apontar práticas que ofereçam 
ações de enfretamento.  O presente estudo pretende analisar os impactos do racismo, da pobreza e da violência na construção da identidade de 
adolescentes pretos no Brasil e para isso irá utilizar como metodologia uma Revisão Integrativa da Literatura, para que estudos teóricos e empíricos 
realizados no país na última década, contribuam para embasamento do presente estudo. Também serão utilizados autores brasileiros que discorrem 
em seus livros sobe a temática tratada nesta pesquisa. Objetiva-se ao final da coleta de dados e integração das informações, a redação de um artigo 
científico, que possa articular os resultados encontrados e estruturar caminhos para futuros projetos de intervenção com adolescentes que vivem em 
situação de vulnerabilidade social.
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Título: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA SEXUALIDADE

Docente orientador: Edna Maria Querido De Oliveira Chamon

RESUMO
A Iniciação Científica constitui uma forma privilegiada de entrada no processo de pesquisa acadêmica. A partir dela, surgem novas possibilidades na 
trajetória dos estudantes. A Iniciação Científica é participante e contribui para a construção e evolução do conhecimento (MASSI et al, 2015). A 
graduação, por mais ampla que seja, não alcança todos os tópicos da grade curricular com profundidade. Algumas temáticas de caráter transversal são 
essenciais para a prática e a formação na graduação. Diante disso, selecionamos a temática da Sexualidade como objeto de estudo. A sexualidade 
humana é uma temática importante na graduação de Psicologia. Para abordá-la a presente pesquisa busca compreender as representações sociais da 
sexualidade dos alunos de Psicologia no início de sua trajetória acadêmica. A coleta de dados ocorrerá pela aplicação de questionário, portanto de 
forma quantitativa. A Teoria das Representações Sociais oferecerá aporte teórico necessário para a análise dos dados. O objetivo deste trabalho é 
investigar as representações sociais da sexualidade dos estudantes que iniciam sua trajetória acadêmica, buscando entender suas crenças, atitudes e 
opiniões no início da graduação e verificar como elas influenciam ou não na formação acadêmica como um todo. Através da coleta de dados 
quantitativos, por meio do Questionário de Crenças Sexuais Disfuncionais (QCSD) e posterior análise, pretendemos contruir uma base para um futuro 
trabalho transversal, a fim de contrapor os dados obtidos no presente estudo e compará-los àqueles dos estudantes de Psicologia em outro momento 
da graduação. Com esse trabalho pretendemos iniciar uma base para um futuro trabalho transversal, a fim de contrapor os dados obtidos no presente 
estudo e compará-los com os estudantes de Psicologia em outro momento da graduação. Será utilizado o Questionário de Crenças Sexuais 
Disfuncionais (NOBRE, 2003; LUCENA, 2018) para coleta e posterior análise dos dados. Os participantes da pesquisa serão estudantes do 1º e 2º 
período da graduação de Psicologia (n=100 aproximadamente).
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Título: AUTOEXPANSÃO, ROMPIMENTOS AFETIVOS E IDENTIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESCALAS PARA AFERIR CONSTRUTOS RELACIONADOS

