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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título JUVENTUDE SUICIDA: ASPECTOS PREVENTIVOS DO SUICÍDIO À LUZ DO ATUAL SISTEMA JURÍDICO PENAL BRASILEIRO

Docente orientador: Paulo Leandro Barros Pereira

RESUMO
Nos últimos anos houve um aumento considerável nos registros de suicídio no Brasil, o que desperta a atenção para as diversas políticas preventivas 
de tal fato. Parcela considerável dos suicidas é composta por jovens, o que pode justificar-se pela tendência de se supervalorizar circunstâncias tidas 
como problemáticas nesta faixa etária, bem como pelo constatado alto índice de transtornos do espectro depressivo nesta fase do desenvolvimento 
humano. Acrescente-se a tais informes que a Organização Mundial da Saúde - OMS (2013) relatou que o Brasil é o 8º colocado no ranking dos países 
com maior incidência de suicídios, e que mais de 90% deles poderiam ser evitados com o emprego de estratégias eficientes de prevenção. A OMS 
conclui ainda que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos. E é por meio de tais dados que se despertou o interesse 
para, por meio desta pesquisa, obter-se respostas à seguinte problemática: O sistema jurídico penal brasileiro tem cumprido o papel à que se propõe 
por meio das sanções penais atribuídas a quem contribui com o suicídio praticado por jovens? A hipótese inicial é de que ao menos em parte o atual 
sistema jurídico penal cumpre o papel proposto, pois define como criminosa e atribui pena à conduta que possam servir de incentivo à prática suicida. 
Contudo, aparentemente o efetivo alcance do fim de retribuir o mal causado por estes infratores e de coibir a reiteração delitiva, mediante a 
escorreita aplicação da pena, depende da ação conjunta de diferentes órgãos e instituições, salvaguardada a competência de cada um dos três 
poderes, em diversas frentes. Logo, esta pesquisa justifica-se pela natureza de seu objeto de estudo, vez que o problema aqui analisado é de saúde 
pública e afeta toda a sociedade de forma grave, e será estudado pela ótica da última ratio, ou seja, pela ótica do último recurso jurídico estatal: o 
Direito Penal. Logo, o principal objetivo desta pesquisa será de compreender os efeitos penais dos crimes correlatos a prática de suicídio e seu papel 
no auxílio a prevenção geral desta conduta no Brasil. Pretende-se por meio dele: analisar as regras penais atualmente existentes para tutelar a vida 
diante da prática do suicídio, bem como a interpretação jurisprudencial e doutrinária delas; discutir as exigências que se impõem ao legislador quando 
da edição de normas que devem ter por pressuposto o fato das vítimas de suicídio serem, em sua maioria, jovens; e verificar os resultados que a 
aplicação das normas já existentes exercem diante do cenário afeto ao objeto deste trabalho. O alcance de tais objetivos fluirá a partir de uma 
pesquisa qualitativa. Quanto à natureza trata-se de uma pesquisa básica e quanto aos fins uma pesquisa explicativa. Os dados serão coletados por 
meio de levantamento e utilização de referencial bibliográfico.

E-mail: pauloleandro-ap@hotmail.com

Aluno: Ana Veríssima Peixoto Dias Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO AMAPÁ EM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS IMPACTOS NA PRÁTICA EDUCATIVA 
DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

Docente orientador: Gilvano Chaves Teixeira Moraes

RESUMO
A pesquisa pretende se debruçar sobre a temática das tecnologias aplicadas à educação e seus impactos na formação de professores amapaenses. Em 
um mundo cada vez mais conectado, o acesso à informação foi facilitado necessitando de mudanças na forma como se ensina e se aprende. Negar 
essa necessidade é um anacronismo, pois em cenário onde as ferramentas de comunicação e informação se disseminam em grande velocidade, 
possibilitando novas formas de comunicar e obter informações, a utilização exclusiva métodos de ensino tradicionais, baseados na transmissão 
vertical e linear do saber não é mais aceitável. Nesse contexto, a pesquisa buscará resposta para a seguinte problemática: quais impactos os 
investimentos realizados pelo Governo do Amapá em aquisição e distribuição de computadores causou na prática pedagógica de professores da rede 
pública amapaense? Definiu-se como hipótese básica que apesar dos investimentos realizados pelo Governo, em aquisição de modernos 
equipamentos e formação continuada de profissionais de ensino, os reflexos educativos são insatisfatórios, devido à resistência de professores em 
resignificar sua prática pedagógica, para uma educação sintonizada com o que a modernidade exige da escola. O objetivo geral da investigação é 
compreender os efeitos que os investimentos realizados pelo governo do Amapá, em Tecnologias de Informação e Comunicação e formação 
continuada de professores, provocaram na prática educativa docente amapaense. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, onde para sua 
concretização utilizar-se-á o método de abordagem hipotético-dedutivo, aliado aos métodos de procedimento histórico e estatístico. Os dados serão 
coletados por meio de levantamento, pesquisa de campo e utilização de referencial bibliográfico, com uso de questionário padronizado fechado como 
instrumento de coleta de dados. De acordo com dados previamente coletados tem-se claro que o Governo Amapaense por meio de empréstimos 
junto ao BNDS, em 2011, captou mais de 15 milhões de reais voltados à compra de notebooks para serem doados a professores, realizando ainda 
investimentos em cursos de qualificação para uso de tecnologias no ensino. O Programa que recebeu o nome de “professor conectado” pretendia 
melhorar os índices e a qualidade da educação amapaense sintonizando os docentes com o mundo digital. Esperava-se que, com os equipamentos, os 
professores planejassem melhores aulas e agregassem novas metodologias ao ensino, de modo a tornar as aulas mais interessantes e os alunos mais 
interessados. Acredita-se que o resultado desse trabalho poderá fornecer importantes contribuições sobre o uso eficiente de recursos públicos para a 
concretização de políticas públicas setoriais, além de possibilitar indicadores que possam contribuir para a avaliação de tais políticas, que muitas das 
vezes implicam gastos de grande montante de recursos públicos, podendo auxiliar agentes políticos locais, em seu poder decisório, acerca da 
manutenção de tais políticas educacionais ou reformulá-las de modo a evitar desperdícios.

E-mail: gilvano.moraes@estacio.br

Aluno: Jean Claudio Barros de Moraes Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

ESTÁCIO AMAPÁ Página 1 de 288



Relatório atualizado em 26/10/2017

INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - ESTÁCIO AMAZONAS

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título ELABORAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE REAÇÃO PARA SEQUENCIAMENTO DO GENE UL23 DO HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 2 (HSV-2) EM AMOSTRAS 
DE ÚLCERAS GENITAIS DE PACIENTES DE UMA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS

Docente orientador: Tatiana Amaral Pires de Almeida

RESUMO
Os Herpes Simplex Vírus (HSV) são agentes ubíquos que estabelecem latência em células neuronais podendo se reativar, causando infecções 
sintomáticas ou assintomáticas. O HSV-1 é normalmente associado às manifestações orais e o HSV-2 às genitais, porém tanto um quanto o outro 
podem ser os agentes causadores do herpes genital (HG), considerada uma doença/infecção sexualmente transmissível (DST/IST). A prevalência 
mundial do HSV-2 é bastante elevada, com aproximadamente 417 milhões de pessoas infectadas, todavia existem poucos dados de prevalência e 
incidência deste vírus no Brasil. Até o momento não há cura para a HG e as lesões ulceradas servem como porta de entrada para outras IST/DST, como 
a Aids. O Ministério da Saúde orienta que o tratamento farmacológico da HG se dê pelo uso de fármacos que controlam a replicação viral, como o 
Aciclovir (ACV) e seus derivados. Diversos estudos apontam para o surgimento de resistência dos HSV a esse fármaco, com escassez de trabalhos 
nessa área no Brasil. O presente projeto tem como objetivo padronizar um protocolo para o sequenciamento de um gene do HSV-2 (UL23 – TK), 
associado à resistência ao ACV, droga de primeira escolha no tratamento de HG, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Para tanto, serão 
desenhados primers para padronização e otimização de reações de amplificação do gene UL23. Em seguida, serão conduzidas as etapas de purificação 
dos produtos de PCR e padronização das reações de sequenciamento do referido gene pelo método de terminadores de cadeia (Sequenciamento de 
Sanger), utilizando-se o Sistema ABI3130 Genetic Analyzer. A partir do protocolo estabelecido para o sequenciamento do gene UL23 do HSV-2, será 
possível aplicá-lo com intuito de se obter o conhecimento das sequências nucleotídicas do gene supracitado, conduzindo-se, então, um estudo mais 
detalhado das sequências deduzidas de aminoácidos, visando a descrição e estudo dos polimorfismos e possíveis mutações sugestivas de resistência 
ao ACV. Assim, os dados obtidos contribuirão para a construção de um banco de dados moleculares do gene relacionado à resistência do HSV frente 
ao Aciclovir. O desenvolvimento e aplicação de ferramentas moleculares de última geração na área de detecção de agentes virais e sua caracterização 
genética é de suma importância para um conhecimento mais detalhado desses patógenos em nossa região. Isto contribui para uma melhor elucidação 
das rotas de transmissão e dispersão e estratégias de tratamento, permitindo um controle mais eficaz pelos órgãos de saúde.

E-mail: tatiana.almeida@estacio.br

Aluno: Kevin Ariel Graça Alcantara Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Fernanda Cavalcante Felix da Silva Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Mariana Pereira de Lima Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alice Flavia Garcia Queiroz Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Título     FATORES PROGNÓSTICOS DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE NO AMAZONAS

Docente orientador: Tatiane Amabile de Lima

RESUMO
A tuberculose é a principal causa de morte causada por um único patógeno no mundo. No Brasil são registrados em média 73 mil casos novos e 4.500 
óbitos por tuberculose anualmente. O estado do Amazonas apresenta a maior taxa de incidência do país e a capital Manaus concentra 70% dos casos 
de TB registrados no estado. As ações estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose estão centradas principalmente na detecção 
e tratamento oportuno das pessoas com tuberculose, com a finalidade de bloquear a cadeia de transmissão da doença. Em Manaus, apesar dos 
esforços para descentralização dos serviços de diagnóstico e tratamento da TB para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), ainda se observa uma 
elevada proporção de desfechos indesejáveis entre os indivíduos diagnosticados com a doença, como falência e abandono de tratamento e óbitos. 
Diversos fatores socioeconômicos, como renda, escolaridade, local e condições de moradia podem determinar o sucesso ou não do tratamento da 
tuberculose. O controle dessa endemia depende da superação de problemas relacionados à diminuição das iniquidades sociais, à ampliação da 
cobertura e do acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento da doença. Objetivo: Este estudo tem como objetivo identificar os fatores de risco 
relacionados ao desfecho desfavorável (óbito, abandono e falência de tratamento) em pacientes diagnosticados com TB, nos anos 2014 a 2017, no 
estado do Amazonas. Métodos: O presente projeto propõe a realização de um estudo transversal envolvendo todos os casos novos de TB pulmonar 
registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e óbitos por TB notificados no Sistema de Informação Sobre Mortalidade 
(SIM). A população de estudo constitui-se dos indivíduos residentes no estado do Amazonas, diagnosticados com tuberculose no período de 1º. de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017. Serão analisados aproximadamente 12.000 registros de casos novos de tuberculose pulmonar. Os fatores 
de risco para cada um dos três desfechos (falha no tratamento, abandono e óbito) serão analisados separadamente e em conjunto (todos os 3 
desfechos juntos) usando modelo de regressão logística. Variáveis que apresentarem associação com p-valor maior que 0,2 com o desfecho no 
modelo univariado serão selecionadas para análise no modelo de regressão multinível. Serão calculadas a razão de chances brutas e ajustadas e 
intervalos de confiança de 95%. Para realização das análises será utilizado o pacote estatístico STATA (v.13) e para análise espacial será utilizado o 
aplicativo QGIS (v.2.10). As variáveis de estudo são: relativas aos casos de TB (sexo, idade, escolaridade, raça/cor, tratamento prévio de TB, regime de 
tratamento, co-infecção HIV, situação de emprego, consumo de álcool, distância entre a residência e a unidade de saúde, indicação de tratamento 
diretamente observado); relativas às unidades de saúde de atendimento (natureza do serviço, tipo de estabelecimento, esfera administrativa), e 
relacionadas ao local de residência (índice de desenvolvimento humano municipal, índice de Gini de renda, renda per capita e densidade populacional 
do bairro). O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) indicado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e seguirá 
todas as recomendações previstas na resolução MS/CNS 466/2012.A identificação dos fatores que interferem no sucesso do tratamento da TB pode 
favorecer diretamente o indivíduo diagnosticado com TB uma vez que fornece subsídios para a adoção de estratégias de manejo clínico dos pacientes 
com vista a aumentar a chances de cura e, também, favorece a população uma vez que permitirá a redução o número de indivíduos infecciosos na 
população e, consequentemente, do risco de transmissão da doença. Além disso, tais informações podem ser utilizadas para o planejamento de 
intervenções em saúde pública.

E-mail: tatiane.lima@estacio.br

Aluno: Karimy de Souza Borda Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
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Título BIORREMEDIAÇÃO FÚNGICA NO CONTROLE  DA MICOTECA DA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS

Docente orientador: Ricardo Felipe de Souza Caramês

RESUMO
Os fungos são organismos extremamente importantes no ecossistema, por desempenharem papéis fundamentais na ciclagem dos nutrientes e na 
decomposição da matéria orgânica os objetivos da pesquisa são o de promover o controle de infestação fúngica oportunista na coleção da Micoteca 
na Faculdade Estácio do Amazonas. Para isso, a identificação morfológica dos fungos presentes no campus da faculdade e suas dependências da 
instituição e coletar amostras e semear, assim como repicar e manter as espécies fúngicas encontradas. Com o desenvolvimento metodológico 
descrito Atividade taninolítica -A atividade enzimática da tanase das culturas de Aspergillus e Penicillium será determinada colorimetricamente de 
acordo com modificações. Em tubo de ensaio, serão adicionados 0.4 mL do extrato enzimático e em seguida 0,6 mL de solução etanólica de rodanina, 
permanecendo em repouso por 5 minutos. Após este período, serão adicionados 0,4 mL da solução de hidróxido de potássio 0,5 N. Após três minutos, 
serão adicionados 8,6 mL de água destilada e após agitação, cada amostra, em triplicata, será lida em espectrofotômetro a 520 nm. Atividade 
xilanolítica - Para determinação da atividade xilanolítica das culturas de Aspergillus e Penicillium será utilizado xilana a 1% como substrato. Será 
homogeneizado 1g do substrato em 70 mL de solução 50 mM de tampão acetato de sódio, pH 5,0 a 60°C. Em seguida, a solução será aquecida até a 
fervura em uma chapa de aquecimento com agitação magnética. Posteriormente, a solução será resfriada em banho de água à temperatura 
ambiente. Após resfriada, a solução permanecerá sob agitação lenta durante 2h30 a 60°C. A solução de xilana será completada com tampão acetato 
de Sódio 50 mM, pH 5,0, até um volume final de 100mL. Em seguida, será utilizada uma mistura de 1,35mL de solução de xilana a 1%, logo após a 
estabilização da temperatura (banho-maria, 50°C por 5 minutos). Serão adicionados 0,150 mL do extrato enzimático (PEG, sal, PEG branco e sal 
branco). Serão transferidos 0,300mL da mistura para outro tubo de ensaio e adicionados 0,900mL de Ácido Dinitrosalicílico (DNSA). Atividade 
Amilática - Para detecção da atividade amilolítica, 2 μL de uma suspensão contendo 107 esporos do fungo a ser estudado serão inoculados no centro 
da superfície de uma placa de Petri contendo meio mínimo (MM), cuja composição é, em g L-1: NaNO3 (0,38), KH2PO4 (1,19), MgSO47H2O (0,50), KCl 
(0,50), FeSO47H2O (0,01), glicose (10), agar (20), suplementado com 2% de Tween 80 (sorbitano monolaurato), suplementado com amido solúvel 2% 
e pH 6,0. As placas serão incubadas a 28º C, por sete dias. Após esse período, as placas serão reveladas com lugol e a zona de atividade (ZA) será 
calculada como descrito anteriormente. A importância de realizar o processo de biorremediação na micoteca é atender o controle de contaminação 
das amostras realizando a seleção dos microrganismos através de plaqueamento em BDA adicionado lipases e clorafinicol pontual no centro da placa 
de Petri. Os cultivos serão mantidos em estufa a 36ºC por 7 dias, sendo medido o diâmetro da área recoberta pelo fungo, a cada 48 horas. As placas 
de Petri serão marcadas com três raias, com a finalidade de se medir o crescimento radial dos fungos a cada 48 horas. Serão medidos seis raios em 
cada placa, a cada 48 horas. Os experimentos serão realizados em triplicata. A velocidade de crescimento radial será calculada através de regressão 
linear dos raios das colônias, utilizando-se a Equação 1, r (t) a VCR.t onde r é o raio (mm), t é o tempo (d) e VCR é a velocidade de crescimento radial 
(cm.d-1). (1) Os resultados de VCR dos fungos serão avaliados através de Análise de Variância e Teste de Tukey, para comparação de médias dos 
dados estatísticos de distribuição de frequência. Assim como realização dos cálculos de Logit e exponencial de variância fúngica. Extração de material 
do composto da Micoteca na integração fúngica e bacteriológicas corroborando para controle fúngico por via bactéria.

E-mail: rfscaramez@hotmail.com

Aluno: Clarice Virginia Santos Goiabeira Curso do aluno: Ciências Biológicas Situação: PIBIC/IES

Título FENOLOGIA E BIOLOGIA REPRODUTIVA DE CASSIA FISTULA L. (FABACEAE)

Docente orientador: Mário Henrique Terra Araujo

RESUMO
Para muitas das espécies de Fabaceae é desconhecido a fenologia, assim como a biologia reprodutiva. De forma geral, os sistemas sexuais de espécies 
dessa família são totalmente desconhecidos, com a maioria das espécies apontadas como portadoras de flores bissexuais, algumas de flores 
unissexuais e muitas simplesmente sem nenhuma informação. A diversidade de tipos de sexualidade floral envolve a possibilidade da presença de 
diferentes sistemas reprodutivos. Entretanto, apesar desse potencial a ser explorado pouquíssimos estudos foram realizados, até o presente, para 
identificação ou confirmação dos sistemas reprodutivos. Adicionados ao fato de que um grande número de espécies desse grupo ainda não tem sua 
sexualidade definida, uma caracterização morfológica indicando bissexualidade foral, por exemplo, leva a possibilidade da presença de dioicia críptica, 
além de hermafroditismo, situação que não pode ser detectada sem realização de estudos da biologia reprodutiva ou de uma análise de viabilidade 
de óvulos. Fabaceae é uma das famílias com maior número e frequência de indivíduos em florestas tropicais, compreendendo ca. 19000 espécies, 
sendo uma das maiores e melhor representadas nos Neotrópicos. Para o Brasil estão registradas ca. 2800 espécies, sendo apenas 13 delas para Cassia, 
um grupo de grande interesse farmacêutico. Diferentes partes (e.g., folhas, sementes e raiz) das espécies de Cassia são conhecidas por seu valor 
medicinal, e vários compostos químicos, tais como antraquinonas, compostos fenólicos e flavonóides foram isolados a partir destas plantas. 
Entretanto, apesar do seu uso recorrente na medicina tradicional não existem informações sobre a fenologia e biologia reprodutiva da maioria das 
espécies. O presente projeto de pesquisa propõe a realização de estudos fenológicos e de biologia reprodutiva com Cassia fistula L., uma espécies 
exótica, ornamental, historicamente reconhecida em razão de sua propriedades medicinais, e muita utilizada na arborização urbana da cidade de 
Manaus-AM. Para este estudo quinze indivíduos localizados no Campus Constantino da Faculdade Estácio do Amazonas serão acompanhados 
diariamente para a obtenção de dados fenológicos, desenvolvimento de experimentos para a avaliação do sistema reprodutivo e acompanhamento 
de seus visitantes florais. A morfologia floral será caracterizada através da análise de 20 flores frescas de cada espécime em período de pré-antese, 
antese e pós- antese, com auxílio de um estereomicroscópio, fotografados e descritos, a partir de flores coletadas e fixadas em álcool 70% glicerinado. 
Durante estas análises serão determinados o número, disposição e cor de cada um dos verticilos florais; viabilidade dos grãos de pólen, com utilização 
de corantes específicos e cultivo em Ágar. O sistema reprodutivo será explorado através de polinizações controladas. Para avaliar o sucesso 
reprodutivo, flores polinizadas serão comparadas com a polinização natural. O comportamento dos visitantes, tempo de permanência e horário de 
visita será levantado a partir de 30 horas de observações diretas, e complementadas por imagens de Cameras Trap e coletas, com auxílio de rede 
entomológica, em diferentes horários do dia. Os resultados deste estudo permitirão um melhor entendimento das estratégias reprodutivas, assim 
como servirão de base para programas de conservação e manejo da espécie.