Docente orientador: Nathalia Melo De Carvalho

RESUMO
O modelo de autoexpansão, em psicologia social, entende que as pessoas têm uma motivação inerente para buscar o autoaprimoramento, isto é, para 
adquirir novos conhecimentos, habilidades e recursos. Uma das maneiras de fazer isso é por meio de relações íntimas. Quando as pessoas se 
conectam intimamente com outras ou com grupos, tendem a incorporá-los ao próprio self, tornando-os uma “parte de si mesmas”. De maneira geral, 
as consequências dessa expansão do self são positivas, por exemplo, há um aumento geral da percepção de autoeficácia. Por outro lado, quando uma 
pessoa rompe com um “outro” com quem mantinha forte interdependência e intimidade, pode experienciar uma contração no self, isto é, uma perda 
de conteúdos e referências centrais para a identidade. Poucos estudos, até o momento, investigaram o impacto de rompimentos afetivos na 
identidade em função das variáveis controle percebido sobre um rompimento, sobrecarga cognitiva em relacionamentos rompidos e acessibilidade 
em relacionamentos rompidos. Pretende-se, nesta pesquisa, construir medidas para aferir esses construtos, tendo em vista a carência de instrumentos 
adequados ao contexto brasileiro. Esta pesquisa é especialmente relevante no atual cenário pandêmico (Covid-19), em que rompimentos afetivos de 
diversas naturezas têm sido vivenciados. Os itens das escalas serão construídos a partir de definições conceituais e operacionais e, em um segundo 
momento, avaliados por três juízes especialistas em relacionamentos e rompimentos afetivos. A análise de concordância entre os juízes será calculada 
por meio do coeficiente Kappa (K), sendo que os itens selecionados serão aqueles com maiores níveis de concordância. Espera-se obter medidas com 
adequadas evidências de validade baseadas no conteúdo, possibilitando a busca por mais evidências de validade em pesquisas futuras. Ainda, as 
medidas construídas poderão ser úteis para verificar, em outros estudos, em que medida as variáveis investigadas nesta pesquisa impactam a relação 
entre rompimentos afetivos e disrupção de identidade.
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Título: CONSEQUÊNCIAS DA PARENTALIDADE PUNITIVA NA INFÂNCIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Docente orientador: Fernanda Gonçalves Da Silva

RESUMO
A cultura da parentalidade punitiva no Brasil é algo tão presente em nossa sociedade que é aceita e passada intergeracionalmente, sem qualquer 
questionamento, apesar das diversas consequências podem produzir no desenvolvimento das crianças ao longo dos anos, podendo afetar sua vida em 
diversos aspectos. Segundo dados levantados pela Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP (2019), no SINAN – Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação – são notificadas diariamente 233 agressões de diferentes tipos (física, psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes. Em 2017, as 
notificações chegaram a 85.293, muitas dessas práticas são realizadas como modelo de educar, o número é considerável , sendo mais impactante por 
ocorrer principalmente no ambiente doméstico e/ou por pessoas do convívio familiar que infringem seus direitos. A partir disso, esta pesquisa visa 
investigar as produções científicas posteriores a Lei Menino Bernardo, de 2014, fazendo uma análise estatística e quantitativa através de uma revisão 
sistemática, abrangendo também as configurações e características do fenômeno. Para tal, essa proposta será registrada na PROSPERO e será utilizado 
o modelo PRISMA para escrita do manuscrita, para a busca dos artigos correspondentes ao tema será utilizado os descritores: Paternity OR 
Parenthood OR Parentage OR Parents AND Punitive OR Coercive OR Aggressive AND Consequences OR Aftereffect, que serão encontrados a partir das 
bases de dados PubMed, PePSIC, APA PsycInfo e LILACS. Considerando a relevância do tema e as baixas produções científicas com esse enfoque, 
identificar e analisar as consequências psicológicas apresentadas por essas crianças será imprescindível, a fim de sinalizar as consequências em uma 
infância que vivencia a parentalidade punitivista. Os estudos selecionados deverão corresponder ao tema de acordo com o título, resumo, leitura na 
íntegra, ano de realização da pesquisa e também pertencer à área da Psicologia ou Psiquiatria. Os artigos repetidos ou de idiomas que não sejam 
português, inglês ou espanhol serão excluídos. Assim, este estudo visa investigar quais são as consequências geradas por conta de punições aplicadas 
por cuidadores no âmbito familiar com o intuito de educar, quais as configurações e características desse fenômeno, bem como o impacto produzido 
no desenvolvimento das crianças que vivenciam essa punição.
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Título: ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E RAÇA: EFEITOS NA SAÚDE MENTAL