E-mail: araujo.mht@gmail.com

Aluno: Milena Paula Silva Barrera Curso do aluno: Ciências Biológicas Situação: PIBIC/CNPq

Título IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DOS FUNGOS CONSERVADOS NA MICOTECA DA FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS

Docente orientador: Ricardo Felipe de Souza Caramês

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

Aluno: Akila Thais da Silva Siqueira Curso do aluno: Ciências Biológicas Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ANÁLISE DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE'S) NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DE ENFERMAGEM EM UBS NA 
ZONA NORTE E LESTE DA CIDADE DE MANAUS

Docente orientador: Márcia Regina Praia Marins da Silva

RESUMO
O presente trabalho partiu de duas questões. A primeira está relacionada à assistência de enfermagem na parte ambulatorial na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) N13- Riacho Doce II e UBS Arthur Virgílio Filho da Zona Norte da cidade de Manaus. A segunda está relacionada ao interesse da 
pesquisadora ao campo das Pessoas com Necessidades Especiais (PNE’s) e sua inclusão na área da saúde. Além disso, as referências e estudos sobre a 
inclusão dessas PNE’s na assistência ambulatorial de enfermagem são escassos e poucos estudos dedicam a analisar o atendimento e o preparo da 
equipe de enfermagem na assistência a esse público. Neste sentido, faz-se um paralelo da assistência ambulatorial de enfermagem para as PNE’s, pois 
esse público também é assistido conforme a Constituição Federal que assegura o direito de acesso universal e igualitário ao Sistema Público de Saúde 
(SUS). Portanto a relevância desta pesquisa é incluir as PNE’s na assistência de enfermagem primaria ambulatorial (UBS), de modo que tanto o 
profissional da saúde esteja capacitado para trabalhar com qualquer tipo de deficiência, quanto o público em questão seja assistido de uma forma 
universal garantindo assim um atendimento igualitário. A pesquisa, será desenvolvida no âmbito qualitativo e quantitativo, a fim de compreender o 
fenômeno em questão, será utilizado procedimentos descritivos para a coleta de dados, e como instrumentos de coleta serão aplicadas entrevistas 
estruturadas, por isso o processo de análise de dados será organizado em transcrição dos dados obtidos, na classificação dos mesmos, nas suas 
interpretações, interligando-os ao referencial da área. O presente estudo tem a finalidade de analisar a inclusão de Pessoas com Necessidades 
Especiais (PNE’s) na assistência ambulatorial de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) N13- Riacho Doce II e UBS Arthur Virgílio Filho da 
Zona Norte da cidade de Manaus. Para a realização do trabalho, optou-se pela pesquisa no âmbito qualitativo e quantitativo, a fim de compreender o 
fenômeno em questão, será utilizado procedimentos descritivos para a coleta de dados, e como instrumentos de coleta serão aplicadas entrevistas 
estruturadas com perguntas abertas e fechadas para os profissionais da área da saúde, pacientes e responsáveis dos mesmos que frequentam o local 
do estudo, por isso o processo de análise de dados será organizado em transcrição dos dados obtidos, na classificação dos mesmos. Com os resultados 
finais pretende-se descrever a importância da inclusão das Pessoas com Necessidades Especiais na assistência ambulatorial de enfermagem, os 
critérios de atendimento para o público em questão, e também, identificar se os profissionais das UBS em estudo têm a capacitação e materiais para o 
atendimento adequado, sem denegrir a saúde do paciente em questão. Serão selecionados 5 profissionais de cada Unidade Básica de Saúde, 5 pais ou 
responsáveis em cada unidade estudada e 5 Pessoas com Necessidades Especiais para cada unidade estudada na pesquisa. Portanto a amostragem da 
pesquisa, será composta por 15 pessoas em cada unidade, totalizando 30 pessoas. Para a coleta de dados serão respeitadas todas as determinações 
ética previstas na Resolução 466/12. Espera-se com o desenvolvimento desta pesquisa fornecer dados, para os gestores das unidades envolvidas, que 
permitam a avaliação e a tomada de decisões em relação ao contexto mínimo exigido para prestação de serviço adequada e igualitária às pessoas com 
necessidades especiais.

E-mail: praiamarins@yahoo.com.br

Aluno: Trícia Oliveira Carneiro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título APLICAÇÃO DA LEI Nº 15.759 DE 25 DE MARÇO DE 2015 – LEI DO PARTO HUMANIZADO NA MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO

Docente orientador: Michelle Gomes de Lima

RESUMO
A Humanização do parto visa garantir o direito da informação, promover um ambiente acolhedor para a parturiente, respeitando a individualidade, 
necessidades e medos, oferece recursos e assistência de qualidade de acordo com as Normas Técnicas do Ministério da Saúde. Este estudo propicia 
um entendimento sobre a lei 15.759 de março de 2015, e as mudanças que houve para melhoria e qualidade na assistência das usuárias em questão 
da satisfação e benefícios. Com o objetivo Geral de analisar a aplicação da Lei 15.759 de 25 de março de 2015 na Maternidade Balbina Mestrinho. E 
especificamente: identificar se a parturiente detém desde o Pré-Natal o conhecimento dos seus direitos e o acompanhamento necessário para 
realização do parto humanizado; analisar a aplicabilidade da lei na prática da assistência de enfermagem em relação ao paciente. Será realizado uma 
pesquisa qualitativa e quantitativa por meio de entrevistas através de formulário estruturado sobre acompanhamento da parturiente. Na análise de 
dados será observado o perfil da parturiente quanto escolaridade, cor/raça/etnia, estado civil e quantas tiveram o acompanhamento necessário por 
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enfermeiro para que tenha todo o esclarecimento dos seus direitos desde o Pré-Natal até o dia do Parto, através do formulário será verificada a 
qualidade deste acompanhamento (se a parturiente teve todas as informações necessárias durante este processo de acordo com a Lei 15.759 de 25 
de março de 2015 informa). O entendimento sobre a Lei do Parto Humanizado será analisado através do depoimento da parturiente. Serão 
entrevistadas em torno de 30 parturientes, sendo solicitado a assinatura de Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) após aprovação do 
projeto pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) com humanos. Assim colocar-se-á em prática a resolução de n. 36/2008 da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) que diz que na humanização do parto se estabelece certos padrões para o exercício dos Serviços obstétricos e neonatal 
embasados na qualificação humanizada da atenção e gestão de saúde, no controle de riscos das usuárias do sistema de saúde. A qualidade do meio 
ambiente e das relações interpessoais devem ser estabelecidos a um projeto de saúde voltado para o acolhimento, resoluto humano. A valorização 
tem que ser subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão de saúde, com o comprometimento dos direitos das cidadãs, respeito ao 
gênero, etnia, raça, orientação sexual e qualquer especificidade, garantindo as informações sobre saúde e os profissionais da área.

Aluno: Gesiele Carol Lucena Parga Oliveira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS FAMÍLIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO VIDA ALEGRE

Docente orientador: Ana Cristina Balsamo Laghi

RESUMO
Visando uma transformação nos perfis de saúde-doença da população o sistema de saúde engloba uma produção de serviços e de política de saúde 
para uma melhora na assistência familiar. No Brasil o SUS - Sistema Único de Saúde apresenta um modelo de assistência, que objetiva contemplar os 
princípios da reforma sanitária, como a regionalização, hierarquização, acessibilidade, equidade, participação e integralidade das ações. (BRASIL 1990). 
Para implantação do SUS, as unidades de saúde organizam-se para a produção das ações, escolhendo meios e instrumentos eficazes para a 
intervenção nos perfis de saúde-doença da população. Dependendo dos modelos assistenciais vigentes, decorrentes das diretrizes emanadas das 
políticas públicas, diferentes instrumentos podem ser utilizados para essa intervenção. A atenção à família, como uma das diretrizes da Estratégia 
Saúde da Família, preconiza que a assistência seja centrada no núcleo familiar, entendido e percebido a partir de seu ambiente físico e social, pois isto 
possibilita às equipes uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas.  O 
tema família vem sendo discutido durante décadas no setor saúde, tanto no cenário dos servidores como nas universidades. No contexto mundial 
essa discussão surgiu na década de 1960 e no Brasil no início de 1990, junto as discussões das políticas públicas, a reforma do sistema único de saúde 
(SUS) e a divulgação do sucesso do modelo de saúde cubano, que é alicerçado no modelo de atenção primária a saúde com ênfase no médico da 
família. Em termos práticos, essas discussões deram impulso a implementação, inicialmente do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 
posteriormente do Programa de saúde da Família (PSF). No Brasil o enfoque da intervenção domiciliar foi introduzido no início do século XX, por meio 
de práticas sanitárias trazidas da Europa, em especial por Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Carlos Chagas. A Visita Domiciliar vem ganhando visibilidade e 
sua prática vem se tornando indispensável no Brasil desde a década de 1990 com a progressiva efetivação de um novo modelo de atenção á saúde, 
com enfoque na promoção da saúde individual e coletiva. Este estudo tem como objetivo geral realizar um diagnóstico situacional das condições de 
saúde das famílias cadastradas no Centro de Formação Vida Alegre e como objetivos específicos conhecer as características socioeconômicas, 
culturais e ambientais das famílias cadastradas no Centro de Formação; identificar os fatores de risco relacionados às doenças de cada membro da 
família;  listar as doenças ou agravos presentes em cada membro da família e propor um plano de ação sistematizado para a resolução dos problemas 
identificados. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, descritiva e de campo. O estudo será realizado no Centro de Formação Vida 
Alegre e no domicílio das famílias do Bairro Vila da Prata, da Cidade de Manaus- AM, que estão cadastradas nesse mesmo Centro. Farão parte do 
estudo todos os adultos, membros dessas famílias, totalizando 80 pessoas. Para a coleta de dados será utilizado o questionário com perguntas 
fechadas relacionadas aos dados sócio demográficos (sexo, idade, grau de instrução, renda familiar) e questões sobre a existência de doenças de base, 
qual o tipo de doença, qual o conhecimento sobre a doença, se há acompanhamento médico e uso de medicamentos. Os dados serão tabulados com 
auxílio do programa Microsoft Excel 2010 e apresentados em forma de tabelas e gráficos, em número absoluto e relativo. A coleta de dados se iniciará 
após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido que será entregue a todos os membros de cada família e o estudo será realizado de 
acordo com as recomendações éticas e legais contidas na Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que trata sobre as pesquisas 
envolvendo seres humanos.

E-mail: crisbalsamo@hotmail.com

Aluno: Hérica de Mattos Reis Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título OPINIÃO DOS DISCENTES SOBRE A RELAÇÃO DA TEORIA E PRÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO A APRENDIZAGEM

Docente orientador: Ana Cristina Balsamo Laghi

RESUMO
Ao longo do processo educacional o ensino em enfermagem vem sendo caracterizado por constantes implementações e adequações em função de 
novas descobertas e inovações, visando atender necessidades e agregar o conhecimento ao estudo de tal ciência. Segundo MELEIS (1991) a teoria de 
enfermagem é definida como “... uma conceitualização articulada e comunicada de realidade inventada ou descoberta (fenômeno central e 
relacionamentos) na enfermagem com a finalidade de descrever, explicar, predizer ou prescrever o cuidado de enfermagem. Conforme o plano 
pedagógico do curso de Enfermagem da Faculdade Estácio o aluno tem oportunidades de adquirir conhecimentos em uma dimensão bio-psico-sócio-
espiritual, preparando o formando para uma contribuição social, com aulas teóricas e práticas em todos os campos da saúde. O ensino da 
sistematização da assistência de enfermagem é praticado nos primeiros semestres com atendimentos à comunidade, aulas de ensino clínico em 
laboratório e estágios supervisionados. No Consultório de Enfermagem e Laboratório de Semiologia e Semiótecnica são simulados os procedimentos 
que irão nortear a carreira de enfermeiro (FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS, 2016). Nessa perspectiva acredita-se que o ensino prático e o ensino 
teórico em enfermagem se complementam e contribuem para o processo de formação do enfermeiro. Quando o aluno se depara com a prática nos 
estágios curriculares obrigatórios, vivência  conflitos e contradições relacionadas ao aprendizado teórico. Diversos são os fatores para tal situação. 
Sendo assim o objetivo geral deste estudo é Investigar as opiniões dos acadêmicos de enfermagem com relação ao ensino aprendizagem da teoria e 
prática e como objetivos específicos, caracterizar os acadêmicos de enfermagem com relação ao sexo e idade; Identificar as dificuldades vivenciadas 
pelos alunos de enfermagem durante o ensino teórico-prático nos estágios curriculares obrigatórios e compreender a percepção dos acadêmicos de 
enfermagem durante o ensino teórico-prático nos estágios curriculares obrigatórios. Trata-se de um estudo descritivo, baseado na abordagem 
qualitativa. O estudo será realizado nas dependências da Faculdade Estácio do Amazonas com todos os alunos matriculados nos estágios curriculares 
obrigatórios que são oferecidos no nono e décimo períodos e que aceitarem participar da pesquisa. O instrumento de coleta de dados será 
constituído por entrevista semiestruturada que consta questões relacionadas ao sexo; idade; dificuldade encontrada ao primeiro contato com a 
prática de estágio; principais divergências teóricas encontradas entre a teoria e a prática; adaptação às práticas de estágio, convivência com a teoria e 
prática, e qual é a opinião do aluno sobre a importância da co-dependência de ambos os métodos de ensino. Manzine (1990/1991, p. 154) destaca ser 
importante que o roteiro de entrevista seja organizado com perguntas básicas (principais), de modo a permitir que sejam “ complementadas” por 
outras questões inerentes às circunstancias momentâneas à entrevista. Os dados coletados serão analisados qualitativamente por meio da técnica de 
análise de conteúdo, categorizando as entrevistas conforme estabelecido Minayo (2014).  O estudo será realizado de acordo com as recomendações 
éticas e legais contidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Acredita-se que, as respostas obtidas nesta pesquisa possam contribuir 
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para questionamentos e feedbacks quanto à teoria e a prática do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Estácio do Amazonas.

Aluno: Kamilly Clemente Carioca Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE GESTANTES COM DIAGNÓSTICO DE SIFILIS EM UM MUNICIPIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Docente orientador: Ellen Priscila Nunes Gadelha

RESUMO
A sífilis congênita (SC) é um marcador da qualidade da saúde pública, devido o risco de transmissão transplacentária ser efetivamente reduzido 
quando o acompanhamento com as gestantes for satisfatório. Apesar do baixo custo do tratamento e da ampla disponibilidade de tecnologias simples 
de prevenção, a doença ainda é uma causa significativa de morbidade infantil e morte perinatal.  Portanto, a incidência anual dos casos ocorridos da 
doença não tem qualquer justificativa e as intervenções destinadas a aumentar a cobertura de triagem, tratamento e prevenção da sífilis durante a 
gravidez devem ser priorizadas. O enfermeiro desempenha papel crucial no pré-natal de gestantes, e deve atuar no controle de sífilis congênita, 
ofertando à gestante assistência ao pré-natal adequado, realizando, no mínimo, seis consultas integrais e qualificadas, oportunizando acesso ao teste 
VDRL no primeiro trimestre e na 28ª semana de gestação, e antes do parto. Ressalta-se, ainda, que, em casos já confirmados da doença em gestantes, 
a atenção deverá estender-se desde o pré-natal até o monitoramento clínico pós-natal da mãe e da criança exposta, visando assim minimizar as 
complicações. Em gestantes, no ano de 2015, a taxa de detecção da sífilis foi de 11,2 casos de sífilis em gestantes a cada 1.000 nascidos vivos, 
considerando o total de 33.365 casos da doença. Já de janeiro de 2005 a junho de 2016, foram notificados 169.546 casos. Com relação à sífilis 
congênita, em bebês, em 2015, foi notificado 19.228 casos da doença, uma taxa de incidência de 6,5 por 1.000 nascidos vivos. De 1998 a junho de 
2016, foram notificados 142.961 casos em menores de um ano. O incremento entre os anos de 2013 e 2014 foi de 26,77% e entre os anos de 2014 e 
2015 foi de 20,91% no número absoluto de casos novos diagnosticados. O objetivo geral desse estudo será investigar a incidência da sífilis congênita 
em Rio Preto da Eva, município de Manaus-AM, de 2017 a 2018. Será realizado um estudo descritivo e retrospectivo, por meio de coleta de dados 
verificando resultados dos testes de VDRL de gestantes atendidas na  unidades básica de saúde da rede SUS no município de Rio Preto da Eva-AM. A 
fonte de coleta de dados serão fichas de gestantes com solicitação médica do exame VDRL durante o acompanhamento pré-natal no período de 
agosto de 2017 a junho de 2018 e as notificações compulsórias de sífilis congênita registradas pelo setor de epidemiologia do município. Os dados 
coletados nas fichas clínicas serão armazenados em um banco de dados, trabalhadas inicialmente com métodos de análise descritiva, com cálculo das 
frequências e medidas de posição (média e mediana) e variabilidade (desvio-padrão). Para a coleta de dados, serão seguidos todos os preceitos éticos 
da Resolução 466/12, que exige submissão e aprovação do protocolo de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos. Além da assistência, 
o conhecimento sobre o impacto desse problema na população poderá direcionar as ações de todos os serviços de saúde, sendo primordial a atuação 
do enfermeiro nas atividades de vigilância epidemiológica da sífilis, produzindo dados de qualidade, confiáveis, e que possam ser instrumento de 
gestão.

E-mail: ellenpriscilla@ig.com.br

Aluno: Angela Maria de Souza Ferreira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título PERSPECTIVA NO MERCADO DE TRABALHO PARA O EGRESSO DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE MANAUS

Docente orientador: Ana Cristina Balsamo Laghi

RESUMO
A importância do profissional de enfermagem de nível superior excede a tradicional prestação de cuidados referentes à recuperação de clientes 
(pacientes) enfermos em âmbito hospitalar. Recentemente houve uma importante expansão das opções de atuações na profissão, mas o aumento da 
área de atuação não reflete diretamente o aumento de facilidades ou a garantia de acesso imediato para os recém-formados à vida profissional. O 
Conselho Federal de Enfermagem possui em sua base de dados 8.328 profissionais registrados no ano vigente no Amazonas, o mesmo órgão fez uma 
pesquisa intitulada “Perfil da enfermagem no Amazonas (20,2% Enfermeiros,79,8% Técnicos e auxiliares) constatando que 88,8% tem dificuldade em 
encontrar emprego, a situação de desemprego nos últimos 12 meses  foi relatado por 18,8% dos entrevistados, valor que representa quase o dobro 
da média nacional é importante destacar que esses dados não podem ser utilizados para retratar a realidade do profissional  Bacharel em 
Enfermagem pois abrangem em conjunto a equipe de Enfermagem. As consequências das dificuldades de não se conseguir exercer a profissão são 
diversas, variando desde problemas financeiros relacionados ao desemprego, vergonha e constrangimento, depressão, angústia, desespero, 
frustração que podem evoluir para problemas psicológicos, até o quadro mais grave e irreversível como o suicídio. São escassos os trabalhos voltados 
para esse tema em nosso município e estado, assim, os objetivos desta pesquisa são averiguar as perspectivas no mercado de trabalho para o egresso 
em Enfermagem na cidade de Manaus - AM, descrever os tipos de vagas para enfermeiros oferecidas pelo mercado de trabalho, verificar as exigências 
do mercado de trabalho para o enfermeiro e analisar as qualificações exigidas ao enfermeiro egresso pelo mercado de trabalho. Trata-se de um 
estudo com abordagem quantitativa, descritiva, exploratória e que será realizado em indústrias do distrito, cooperativas, hospitais públicos e privados 
da Cidade de Manaus, que concordarem em participar da pesquisa assinando o termo de anuência. Para a coleta dos dados, será utilizada a 
entrevista, com elaboração de roteiro previamente estabelecido contendo questionamentos referentes às exigências para admissão de enfermeiros 
quanto ao grau de instrução (graduado, especialista, mestre ou doutor); quanto aos cursos de qualificações; tempo de experiência na profissão. Essa 
entrevista ocorrerá com as pessoas responsáveis pelos processos de seleção e contratação de enfermeiros, após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Paralelamente, o pesquisador estará buscando em sites de empregos, anúncios sobre oferta de trabalho aos 
enfermeiros, buscando nesses registros os mesmos questionamentos que farão parte do questionário de entrevista. Os dados serão tabulados com 
auxílio do programa Microsoft Excel 2010 e apresentados em forma de tabelas e gráficos em números absolutos e em frequência. O estudo será 
realizado de acordo com as recomendações éticas e legais exigidas na Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Espera-se com 
esta pesquisa esclarecer as possibilidades de trabalho aos egressos, contribuindo para a decisão do aluno quanto às necessidades de busca de 
especializações exigidas pelo mercado de trabalho.

E-mail: crisbalsamo@hotmail.com

Aluno: Jaqueline Louise Figueiredo Soares Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título RISCO OCUPACIONAL NOS SERIÇOS DE SAÚDE: ADESÃO ÀS PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM

Docente orientador: Marcos Vinícius Costa Fernandes

RESUMO
O conceito de biossegurança começou a ser abordado no meio científico a partir da década de setenta, quando a comunidade científica iniciou a 
discussão sobre os impactos da engenharia genética na sociedade e os aspectos de proteção dos pesquisadores e demais profissionais envolvidos nas 
áreas em que se realiza um projeto de pesquisa. O comportamento nas práticas cotidianas dos profissionais de saúde é considerado de fundamental 
importância por representar risco de exposição da sua saúde e de pessoas que estejam frequentando aquele ambiente.  Na prática, nem todos os 
profissionais de saúde que atuam em ambientes semicríticos ou críticos adotam as medidas de biossegurança necessárias a sua proteção durante a 
assistência que realizam o que pode ocasionar agravos a sua saúde e a do cliente sob seus cuidados. Contudo, o emprego de práticas seguras e o uso 
de equipamentos de proteção adequados reduzem significativamente o risco de acidente ocupacional, fazendo necessário, também, a 
conscientização dos profissionais para utilização de técnicas assépticas e o estabelecimento de normas de conduta e procedimentos que garantam ao 
profissional e ao paciente um tratamento sem risco de infecção. O fator de prevenção mais importante é a atitude que cada indivíduo adota, graças a 
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um processo educativo e cultural. Porém, existe uma deficiência na formação do profissional enfermeiro no que tange a sua sensibilização para 
medidas de biossegurança na prática, pois é comum o assunto ser abordado de forma sucinta, resultando em conhecimento insuficiente. Portanto, é 
fundamental a conscientização e educação permanente dos profissionais proporcionando-lhes condições para um trabalho seguro, bem como a 
oportunidade para reflexões, discussões críticas, atualização e adoção de medidas preventivas corretas. Para tanto, é necessário colocar a 
biossegurança em um cenário que permita aos demais profissionais que atuam com prevenção e controle de riscos ocupacionais, entenderem seus 
propósitos, suas contradições, e, principalmente, sua importância como instrumento de proteção da vida, em qualquer que seja o ambiente de 
trabalho. Diante disso, para nortear a referida pesquisa elegeram-se as seguintes questões norteadoras: Quais são as deficiências relacionadas à 
biossegurança dos trabalhadores nos serviços de saúde? Há necessidade de criação e implementação de novas políticas públicas para garantir a 
segurança daqueles que cuidam da saúde da população? Será realizado um estudo qualitativo do tipo exploratório descritivo, com o objetivo de 
analisar fatores sociodemográficos, a percepção dos profissionais de enfermagem quanto aos riscos ocupacionais a que estão expostos, assim como 
sua adesão às medidas de biossegurança em seu ambiente de trabalho. O estudo será realizado em um Pronto Socorro da rede pública, localizado na 
Zona Oeste da cidade de Manaus. A Unidade realiza atendimento de urgência e emergência. Participarão da pesquisa enfermeiros e técnicos de 
enfermagem que atuam nos setores de reanimação infantil na Unidade onde se pretende desenvolver a coleta de dados no período de setembro a 
outubro de 2017. Para coleta de dados será realizada entrevista semiestruturada, com os sujeitos do estudo, assim como registro em diário de campo 
dos dados coletados por meio da observação realizada no ambiente de trabalho dos profissionais participantes da pesquisa. Os dados serão 
analisados conforme a Análise de Conteúdo de Bardin (2009) e será realizado de acordo com as recomendações éticas e legais contidas na Resolução 
466 do 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  Deste modo, espera-se que este estudo possa contribuir para a formulação do conhecimento 
cotidiano da biossegurança pelos enfermeiros, colaborando, assim, para a superação de dificuldades vivenciadas pelos mesmos, e encorajando-os a 
adotar uma postura crítico-reflexiva face à adoção das medidas de biossegurança, de modo que se possa alcançar uma assistência de melhor 
qualidade.