Docente orientador: Julia Caciano Da Silva

RESUMO
Os seres humanos são seres sociais e, consequentemente, a formação da subjetividade humana perpassa por um contexto histórico-cultural no qual 
uma pessoa está inserida. Assim, as crenças que permeiam a compreensão de determinados grupos sociais são capazes de influenciar tanto na 
identidade quanto na avaliação global que uma pessoa faz sobre si. Na literatura científica, o termo estereótipo refere-se às crenças gerais que são 
feitas sobre uma pessoa ou grupo. Apesar de serem importantes para a sobrevivência humana e para a compreensão de mundo, os estereótipos 
costumam causar problemas quando se tornam rígidos, ou ainda quando nos baseamos apenas neles para nos relacionarmos com os outros. Na 
sociedade brasileira, os estereótipos de gênero referem-se às crenças sociais sobre os comportamentos e atividades mais adequadas para as mulheres 
e para os homens. Adicionalmente, os estereótipos de raça referem-se ao emprego de critérios fenotípicos como forma de classificação dos grupos 
sociais, por exemplo, as avaliações feitas que são feitas de pessoas negras e de pessoas brancas. Tais estereótipos podem levar ao preconceito, 
definido como um afeto negativo direcionado a algo ou alguém. Além disso, os estereótipos também sustentam a discriminação, isto é, práticas 
sociais que privilegiam certos grupos no alcance de cargos sociais de prestígio. Face ao exposto, o objetivo geral deste estudo é descrever os efeitos 
dos estereótipos de gênero e raça na saúde mental dos brasileiros. 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; e aos efeitos relatados na saúde mental. Este estudo poderá contribuir para a expansão da literatura sobre 
estereótipos de gênero, racismo, preconceito e discriminação. Além disso, também contribuirá para a sociedade em geral, por demonstrar que a 
manutenção dos estereótipos de gênero e raça influenciam nas aspirações profissionais, na identidade e na autoavaliação de suas próprias 
capacidades.
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Título: FATORES ESPECÍFICOS DE EFETIVIDADE DE PSICOTERAPIA SEGUNDO DIFERENTES ABORDAGENS TEÓRICAS

Docente orientador: Alexandre De Oliveira Marques

RESUMO
A psicoterapia é uma prática da psicologia que é definida como “cura da alma”, segundo Ponciano-Ribeiro (1986, p. 41). Devido à sua condição de 
ciência não paradigmática (Khun, 2009, Figueiredo, 1991), a psicologia trabalha com diversos sistemas teóricos conhecidos pelo nome de abordagens, 
todas elas com seu próprio escopo, objetivos e técnicas desenvolvidas ao longo da formação deste campo. Com tantas abordagens, os pacientes que 
procuram por esse tipo de serviço podem ficar indecisos, sem saber qual delas escolher. A dúvida sobre qual das abordagens psicoterápicas seria a 
melhor, aliás, é comum tanto a leigos quanto aos profissionais psicólogos. Em 1977, visando responder essa questão, os pesquisadores Mary Lee 
Smith e Gene Glass da Universidade do Colorado conduziram uma revisão de literatura com a tarefa de compilar todos os estudos sobre efetividade da 
psicoterapia e comparar seus resultados. Ao compararem os efeitos de terapia entre superclasses psicodinâmicas e cognitivo-comportamentais de 
abordagens psicoterapêuticas, os autores observaram que todas as diferenças desapareceram. Assim, Smith e Glass mostraram que, antes de entrar 
em uma psicoterapia, o mais importante a considerar não é que tipo de abordagem escolher, mas outros fatores como, por exemplo, quais as 
expectativas o paciente tem sobre seu tratamento e quais as características do seu psicoterapeuta. Apesar destes fatores comuns serem creditados 
como os mais importantes, é preciso observar que eles não excluem a perícia técnica específica de cada abordagem, pois como aponta Cordioli (2008) 
há também um consenso de que, a depender do transtorno ou tipo de problema, há fatores específicos mais indicados para o tratamento. A pesquisa 
se insere no enfoque de pesquisa qualitativa, com alcance descritivo. A técnica de coleta de dados é a da revisão bibliográfica por se basear em livros 
como fontes primárias e por adotar o critério da intencionalidade na escolha do material levantado. A pesquisa será dividida em duas etapas: na 
primeira, serão descritas as características desejáveis (fatores comuns) de serem encontradas em pacientes e terapeutas em cada abordagem; na 
segunda, essas características serão agrupadas em fatores específicos classificadas segundo a relevância e aderência para cada abordagem. Para os 
psicólogos clínicos, a vantagem de pesquisas envolvendo os fatores específicos está em subsidiar estratégias para reforçar aderência dos pacientes aos 