Aluno: Vanuza de Souza dos Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título     ESTUDO DA INCIDÊNCIA E PERFIL DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DODISTRITO DE SAÚDE LESTE E 
NORTE DO MUNICÍPIO DE MANAUS-M

Docente orientador: Rafael Poloni

RESUMO
As infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são agravos que acometem por dia cerca de 1 milhão de pessoas, devido ao sexo sem proteção e, 
eventualmente, outros meios de transmissão. É necessário se conhecer o perfil das ISTs para que medidas preventivas e educativas junto à população 
sejam estudadas e implantadas, reduzindo os gastos na saúde pública e melhorando a saúde, a qualidade de vida da população. A sífilis, uma dessas 
infecções, há séculos desafia a humanidade. Na Europa, no início do século XX, houve pânico e grande parte da população foi assolada. A sífilis era 
conhecida como “colombiana”, pois seria endêmica no Novo mundo e originária da Europa, trazida por marinheiros espanhóis que participaram na 
descoberta da América. Algum tempo depois acreditou-se que a sífilis era oriunda de mutações e adequações sofridas por espécies de treponemas 
endêmicos da África. Hoje, o impacto da sífilis na saúde pública é devastador, visto que os medicamentos utilizados para o tratamento da mesma são 
onerosos para o Estado. A transmissão desta bactéria acontece principalmente pelo contato sexual, mas pode ser passada da mãe para o feto durante 
a gestação, ou em momentos do parto, ocorrendo também por meio de transfusões de sangue contaminado ou contato direto com lesões. A sífilis na 
gestação tem sido considerada como um grave problema de saúde pública, por apresentar alto índice de morbimortalidade intrauterina. Segundo a 
OMS, estima-se que 10 a 15% das gestantes provenientes de países subdesenvolvidos apresentam sífilis durante a gravidez, no Brasil, em torno de 3% 
das mulheres grávidas apresentam a doença, ocorrendo transmissão vertical em 50 a 80% dos casos, com óbito fetal em 40% das gestantes. Embora a 
sífilis na gestante seja considerada, desde 2005, um agravo de notificação compulsória no Brasil, estima-se que apenas 25% dos casos são notificados 
e isso revela deficiência na qualidade dos serviços de assistência pré-natal e ao parto no país, todavia, o não tratamento ou o tratamento inadequado 
pode causar sérios problemas de saúde para a mãe e o concepto. O presente projeto realizará um levantamento, através de tabelas padronizadas de 
controle dos Distritos de Saúde Leste e Norte da cidade de Manaus-AM, da incidência e perfil de tratamento da sífilis, no período de janeiro a 
dezembro 2017 e, posteriormente, promover palestras educativas, orientações sobre a importância do tratamento do parceiro, bem como a 
necessidade de conclusão de forma adequada do mesmo, para os pacientes e principalmente para diagnosticados com a doença, nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) dessas zonas com maior incidência.

E-mail: rafaelpolonifarma@gmail.com

Aluno: Ryan de Oliveira Freitas Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/CNPq

Título PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS DE MANAUS, AMAZONAS, BRASIL 

Docente orientador: Mário Henrique Terra Araujo

RESUMO
A forma correta no preparo de plantas com propriedades medicinais e a devida identificação correta da mesma, adicionado a condições ideias de 
coleta e armazenamento é fundamental para uma fitoterapia eficaz e segura no uso doméstico pela população em geral. A escolha e o processamento 
por métodos extrativos adequados a cada planta deve ser avaliado, pois drogas vegetais muitas vezes necessitam planejamento na forma de uso para 
proteger a substância ativa. Muitas substâncias fitoterápicas são sensíveis ao calor ou a exposição a luz direta, e até mesmo os processos incorretos 
no preparo para consumo podem destruir o princípio ativo vegetal. Pode-se descrever o processo extrativo como uma retirada seletiva ou não de 
substâncias ativas contidas em uma droga vegetal, onde utiliza-se líquidos solventes com baixa ou nenhuma toxicidade. Preocupações como qual 
parte da planta deve ser utilizada, qual técnica de extração e preparo e, principalmente, quais as qualidades de conservação da planta são 
fundamentais, pois garantem uma segurança ao usuário. Em mercados e feiras populares, as ervanarias usualmente deixam as plantas frescas ou 
secas expostas a ação do calor e da iluminação, promovendo uma preocupação séria quanto as qualidades de conservação dessas plantas medicinais, 
bem como garantias de segurança em suas utilizações. Em Manaus, Amazonas, as ervanarias comercializam inúmeros produtos regionais, entretanto, 
na maioria das vezes, as informações descriminadas nos rótulos ou embalagens não conferem com o produto, além disso, muitas das drogas 
comercializadas não estão embaladas ou acondicionadas de forma adequada. Somada a estes fatores, grande parte do material comercializado não é 
reconhecido pela ANVISA. O objetivo do presente projeto é relatar as espécies medicinais comercializadas nas feiras livres no município de Manaus, 
Amazonas, buscando avaliar se as espécies identificadas na embalagem são as mesmas envasadas; verificar se o modo de acondicionamento da droga 
vegetal é o adequado; analisar que se há presença de interferentes como microrganismos, insetos e alterações organolépticas; comparar posologia 
contida no rótulo do produto vegetal vendido com aquela sugerida por trabalhos científicos e pela ANVISA. Para obtenção das informações acerca das 
espécies comercializadas serão efetuadas visitas técnicas entre o período de outubro/2017 a abril/2018, em feiras livres e mercados do município de 
Manaus, localizados nos bairros Alvorada, Centro, Cidade Nova, Jorge Teixeira, Dom Pedro e Parque Dez de Novembro. Técnicas de observação direta 
serão utilizadas para avaliação do material comercializado. Os dados obtidos a partir deste levantamento serão posteriormente confrontados com a 
Lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, para verificar o “status” de conservação das espécies e se as mesmas são nativas ou 
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exóticas. As indicações terapêuticas, métodos de acondicionamento e preparo contidas nos rótulos serão comparadas com os trabalhos disponíveis 
para as espécies.

Aluno: Marleyde Caster da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUTOS NATURAIS DE PLANTAS AMAZÔNICAS E SEU POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO COMO INSUMO NA PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS: UMA 
ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL

Docente orientador: Claudia Dantas Comandolli Wyrepkowski

RESUMO
No Brasil, um dos setores com grande potencial para uso de recursos naturais de forma sustentável é a indústria de produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos. Uma tendência emergente nessa indústria é a de que algumas empresas vêm incorporando ativos da biodiversidade 
amazônica como matéria-prima de seus produtos, embora o potencial dos produtos naturais de espécies vegetais da região ainda seja pouco 
explorado. Os vegetais podem produzir uma grande diversidade de metabólitos secundários, sendo que muitos deles apresentam características de 
interesse para o setor de cosméticos, tais como atividades antioxidantes, fotoprotetoras, cicatrizantes, entre outras. Muitos produtos naturais são 
usados em cosméticos e vários outros têm um grande potencial para o desenvolvimento de ingredientes químicos, por exemplo, flavonoides, taninos, 
fenólicos, aminoácidos e vitaminas. Como exemplos, o uso na área de ingredientes botânicos pode desempenhar um papel importante no tratamento 
de vários distúrbios da pele. Assim, trabalhos científicos vêm avaliando a possibilidade da aplicação de produtos derivados de espécies vegetais como 
fontes de princípios ativos para produção de cosméticos, tais como emulsificantes, antioxidantes, protetores solares, e como uso de despigmentação 
da pele. Embora o volume de publicações com estudos químico-farmacológicos de produtos derivados de plantas tenha crescido nos últimos anos, 
pouco ainda se explora deste conhecimento produzido. A organização dos conhecimentos já obtidos pode ser um recurso para guiar o potencial das 
espécies da região no desenvolvimento de um polo de produção de biocosméticos. Assim, o presente trabalho visa analisar de maneira sistemática as 
informações publicadas sobre os produtos naturais obtidos e caracterizados a partir de espécies vegetais encontradas na região Amazônica quanto à 
sua aplicação para princípios ativos e coadjuvantes na produção de cosméticos em larga escala. Para o presente estudo, será realizada pesquisa 
retrospectiva na qual serão realizadas consultas em artigos científicos publicados em periódicos indexados, selecionados através de buscas no banco 
de dados da Scielo, ScienceDirect, Isiknowledge e PubMed, além de teses e dissertações, e registro de patentes será realizado pelo diretório do INPI – 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da WIPO – World Intellectual Property Organization. As informações serão sistematizadas para análise 
das espécies e produtos naturais que ainda contemplam potencial de utilização não explorado do ponto de vista industrial. A seleção do material 
utilizados na pesquisa envolverá alguns critérios de inclusão como: Leitura exploratória do conteúdo selecionado: Leitura rápida pra verificar se a obra 
selecionada é de interesse para o trabalho, com delimitação em artigos que apresentem informações químico-farmacológicas de produtos de espécies 
da região Amazônica; Leitura seletiva: Leitura mais aprofundada no assunto, articulando com o potencial na indústria de cosméticos; Registro das 
informações: Extração das informações do conteúdo em instrumento especifico para posterior organização sistemática e análises de seu potencial. O 
presente trabalho prevê, desta forma, o reconhecimento do potencial da biodiversidade na área de cosmetologia, com uma análise do ponto de vista 
químico-farmacológico para direcionar futuros estudos e aplicações, podendo gerar um manual ou artigo com a meta-análise para divulgação ampla 
dos conhecimentos sistematizados.

E-mail: klaudiadcw@gmail.com

Aluno: Leandra Coelho Simão Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ANTROPOMETRIA DE ACORDO COM O NÍVEL SOCIOECONÔMICO DE ESCOLARES DE REDE PÚBLICA DE MANAUS / AM

Docente orientador: Mônica Maciel Cartonilho Ferreira

RESUMO
O estado nutricional exerce influência decisiva nos riscos de morbimortalidade, no crescimento e desenvolvimento estudantil. A associação entre 
práticas alimentares inadequadas, prevalência do sobrepeso/obesidade, volume da ingestão alimentar, como também a composição e a qualidade da 
dieta são fatores que têm sido evidenciados, o que torna importante uma avaliação nutricional dessa população mediante procedimentos 
diagnósticos que possibilitem precisar a magnitude, o comportamento e os determinantes dos agravos nutricionais, bem como a identificação dos 
grupos de risco e as intervenções adequadas. Os níveis de saúde de uma determinada população, as características biológicas e sociais refletem nos 
dias atuais através do Índice de Massa Corporal (IMC). Muitas evidências indicam que o meio ambiente, através das condições materiais de vida e 
acesso aos serviços de saúde e educação, determinam padrões característicos de saúde e doença. Variáveis como renda familiar, escolaridade, entre 
outras, estão condicionadas, em última instância, à forma de inserção das famílias no processo de produção, refletindo na aquisição de alimentos e, 
consequentemente, no estado nutricional. Em praticamente todos os países do mundo é grande a preocupação com o avanço da obesidade em 
crianças e jovens. A obesidade, nos últimos anos, vem assumindo um caráter epidêmico e preocupante, uma vez que constitui fator de risco para 
agravos, tais como: hipertensão arterial, dislipidemias, doenças coronarianas, doenças osteoarticulares, diabetes entre outras. A etiologia da 
obesidade é de determinação difícil, apesar do crescente número de estudos realizados com esse objetivo. A dificuldade decorre do fato de ela ser 
uma doença multifatorial, havendo contribuições relacionadas ao estilo de vida, bem como a aspectos fisiológicos. A prevalência global sugere 
importante influência de fatores externos associados à predisposição genética. Considerando o atual interesse mundial em estudar os fatores 
associados ao sobrepeso/obesidade em escolares e compreendendo a relevância desse tema, o presente estudo tem como objetivo descrever o perfil 
antropométrico e o consumo alimentar de escolares da rede pública de Manaus/AM com idade entre 10 a 16 anos, verificando possíveis associações 
com a ocorrência de sobrepeso e obesidade a partir da coleta de dados e informações relacionadas as condições nutricionais por meio de 
questionários ligados a frequência da ingestão de nutrientes, prática de atividade física, histórico social, estilo de vida e fatores socioeconômicos.

E-mail: monica.cartonilho@yahoo.com.br

Aluno: Valdenice Costa da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA ASSOCIADA A PRÁTICA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: Mônica Maciel Cartonilho Ferreira

RESUMO
A atividade física e a alimentação são dois comportamentos considerados prioritários para a promoção da saúde e prevenção de DCNT (Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis), os trabalhos científicos destacam a associação de outros fatores relacionados a ocorrência dessas doenças e reduções 
na qualidade de vida.  As DCNT não possuem uma única causa, geralmente seu surgimento se dá pela combinação de fatores genéticos com hábitos 
adquiridos ao longo da vida. Os principais fatores de risco para as DCNT são o tabagismo, a alimentação não saudável, a inatividade física e o consumo 
de álcool, responsáveis, em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência de hipertensão arterial e pelo elevado 
colesterol. Estudos epidemiológicos e documentos institucionais propõem que a prática regular de atividade física e uma maior aptidão física estão 
associadas a uma menor mortalidade e melhor qualidade de vida em população adulta. A qualidade de vida é um aspecto que varia 
consideravelmente em associação com níveis de saúde e de aptidão física; mesmo assim, a melhoria na qualidade de vida das pessoas após serem 
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acometidas de doenças crônicas continua sendo um desafio. A promoção de hábitos saudáveis possui relevância estratégica e deve ser encarada 
como prioridade por todos os setores sociais. Uma alimentação equilibrada fornece ao organismo energia e nutrientes para o bom desenvolvimento 
das atividades de cada pessoa, bem como a manutenção da saúde. Estudos sobre fatores de risco e de proteção comportamentais relacionados à 
saúde mostram que o estilo de vida adotado por estudantes universitários inclui baixo consumo de frutas, inatividade física, inabilidade de manter um 
peso corporal saudável, sedentarismo e consumo de bebidas alcoólicas. No campo da alimentação saudável uma importante iniciativa do Ministério 
da Saúde tem sido a informação da população sobre as bases alimentares através da do 'Guia de Alimentação Saudável', da rotulagem dos alimentos 
e dos acordos com a indústria para a eliminação e/ou redução das gorduras trans e, recentemente, para a redução de sal nos alimentos. Sabemos, 
portanto, que mesmo que a associação entre os níveis de aptidão física e saúde não demonstre causalidade, existe redução de fatores de risco para 
doenças em adulto dentro da estrutura ao longo da vida. Pode-se ainda frisar, contudo, que a atividade ou a inatividade física não podem ser 
abordadas somente pela perspectiva biológica ou somente pela perspectiva cultural, sendo resultado de um fenômeno biocultural, envolvendo 
diferentes dimensões da existência humana. Nesta perspectiva, a atividade física associada a uma alimentação saudável é considerada, dentro de 
outros fatores, um importante elemento na promoção da saúde e qualidade de vida da população. O presente estudo será realizado com estudantes 
do ensino superior da faculdade Estácio do Amazonas campus Constantino Nery e visa avaliar a influência da aptidão física associada a prática de 
alimentação saudável em estudantes do ensino superior através de através dos indicadores antropométricos e inquéritos alimentares e a ocorrência 
de morbidades (diabetes, hipertensão arterial e obesidade).

Aluno: Izabelle Cunegundes Mendes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL, CONSUMO ALIMENTAR E RISCO CARDIOVASCULAR EM ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO

Docente orientador: Marcelo Faustino da Silva 

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de morte em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil. Segundo 
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que em 2012 17,5 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares, 
representando 31% de todas as mortes globais. Dos quais, 7,4 milhões foram por doença arterial coronária (DAC) e 6,7 milhões de acidente vascular 
cerebral. Mais de três quarto das mortes por DCV ocorrem em países de baixa e média renda. Seu crescimento acelerado nos países em 
desenvolvimento representa uma das questões de saúde pública mais relevante do momento. Atualmente, esses países são responsáveis por cerca 
de 76% de excesso de óbitos por doenças cardiovasculares. Para a prevenção efetiva das doenças do sistema circulatório é necessária à compreensão 
sobre o controle dos fatores de risco. Embora a idade, sexo e predisposição genética sejam fatores de risco não modificáveis, outros determinantes 
não menos importantes são passiveis de intervenção. Portanto, quanto maior o número de fatores de risco presente no indivíduo, maior será a 
probabilidade de apresentar um evento cardiovascular. Dietas com elevados teores energéticos, gorduras saturadas e gordura trans, além do 
tabagismo e da inatividade física, mantêm uma importante relação com a doença coronariana nas populações e são fatores contribuintes para o 
desenvolvimento e o progresso da aterosclerose. Portanto, se busca responder questões tais como: Os alunos possuem informações de quais são os 
fatores de risco relacionados à má nutrição? Se sim. De onde procedem tais informações? Os discentes do curso conseguem relacionar o consumo de 
certos alimentos com a prevenção destes riscos? Portanto, o objetivo primário deste trabalho é conhecer a frequência de alguns fatores de risco que 
podem contribuir para o surgimento das doenças cardiovasculares.  Sendo assim, a investigação deve analisar o consumo alimentar desses 
estudantes. E em seguida, relacionar o estado nutricional e o consumo alimentar com o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular na 
população estudada, dando ênfase aos fatores nutricionais em uma população de adultos jovens constituída por alunos do curso de nutrição de uma 
faculdade particular de Manaus. Neste ínterim, o estudo será desenvolvido dentro da faculdade Estácio do Amazonas, unidade Constantino Nery. 
Sendo selecionados 70 alunos do curso de nutrição, convidados a participarem, sendo estes alunos dos diversos períodos da graduação. Na coleta das 
medidas antropométricas para avaliação do estado nutricional dos estudantes serão utilizados os seguintes parâmetros: índice de massa corporal 
(IMC), circunferência da cintura (CC), circunferência do braço (CB), dobra cutânea triciptal (DCT) e dobra cutânea subescapular (DCSE) proposta por 
Freedman e colaboradores (1999) e Frisancho (1990). A aplicação de questionário de avaliação do consumo alimentar e fatores de risco para doenças 
cardiovasculares serão igualmente realizados no Laboratório de Avaliação Nutricional dessa instituição, todos os procedimentos serão realizados após 
submissão e liberação pelo Comitê de Ética (CEP) e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A análise estatística dos dados 
serão submetidos ao teste de variância (ANOVA) (p<0,05). Os tratamentos que apresentarem diferenças significativas terão suas médias comparadas 
pelo teste de Tukey (p<0,05). Diante do exposto, após a realização deste trabalho, espera-se que os resultados adquiridos possam contribuir com a 
formação acadêmica dos discentes envolvidos no projeto, despertando nos mesmo o sentimento de importância que a pesquisa apresenta no seu 
cotidiano e possibilitando aos discente tornar-se ator na disseminação desta informação para a sociedade.

E-mail: marcelo_faustino@hotmail.com

Aluno: Alessandra de Pedrosa de Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE PROTEASES DE COGUMELOS COMESTÍVEIS CULTIVADOS EM RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS

Docente orientador: Salomão Rocha Martim

RESUMO
Proteases são enzimas que apresentam ampla aplicação industrial e atualmente são consideradas o grupo de biocatalisadores de maior importância 
comercial. As peptidases podem ser obtidas de fontes animais, vegetais, bacterianas e fúngicas. Dentre os fungos os cogumelos representam fontes 
alternativas de proteases com potencial para diferentes aplicações biotecnológicas. A produção de proteases por bioprocessos em meio líquido 
apresenta elevado custo. Neste sentido, a fermentação em matriz sólida utilizando resíduos lignocelulósicos disponíveis na Amazônia é uma 
alternativa tecnológica para obtenção de elevadas quantidade de peptidases, a baixo custo. O objetivo desta pesquisa será selecionar uma espécie de 
cogumelo produtora de proteases, do acervo da Coleção de Culturas DPUA. As espécies de cogumelos serão cultivadas em ágar batata dextrose (BDA) 
suplementado com 0,5% (p/p) de extrato de levedura, em placas de Petri, por 8 dias, a 25°C. Para selecionar uma espécie de macrofungos produtora 
de quantitativo significativo de proteases, os cogumelos serão submetidos à fermentação em meio líquido GYP [ (Glicose-10g, extrato de levedura – 
5g e peptona – 5g) ], suplementado com gelatina 0,5 % (p/p). O bioprocesso será conduzido a 150 rpm, 25°C, por 120 horas. Em seguida, a biomassa 
será separada por filtração, seguido de centrifugação. No extrato bruto obtido será determinada a atividade proteolítica utilizando como substrato 
solução de azocaseína a 1 % (p/v). A espécie de cogumelo produtora dos maiores quantitativos de protease será submetida à fermentação em matriz 
sólida. Neste bioprocesso serão utilizados resíduos agroindustriais disponíveis na Amazônia: exocarpo e semente de tucumã (Astrocaryum 
aculeatum), exocarpo e pedúnculo de banana (Musa spp) e semente de açaí (Euterpe oleracea), suplementados com farelo de arroz. A fermentação 
semissólida será conduzida por 15 dias, a 25°C, na ausência de luminosidade. As peptidases serão extraídas em água destilada esterilizada (1:5, 
substrato: água, p/v), a 30°C, a 180 rpm, por 30 minutos. No extrato bruto será determinada a atividade proteolítica utilizando como substrato 
proteico azocaseína a 1 % (p/v). As proteases do extrato selecionado serão caracterizadas parcialmente quanto ao pH e temperatura ótimos, 
estabilidade ao pH e à temperatura, efeito de íons e inibidores.

E-mail: salomao.martim@gmail.com

Aluno: Erica Caroline de Matos Brito Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS EM CRIANÇAS DE UNIDADE ESCOLAR PÚBLICA DA CIDADE DE MANAUS-AM
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Docente orientador: Ana Rita Gaia Machado

RESUMO
Na idade escolar (7 a 10 anos) as crianças já iniciam sua decisão quanto às preferências, principalmente por preparações diferentes e sofisticadas, 
compatíveis com o estilo de vida escolar e familiar. É nesta fase que os hábitos se definem e perduram por toda vida. Deste modo o estabelecimento 
de uma alimentação adequada depende de todos os fatores positivos envolvidos, desde a criança até seu alimentador. Com relação à ingestão de 
alimentos industrializados, não existem recomendações específicas para seu consumo tanto em quantidade quanto na periodicidade semanal. Órgãos 
governamentais competentes preconizam o consumo de uma maior variedade de alimentos in natura. O alimento é indispensável no crescimento e 
desenvolvimento da criança, tornando-se um fator essencial na prevenção de distúrbios nutricionais na infância e vida adulta. Assim, como a criança 
passa o maior tempo na escola, criou-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que no intuito de melhorar os hábitos alimentares dos 
escolares preconiza a adoção de resolução que visa o maior controle na comercialização de alimentos no ambiente escolar. Com isso o foco deste 
trabalho será avaliar a qualidade nutricional dos escolares em uma unidade escolar de Manaus-AM. Este estudo tem como objetivo avaliar o consumo 
de produtos industrializados e saudáveis por crianças de uma unidade escolar do município de Manaus-AM. Trata-se de um estudo transversal, 
qualitativo, quantitativo e de campo, que será realizado com 200 alunos de ambos os sexos com faixa etária de 7 a 10 anos, matriculados nas turmas 
de 4º e 5º ano matutina e vespertina em 2018 de unidade escolar municipal. A avaliação qualitativa do consumo de alimentos será realizada por 
Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) que será composto de diferentes grupos alimentares como: pães, açucares, hortaliças, 
frutas, gorduras e etc., em que os alunos marcaram a sua frequência de consumo sobre os alimentos listados. Os resultados serão apresentados por 
meio de figuras e tabelas, apresentando frequência absoluta e relativa para caracterização do consumo da amostra. Os dados serão analisados no 
programa estatístico Minitab, versão 16.0, considerando significância estatística se p<0,05. A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Faculdade Estácio do Amazonas. Tais resultados poderão ser úteis para proposição de estratégias que visem melhor 
adequação da dieta infantil e, consequentemente, melhor estado nutricional.

E-mail: ritamachado.nutri@hotmail.com

Aluno: Luana Feitosa Costa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título GELEIA MISTA DE FRUTOS AMAZÔNICOS ENRIQUECIDA COM EXOCARPO DE BANANA

Docente orientador: Salomão Rocha Martim

RESUMO
As geleias mistas são produtos alimentícios que associam características de duas ou mais frutas, resultando em alimentos com maior valor nutricional 
e propriedades organolépticas agradáveis. Neste contexto, são formulados novos produtos, com alto valor nutricional e comercialmente promissores. 
Na região Norte do Brasil dois frutos nativos da Amazônia, o cupuaçu (Theobroma grandiflorum Wald ex-Spreng Sachem) e o tucumã (Astrocaryum 
aculeatum) são consumidos em diversas preparações alimentícias. O Brasil é um dos maiores produtores de frutos do mundo, contudo nem todas as 
partes dos frutos são consumidas in natura ou utilizadas no beneficiamento dos frutos. O exocarpo de banana (Musa spp) geralmente não é usado em 
processos industrias e pode ser utilizado para elaboração de produtos com elevada qualidade nutricional, a baixo custo. O objetivo desta pesquisa 
será elaborar geleias mistas constituídas por polpa de cupuaçu e tucumã adicionadas de farinha de exocarpo de banana. As matérias-primas 
alimentícias, constituídas pelo cupuaçu, tucumã e o exocarpo de banana serão adquiridos em mercados da cidade de Manaus. Em seguida, serão 
selecionados, lavados e higienizados. Posteriormente, serão processados e avaliados quanto as suas características físico-químicas e de composição 
centesimal. Na avaliação físico-química serão determinados o pH, a acidez titulável em ácido orgânico, sólidos solúveis totais, expressos em graus Brix. 
Na determinação da composição centesimal serão avaliados:  umidade, extrato etéreo, proteína, resíduo mineral fixo, fibra alimentar e carboidratos. 
Após processamento, caracterização físico-química e nutricional dos frutos, as geleias serão elaboradas utilizando diferentes concentrações de polpa 
de cupuaçu, tucumã, exocarpo de banana, açúcar e ácido cítrico. Os produtos alimentícios obtidos serão submetidos ao teste de aceitação e, na geleia 
mista que apresentar significativa aceitabilidade, serão realizadas as análises de composição centesimal, físico-químicas e determinação do valor 
energético. Adicionalmente, nas geleias será realizada a avaliação da qualidade microbiológica ao longo do período de armazenamento nos dias 30, 
60, 90, 120, 150 e 180.   Para avaliar a presença de Salmonella sp. serão utilizadas as etapas de pré-enriquecimento, enriquecimento em caldo seletivo 
e plaqueamento em meio seletivo diferencial. A contagem de bolores e leveduras será realizada utilizando-se a técnica de espalhamento em 
superfície (Spread Plate) e os coliformes a 45 °C serão quantificados de acordo com a Técnica do Número Mais Provável, de acordo com padrões 
microbiológicos sanitários para alimentos dispostos na legislação vigente.

E-mail: salomao.martim@gmail.com

Aluno: Marinea Noronha das Neves Martins Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título PREVALÊNCIA DA OBESIDADE E PERFIL DIETÉTICO  DE UNIVERSITÁRIOS DE UMA FACULDADE PARTICULAR LOCALIZADA EM MANAUS/AM

Docente orientador: Mônica Maciel Cartonilho Ferreira

RESUMO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define obesidade como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal. Aponta-se como causa 
principal da obesidade o desequilíbrio entre a ingestão alimentar e gasto calórico. A obesidade é uma doença crônica multifatorial, caracterizada pelo 
excesso de gordura corporal. Sua etiologia pode estar associada ao consumo alimentar excessivo de alimentos calóricos, baixa ingestão de frutas e 
legumes, sedentarismo, fatores socioculturais, além de fatores genéticos e metabólicos. De forma preocupante, a obesidade está associada ao 
surgimento de inúmeras comorbidades que prejudicam a qualidade de vida e agravam o prognóstico do paciente. Dentre elas, destacam-se doenças 
coronarianas, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes melittus (DM) tipo 2 e câncer. A etiologia da obesidade é de determinação difícil, apesar 
do crescente número de estudos realizados com esse objetivo. A dificuldade decorre do fato de ela ser uma doença multifatorial, havendo 
contribuições relacionadas ao estilo de vida, bem como a aspectos fisiológicos. A prevalência global sugere importante influência de fatores externos 
associados à predisposição genética. O Brasil vem passando por um processo de transição nutricional importante, com destaque para os elevados 
índices de obesidade. No cenário epidemiológico mundial, a obesidade destaca-se por ser, simultaneamente, uma doença e um fator de risco para 
outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), onde além de interferir na duração e qualidade de vida das pessoas, apresenta implicações diretas 
na aceitação social, pois indivíduos fora da estética difundida pela sociedade contemporânea são excluídos do ambiente social, impactando nas suas 
relações grupais. Dessa forma, o diagnóstico precoce da obesidade, assim como intervenções terapêuticas apropriadas, são aspectos fundamentais 
para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade de indivíduos e populações. A metodologia utilizada para elaboração desta pesquisa 
consiste em realizar e analisar os padrões antropométricos de universitários de uma faculdade particular localizada em Manaus-AM, através da 
aplicação de questionários de consumo alimentar para avaliação do perfil dietético e revisão de literatura sobre os aspectos relacionados a ocorrência 
obesidade e as complicações metabólicas associadas. O presente estudo será realizado com estudantes do ensino superior da faculdade Estácio do 
Amazonas campus Constantino Nery e objetiva conhecer o perfil antropométrico e dietético dos universitários dos cursos de nutrição e educação 
física através da coleta de dados relacionados ao estilo de vida, hábitos alimentares e perfil sociodemográfico, promover educação nutricional com a 
população estudada e revisar a literatura sobre os aspectos/complicações da obesidade. Traçou-se um cronograma de 12 meses para execução e 
elaboração da pesquisa, iniciando em agosto de 2017 e concluindo em Julho de 2018.

E-mail: monica.cartonilho@yahoo.com.br

Aluno: Kátia Fernanda Amorim da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES
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Título PREVALÊNCIA DAS DEFICIÊNCIAS DE MICRONUTRIENTES EM GESTANTES ATENDIDAS EM UM HOSPITAL PARTICULAR DE MANAUS –AM

Docente orientador: Ana Rita Gaia Machado

RESUMO
A gravidez é um fenômeno fisiológico que ocasiona uma série de transformações no organismo da mãe é um período crítico, no qual o estado físico e 
mental materno influencia diretamente tanto a saúde da mãe, quanto do feto. A deficiência de micronutrientes, durante o período gestacional, pode 
trazer consequências adversas para saúde das gestantes e para o desenvolvimento fetal. Durante o período de lactação, as deficiências nutricionais da 
nutriz podem contribuir para a manutenção de baixa reservas de nutrientes nos lactantes, aumentando as chances para o desenvolvimento de 
carências nutricionais nos primeiros anos de vida, período em que há maior prevalência de agravos à saúde infantil. O atendimento as necessidades 
nutricionais do grupo materno-infantil, considerando como grupo de risco, para o desenvolvimento de carências nutricionais, deve ser uma 
preocupação dos profissionais de saúde, e a prevenção e o diagnóstico precoce da deficiência de micronutrientes reveste-se de extrema importância. 
O Ministério da Saúde institui que a gestante deva ter seu estado nutricional avaliado como rotina do pré-natal. Este estudo tem como objetivo 
verificar a prevalência da anemia ferropriva e de deficiências de micronutrientes como: Vitamina D, A, ácido fólico e Cálcio em gestantes atendidas em 
primeira consulta em um hospital particular de Manaus –AM através de dados antropométricos e exames bioquímicos. Com isso esse trabalho terá 
foco em avaliar a prevalência das deficiências de micronutrientes refletidos pela má nutrição de gestantes atendidas em uma clínica particular no 
município de Manaus, no Amazonas. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com dados obtidos em prontuários em uma clínica particular de 
Manaus – AM. Serão selecionados prontuários com informações completas e com idade de 18 anos - 40 anos que será submetido a apreciação e 
aprovação do estudo pelo comitê de ética em pesquisa em humanos (CEP). Para traçar o perfil, será realizada como primeira etapa a elaboração de 
formulários eletrônicos no software Microsoft Excel 2007®, que servirá como base para a tabulação das informações disponíveis nos prontuários. 
Posterior à tabulação correrá o processo de análise descritiva dos dados disponíveis para verificação da prevalência de anemia ferropriva e de 
deficiências de micronutrientes, através de exames bioquímicos, antecedentes patológicos e hábitos de estilo de vida, será realizada através das 
informações sobre idade, gênero, estado civil, escolaridade, renda familiar, entre outros, disponíveis acreditando-se que os resultados poderão ser 
úteis para proposição de estratégias que visem melhor adequação da dieta materna e, consequentemente, melhor estado nutricional.

E-mail: ritamachado.nutri@hotmail.com

Aluno: Gabriele Laís Gomes de Melo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título O SACRIFÍCIO DE CRIANÇAS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E SUA LEGALIDADE: UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO JURÍDICO SOBRE O 
SACRIFÍCIO DE NEONATOS

Docente orientador: Jakson Hansen Marques 

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica parte do princípio de que toda cultura produz seus significados culturais. Entendendo como cultura, uma 
teia de significados que o próprio homem tece e que transmite sentido a sua existência. O foco da pesquisa perpassa pelo entendimento de que 
existem em todos os grupos humanos, dinâmicas culturais, pertencimentos cosmológicos, que geram sentido e significado ao grupo. Ao estudar 
comunidades indígenas que praticam o sacrifício de neonatos, busca-se um olhar sobre este universo e como ele atua como agente normatizador da 
realidade do grupo, gerando coesão e uma leitura de mundo. O Estado garante o direito à cultura sem interferências externas, também dá a garantia 
do direito à vida no meio das comunidades indígenas. Sabe-se que o sacrifício de neonatos faz parte da cultura de algumas comunidades, não sendo 
estes sacrifícios meras práticas objetivas, sem nenhuma implicação de uma subjetividade. Tais práticas estão permeadas de caracteres subjetivos, 
religiosos, ritualísticos, cosmológicos, que operam no processo de significação e ressignificação das identidades destes grupos. O projeto tem como 
intuito compreender as práticas de sacrifícios de neonatos à luz dos pressupostos teórico-metodológicos da Antropologia e do Direito, estudar a 
legalidade dos sacrifícios de neonatos e a presença do Estado no que tange a proteção à vida ou a garantia de práticas culturais específicas; 
interpretar os sacrifícios de neonatos tendo como base seus caracteres subjetivos, religiosos, ritualísticos e cosmológicos em uma interface com a 
antropologia e o direito. A metodologia do trabalho com o grupo consistirá de análise do referencial bibliográfico referente ao sacrifício de crianças 
em comunidades indígenas e sua legalidade. A finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com o material escrito sobre o 
assunto, auxiliando-o na análise do objeto pesquisado no tempo e no espaço. A metodologia de caráter bibliográfico, reveste-se de importância pois o 
pesquisador necessita de um aporte teórico-metodológico para compreender de maneira crítica e reflexiva o sacrifício de neonatos. Nesse sentido, 
visa modificar o olhar do pesquisador, trazendo a ele novos referenciais, conceitos e categorias que servirão como balizas interpretativas da realidade 
existente. Sendo este, um projeto de iniciação científica, como resultados esperados, pretende-se a apresentação deste trabalho em congressos 
científicos e também a produção de uma monografia de graduação a partir dos pressupostos estudados.

E-mail: jakson.marques@estacio.br

Aluno: Juan Lima Carvalho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título POVOS INDÍGENAS E O DIREITO À DIFERENÇA: ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
A Constituição de 1988 foi pioneira ao garantir em seu artigo 231, o direito dos indígenas viverem de forma tradicional, afirmando a manutenção de 
sua cultura, instituições, língua e o direito originário às terras que tradicionalmente ocupam, rompendo assim, com um paradigma integracionista de 
quase 500 anos. No mesmo sentido veio a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, reforçando não apenas o direito à diferença 
como a autodeterminação dos povos indígenas com vistas a um etnodesenvolvimento, protagonizado por esses mesmos povos. Infere-se que o 
direito à diferença implica em uma série de peculiaridades, que perpassam desde o direito a uma educação culturalmente adaptada à realidade 
desses povos até o respeito à autodeterminação e gestão ambiental de suas terras. O objetivo geral deste projeto é avaliar os limites da tutela 
constitucional sobre o direito à diferença, com especial enfoque sobre a educação, autodeterminação e gestão ambiental. Especificamente pretende-
se: avaliar a efetividade das normas que dizem respeito à educação especial indígena; avaliar o contorno dado pela Convenção 169 da OIT à 
autodeterminação dos povos indígenas e; avaliar as limitações empostas ao usufruto indígena sobre suas terras, com base no Código Florestal e na 
Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas. A pesquisa será bibliográfica e descritiva, a ser realizada com base na literatura 
especializada, na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na própria legislação (Federal e Estadual). Espera-se ao final, obter uma caracterização 
geral da tutela constitucional ao direito à diferença. A principal justificativa para o desenvolvimento da proposta de pesquisa é a carência de 
conhecimento acadêmico (literatura) sobre o assunto. Sendo assim, eventuais resultados finais, publicados em periódicos especializados e 
apresentados em congressos, podem contribuir de forma relevante para as discussões acadêmicas. Indiretamente, o projeto também beneficiaria os 
próprios indígenas, que poderiam utilizar os resultados publicados em suas escolas, como material didático de apoio.

E-mail: serguei_aily@hotmail.com 

Aluno: Jeane Elizabeth Lima Moojen Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Júlia Nelly Colaço Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ANÁLISE DE CUSTOS DOS DESPERDÍCIOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  NA CIDADE DE BOA VISTA ESTADO DE RORAIMA

Docente orientador: Emerson Lopes de Amorim

RESUMO
O ramo da construção civil apresenta um estado de constante crescimento, devido à existência contínua de uma demanda por construções, desde 
residências até estradas e indústrias, apresentando papel essencial da construção na vida da população em geral. O setor da construção civil 
apresenta algumas particularidades, dentre elas, destacam-se o elevado nível de desperdício de materiais e mão de obra e a falta de preocupação das 
empresas do setor com a gestão e controle de custos. Da associação desses fatores surge a preocupação com a incerteza dos custos totais em 
desperdícios em uma obra. Straub (2010) acredita que os desperdícios na construção civil são corriqueiros e que dificilmente serão extintos, porém, 
como estão diretamente ligados aos custos totais, é necessário ter mais informações sobre como eles afetam o lucro final. Nesse contexto, percebe-se 
a importância de saber a real dimensão das perdas envolvidas no processo construtivo. As justificativas do enfoque teórico para a realização do 
trabalho estão baseadas no fato de que há uma ausência de estudos que tratam em específico sobre a questão da quantificação dos desperdícios em 
uma obra. Como procedimento metodológico será realizado um levantamento bibliográfico em alguns portais de pesquisa de trabalhos científicos 
com palavra-chave utilizadas, filtrando os trabalhos publicados apenas no intervalo dos últimos quatro anos, de modo a conseguir resultados 
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atualizados. Dando continuidade aos procedimentos serão realizadas pesquisas de campo em algumas residências que tem obras em andamento para 
que seja feito um levantamento dos gastos nessas obras. Após os procedimentos os dados bibliográficos serão comparados com os dados coletados 
no campo e apresentados após uma analise de dados.  Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo mensurar e analisar os desperdícios 
em uma obra de construção civil do tipo residencial. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como 
estratégia de pesquisa um estudo de caso.

Aluno: Cristina Felix Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DO CONTROLE DE VAZÃO DO RIO SÃO LOURENÇO PARA O ABASTECIMENTO DAS LAVOURAS NAS SUAS  REDONDEZAS 

Docente orientador: Emerson Lopes de Amorim

RESUMO
A preocupação atual dos municípios brasileiros está voltada para a qualidade de água e seu abastecimento público, a macrodrenagem e a educação 
ambiental através das bacias. Estas estão ligadas diretamente com as pequenas bacias hidrográficas municipais e, portanto, é evidente que 
necessitam de um monitoramento hidrológico adequado. Pois as ações humanas geram a todos os momentos impactos ao meio ambiente, por menor 
que seja essa influência está aumentando a cada dia, o que proporciona mudanças ao meio ambiente. Objetivo deste projeto será identificar um 
método prático e confiável para o cálculo de vazão sem uso de equipamentos fabricados para esses tipos de cálculo, e comparar os dados obtidos 
usando métodos artesanais com os dados obtidos usando aparelhos fabricados para esses cálculos. As avaliações qualitativas e quantitativas dos 
mananciais, na maioria das vezes, são realizadas separadamente não havendo a integração de dados. Fica evidente que esta integração daria mais 
subsídios para o gerenciamento adequado das bacias hidrográficas. Neste projeto propõe esta integração, formando técnicos com esta concepção. 
Em vista disso cresce a necessidade de medidas preventivas na redução aos impactos que possam causar ao longo dos recursos hídricos. Sendo assim, 
faz – se necessários estudos que esclareçam sobre a importância de criar mecanismo para que haja controle no uso e preservação dos recursos 
naturais vigentes. Neste trabalho será realizado um mapeamento do uso dos recursos hídricos fornecidos pelo igarapé São Lourenço Localizado nas 
Coordenadas Geográficas Latitude 02º44’42,48387N e Longitude 60º40’04,25532W Município de Cantá. É de suma importância saber como é feito o 
controle do uso dos recursos hídricos desse igarapé e os impactos que estão sendo causados ao mesmo. Também vamos analisar qual a sua 
importância de contribuição para sua bacia hidrográfica.

E-mail: emersonufrr@gmail.com

Aluno: Edson Ameida de Melo Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título IMPLICAÇÕES DO PLANEJAMENTO INADEQUADO NO BAIRRO PRICUMÃ EM BOA VISTA /RR

Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
Com o aumento da população mundial, vem aumentando também a necessidade de dar suporte, pois no mundo, 633 milhões de pessoas continuam 
sem acesso a uma fonte de agua potável, além do saneamento cada vez mais precário. No entanto, a falta de saneamento básico, está aliada a fatores 
socioeconômicos e culturais, é determinante para o surgimento de infecções por parasitas, sendo as crianças o grupo que apresenta maior 
susceptibilidade às doenças infectocontagiosas. Em países ou em regiões mais carentes, as doenças decorrentes da falta de saneamento básico 
(viróticas, bacterianas e outras parasitoses) tendem a ocorrer de forma endêmica. E no Brasil, figuram entre os principais problemas de saúde pública 
e ambiental. Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2015), saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que 
exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza o 
conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade ambiental. Entende-se ainda, como salubridade ambiental o estado de 
higidez (estado de saúde normal) em que vive a população urbana e rural, tanto no que se refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a 
ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de 
condições mesológicas (que diz respeito ao clima e/ou ambiente) favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar (GUIMARÃES, CARVALHO e SILVA, 
2007). Atualmente, o setor tem recebido maior atenção governamental e existe uma quantidade significativa de recursos a serem investidos. No 
entanto, esses investimentos devem, além de gerar os benefícios já esperados quanto à melhoria da qualidade da água e dos índices de saúde 
pública, atender aos padrões mínimos de qualidade, sendo definidos pela legislação específica do setor, com a finalidade de garantir a 
sustentabilidade dos mesmos (LEONETI, 2011). Justifica-se o presente trabalho, mediante a crescente demanda por sistemas de esgotamento 
sanitários nos leva refletir sobre estes aspectos ainda pouco abordados na engenharia, visto que o número de pessoas atendidas por saneamento 
básico no Brasil ainda é muito pequeno. Assim, estudos como este, podem levar a conhecimentos e levantar questões que possam melhorar futuros 
projetos. Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de fazer um levantamento da situação atual do saneamento básico no município de Boa 
Vista/Roraima, aonde desde o ano de 2010 vem se fazendo obras de implantação de redes coletoras de esgoto, assim como drenagem e captação e 
purificação da água para consumo. Bem como estudar e conhecer o processo de implantação do sistema de esgotamento sanitário; realizar visitas à 
execução da rede coletora; verificar como o sistema de coleta de esgoto funciona; além de verificar as condições da população que está sendo 
beneficiada com a rede. O bairro em estudo será o Pricumã que é um bairro do município de Boa Vista, localizado no estado de Roraima. Uma cidade 
com área territorial 5.687 Km2, de coordenadas geográficas entre as latitudes 02° 49' 11'' e longitudes -60° 40' 24'' tem aproximadamente 326.414 
habitantes em 2016. O bairro Pricumã teve o início do processo de Obra de Saneamento em 2012, com a empresa Renovo Engenharia LTDA e 
terminou em 2014 com uma abrangência de 95 % de residências e lotes daquele bairro. O tipo de pesquisa que utilizada para elaboração do trabalho 
será pesquisa de campo e obtenção de dados qualitativos específicos para o bairro pesquisado. Com base o levantamento de dados em Campo, 
coletas de informações em site especializadas “web”, cadastro técnico da companhia de Águas e esgotos do estado de Roraima – CAER e empresa 
executora do serviço de implantação de rede coletora bairro Pricumã – Boa Vista-RR.