E-mail: marques.alexandre@estacio.br

UNESA



tratamentos. Para os pacientes, pesquisas envolvendo fatores específicos podem auxiliar na elaboração de expectativas mais adequadas às tarefas e 
procedimentos específicos de cada abordagem.
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Título: FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E ENSINO REMOTO: PERCEPÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES DO CAMPUS MARACANÃ SOBRE APRENDIZAGEM 
NO “NOVO NORMAL”

Docente orientador: Cristiane De Carvalho Guimarães

RESUMO
Este estudo objetiva identificar, analisar e comparar a percepção de aprendizagem no ensino remoto de docentes e discentes do curso de graduação 
em Psicologia da Universidade Estácio de Sá, campus Maracanã. A fim de atingir este objetivo serão analisados os documentos que regem a formação 
em Psicologia no Brasil, assim como analisada a matriz curricular do curso de graduação em Psicologia da Universidade Estácio de Sá, campus 
Maracanã. Em seguida serão entrevistados 26 docentes e 24 discentes dos 9º e 10º períodos do curso. As entrevistas narrativas serão 
semiestruturadas e partirão de alguns tópicos previamente selecionados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem multimetodológica, 
com utilização de procedimentos de pesquisa documental e entrevista narrativa, em uma perspectiva da abordagem (auto)biográfica. As entrevistas 
serão analisadas de acordo com proposta de Fritz Schütze (2013). As narrativas, como diz Baccari (2015), podem nos ajudar a tornar mais verdadeiro 
um percurso de tratamento ou de transformação em busca de melhor qualidade na vida. As narrativas exercem a função de mediação entre a 
experiência vivida dos sujeitos imersos em uma comunidade linguística e os acontecimentos e a unidade temporal da história relatada (RICOEUR, 
1997). O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade e também conta com autorização da gestão administrativa e 
acadêmica do campus. Acredita-se que conhecer a percepção de docentes e discentes do curso de Psicologia sobre aprendizagem no ensino remoto 
pode gerar reflexões significativas sobre a prática da educação. Essa compreensão sobre aprendizagem no ensino remoto pode contribuir para a 
discussão sobre os processos educativos e a compreensão da complexidade de fatores implicados no processo educacional, levando em consideração 
os elementos sociais, políticos, institucionais e relacionais envolvidos nesse contexto. Espera-se que a pesquisa possa colaborar para reflexão de 
projetos formativos, com a ampliação dos conhecimentos relativos a aprendizagem no ensino remoto no ensino superior.
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Título: TOMADAS DE DECISÃO DO TIPO “OU-OU” E SEUS EFEITOS NO PROCESSO DEMOCRÁTICO