E-mail: francilene.fortes@estacio.br

Aluno: Samuel Costa Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título SANEAMENTO: EVOLUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO BAIRRO PARAVIANA EM BOA 
VISTA/RR

Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem 
exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. É o conjunto de medidas adotadas em um local para melhorar a vida e a saúde dos 
habitantes, impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico mental e social (TRATA BRASIL, 
2017). Foi escolhido o bairro Paraviana, para fazer um levantamento a respeito do saneamento desse local. Com esses dados obtidos em campo, será 
feito um comparativo com dados da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER), empresa ARCHITECH Consultoria e Planejamento LTDA, 
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU) e Trata Brasil. Esses dados obtidos nos departamentos citados anteriormente estão entre os anos 
de 2010 e 2015. Aplicar-se-á um questionário aos moradores do bairro Paraviana com o propósito de saber qual o nível de conhecimento dessas 
pessoas sobre o respectivo assunto. Esses comparativos e as informações coletadas através do questionário serão apresentados em tabelas e gráficos 
para melhor visualização. Dentre o contexto acima supracitado, viu-se a necessidade de comparar as instalações de drenagem pluvial, distribuição de 
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água e rede coletora de esgoto entre os anos de 2010 e 2017; bem como verificar o nível de conhecimento dos moradores a respeito de saneamento 
básico; e conscientizar os moradores do bairro Paraviana, com medidas que venham a somar com a preservação do meio ambiente e prevenir contra 
doenças de veiculação hídrica. Dessa forma, justifica-se a necessidade de verificar a evolução das obras de infraestrutura e serviços do saneamento 
básico no bairro Paraviana utilizando dados dos departamentos e empresas: CAER, ARCHITECH, SMOU e Trata Brasil e os adquiridos em levantamento 
in loco, visando informar os moradores do bairro e ampliar o nosso conhecimento técnico.  O local de estudo foi no bairro Paraviana, zona leste de 
Boa Vista – RR. O bairro tem uma população estimada de 5443 habitantes segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Este trabalho caracterizará em um estudo de campo e pesquisa quantitativa que procede à observação de fatos e fenômenos exatamente 
como ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, a análise e interpretação desses dados serão utilizadas para uma comparação.

Aluno: Iury Costa Aragão Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thiago Barreto Tavares Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título SANEAMENTO: IMPLICAÇÕES E EXECUÇÕES NAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO CINTURÃO VERDE NO MUNICÍPIO DE BOA 
VISTA/RR

Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “saneamento é o controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre 
o bem-estar, físico, mental e social dos indivíduos”, tais como, poluição do ar (emissão de gases), do solo (lixo urbano) e das águas (dejetos lançados 
nos rios, represas etc.), poluição sonora e visual, ocupação desordenada do solo (margens de rios, morros etc.), o esgoto a céu aberto, enchentes etc. 
Essas medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a 
qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito 
assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. O Objetivo deste 
trabalho será comparar a relação entre o atendimento pelos serviços públicos de saneamento e a incidência de determinadas doenças de veiculação 
hídrica; além de identificar as áreas sujeitas a inundações e propor alternativas para minimizar tais problemas. O local de estudo será no bairro 
cinturão Verde pertence a zona oeste do município de Boa Vista, foi criado através de loteamento da Imobiliária Santa Cecília com o 
desmembramento do bairro centenário. A maior parte do bairro foi invasão, e os moradores que adquiriram seus lotes até hoje a maioria não tem seu 
título definitivo. O bairro e composto por 52 ruas e 2 avenidas, e interligado pelos bairros centenário, Pricumã, Buritis, Asa Branca e Jóquei Clube. A 
população do bairro Cinturão Verde em Boa Vista é de aproximadamente 5.907 habitantes, composto por 2.914 homens e 2.993 mulheres. Dados 
obtidos do Censo do IBGE de 2010. Será realizada uma pesquisa sobre o Saneamento Básico aos moradores com aplicação de questionários no bairro 
Cinturão Verde, num quantitativo de 75 famílias cujo objetivo será adquirir informações sobre os 4 pilares do saneamento básico (rede de esgoto, 
coleta de lixo, rede de drenagem e água potável) da população residente na área.

E-mail: francilene.fortes@estacio.br

Aluno: Fabio Rodrigues de Jesus Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Numeriano Dantas de Medeiros Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Geislani da Luz Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Simone Vieira Vaz Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental

Título LEVANTAMENTOS DE DADOS DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HIDRICA OCORRIDAS NO BAIRRO SENADOR HÉLIO CAMPOS EM BOA VISTA/ RR

Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
No Brasil, parcelas significativas da sua população ainda não têm acesso aos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento 
sanitário com tratamento, considerados essenciais à saúde e ao bem-estar de todos. Isso se torna evidente quando se comparam as regiões do país 
ou as cidades das maiores às menores, cujo problema aparece na “base dos grandes diferenciais inter-regionais, intraurbanos e urbanorurais 
observado nas condições de vida e de saúde” (BRASIL, 2004b, p.20). Sendo assim um dos graves problemas neste crescimento desordenado resulta na 
ocupação irregular, que ocorre sobre as áreas de mananciais de abastecimento humano, comprometendo a qualidade hídrica do local. Neste sentido, 
para Carvalho (2005) o desenvolvimento adequado da infraestrutura de abastecimento e saneamento é essencial para um adequado 
desenvolvimento urbano. Sabe-se que o abastecimento de água no Brasil tem evoluído satisfatoriamente nos últimos anos e os problemas residem 
principalmente na falta de coleta e tratamento dos esgotos cloacais, como na maioria dos países em desenvolvimento. Segundo Azevedo Neto & 
Botelho (2008, p.14), nos países em desenvolvimento, devido à má qualidade e por falta de saneamento, 80% dos leitos hospitalares, estão ocupados 
por pessoas, direta ou indiretamente, foram infectadas por doenças causadas pela água. Sabe-se que água é um dos veículos de transmissão de 
doenças, onde os micro-organismos patogênicos ao atingir a água com os excretas de pessoas ou animais infectados causam doenças infeciosas, e 
segundo o IBGE, em 2016, foram infectadas 592 pessoas por doenças hídricas. Sendo assim este trabalho torna-se interessante, pois mediante a visita 
in loco no bairro Senador Hélio Campos em Boa Vista/RR, pode-se observar o manejo inadequado de água potável e saneamento básico, o qual se 
pretende averiguar as principais doenças presentes no local, a fim de sensibilizar os moradores ali presentes aos problemas relacionadas à sua saúde. 
Pois se pretende averiguar quais as principais doenças de veiculação hídrica são causadas pelo consumo da água sem tratamento adequado. Desta 
forma, espera-se obter alguns resultados por meio da sensibilização dos moradores sobre os problemas ocorridos pela contaminação das doenças a 
sua saúde; bem como fazer a distribuição de informativos e/ou folders orientando sobre as principais doenças ali existentes; desenvolvendo ações de 
Educação ambiental e levando informação para os moradores, afim que fiquem conscientes sobre os problemas relacionados às doenças de 
veiculação hídrica e propor melhorias no saneamento básico do bairro a fim de melhores condições na qualidade de vida dos moradores.

E-mail: francilene.fortes@estacio.br

Aluno: Wuinyfer Yubeidy Anzoategui Nunez Curso do aluno: Gestão Ambiental Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título     MARKETING DE CONTEÚDO APLICADO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS:ANÁLISE DE MULTI CASOS NO SEGMENTO DE VAREJO DE PRODUTOS E 
    SERVIÇOS EM BOA VISTA-RR

Docente orientador: Jacquelaine Alves Machado

RESUMO
O Marketing ao longo dos tempos passou pelas mais diferentes fases: Focou-se em determinado momento no “produto”, posteriormente o 
direcionamento era para as “vendas”. Passando para outra fase, as atenções foram direcionadas para o “cliente”, em seguida, o “relacionamento” 
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passava a ser a grande vedete da mercadologia. Sabe-se que o estudo da mercadologia ocorre em função do mercado e nele estão inseridas as mais 
diferentes categorias de consumidores, cujo padrão de consumo na atualidade, sofrera acentuadas modificações. Fala-se hoje no fenômeno da 
desintermediação, visto que o consumidor adquire conhecimento, efetua suas compras e resolve uma série de questões do seu cotidiano nas 
plataformas digitais. Evoluíram as tecnologias de comunicação e consequentemente as expectativas do consumidor. Mediante esse contexto, tem-se 
o surgimento do marketing digital, que passa a integrar estratégias e ações do hoje chamado “marketing convencional” ou “marketing tradicional”, 
para atuar nas mais diferentes plataformas digitais: Redes e mídias sociais, sites, blogs, e todos os meios digitais nos quais o consumidor da 
atualidade, passa a maior parte do seu tempo. O grande desafio para as organizações e marcas, é interagir neste meio e conseguir falar a linguagem 
desse público internauta, que vê na interação, agilidade e comodidade, fatores determinantes nas várias transações que realizam. Nesta perspectiva, 
tem-se o marketing de conteúdo, como uma estratégia fundamental e que assume papel importante no contexto destas interações. Marketing de 
Conteúdo é, em síntese, uma aplicação estratégica para criação e distribuição de conteúdo relevante e valioso para um público, através de canais de 
comunicação diversos, portanto sem restrições ao ambiente virtual, com o objetivo de atrair, conquistar e envolver este público, e por último 
estabelecer uma relação que possa vir a ser rentável. Percebe-se que o marketing de conteúdo vem sendo aplicado pelos mais diferentes segmentos 
empresariais com o propósito de estreitar o relacionamento com seu público-alvo por meio da disponibilização de conteúdos que possam gerar 
interesses e consequentemente negócios lucrativos. E mediante esse contexto, surge a motivação de discutir o marketing de conteúdo dentro da 
realidade dos pequenos negócios, identificando propostas e ideias que possam contribuir para a inserção desta categoria ao cenário em voga.  
Pretende-se trabalhar com estratégia metodológica de multi-casos, sendo que se optou por trabalhar com dois casos em profundidade, a fim de 
diagnosticar a aplicabilidade do marketing de conteúdo nos segmentos de varejo de produtos e varejo de serviços. A primeira empresa que se 
configurará em cenário do estudo opera no varejo de produtos de tecnologia, já a segunda, atua na área de serviços, comercializando materiais 
relacionados à comunicação visual. Ambas, possuem mais de dez anos no mercado de Boa Vista-RR, possuem marcas consolidadas no referido 
mercado e, portanto, possuem certa experiência em seus segmentos, o que justifica a seleção dos casos. Intenta-se realizar estudo de abordagem 
qualitativa e quantitativa, com objetivos descritivos, trabalhando em princípio com processos de observação direta e entrevista semiestruturada com 
os gestores das citadas organizações na primeira fase da pesquisa. Em uma segunda etapa, pretende-se realizar entrevistas estruturadas com os 
clientes e potenciais clientes das empresas, a fim de diagnosticar conteúdos de interesse que possam ser relevantes para a formulação de estratégias 
das empresas em foco. Propõe-se fazer ampla varredura na literatura atual pertinente, para que ao final da pesquisa, os dados encontrados em 
campo sejam relacionados com o referencial teórico revisado.

Aluno: Ana Carolina Padilha Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título MARKETING DE RELACIONAMENTO E SUA APLICABILIDADE EM SUPERMERCADOS DE MÉDIO PORTE EM BOA VISTA –RR

Docente orientador: Jacquelaine Alves Machado

RESUMO
O marketing é um fator primordial para qualquer tipo de organização. No início, as ações de marketing eram voltadas para o produto, depois 
passaram para as vendas e hoje são focadas no cliente, ou seja, houve uma mudança de foco nessas ações. O produto e as vendas são importantes, 
mas o relacionamento é que irá garantir o retorno do cliente para a empresa em um mundo extremamente competitivo. É preciso entender o cliente 
para poder satisfazê-lo, fidelizá-lo e retê-lo. Por isso, é necessário oferecer produtos e serviços de qualidade, ser leal, criar valores e laços de 
relacionamento com o cliente. É importante criar para facilitar a vida do cliente e sistematicamente analisar quais são suas necessidades e seus 
desejos.  No que diz respeito à tecnologia, ela ajuda não apenas a obter informações vindas dos consumidores, mas também a utilizá-las para 
intensificar a relação entre eles e a empresa, desempenhado um importante papel na construção de relacionamentos duradouros. Por exemplo, com 
o uso da tecnologia, a empresa pode enviar promoções especiais a um cliente ou mesmo desenvolver um produto sob medida para ele. A tecnologia 
também leva à segmentação, permitindo o atendimento de clientes individualmente ou de pequenos grupos de clientes com gostos e características 
similares. Perceber as necessidades de cada consumidor em particular, caminhando-se cada vez mais para um conceito de marketing one-to-one. 
Avaliando a importância das novas tecnologias, importa referir o modelo do marketing direto, em que deve haver contato direto entre consumidor e 
empresa, potenciando em uma redefinição do papel do consumidor, agora assumidamente parte ativa no desenho do processo de marketing. O 
presente estudo tem a pretensão de analisar estratégias de marketing de relacionamento usadas para fidelização de clientes em supermercados de 
médio porte estabelecidos em Boa Vista-RR. A pesquisa poderá identificar a forma como os supermercados em Boa Vista estão trabalhando o 
relacionamento com seus clientes, se estão utilizando novas estratégias para inovar nesse aspecto e como fazem uso das inovações tecnológicas. Não 
tem presunção de mostrar soluções, mas auxiliar de forma harmoniosa nessa relação. O estudo terá abordagem qualitativa e quantitativa e objetivos 
descritivos, com o fito de descrever os fenômenos relacionados ao marketing de relacionamento identificados nos ambientes a serem estudados. 
Estabelecerá como protocolo do estudo, a realização de estudo de multi-casos, e, por conseguinte, pretende-se selecionar amostragem de 
supermercados de médio porte estabelecidos no município de Boa Vista-RR, utilizando como critério de escolha dos casos, aqueles cuja estrutura e 
estratégias atendam aos propósitos da presente investigação. Como fontes de evidências, prevê-se procedimento de observação direta, voltadas a 
analisar as relações entre fornecedor e comprador e a forma como as estratégias de marketing de relacionamento poderiam ser introduzidas nestas 
empresas. Pretende-se ainda realizar na primeira fase do estudo entrevista semiestruturada com os gestores, prioritariamente os responsáveis pelas 
ações de mercado e em segunda fase realizar entrevista estruturada com amostragem dos clientes dos supermercados, a fim de identificar 
informações relacionados ao seu perfil, bem como possíveis ações que podem contribuir para o estreitamento das relações entre clientes e empresas. 
Como critério de análise de dados, adotar-se-á a análise dos dados coletados em campo para posterior discussão com a literatura revisada.

E-mail: jacquelainealves@gmail.com

Aluno: Karina da Silva Martins Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título INCIDÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS EM COLABORADORES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA AMAZÔNIA: UMA 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Docente orientador: Francisco Edson Pereira Leite

RESUMO
Entende-se por doenças crônico-degenerativas aquelas em que um conjunto de fatores leva à deterioração progressiva da saúde do ser humano, 
portanto podemos também afirmar que sua etiologia é multifatorial, e dentre estes diferentes fatores estão inclusos o estilo de vida, o meio ambiente 
e as predisposições genéticas. É muito importante destacarmos que apesar da gravidade destes agravos à saúde, o seu tratamento e principalmente a 
sua prevenção não exigem tratamentos complexos, pois estas doenças têm por característica um longo período de exposição a fatores de risco 
comuns, sendo que os principais são modificáveis, como por exemplo, o fumo, dieta inadequada, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a 
inatividade física. A experiência de outros países mostra que o sucesso das intervenções de saúde pública no que se refere aos fatores de risco e à 
redução da prevalência das doenças e agravos não transmissíveis tem sido atribuído ao enfoque na vigilância de fatores comuns de risco e na 

E-mail: edson@cref8.org.br

ESTÁCIO AMAZÔNIA Página 15 de 288



promoção de modos de viver favoráveis à saúde e à qualidade de vida, tendo um custo menor do que as abordagens para as doenças específicas 
(BRASIL, 2004). Dentre as principais doenças crônico-degenerativas destacamos os diferentes tipos de câncer, as doenças renais, os transtornos 
neuropsiquiátricos, o diabetes e as doenças cardiovasculares. Em seu estudo Lessa nos mostra que os principais fatores para redução das doenças 
crônico-degenerativas são o tratamento da hipertensão arterial, a redução da frequência do tabagismo e do sedentarismo, bem como um discreto 
declínio dos níveis médios de colesterol sérico. Ainda de acordo com a referida autora as maiores dificuldades correspondem à redução da obesidade, 
que apresentam tendências crescentes e se constituem nos mais importantes fatores de risco cardiovasculares, sobretudo para a hipertensão arterial. 
(1999, p. 15-16). O projeto de pesquisa a seguir apresentado tem como objeto de estudo a incidência de doenças crônico-degenerativas entre 
colaboradores do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Dados preliminares nos mostram que a situação da saúde destes profissionais é um tema 
ainda pouco pesquisado apesar de existirem vários estudos voltados para saúde do trabalhador, os quais estão sujeitos ao acometimento de 
diferentes transtornos, entre estes as doenças crônico-degenerativas. Partindo do seguinte problema de pesquisa: qual a incidência de doenças 
crônico-degenerativas entre colaboradores do Centro Universitário Estácio da Amazônia e como minimizar estes agravos por meio de um programa 
de incentivo a prática regular de exercícios físicos e esportes? Temos como objetivo identificar a incidência de doenças crônico-degenerativas entre os 
colaboradores minimizando estes agravos por meio de um programa de incentivo a prática regular de exercícios físicos e esportes. Para tanto 
adotaremos em nossos procedimentos metodológicos um estudo epidemiológico de corte transversal, tendo como universo de pesquisa o Centro 
Universitário Estácio da Amazônia e nosso público alvo serão os colaboradores do Campus Boa Vista. A coleta de dados do estudo proposto somente 
será realizada após a aprovação do projeto pelo Comitê de ética em Pesquisa em humanos (CEP). Cada sujeito que aceitar participar da pesquisa após 
receber a explicação sobre os objetivos do estudo assinará um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Para verificarmos os principais 
agravos à saúde que acometem os colaboradores faremos uma entrevista de anamnese com os mesmos. Antes iniciar com as atividades práticas os 
docentes deverão passar por uma avaliação física e funcional, nesta os docentes participantes do programa serão submetidos a protocolos específicos 
para análise da composição corporal, (peso, altura, imc, rcq, circunferências) e dos níveis de aptidão física (flexibilidade, agilidade, resistência 
muscular localizada). A análise das transformações nas condições de saúde dos docentes participantes do programa proposto será feita por meio da 
repetição da avaliação física e funcional a qual será realizada periodicamente há cada 6 meses e do questionário de anamnese o qual será aplicado 
anualmente. A partir destes dados faremos a relação entre a prática regular de exercícios físicos e esportes com a redução dos problemas de saúde 
entre os colaboradores participantes. Esperamos com este estudo que por meio de um programa de exercícios físicos orientados seja possível 
melhorar os resultados das avaliações física e funcional dos participantes, e com isto evidenciar a importância da atividade física na manutenção das 
boas condições de saúde da população.

Aluno: Deilson Matias de Oliveira Cardoso Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Hemile Rayele Pinho Silva Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ESTRESSE NO COTIDIANO ACADÊMICO: O OLHAR DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM DA FACULDADE ESTÁCIO DA AMAZÔNIA EM BOA VISTA-RR

Docente orientador: Weslley Danny Dantas Formiga 

RESUMO
O termo estresse denota o estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e que perturbam a homeostasia, e o termo 
estressor refere-se ao evento ou estímulo que conduz ao estado de estresse (Margis, Picon, Cosner, & Silveira, 2003). De certa maneira, a 
compreensão do mecanismo fisiológico de uma resposta ao estresse é necessária. O estudante de enfermagem, ao ingressar na vida acadêmica, passa 
por diversas situações de crises, vivenciando diversos sentimentos. Entre esses se destacam a formação de um ciclo de amigos, adaptação a novos 
horários, problemas financeiros, preocupações com seu futuro mercado de trabalho, a ansiedade da chegada das avaliações, afastamento de seu 
ambiente familiar, as cobranças, o encontro com a dor, o sofrimento e doença, são pontos que favorecem o desequilíbrio emocional. Todos esses 
fatores podem ser entendidos como estressores, desencadeando o estresse e fazendo com que o sujeito não consiga se adaptar a novas situações. O 
estudo visa conhecer situações geradoras de estresse vivenciadas pelos alunos do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário 
Estácio da Amazônia em Boa Vista-RR, Trata-se de um estudo exploratório descritivo, realizado segundo a abordagem qualitativa, utilizando a análise 
de conteúdo do bardin. No ambiente acadêmico, a resolução de problemas se faz necessária e imperiosa, uma vez que estes passam por processos de 
mudança, desenvolvimento, frustrações, angústias e apreensões. Assim, justifica-se o tema por sua importante contribuição na edificação de 
conhecimento renovado e aprimoramento com ênfase em práticas que se oponham ao estresse do discente, estimulando assim, experiências que 
resultem no enfrentamento dessas vicissitudes e, por conseguinte, o planejamento de políticas assistenciais preventivas, caso sejam identificadas 
alterações no padrão de estresse durante a execução do presente estudo. Objetivo será conhecer situações geradoras de estresse vivenciadas pelos 
alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio da Amazônia em Boa Vista-RR. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratório-
descritiva, com abordagem qualitativa, A coleta de dados será realizada por meio da técnica de entrevista estruturada, tendo como participantes 24 
discentes das turmas 3001 e 3002 do curso de Enfermagem da Estácio da Amazônia em Boa Vista-RR, priorizando a análise de conteúdo das 
informações de Bardin (2009), a qual deve desdobrar-se em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação. No entanto a coleta de dados do estudo proposto somente será realizada após a aprovação do projeto pelo Comitê de ética em 
Pesquisa em humanos (CEP), e que cada sujeito que aceitar participar da pesquisa após receber a explicação sobre os objetivos do estudo assinará um 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Espera-se que o tema por sua importante contribuição na edificação de conhecimento renovado e 
aprimoramento com ênfase em práticas que se oponham ao estresse do discente, estimulando assim, experiências que resultem no enfrentamento 
dessas vicissitudes e, por conseguinte, o planejamento de políticas assistenciais preventivas, caso sejam identificadas alterações no padrão de 
estresse durante a execução do presente estudo.