Docente orientador: Alexandre De Oliveira Marques

RESUMO
O primeiro estudo que se dedicou a estudar o comportamento dos grupos foi idealizado por um médico e sociólogo francês chamado Gustave Le Bon. 
Não há então um entendimento de grupo como uma organização com suas próprias regras e modo de funcionamento como existente na atualidade, o 
autor até certo ponto apenas reiterava de um ponto de vista “científico” a opinião comum à sua época. Le Bon cunhou o termo de “psicologia das 
massas” para se referir a esse campo de estudos, descrito no seu livro homônimo publicado em 1895 (LE BON, 1895[2013]). No livro, a crença geral 
sobre os grupos fica centrada na separação entre o comportamento do indivíduo e do coletivo. Massa não pode ser equiparada a grupo. O sentido da 
palavra "massa" se refere a um coletivo de pessoas que representa a maioria de um grupo com alguma coesão. A multidão não pensa, age de maneira 
desordenada. No francês o termo é foule, no inglês é crowd, no alemão é masse. Baudrillard chama as massas de irracionais, ou maiorias silenciosas 
(2011[1978]). Demoraria ainda mais sete décadas até que, na própria França, outro movimento surgisse, de entendimento radicalmente diferente e 
atribuindo aos grupos a capacidade de pensar e agir racionalmente. Essa abordagem dentro da psicologia social ficou conhecido como teoria das 
representações sociais, termo cunhado por Serge Moscovici (1976[1961]), e, em parte, se deve a uma de três vias ideológicas da psicologia social 
segundo a qual existiria uma espécie de racionalidade, ou sabedoria, dos grupos. É essa ideia de sabedoria das massas, que estaria presente na decisão 
da maioria e que seria mais vantajosa do que a decisão individual. É nesta suposição implícita que se fundamenta e legitima a ideia da democracia 
como um sistema privilegiado para se obter decisões mais corretas. Kurt Lewin (ZIMERMAN; OSÓRIO, 2004), em suas pesquisas sobre estilos de 
liderança nos grupos já havia sugerido que o estilo democrático era o mais capaz de obter resultados satisfatórios para a tomada de decisões em 
grupos. O estilo autocrático não permitiria a troca de informações necessária para uma elaboração do grupo, e o estilo laissez-faire não conseguiria 
sequer chegar a uma decisão. O presente projeto de pesquisa se justifica como uma tentativa de compreensão de como a ideia de democracia pode 
forçar a uma tomada de decisão limitada ou direcionada pela ideia de escolha forçada do tipo “ou-ou” estudado pela psicologia cognitiva. Discute-se 
aqui até que ponto a chamada “democracia” tem sido válida, enquanto ideia e enquanto regime, para o enfrentamento de outras formas “não-
democráticas” de participação. À parte de quaisquer equívocos que eles possam ter nos seus resultados, não devem servir para se perder de vista a 
discussão mais importante, a mesma a ser resgatada neste estudo: a qual propósito a sua presença atende? Deste modo, a presente pesquisa visa 
investigar o erro cognitivo conhecido como dicotomização, ou julgamento do tipo “ou-ou”, e que papel sua presença cumpre nos processos de 
tomada de decisão democráticos. Serão utilizados procedimentos de estatística descritiva e inferencial, especialmente com uso de regressão linear, 
para argumentar se ocorre ou não a presença de um padrão de escolha nos resultados eleitorais do período de redemocratização brasileiro, o que 
poderia indicar conforme hipótese, a presença de erros cognitivos dicotômico, polarizado ou outros.
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RESUMO
O projeto de pesquisa ora apresentado estabelece um diálogo entre o Direito e a Psicologia, levando em consideração a interação entre as duas áreas, 
e a necessidade da subjetividade como elemento relevante para tomadas de decisões judiciais. O recorte se faz com o trabalho do médico e 
psicanalista inglês Donald Winnicott, assim, o objetivo do presente trabalho consiste em estabelecer um diálogo entre as teorias do psicanalista e a 
produção de uma decisão judicial no Brasil. Pretende-se ter um maior conhecimento da utilização dos saberes da Psicologia nos tribunais brasileiros de 
modo a entender essa relação e identificar os diálogos estabelecidos, além de contribuir para o avanço do saber psicológico e para a ampliação, por 
parte dos operadores do Direito, do reconhecimento da necessidade de atuarem fundamentados nos aportes teóricos da ciência psicológica. A 
proposta de pesquisa se apresenta primeiramente através de um levantamento de dados junto ao sítio jusbrasil.com.br, utilizando como palavra 
descritora “Winnicott”, sendo encontrados 81 julgados. Destes julgados, foram aproveitados 37, aqueles que se encaixavam na proposta do presente 
grupo de pesquisa. Os julgados foram tratados através de um google forms, onde cada elemento de relevância para a pesquisa foi destacado, tais 
como: nome do(a) pesquisador(a) que alimentou o formulário, número do processo, origem da decisão, ano de publicação da decisão, natureza da 
demanda, qual parte do processo utilizou Winnicott como fundamento, as obras citadas do referido autor, os trechos utilizados na peça processual, se 

E-mail: osmar.oliveira@estacio.br

UNESA



a decisão prolatada parece concordar com as teorias de Winnicott e o que se pedia no processo. que foram trabalhados em abordagem quantitativa-
qualitativa para permitir futuras inferências a respeito da utilização das teorias de Winnicott nos tribunais e a aplicação de suas teorias no processo de 
decisão judicial entre 2007 e 2022. Pretende-se, assim, contribuir tanto para a Psicologia, como o Direito, demonstrando a importância do aporte 
subjetivo da psicologia em união com a objetividade positivista do universo jurídico.
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