E-mail: weslleydanny2011@hotmail.com

Aluno: Raquel Oliveira Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRESSÃO ARTERIAL E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE CAPOEIRA PARA TERCEIRA IDADE

Docente orientador: Schneyder Rodrigues Jati 

RESUMO
O presente estudo é do tipo experimental com características profiláticas e terapêuticas em seres humanos, com delineamento randomizado de 
grupos experimentais e controle. As aulas de capoeira proporcionam benefícios fisiológicos na perspectiva da promoção da saúde e qualidade de vida, 
onde a capoeira melhora o desempenho físico, corrige a postura corporal, aumenta o reflexo, a capacidade cardiorrespiratória e consequentemente o 
condicionamento físico. Diante do exposto, justifica-se esse estudo uma vez que, após pesquisar o tema nas bases de dados das principais fontes de 
estudo, nota-se a escassez de estudos científicos que abordam variáveis da composição corporal, ou componentes da aptidão física em um grupo de 
estudo específico com praticantes de capoeira na terceira idade. O estudo obedecerá as normas para a realização de pesquisa em seres humanos, de 
acordo com a Resolução nº 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde em conformidade com a Declaração de Helsinki de 1964, será realizado no 
município de Boa Vista no Estado de Roraima na Secretaria Municipal de Gestão Social (SEMGES) com os idosos do Programa Cabelo de Prata, a 
amostra populacional a ser estudada será de 20 mulheres praticantes Capoeira adaptada do Município de Boa Vista/RR, que somados aos controles, 
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serão analisados um total de 40 indivíduos. Tem o objetivo de monitorar a pressão arterial, avaliar a autonomia funcional e qualidade de vida dos 
idosos praticantes da capoeira para terceira idade. A amostra será composta por mulheres com 60 anos ou mais de idade que apresentem baixa 
densidade óssea separadas randomicamente em dois grupos: o que treina Capoeira e grupo controle. O programa de atividades físicas acontecerá em 
um período de 08 meses. Os instrumentos de avaliação usados serão: formulário de anamnese, avaliação Socioeconômica, formulário IPAQ 
(International Physical Activity Questionnarie), que avalia a qualidade de vida. Com a finalidade de manter a cientificidade da pesquisa, admitirá o 
nível de significância de p < 0, 05, isto é, 95% de probabilidade de que estejam certas as afirmativas e/ou negativas denotadas durante as 
investigações (erro α), admitindo-se, portanto, a probabilidade de 5% para resultados obtidos por acaso.

Aluno: Ana Paula Gauger Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rafaela Riquesma Silva do Vale Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vanessa Cardoso da Conceição Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elaine Ferreira da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ENTRE PRÉ-ESCOLARES DE UMA ESCOLA PARTICULAR DE BOA 
VISTA-RR

Docente orientador: Flávia Amaro Gonçalves 

RESUMO
A educação alimentar e nutricional envolve modificação e melhoria do hábito alimentar a médio e longo prazo e estão relacionadas a representações 
sobre o alimento, conhecimentos, atitudes e valores. A educação alimentar e nutricional tem um papel importante em relação à promoção de hábitos 
alimentares saudáveis desde a infância. Na escola, onde as crianças passam grande parte de seu dia, as ações de orientação de promoção da saúde 
constituem importantes meios de informação e formação de hábitos. Neste contexto é fundamental ser trabalhado a promoção da alimentação 
saudável entre as crianças em idade pré-escolar e a parceria entre pais/ou responsáveis e a escola é imprescindível para modelar e influenciar as 
atitudes e o comportamento alimentar das crianças visando à modificação e melhorias dos hábitos alimentares em longo prazo. A família, primeira 
referência da criança, é a responsável pela transmissão da cultura alimentar. À medida que passa a frequentar a escola e a conviver com outras 
crianças, a criança conhecerá outros alimentos, outras preparações e outros hábitos. Neste sentido, o objetivo principal deste projeto é realizar 
avaliação antropométrica e promover a alimentação saudável entre pré-escolares de uma escola particular no município de Boa Vista-RR. Na avaliação 
antropométrica, o peso será aferido em balança digital portátil, onde a criança deverá estar descalça e portando apenas o uniforme escolar. Na 
tomada de medida da estatura, serão utilizados procedimentos diferentes: crianças até 24 meses de idade serão medidas deitadas, utilizando-se 
estadiômetro horizontal de madeira com subdivisão em milímetro, e crianças a partir dessa idade, serão medidas em pé, utilizando-se antropômetro. 
Para a classificação do estado nutricional serão adotados os critérios propostos pela World Heatlh Organization (WHO), sendo utilizados os 
indicadores de estatura/idade, peso/idade e peso/estatura, segundo escore z. Na identificação do excesso de peso, serão considerados os valores 
acima de +2 escores z para o indicador peso/estatura, e na identificação do déficit nutricional, serão considerados os valores abaixo de -2 escores z 
para os indicadores estatura/idade e peso/idade. A promoção da alimentação saudável será realizada por meio de atividades lúdico-pedagógicos. A 
cada encontro as crianças serão incentivadas a participar de atividades de cunho lúdico que envolverão histórias infantis, atividades artísticas, teatros, 
jogos e músicas relacionadas à alimentação e nutrição. As atividades serão realizadas quinzenalmente, com duração de um semestre. O projeto será 
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa e o consentimento livre e esclarecido deverá ser assinado pelos pais ou responsáveis. No momento da 
coleta de dados, também será pedido, que os pais/responsáveis legais assinem o Termo de Assentimento para participação do filho no estudo, pois 
menores de 18 anos só participam de pesquisa quando for autorizado por um dos responsáveis. Espera-se que o presente projeto proporcione as 
crianças maior interação com os alimentos, assimilação de novos conceitos, resultando assim, num aprendizado contínuo e sequencial sobre nutrição 
e alimentação. A educação nutricional é um processo de aprendizagem em que os envolvidos podem aprender e se comprometer com uma 
alimentação adequada, que proporciona melhor condição de saúde e está diretamente ligada à redução da incidência de doenças na idade adulta.
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Aluno: Maressa Macêdo de Oliveira Queiroz Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Letícia Gabriele Viana Ribeiro Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DAS LANCHONETES DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO EM BOA VISTA-RR

Docente orientador: Flávia Amaro Gonçalves 

RESUMO
Para assegurar que os alimentos sejam preparados de modo a garantir a segurança do consumidor devem ser adotadas medidas de prevenção e 
controle em todas as etapas da cadeia produtiva. Considerando o segmento mesa, que reúne os estabelecimentos que servem alimentos ao 
consumidor, muito pouco se tem estudado sobre a existência de surtos neste setor, provavelmente, devida à falta de notificação dos casos. Esta 
cadeia produtiva de alimentos é muito crítica e, com certeza, a maior responsável por surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos, as DTA. As 
contaminações químicas e biológicas durante a produção, processamento e consumo em decorrência das práticas inadequadas aumentam 
substancialmente o risco de ocorrência de DTA. Considerando que todos os alimentos já se apresentam naturalmente contaminados pelos mais 
diversos tipos de microrganismos, a grande preocupação é impedir que eles sobrevivam, se multipliquem e que outros tipos sejam acrescentados às 
matérias-primas, como consequência de contaminação ambiental ou por manipulação inadequada.  Desta maneira, este estudo tem o objetivo de 
avaliar as boas práticas de higiene e pontos críticos de controle das lanchonetes de um Centro Universitário em Boa Vista-RR. Para avaliação das boas 
práticas de higiene será aplicada uma lista de verificação das condições higiênico-sanitárias. Esta lista será elaborada com base na RDC 216 (BRASIL, 
2004). A finalidade desta será identificar pontos inadequados nas lanchonetes. A pesquisa será realizada por meio de observação dos pesquisadores. 
A lista de verificação sanitária será padronizada com perguntas fechadas, descritas como “sim” para os itens adequados e “não” para os itens 
inadequados. Estes itens serão divididos em quatro tópicos, sendo eles: condições físicas, condições de higienização e organização, alimentos e 
manipulador. Os questionamentos terão como finalidade caracterizar a cantina e seu responsável e verificar se esses seguem as legislações vigentes e 
se esses realizam capacitações aos manipuladores de alimentos do local. Para não haver influências nos resultados, as avaliações serão realizadas nas 
três lanchonetes, no mesmo dia. As mesmas serão identificadas como lanchonetes I, II e III, para manter sigilo destas. Cada subitem da lista de 
verificação será somado para compor o quantitativo de pontos positivos e negativos por lanchonete. Porém, a coleta de dados somente será realizada 
após a aprovação do projeto pelo Comitê de ética em Pesquisa em humanos (CEP), e que cada sujeito que aceitar participar da pesquisa após receber 
a explicação sobre os objetivos do estudo assinará um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Após análise dos resultados encontrados na 
aplicação do questionário no local, serão listados os pontos críticos relacionados às condições físicas dos locais e repassados para os responsáveis 
pelas cantinas, com o intuito de que os mesmos tomem as providencias cabíveis para melhoria dos locais pesquisados. Para os manipuladores será 
aplicada uma palestra abordando os itens que estiverem em desconformidade nos locais e sugeridas mudanças para correção dos mesmos. É 
fundamental que os manipuladores se conscientizem da sua importância na produção de alimentos de boa qualidade para o consumo dos estudantes 
e funcionários, resultando em melhores condições de saúde dos mesmos. Torna-se clara e correta a suposição de que as pessoas envolvidas na 
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produção de alimentos necessitam de conhecimentos relativos aos cuidados higiênicos, às condições operacionais e ao preparo da alimentação, por 
meio de programas eficazes e permanentes de treinamento.

Aluno: Érica Maria de Souza Lima Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM DIÁLISE

Docente orientador: Flávia Amaro Gonçalves 

RESUMO
A hemodiálise é um processo que faz parte do cotidiano dos pacientes com doença renal crônica em estágio avançado. A máquina busca fazer o 
trabalho do rim prejudicado, possibilitando o usuário a viver sua vida da melhor forma possível. No entanto, o processo exige muito do corpo do 
paciente, absorvendo muito dos nutrientes armazenados e, assim, exaurindo suas forças. Sendo assim, fica estabelecida a importância da aplicação de 
um programa nutricional eficaz para este fim específico, permitindo que os pacientes se fortaleçam, reponham os nutrientes necessários para melhor 
funcionamento do corpo e tenham uma reação melhor aos efeitos do processo de Diálise. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo 
avaliar o impacto de um programa de educação nutricional sobre os conhecimentos a respeito da alimentação e nutrição de pacientes submetidos à 
hemodiálise. Participarão do estudo pacientes que estiverem em programa crônico de hemodiálise (três vezes na semana, com duração de quatro 
horas cada sessão) na Clínica Renal de Boa Vista-RR, durante um período de oito meses e que aceitaram participar do programa educacional. Para 
realização das atividades de educação nutricional será utilizado o material que faz parte do projeto “Nutrição em equilíbrio para pacientes em diálise” 
(Genzyme do Brasil Ltda.) sendo composto de: - um álbum seriado ilustrado, cujo conteúdo inclui os seguintes temas: as consequências da 
hiperfosfatemia, os alimentos ricos em fósforo, o uso correto dos quelantes de fósforo e as medidas para redução dos níveis séricos de fósforo. Este 
álbum será utilizado para uma palestra; - um livreto educativo com informações sobre alimentação para pacientes em hemodiálise; - jogos educativos 
como “ligue” e “caça-palavras”; - um questionário para avaliação de conhecimento, composto de seis questões que englobavam os temas abordados 
na palestra. Os dados clínicos e demográficos dos pacientes, como peso, estatura, índice de massa corporal, sexo, idade, escolaridade, presença de 
deficiência visual, tempo em diálise, uso de quelante de fósforo e de calcitriol, serão coletados com o próprio paciente e confirmados com as 
informações contidas no prontuário médico individual. O programa educacional será aplicado, durante as sessões de hemodiálise. A aplicação será 
realizada para grupos de seis a nove pacientes e será constituída de duas etapas. A primeira incluiu a aplicação do questionário de avaliação de 
conhecimento (questionário pré-teste), seguido de uma palestra com duração de aproximadamente, 40 minutos e, por fim, a distribuição do livreto 
educativo. A segunda parte será realizada após sete dias e incluiu a aplicação dos jogos educativos e novamente do questionário de avaliação de 
conhecimento (questionário pós-teste). Para aqueles pacientes com deficiência visual ou dificuldade de leitura ou de escrita, os pesquisadores 
auxiliarão no preenchimento das questões e na execução dos jogos educativos. No entanto a coleta de dados sociodemográficos e clínicos do 
paciente, assim como a aplicação do programa educacional proposto no estudo somente serão realizadas após a aprovação do projeto pelo Comitê de 
ética em Pesquisa em humanos (CEP), e que cada sujeito que aceitar participar da pesquisa após receber a explicação sobre os objetivos do estudo 
assinará um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).Para análise das respostas do questionário, será atribuído um valor arbitrário de 1,2 
para cada item do tema específico. A avaliação global será determinada pela somatória dos pontos obtidos em cada tema, podendo totalizar, no 
máximo, 7,2 pontos caso todas as questões tenham sido respondidas corretamente. Espera-se que o programa de educacional tenha um impacto 
importante nos conhecimentos dos pacientes a respeito dos vários aspectos relacionados a alimentação e nutrição e que seguir corretamente o 
planejamento alimentar contribui fundamentalmente na melhoria da qualidade de vida e na sua longevidade.
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Aluno: Roberto Jorge Medeiros de Jesus Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E ANABOLIZANTE POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO EM UMA ACADEMIA DE BOA VISTA-RR

Docente orientador: Flávia Amaro Gonçalves 

RESUMO
Os suplementos alimentares e os anabolizantes são amplamente utilizados por esportistas de diversas modalidades para fins ergogênicos, e apesar 
dos anabolizantes serem utilizados ilegalmente e, em excesso por grande número de atletas, há uma nova tendência em utilizar os suplementos 
nutricionais como uma alternativa legal para “ativar” os mecanismos anabólicos do organismo. O suplemento alimentar é um produto constituído de 
pelo menos um desses ingredientes: vitaminas (A, C, complexo B, etc.) minerais (Fe, Ca, K, Zn, etc.) ervas e botânicos (ginseng, guaraná em pó), 
aminoácidos (BCAA, arginina, ornitina, glutamina), metabólitos (creatina, Lcarnitina), extratos (levedura de cerveja) ou combinações dos ingredientes 
acima e, não deve ser considerado como alimento convencional da dieta. Já o anabolizante é um medicamento à base de hormônios que age 
estimulando o anabolismo proteico, com decorrente aumento de peso corporal, devido principalmente ao desenvolvimento da musculatura 
esquelética. Embora estudos demonstrem melhora no rendimento esportivo em consumidores de suplemento alimentar e anabolizante, alguns 
questionam seu uso, e outros recomendam a realização de trabalhos que determinem a função e os efeitos desses produtos no organismo. Baseado 
no alto consumo dos produtos relatados pelos praticantes de atividade física nas academias e na divulgação pela mídia sobre seus efeitos estéticos e 
ergogênico, desta forma o presente trabalho tem como justificativa: verificar o consumo de suplementos alimentares e anabolizantes, identificar os 
tipos comerciais mais utilizados, verificar a faixa etária e o nível de escolaridade onde ocorre o maior uso, identificar as fontes de orientação de 
consumo, finalidade de uso e, ainda detectar os possíveis efeitos adversos entre praticantes de musculação de uma academia da cidade de Boa Vista-
RR. Verificar a prevalência do consumo de suplementos alimentares e anabolizantes, identificar os tipos comerciais mais utilizados, verificar a faixa 
etária e o nível de escolaridade onde ocorre o maior uso, identificar as fontes de orientação de consumo, finalidade de uso e, ainda detectar os 
possíveis efeitos adversos entre praticantes de musculação de uma academia da cidade de Boa Vista-RR. Este estudo será realizado com adultos de 19 
a 59 anos praticantes de musculação. O único critério de inclusão será o voluntário frequentar a academia de ginástica (independente de há quanto 
tempo ou frequência de ida para a academia). Os participantes serão separados quanto ao uso de suplementos (usuário e não-usuário), sendo 
considerado usuário aquele que referiu o consumo de qualquer suplemento pelo menos uma vez na vida. O instrumento de coleta de dados será 
composto por um questionário com questões fechadas e abertas e uma anamnese alimentar, ambos preenchidos pelos avaliadores. O questionário 
contém questões pessoais (sexo, idade, renda pessoal); questões voltadas ao hábito da prática de exercício (tempo de prática, frequência, tipos de 
exercício, objetivo e período); atitudes relacionadas à imagem corporal (dieta, satisfação com o próprio peso, autoimagem e julgamento dos amigos); 
ao consumo atual e pregresso de suplementos (tipo, objetivo, indicação, posologia e julgamento da eficácia). A estrutura das questões sobre o uso de 
suplementos foi adaptada de um instrumento utilizado por Fontura (2009). A coleta dos dados será realizada pelo próprio pesquisador. Os 
frequentadores da academia serão abordados diretamente de forma aleatória em diferentes horários do dia e em diferentes dias da semana. O 
presente projeto será encaminhado para aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por meio de cadastro na Plataforma Brasil em consonância com 
a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sua coleta de dados iniciada somente após aprovação deste projeto pelo mesmo 
(BRASIL, 2013).

E-mail: flavia.goncalves@estacio.br 
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Aluno: Wendleng Stephannie Barreto da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título ZOOTERAPIA COMO SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR

Docente orientador: Flávia Amaro Gonçalves 

RESUMO
Existem comunidades humanas que utilizam animais ou produtos derivados deste para tratamento de doenças. Esta prática é chamada de zooterapia. 
O conhecimento sobre animais usados para fins medicinais é relevante para ciência e sociedade humana, porém faz-se necessário um melhor 
entendimento deste fenômeno, em seus aspectos históricos, sociológicos e nutricionais (LEV, 2003). Dentro desta visão o presente trabalho visa 
inventariar as espécies de animais utilizadas para fins medicinais no município de Boa Vista e analisar o valor nutricional visando buscar uma melhor 
forma de compreensão dessa terapia. O Levantamento dos dados será realizado no município de Boa Vista com a utilização de entrevistas. A coleta de 
dados sobre o conhecimento zooterápico popular será obtida por meio de entrevistas etnográficas, utilizando-se formulários estruturados 
complementados, quando necessário, por entrevistas simples e conversas informais (ALVES & ROSA, 2006). Os formulários serão estruturados com a 
finalidade de identificação dos animais utilizados e das formas de indicação e preparo dos produtos zooterápicos. A análise não será aleatória 
intencional na qual serão definidos os entrevistados (ALBURQUERQUE & LUCENA, 2004). Apesar disso, serão considerados fatores como gênero, 
idade, capacidade civil, gral de instrução, etc. Um zoólogo será necessário para identificação do nome científico dos animais assim como a utilização 
de bibliografia pertinente. O presente projeto será encaminhado para aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por meio de cadastro na 
Plataforma Brasil em consonância com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sua coleta de dados iniciada somente após 
aprovação deste projeto pelo mesmo (BRASIL, 2013). A zooterapia necessita ser discutida dentro da multidimensionalidade do desenvolvimento 
sustentável, pois se traduz em um dos elementos fundamentais para se alcançar a sustentabilidade dos recursos faunísticos, uma vez que o uso de 
animais devido ao seu valor medicinal é uma das formas de utilização da diversidade biológica (CELSO, 1992). O princípio básico que governa o uso de 
recursos naturais diz que a taxa de extração de um recurso renovável não deve exceder a taxa de renovação desse recurso. Uma alternativa para 
diminuir a demanda por produtos naturais de uso medicinal deveria ser o de buscar nos laboratórios a forma sintética de determinado composto ao 
invés de coletar populações inteiras de espécies na natureza, levando-as à exaustão. Segundo Kunin e Lawton (1996), as espécies envolvidas em 
remédios populares deveriam estar entre as mais altas prioridades para a conservação. O registro dos conhecimentos e práticas populares de saúde 
possibilita uma melhor compreensão da interação do ser humano com o meio ambiente, além de permitir a elaboração de estratégias adequadas 
para a conservação dos recursos naturais.

E-mail: flavia.goncalves@estacio.br 
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Projeto(s) do curso: Comunicação Social - Multimídia

Título PAISAGEM SONORA: REGISTRO DE CAMPO PARA MAPEAMENTO DOS SONS URBANOS DE BELÉM

Docente orientador: Julio Cesar Vicari

RESUMO
As produções audiovisuais realizadas em Belém, muitas vezes por falta de investimento ou por falta de orçamento, são concluídas de forma que o 
som, parte essencial da comunicação audiovisual, não é capturado, tratado e finalizado com qualidade satisfatória. Existem diversos sons que estão 
presentes nas paisagens sonoras das cidades, interiores, ambientes comerciais, etc., que fazem parte do cotidiano humano, vinculados a sua rotina 
diária. “Os sons que compõem a vida humana veiculam as práticas sociais que os conformam e na composição da vida urbana, não se trata mais de 
um concerto da natureza”, nos revelando e direcionando a momentos únicos como encontros inesperados pelas ruas, compras em feiras, comércios, 
o transporte e locomoção pelas ruas, os sons gerados pelos pássaros que convivem com a realidade da vida tecnológica e concreta, os andares pelas 
calçadas, brincadeiras em praças, os motores dos veículos, dos barcos, das águas, das tvs, dos rádios, das portas, igrejas, das praias, casas e de 
diversas outras fontes sonoras. Essa paisagem sonora urbana é poluída e contrária as antigas sonoridades como o assovio, sinos. A atualidade é 
sonoramente causa de stress, distúrbios sociais, por causa do aumento industrial, de obras, de máquinas e tecnologias. Em consequência disso, a 
diminuição da vida animal, reduzida e outras adaptadas a essa paisagem. Para a produção de peças audiovisuais (filmes e propagandas), ambientação 
teatral, produção radiofônica (radionovela, contos), muitas aplicadas aos graduandos dos cursos de Comunicação Social Multimídia e Jogos Digitais, 
assim como nos cursos de pós-graduação: Especialização em Produção Audiovisual, Comunicação Digital e Design Gráfico, Computação e Multimídia), 
visando a produção de trabalhos acadêmicos, é necessário um banco de informações sonoras, para agilizar os trabalhos. A importância também é 
quanto a formação dessa base de dados como forma de registro ambiental sonoro, possível de reconhecimento por gerações de outras localidades e 
futuras. Com a crescente realização de projetos audiovisuais, para TV, cinema, propaganda e para internet, essas atividades técnicas quanto aos sons 
ganha mais importância. Com o intuito de introduzir e desenvolver conceitos e técnicas, a pesquisa demonstrará as mais diversas situações de som 
direto existentes mundo afora, desenvolvendo pensamentos e bases que possibilitem a reflexão e a capacidade de resolução de problemas por parte 
do profissional. Este projeto visa a captação de sons urbanos da cidade de Belém, através da técnica de gravação de som direto, utilizada em 
produções audiovisuais, para a criação de um banco de dados sonoro, possibilitando a sua utilização livre, para produções realizadas regionalmente. 
Os sons capturados serão tratados, processados e armazenados em um bando de dados, que será disponibilizado pela internet através de um site.

E-mail: julio.vicari@estacio.br
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Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título A UTILIZAÇÃO DE PALAFITAS EM PROJETO DE UMA ÁREA DE LAZER PÚBLICA COMO MEIO DE VALORIZAÇÃO TURÍSTICA NA ORLA DE BELÉM 
DO PARÁ

Docente orientador: Rafaela Verbicaro Pacheco

RESUMO
Um projeto arquitetônico refere-se a proposta de ideias para sanar as mais diversas necessidades das pessoas, seja para uso individual ou público. 
Pensando na melhoria da qualidade de vida na periferia da capital paraense, na ampliação do potencial turístico da região, e na reconfiguração de 
lotes subutilizados nas proximidades da Baía do Guajará,  será proposto um projeto de uma área de lazer público em um lote litorâneo – Localizado na 
Av. Bernardo Sayão próximo à Rua Augusto Corrêa, ao lado do campus Universidade Federal do Pará (UFPa), no bairro do Guamá, Belém – PA. O 
projeto tem a intenção de aumentar a quantidade de áreas públicas de lazer na região, bem como trazer mais desenvolvimento para a sua 
infraestrutura, melhorando, assim, a qualidade de vida da população. Desta forma, Belém contará com mais um ponto turístico com vista para a Baía 
do Guajará, item este que permite a interdisciplinaridade do projeto. A área de lazer em questão será composta por áreas verdes e arborizadas. Além 
disso, existirão mirantes em estruturas de madeira (palafitas e/ou malocas) para a contemplação da natureza; bem como espaços para manifestações 
culturais. O intuito é incluir este tipo de arquitetura vernacular tipicamente amazônica como objeto cultural e turístico para compor o ambiente, 
mesclando a funcionalidade de uma área pública de lazer com a difusão da cultura local, sem esquecer os benefícios de conforto ambiental vinculados 
a este tipo de arquitetura vernacular, feita com materiais locais. O novo espaço terá potencial para atender a demanda do bairro do Guamá, onde 
está localizado; pretendendo-se atrair também os estudantes da UFPa com a disponibilidade de mobiliário urbano.  Metodologicamente, o processo 
projetual será dividido em três partes: embasamento teórico, visitas técnicas e desenvolvimento do projeto. O embasamento será realizado a partir 
da leitura de artigos, livros e outras fontes que elucidem temas relacionados a proposta do projeto como as construções feitas com base em 
arquitetura vernacular, além de projetos correlatos de parques e praças construídos em áreas similares. As visitas técnicas serão realizadas tanto no 
espaço objeto de estudo deste projeto para levantamento físico e fotográfico do terreno, bem como em espaços que já fazem uso da arquitetura 
vernacular amazônica (palafitas e malocas) para identificar os pontos positivos e negativos (se houver) do uso delas. O projeto propriamente dito será 
desenvolvido com base nas informações adquiridas nas etapas anteriores, a partir das quais serão desenvolvidos o conceito geral da proposta e o 
partido arquitetônico do projeto (formato inicial e distribuição de itens) com base no perfil dos clientes e programa de necessidades previamente 
definidos; em seguida, serão desenvolvidas as plantas técnicas do anteprojeto arquitetônico no laboratório da própria faculdade (com a utilização do 
programa AutoCAD), assim como elevações por meio de maquete eletrônica (utilizando o programa Sketch up). Desta forma, apesar do projeto ser 
uma proposta teórica, ele servirá como modelo, sendo passível de implantação em qualquer outro lote que tenha as mesmas características do lote 
escolhido, uma vez que a cidade de Belém possui diversos terrenos subutilizados às margens da baía do Guajará, que podem potencializar o apelo 
turístico de Belém, assim como o bem estar da comunidade.

E-mail: rafaela.pacheco@estacio.br
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Título ARQUITETURA ESCOLAR: AS TRANSFORMÇÕES DA ESCOLA ENTRE OS SÉCULOS XX E XXI

Docente orientador: Daniel da Silva Leão

RESUMO
Justifica-se o desenvolvimento das cidades através de uma teia de relações que se estabelece entre os agentes sociais e os interesses do Estado, e que 
se materializa nas diversas edificações que vão compor a arquitetura da cidade em suas diversas áreas ao longo de cada período histórico. Segundo 
esta perspectiva, a arquitetura tem impressa em todos os seus elementos a essência dos anseios que dariam conta de explicar os conflitos e as 
dinâmicas sociais de cada tempo. Assim, a escola como conhecemos hoje, encapsulada em espaços formais e construídos especificamente para fins 
educacionais, tem se transformado com o tempo para adequar-se às necessidades sociais e às políticas educacionais vigentes em cada continente e 
cada período, alterando sua forma para atender aos componentes curriculares e às expectativas de formação da sociedade. Este estudo tem como 
objetivo fazer uma análise das diferenças entre a arquitetura dos colégios Lauro Sodré e Gentil Bittencourt, construídos no Pará no início do século XX, 
com a arquitetura do novo colégio Lauro Sodré e do colégio Acrópole construídas no Pará no início do século XXI. Para o desenvolvimento deste 
projeto, será realizada pesquisa bibliográfica e documental para levantar as teorias que fundamentam a formação cultural, social e estrutural da 
escola ao longo do século XIX, além de pesquisa de campo de caráter exploratório para fazer o levantamento físico das escolas pesquisadas. Realizar-
se-á também pesquisa documental na biblioteca pública Arthur Viana, acervo documental do Museu do Estado do Pará e na Secretaria de Obras 
Públicas do Estado do Pará para identificar as plantas dos colégios que figuram como objeto desta pesquisa. Após a etapa de pesquisa a arquitetura 
dos prédios escolares será classificada a partir dos seus componentes espaciais, estéticos e funcionais e correlacionados às variáveis sociais, 
econômicas e culturais de cada época, confrontando os resultados com as teóricas estudadas ao longo da pesquisa. Espera-se, ao final deste trabalho, 
compreender como as transformações do espaço escolar entre o século XX e século XXI foram condicionados e como estas se articulam com as 
estratégias econômicas, sociais e culturais em favor do Estado. A continuidade deste trabalho de análise permitirá avançar para a etapa de proposição 
de projetos arquitetônicos de escolas para comunidades em estado de risco ou não assistidas pelas redes pública e particular de ensino no estado do 
Pará.

E-mail: daniel.leao@gmail.com
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Título IMPRESSÃO 3D APLICADA AO RESTAURO DE BENS ARQUITETÔNICOS

Docente orientador: Carolina de Souza Leão Macieira Gester

RESUMO
Belém é umas das cidades brasileiras com maior quantidade de edificações históricas que ainda preserva suas características construtivas originais, 
com a presença de azulejos, ladrilhos, balaústres, gradis, entre outros elementos decorativos característicos da Belle Epoque. A permanência de 
edificações remanescentes de séculos passados trazem demandas práticas de conservação e restauração, com o objetivo de salvaguarda-las por mais 
tempo. Dentre patologias como: perda de camada pictórica, podridão, fraturas, fissuras, deformações e muitas outras, uma das mais encontradas nas 
edificações históricas são as lacunas. As lacunas são espaços vazios resultantes de perdas de peças decorativas por ação intempérica, mecânica ou, 
até mesmo, ação antrópica de furtos e depredações. Dessa maneira, é um desafio para arquitetos e restauradores solucionar este tipo de problema, 
indicando recomendações para preenchimento desses espaços vazios deixados na arquitetura. Atualmente, as lacunas são preenchidas com réplicas 
moldadas com a utilização de moldes confeccionados artesanalmente a partir de peças integras ainda existentes, porém, quando não se tem mais 
peças íntegras para serem usadas de referência, na maioria das vezes, os profissionais optam por incorporar materiais diferentes dos originais às 
edificações, prejudicando a leitura da imagem original do prédio. Com vista em auxiliar profissionais de restauração, a pesquisa tem o objetivo de 
incorporar a tecnologia de impressão 3D na confecção de réplicas de elementos arquitetônicos de edificações históricas a partir de moldes. Para isso 
serão desenvolvidas as seguintes etapas: 1) pesquisas sobre a aplicação de tecnologias digitais 3d para que sejam utilizados como referências; 2) 
seleção de amostras de elementos arquitetônicos históricos de Belém para servirem de modelo para confecção de réplicas; 3) Modelagem de formas 
e moldes em meios digitais das amostras selecionadas; 4) Impressão de formas e moldes em impressora 3D objetivando a 5) Confecção das réplicas 
dos elementos arquitetônicos previamente selecionados. O resultado desta pesquisa visa um impacto muito positivo para o dia a dia das obras de 
restauração de bens arquitetônicos, pois a utilização de impressoras 3D em confecção de réplicas de elementos arquitetônicos pode melhorar sua 
qualidade de acabamento, consequentemente, valorizando o patrimônio histórico e artístico da cidade.

E-mail: carolmgester@gmail.com

Aluno: William Silva dos Santos Souza Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título MANUAL AMAZÔNICO DA ARQUITETURA DE BAIXO CUSTO

Docente orientador: Luan Rodrigo dos Santos Cavaleiro

RESUMO
As comunidades de baixa renda convivem com diversos problemas oriundos da falta de instrução e planejamento adequado no processo de 
construtivo de suas residências. Por mais que exista oferta de serviços gratuitos de arquitetura para esse fim, eles não conseguem atender à toda a 
demanda existente. Diante deste cenário, esses habitantes fazem reparos ou intervenções sem qualquer orientação em suas moradias na tentativa de 
remediar o que lhes aflige. Uma das maneiras que as faculdades de arquitetura e urbanismo podem auxiliar é através da disponibilização de materiais 
educativos sobre o tema. Propondo minimizar esta problemática, o projeto tem como objetivo desenvolver uma pesquisa que resulte em soluções 
arquitetônicas e fomente a utilização de materiais reutilizáveis ou de baixo custo, listando as ferramentas e explicando as técnicas necessárias para 
resolver as deficiências mais relatadas. Através de estudo bibliográfico/documental e pesquisa in loco serão definidas localidades de baixa-renda na 
cidade de Belém-PA e regiões metropolitanas que apresentem falhas em suas unidades habitacionais, sejam elas relacionadas ao sistema estrutural, 
drenagem, conforto lumínico, olfativo e térmico, mobiliário, entre outros. Logo após a etapa de pesquisas preliminares, será aplicado um questionário 
qualitativo visando o levantamento das principais problemáticas encontradas, para então proceder a fase do desenvolvimento de estudos sobre 
soluções construtivas, dadas as patologias coletadas, que sejam de simples implementação e adequadas ao clima regional. Posteriormente, deverá ser 
realizada a confecção de protótipos das soluções decorrentes para procedência do produto resultante. Todas essas informações serão reunidas em 
um manual impresso e em formato digital com linguagem textual e visual de fácil compreensão, que tem o intuito de responder às demandas 
informadas na coleta de dados, para a devida utilização das propostas apresentadas de modo independente. Parte dos exemplares serão destinados 
aos líderes comunitários e bibliotecas comunitárias, caso hajam. Outra função do manual é conscientizar sobre o potencial da economia 
compartilhada na resolução de problemas de uma comunidade, instruindo seus leitores onde buscar auxílio técnico especializado gratuito para as 
intervenções mais complexas do que as abordadas no material.

E-mail: luan.cavaleiro@live.estacio.br
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Título PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA E DE DESIGN PARA A PRAÇA MOURA CARVALHO, EM ICOARACI, BELÉM, PARÁ

Docente orientador: Érica Corrêa Monteiro

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um projeto de requalificação da Praça Moura Carvalho, situada em Icoaraci, um dos oito distritos do 
município de Belém, no Pará. A intenção é desenvolver soluções projetuais e de design para adequar e reorganizar os espaços, equipamentos e 
mobiliário conforme usos variados, a fim de se criar ambientes mais dinâmicos, acessíveis e seguros para a convivência mais democrática, o lazer e a 
vitalidade local em concordância com os desejos da coletividade. Para se alcançar este objetivo, é necessária a combinação de diferentes processos 
metodológicos. Dentre eles, o método da Pesquisa Bibliográfica e Documental tendo como referência conceitos relevantes que norteiam esta 
pesquisa: intervenções urbanas, planejamento urbano, paisagismo, design urbano, dimensão humana, planejamento participativo, Normas e Leis 
urbanísticas, Design universal e acessibilidade espacial. Já a Pesquisa de Campo com abordagem multimétodos – visita exploratória, observação 
participante, entrevistas e passeio acompanhado- pode contribuir para se conhecer com maior profundidade o ambiente estudado, assim como as 
particularidades do mesmo, as dificuldades encontradas pelos usuários e, sobretudo, as expectativas e os desejos futuros da comunidade. A partir das 
análises dos dados encontrados, apontando-se os aspectos positivos e negativos existentes, retira-se os elementos fundamentais para o projeto da 
praça em parceria com a comunidade. Neste processo, é possível definir um partido arquitetônico a um bom programa de necessidade ao incluir usos 
mais específicos e adequados às suas funções, assim os traços, desenhos e maquetes serão instrumentos relevantes de investigação e comunicação, 
tendo como referência o contexto socioeconômico alinhado a identidade cultural no qual se insere. Dessa forma, espera-se que o trabalho possa 
oferecer à comunidade de Icoaraci, um documento com apoio técnico completo, bem justificado e viável para ser discutido entre profissionais 
envolvidos, poder público e associações civis atuantes na área, com o propósito de ser um projeto executável.
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Título ANÁLISE AMBIENTAL E ESPACIAL DA DENGUE, EM BELÉM (PA), NO PERÍODO DE 2015 A 2016

Docente orientador: Clístenes Pamplona Catete

RESUMO
O homem é parte integrante da natureza e, nesta condição, precisa do meio ambiente saudável para ter uma vida salubre. Por isso, meio ambiente e 
saúde pública são influenciados pelos padrões de ocupação humana no espaço geográfico. Diante disso, a utilização de técnicas de geoprocessamento 
que são ferramentas matemáticas e computacionais que subsidiam pesquisas que envolvem a distribuição espacial em saúde pública, permitindo 
identificar regiões com alto risco e delimitar áreas que concentram situações mais vulneráveis. Neste sentido, o objetivo geral deste projeto é analisar 
a distribuição espaço-temporal da dengue, no período de 2015 a 2016, em Belém do Pará, Brasil. Já os objetivos específicos: fazer a aquisição e 
depuração do banco de dados; georreferenciar os casos confirmados de dengue; construir um banco de dados georreferenciado; fazer análises 
espaciais temáticas integrando dados ambientais e epidemiológicos; publicar os resultados em anais de congresso e/ou revistas indexadas. Neste 
projeto, serão utilizadas ferramentas de: geoprocessamento, sensores remotos, GPS, dados cartográficos, ambientais e socioeconômicos para o 
desenvolvimento de modelos de análise, representação e construção de cenários espaciais que permitam a caracterização de fenômenos 
relacionados à distribuição espaço-temporal da dengue. Essa proposta será executada em três etapas consecutivas e concomitantemente: Primeira 
etapa, aquisição dos dados (IBGE, SINAN, USGS, Google Earth Engine). Já a segunda etapa, depuração do banco de dados; E a terceira etapa, 
processamento e interpretação dos dados, com utilização dos softwares ArcGIS Desktop, TerraView ou QGIS. Ao final desse projeto, espera-se a 
depuração do banco de dados epidemiológico; Criação do banco de dados geográfico (georreferenciado); Mapas temáticos com análises espaciais; 
Publicação dos resultados em anais de congresso e/ou revistas indexadas. Espera-se ao final do estudo ter dados suficientes para subsidiar as 
autoridades quanto à necessidade de voltar maiores atenção à saúde pública (dengue), saneamento básico e consequentemente à população de 
Belém do Pará.
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Título AVALIAÇÃO DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS GRANDE, DO AMOR E DA BRASÍLIA, NA ILHA DO OUTEIRO DISTRITO DE BELÉM-PA

Docente orientador: Helenice Quadros de Menezes

RESUMO
A balneabilidade é entendida como a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, o uso da água para o contato direto e 
prolongado em atividades de banho e esportivas, em que há grande possibilidade de ingerir quantidades apreciáveis de água. A avaliação das praias 
utiliza critérios objetivos, baseados em indicadores microbiológicos e químico que são monitorados durante cinco semanas consecutivas. Os valores 
desses indicadores são comparados aos padrões preestabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), para que se possa identificar 
se a qualidade das águas está favorável ou não, ao banho e a práticas esportivas. Assim, o objetivo geral deste projeto será avaliar a balneabilidade 
das praias mais frequentadas da ilha do Outeiro distrito da cidade de Belém-PA (Praia Grande, Praia do Amor e Praia da Brasília). Com objetivos 
específicos: georreferenciar os pontos de coleta das amostras utilizando aparelhos de GPS; coletar amostras semanais de água das praias objetos do 
estudo; analisar parâmetros químicos e microbiológicos das amostras coletadas; comparar os resultados obtidos com a resolução CONAMA nº 274/00 
que estabelece o padrão de balneabilidade no território nacional; realizar a distribuição e análise espacial dos pontos de coleta para determinar as 
áreas com maior risco de infecção. Para tanto, serão realizadas visitas às praias para o georreferenciamento dos pontos de coleta, em cada praia serão 
definidos três pontos de amostragem, levando em consideração aqueles mais frequentados pelos banhistas, os ensaios realizados nas amostras 
coletadas serão pH, coliformes totais e coliformes termotolerantes. As coletas das amostras de água serão realizadas durante 5 semanas seguidas, 
conforme determina a legislação. As coletas serão repetidas após intervalo de 30 dias. Serão utilizados os laboratórios de geoprocessamento, de 
águas e de microbiologia da Estácio de Belém para a geração dos mapas e análises das amostras respectivamente. Espera-se a final do estudo, 
identificar as praias com maior potencial de contaminação aos banhistas e frequentadores em geral, bem como, ter dados suficientes para embasar as 
autoridades quanto à necessidade de voltar maiores atenção ao saneamento na cidade de Belém e consequentemente à saúde da população e dos 
banhistas das praias mais frequentadas do Outeiro.
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Título AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS (TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR), EM TRÊS BAIRROS DISTINTOS DA CIDADE DE 
BELÉM – PA

Docente orientador: Mauricio Castro da Costa

RESUMO
Nas grandes cidades e centros urbanos são realizadas grandes modificações visando o seu crescimento, e entre essas se encontra a redução ou 
completa retirada da cobertura vegetal e de áreas verdes, sendo visível que esse processo gera um grande impacto para o sitio onde é realizada. Essa 
urbanização aliada a falta de planejamento, não leva em conta fatores como a alteração do microclima local, trazendo grandes problemas já num 
curto período de tempo para a biota dessa zona, não considerando a relevância das áreas verdes na amenização climática do meio urbano, seja pela 
criação de microclimas agradáveis na escala pontual, seja em contribuir de forma significativa para o conforto ambiental dos núcleos urbanos onde se 
encontra inserida. O presente trabalho pretende fazer uma análise comparativa das diferenças de temperatura e umidade relativa do ar em três 
bairros da região central da cidade de Belém - PA, com características distintas na composição de área, destacando-se pela diferença de densidade da 
vegetação arbórea, de modo a subsidiar a discussão da importância da presença da vegetação para a manutenção do microclima em pontos da cidade 
estudada. Efetuando leituras dos referidos parâmetros ambientais durante um ano, em áreas distintas, comparando o efeito da sazonalidade na 
coleta de dados, e posterior comparação dos resultados das áreas com cobertura vegetal e áreas sem vegetação. Diante das afirmações referentes 
aos benefícios trazidos pela arborização, e pela relativa ausência de trabalhos contendo dados reais que confirmassem as afirmações, torna-se 
fundamental a avaliação da influência da vegetação arbórea na temperatura e umidade relativa do ar deste centro urbano. O objetivo, portanto, será 
avaliar a influência da arborização urbana no microclima local, relacionando parâmetros ambientais de temperatura e umidade relativa do ar e 
comparando as suas variações medias nas três áreas determinadas conforme as diversificações arbóreas. Como resultado, espera-se apresentar dados 
que justifiquem / sirvam de base para a preservação de áreas arborizadas nas áreas de cidades e fornecer informações para criar estratégias 
bioclimáticas nos planejamentos urbanos, já que as mesmas podem afetar parâmetros ambientais como temperatura e umidade relativa do ar em 
seus sítios. Comprovar essa influência da vegetação no clima significa embasar a importância que a mesma possui na preservação do equilíbrio 
ambiental.
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Título DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NA REGIÃO CENTRAL DE BELÉM-PA

Docente orientador: Mauricio Castro da Costa

RESUMO
A precipitação pluviométrica é um elemento de suma importância na caracterização do clima, o qual, interfere em todas as frações das atividades 
econômicas e do ecossistema, através do ciclo hidrológico, pois a água encontra-se em todos os estágios e fases do sistema superfície-atmosfera. Na 
região metropolitana de Belém a precipitação pluvial de origem convectiva, causa alagamentos na cidade, devido à falta de infraestrutura no qual as 
comportas da rede de drenagem não suportam o volume de água que chega às galerias, em um intervalo de tempo curto. Esse fator contribui para 
evidenciar a fragilidade desse sistema, dificultando a locomoção dos indivíduos, proliferação de doenças de veiculação hídrica, alterando o meio físico 
do local. Diante do exposto faz-se necessário um estudo da distribuição espaço-temporal da precipitação para obtermos informações da real 
distribuição em todo o espaço urbano e de que forma esse parâmetro varia com a sazonalidade. Pois os dados obtidos contribuem para melhorias ao 
meio e até mesmo para informativos a população. Assim sendo, o trabalho tem como objetivo detectar o comportamento espacial e temporal nos 
volumes de precipitações pluviométricas na região de Belém – PA, no qual será feito em cinco etapas: a primeira será aquisição de dados; segunda a 
análise e tratamento dos dados obtidos nas estações de estudos; terceira realizar a distribuição espacial e confirmação dos pontos de precipitação 
pluviométrica; quarta o estudo do comportamento dos resultados obtidos e quinta etapa verificar a eficiência deste estudo para futuras pesquisas e 
publicação dos resultados em anais de congresso ou revistas indexadas. A metodologia era realizada através da coleta de dados que serão obtidos por 
05 (cinco) estações meteorológicas localizadas na região periférica da cidade de Belém: Serviço Regional de proteção ao voo de Belém (aeroporto), 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Embrapa Amazônia Oriental (EMBRAPA) e Faculdade Estácio de 
Belém (ESTACIO-IESAM). Serão analisados o volume total de precipitação pluviométrica, no período chuvoso e de estiagem, no qual, serão traçadas 
isoietas sobre a cidade de Belém, com o objetivo de detectar o comportamento espacial e temporal nos volumes de precipitações, que a partir dos 
dados coletados, serão gerados gráficos para discussão sobre o comportamento dos mesmos, o volume total da pluviosidade nas escalas de tempo 
sazonal e mensal para cada estação meteorológica. Espera-se ao final do estudo ter dados suficientes para subsidiar as autoridades e a população 
quanto à necessidade de voltar maiores atenção ao comportamento das precipitações na região, o qual, pode fornecer subsídio para períodos críticos 
predominantes em uma região, informações essas que visam reduzir a consequência de eventos extremos, seja eles chuvas intensas ou secas 
prolongadas, contribuição para obras de infraestrutura na região. Ao final pretende-se apresenta uma correlação com os dados obtidos das estações 
nos cincos pontos periféricos com o ponto central da estação meteorológica automática, localizada na Faculdade Estácio de Belém, que começará a 
funcionar em agosto de 2017, para um estudo dos dados coletados do volume pluviométrico mensalmente durante um período de 12 (doze) meses, 
para análise dos dados e estudos científicos futuros.
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Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESTUDO COMPARATIVO NAS REDES PÚBLICAS E PRIVADAS DE BELÉM /PA

Docente orientador: Mauricio Castro da Costa

RESUMO
A problemática ambiental é uma das principais preocupações da sociedade moderna, desencadeando, por isso, uma série de iniciativas no sentido de 
reverter a situação atual de consequência danosa à vida na terra. Uma dessas iniciativas é a educação ambiental que as instituições de educação 
básica estão procurando implementar, na busca da formação de cidadãos conscientes e comprometidos com as principais preocupações da 
sociedade. Os programas referentes a gestão de resíduos sólidos são de fundamental importância em diversos aspectos para a sociedade. O 
planejamento para este processo é de extrema complexidade e envolve diversos ramos do conhecimento humano. O envolvimento da sociedade, 
principalmente de crianças e adolescentes, nas questões ambientais, tras a esperança de um futuro melhor, quando se trata de meio ambiente. O 
projeto tem como finalidade fazer um estudo comparativo do grau de entendimento e de engajamento dos alunos de escolas da rede pública e da 
rede privada de Belém do Pará sobre as questões ambientais, levando em consideração o estudo da educação ambiental em todos os níveis de 
ensino. A metodologia adotada no desenvolvimento do estudo será a utilização de questionários sócios-ambientais, os quais serão aplicados entre os 
alunos, professores, diretores das escolas e funcionários de uma forma geral. Com base nas respostas obtidas, serão elaborados gráficos e tabelas e 
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analisados seus resultados para que possamos entender o grau de entendimento e comprometimento de cada setor da educação local sobre a 
questão ambiental nessas escolas. Estudos sobre o grau de entendimento e engajamento de crianças, jovens, adolescentes e adultos sobre as 
questões ambientais são muito importante, pois tornam-se uma ferramenta magnífica para as possíveis tomadas de decisões e para o processo de 
elaboração de planejamento de etapas futuras, ou seja, tornam-se ferramenta fundamental para os programas de gestões ambientais Municipais e 
Estaduais. O objetivo geral do trabalho é fazer o levantamento comparativo acerca do ensino da educação ambiental nas redes de ensino público e 
privado de Belém-PA, mostrando com isso o grau de entendimento e de discernimento sobre o assunto, uma vez que, esse estudo pode trazer 
benefícios significativos na mudança de comportamento de vários setores da sociedade, pois causará repercussões nas estratégias de metodologias 
de ensino em ambos setores educacionais, sabendo que de acordo com Política Nacional do Meio Ambiente, o estudo da educação ambiental deve 
ser inserido em todas as formas de educação.
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BELÉM - PA

Docente orientador: Rosalha de Nazaré Oliveira Albuquerque

RESUMO
Anualmente políticas de controle e prevenção ao vetor Aedes Aegypti são tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência dos elevados 
índices de casos registrados no município de Belém. Fatores estes que estão associados a questões socioambientais como a falta de saneamento 
básico, ocupação urbana desordenada, temperatura, clima e a própria qualidade de vida. As condições favoráveis de propagação do vetor Aedes 
Aegypti se manifestam através de uma doença histórica apresentado no Brasil, pois se trata de uma doença cuja proliferação está ligada diretamente 
ao clima. O percentual dessa doença vem acontecendo com mais frequência no período mais chuvoso na região norte, além da própria ocupação 
urbana desordenada, com a insuficiência de saneamento básico aliado ao crescimento populacional sem qualidade de vida. A vulnerabilidade 
epidemiológica no estado do Pará de acordo com dados informados pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará – SESPA, tais dados serão 
levantados na Ilha de Mosqueiro e terão como intuito de unir informações com o sistema único de saúde – SUS, para prevenção da doença que por 
ventura ainda não pode ser erradica, mas sim controlado com muita informação e empenho de todos. O objetivo do trabalho visa identificar os 
principais pontos de focos de proliferação do vetor Aedes aegypti na ilha de Mosqueiro no Estado do Pará, fazendo o georreferenciamento desses 
locais vulneráveis. Na metodologia, o levantamento dos dados primários será feito em quatros comunidades da ilha do mosqueiro, Bahia do sol, 
Maraú, Farol e Vila, onde serão entrevistadas cerca de 50 famílias por comunidade visitada. Serão submetidas ao questionário socioambiental em dois 
períodos, caracterizado como mais chuvoso, que vai dezembro a maio (regionalmente chamado de inverno) e um período menos chuvoso, que vai de 
junho a novembro (regionalmente chamado de verão). As entrevistas ocorrerão no período manhã de 8h às 12h e no período tarde de 14h as 17h. 
Será utilizado a ferramenta de GPS, os dados serão espacializados através do software ArcGis 10.1 para obtenção dos mapas epidemiológicos. Os 
dados primários levantados em campo ao fim de pesquisa serão comparados com o banco de dados pela secretaria municipal de Belém-SESMA e 
Secretaria de Saúde do Estado do Pará-SESPA.
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Título INFLUÊNCIA DA ARBORIZAÇÃO NO MICROCLIMA DA REGIÃO DE ANANINDEUA-PA

Docente orientador: Mauricio Castro da Costa

RESUMO
As cidades cresceram acentuadamente nas últimas cinco décadas. Com o desenvolvimento tecnológico, houve uma expansão desordenada dos 
centros urbanos, pois as pessoas vieram em busca de emprego. Este crescimento desordenado, sobretudo nas periferias, gera uma falta de bosques e 
locais arborizados, o que influência diretamente a temperatura destas áreas. Um parâmetro meteorológico de importância fundamental é a 
temperatura do ar. O conforto térmico é então, influenciado pelas condições ambientais, que vêm sendo ameaçadas também pela impermeabilização 
do solo (característica das grandes cidades) e mais especificamente pela ausência de vegetação, além das transformações requeridas pelas 
necessidades do homem no espaço urbano. A ausência de vegetação, aliada a materiais que são utilizados sem planejamento prévio, tem alterado 
significativamente o clima dos agrupamentos urbanos devido à incidência direta da radiação solar nas construções. Como consequência desse 
fenômeno, que tem transformado as cidades em verdadeiras estufas, o consumo de energia para resfriamento de interiores vem aumentando 
consideravelmente nos últimos anos. Neste projeto teremos como objetivo geral avaliar o comportamento termo-higrométrico e anemométrico na 
cidade de Ananindeua-PA, nos bairros Julia Seffer e Aguas Brancas, no período de 2017 a 2018, relacionando ao processo de urbanização, com a 
finalidade de auxiliar o planejamento urbano e, por conseguinte contribuir para o conforto térmico das áreas estudadas. Tendo como objetivos 
específicos: Estudar as condições meteorológicas locais (microclimáticas), determinando as variações e supostas interinfluências; analisar as 
características da morfologia urbana (atributos da forma urbana) que mais influenciam na geração de calor; comparar sazonalmente as variações 
termo-higrométricas e anemométrica entre os bairros; correlacionar os dados meteorológicos de duas estações meteorológicas com os elementos da 
estrutura urbana. Serão utilizadas ferramentas de geoprocessamento, de imagens de sensores remotos, aparelhos do Sistema de Posicionamento 
Global (GPS) e Smartphone, dados cartográficos, ambientais e socioeconômicos para o desenvolvimento de modelos de análise, representação e 
construção de cenários espaciais que permitam a caracterização de fenômenos relacionados à distribuição da arborização.
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Título MONITORAMENTO AMBIENTAL COM USO DE GEOPROCESSAMENTO, DO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM MARITUBA (PA)

Docente orientador: Clístenes Pamplona Catete

RESUMO
A lei 12.305 de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que determinou em todo o país a extinção dos lixões a céu aberto e a 
substituição dos mesmos por aterros sanitários. Neste direcionamento, com o fechamento do antigo lixão do Aurá, localizado em Ananindeua, foi 
necessária a construção de um aterro sanitário para receber os resíduos de Belém, Ananindeua e Marituba, respectivamente municípios do Pará. Os 
lixões ou aterros de resíduos geram produtos líquidos denominado de chorume, gases e resíduos sólidos. Esses podem contaminar solos, aquíferos e 
também ambientes urbanos por conta da liberação de gases com mau cheiro. O Objetivo principal deste projeto é Monitoramento ambiental do 
aterro sanitário com uso de geoprocessamento, em Marituba (PA). Este projeto será executado em duas etapas consecutivas e concomitantemente: 
Primeira etapa, coleta e tabulação dos dados do INPE (TarraClass, PRODES, DEGRAD); Agência Nacional de Mineração (ANM); INMET; SEMAS; IBGE; 
Serviço Geológico Americano (USGS); Ministério do Meio Ambiente, Google Earth Engine (GEE), além da utilização do receptor GPS 64s; já a segunda 

E-mail: clistenes.catete@estacio.br

ESTÁCIO BELÉM Página 24 de 288



etapa, é processamento e interpretação dos dados, com utilização dos softwares ArcGIS Desktop, TerraView ou QGIS. Para isso, serão realizadas 
análises espaciais multitemporais (antes e depois do empreendimento) com imagens digitais de satélites Landsat/NASA, as chamadas composições 
coloridas falsa cor R(6)G(5)B(4) e composição natural 543 para melhor visualizar e interpretar as feições de interesse, e posteriormente, será feita a 
validação com trabalho de campo para georreferenciar as feições geoambientais. Ao final desse projeto, espera-se o georreferenciamento das 
localidades nas adjacências do empreendimento; recursos naturais mapeados em raio de 5 km; cálculo da área e perímetro atual do aterro; mapas 
temáticos diversos. Portanto, após o fim do projeto os resultados podem nortear as autoridades no que diz respeito à construção de aterros sanitários 
em áreas próximas a ocupações humanas.

Aluno: Gabrielle Silene dos Almeida Curso do aluno: Engenharia Ambiental Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jhennif de Jesus Costa Curso do aluno: Engenharia Ambiental Situação: PIBIC/IES

Aluno: Bruna Eduarda Marques de Menezes Curso do aluno: Engenharia Ambiental Situação: PIBIC/IES

Aluno: Isaac Rawel Góes Martins Curso do aluno: Engenharia Ambiental Situação: PIBIC/IES

Título MONITORAMENTO DE PARÂMETRO AMBIENTAL ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO METEOROLOGICA AUTOMATIZADA POR ARDUINO

Docente orientador: Mauricio Castro da Costa

RESUMO
O grande desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, tem contribuído de forma significativa para a produção de 
resíduos ao corpos hídricos, solo e atmosfera. O aquecimento global é uma das consequências desses processos, principalmente causados pelas 
emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera terrestre. O objetivo deste estudo é a construção uma estação meteorológica de coleta de dados 
para alguns fatores climáticos e ambientais, com o intuito de monitorar a qualidade do clima local e as possíveis emissões gasosas para a atmosfera.  
A pesquisa consiste na coleta de dados de temperatura e umidade relativa do ar, além de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio, através de 
sensores ligados a um micro controlador, estes sensores coletarão informações e as enviarão para o micro controlador, neste caso conhecido como 
Arduino. A posteriori os dados serão transmitidos para um servidor utilizando a rede 3g junto ao modulo GPRS que será integrado ao projeto. Os 
dados serão tratados via MATLAB com métodos estatísticos específicos. Uma vez que os dados obtidos, sejam processados, será possível saber o nível 
de gases que estão sendo liberados na atmosfera e identificar qual o grau de poluição de determinada área e o quanto os mesmos podem estar 
afetando o microclima local. Estudos voltados para esse assunto é de grande valia para toda a sociedade, uma vez que contribuirá com o 
entendimento local de emissões de poluentes e disponibilizará uma ferramenta útil e mais acessível a pesquisa que os disponíveis no mercado atual. 
Sabendo que todos os grandes centros urbanos fazem parte de um grupo diferenciado entre as demais localidades que emitem gases poluentes, nota-
se a necessidade especifica de monitoração desses fatores para melhora da qualidade de vida dos indivíduos que habitam áreas urbanizadas. Logo os 
dados coletados serão necessários para diagnosticar possíveis problemas de poluição atmosférica e climática. Problemas esses que podem ser 
gerados pela grande emissão de CO2 e NO2. Este trabalho tem como objetivo realizar o monitoramento de poluentes atmosféricos, na área 
urbanizada de Belém do Pará, através de uma estação ambiental automatizada por arduino, apresentando uma alternativa de ferramenta de coleta 
de dados para esses parâmetros e barateando seu custo. O projeto utilizará um aparelho já existente, mas adaptado aos méritos do monitoramento, 
com custo benefício mais acessível para outros pesquisadores, além de posteriormente mostrar as possíveis relações existentes entre as variáveis 
meteorológicas e ambientais (poluentes atmosféricos).
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Título PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ALTERNATIVO, A PARTIR DE BOMBONAS PLÁSTICAS, 
PARA COMUNIDADES RIBEIRINHAS NA ILHA DO COMBU: PROJETO PARA UMA RESIDÊNCIA–BELÉM/PA

Docente orientador: Helenice Quadros de Menezes

RESUMO
Um dos vários problemas ambientais relacionado ao saneamento básico no Brasil é a falta de um sistema de tratamento de esgoto sanitário eficiente 
e que atenda 100% população, principalmente, as populações periféricas, rurais e ribeirinhas. Tomando de contrapartida essa problemática, a busca 
por tecnologias alternativas e de baixo custo operacional para o tratamento desses efluentes, torna-se imprescindível. Neste sentido, objetivo geral 
deste projeto será avaliar a viabilidade da implantação de um sistema individual, alternativo, de tratamento de esgotos sanitários, na ilha do Combu 
situada na Região Metropolitana de Belém. Com objetivos específicos: instalar uma fossa séptica utilizando bombonas plásticas; avaliar a viabilidade 
financeira do sistema; verificar a eficiência do tratamento através de análises laboratoriais; comparar os resultados obtidos com a Resolução CONAMA 
430/2011. Para tanto, serão utilizadas uma série de três bombonas coletoras com capacidade de 200 litros cada. Onde, enterradas no solo, funcionam 
conectadas exclusivamente ao vaso sanitário e são interconectadas por tubos e conexões de PVC. A saída do efluente tratado acontece pela vala de 
infiltração composta basicamente por um cano de PVC rígido perfurado. Será analisada a qualidade do esgoto tanto na entrada quanto na saída do 
sistema a fim de avaliar sua eficiência. Utilizando-se para isso as dependências do laboratório de águas da Faculdade Estácio de Belém, para a 
realização de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. O projeto será executado em quatro etapas: a primeira será a seleção da residência que 
receberá o sistema; a segunda será a aquisição do material necessário para montagem do sistema; a terceira será a implantação do sistema e a quarta 
e última será a avaliação da eficiência do sistema. Ao final pretende-se apresentar uma alternativa de baixo custo, mas eficiente no tratamento de 
esgotos que poderá contribuir para a melhoria do saneamento ambiental e da saúde das populações ribeirinhas de Belém.
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Título REUSO DO DENDÊ NA ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS NA CHÁCARA COLINAS, LOCALIZADA NA VILA SÃO SABASTIÃO, MUNICÍPIO DE MOJÚ-PA

Docente orientador: Rosalha de Nazaré Oliveira Albuquerque

RESUMO
O dendê é a maior cultura de óleo vegetal do mundo e no Brasil, mais precisamente no estado do Pará, nos últimos anos é notório seu crescimento. 
Vem ganhando destaque dentro da pecuária, como um produto expressivo e acelerado gerando quantidades significativas de resíduos sólidos e 
orgânicos. A torta de dendê destaca-se pelo seu alto teor de energia e fibras, que em substituição aos grãos tradicionais como o milho e a soja, na 
composição de rações pode viabilizar os custos da produção de ruminantes sob regime intensivo ou semi-intensivo. O objetivo da pesquisa será 
analisar o valor nutritivo e o crescimento da torta de dendê industrializada na alimentação dos bovinos da raça nelore. O trabalho será desenvolvido, 
através da aplicação mais adequada a torta do dendê que é o principal subproduto da extração do óleo da amêndoa. Este trabalho visa reaproveitar a 
torta do dendê industrializada incorporando-a na alimentação diária de bovinos da Chácara Colinas, localizada na Vila São Sebastião do município de 
Mojú no Estado do Pará. Na fase experimental da pesquisa, serão 15 animais da raça Nelore. Os animais devem ser divididos em três grupos 
diferentes em nível de peso e submetidos a pesagem em dias intervalados. Com um intervalo de tempo de pesagem de um grupo para o outro de 50 
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minutos. Destacando 15(quinze) animais com idade de 12 a 24meses, sendo separados e identificados por brincos com numeração 01 a 15 em ordem. 
No 1º grupo de bovinos com identificação de 01 à 05 será introduzida a alimentação, através de proteínado (sulfato de amônio,  flor de enxofre ,ureia, 
sal mineral) e capim utilizando uma quantidade de 400grama/dia. No 2º grupo com identificação de 06 à 10 estes animais  serão alimentados a partir 
da torta de dendê e capim com dosagem de 1kg/dia. No 3º grupo com identificação de 11 à 15 receberão  alimentação de regime à pasto (capim- 
mineral e sal) com uma dosagem de 100g/dia, sendo este regime um dos mais  utilizados pelos pecuaristas da região norte. Cada grupo de bovinos 
com 5 animais deve está separado por piquetes com dimensões de 200m largura x 200m de comprimento na e monitorados para garantir que foram 
alimentados por capim do tipo brachiaria e pelo alimento determinado. De acordo com essa técnica, espera-se que estes substratos possam mostrar 
uma certa influência positiva na engorda dos bovinos, e que as proporções sejam consideradas satisfatória em termo de economia, em relação a 
utilização da torta de dendê.

Aluno: Mary Vânia Costa Cadete Curso do aluno: Engenharia Ambiental Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Adriano Silva de Souza Curso do aluno: Engenharia Ambiental Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ANÁLISE DE SOLOS DE ATERRAMENTO ORGÂNICO E SEUS EFEITOS NAS EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE NA CIDADE DE BELÉM-PA

Docente orientador: Maurício Castro da Costa

RESUMO
A cidade de Belém do Pará, vem sofrendo modificações significativas, principalmente no que tange a mudanças no uso do solo das partes periféricas. 
Essas áreas que anteriormente eram inundadas, passaram por transformações antrópicas e causaram e causam danos com grande magnitude. O 
presente estudo, visa analisar experimentalmente as condições históricas do solo em algumas áreas periféricas de Belém do Pará, dando ênfase ao 
grau de decomposição da matéria orgânica e identificando agregados, além de determinar a resistência do mesmo. Tais objetivos serão estabelecidos 
através de estudos históricos, observando as transformações do solo da cidade de Belém-PA, trazendo uma relação importante do estudo para a 
construção civil. A base da pesquisa se concentra em dados que mostram que a área de estudo sofreu algumas transformações ao longo do tempo, 
pois sua composição natural foi alterada por processos de aterramento por diversas vezes, com material orgânico do tipo: serragem, lixo, caroço de 
açaí e outros agregados. Tais alterações, podem ter causado transformações nas características naturais do solo, responsáveis por notáveis danos as 
construções de hoje em dia. Apesar de a impermeabilização refletir resultados positivos na construção, é interessante destacar importantes aspectos 
que englobam métodos para explicar suas causas e consequências, para mais a frente falar da importância de seguir regras básicas para a prevenção 
de recalque, uma vez que essas patologias comprometem não somente a segurança da estrutura, como também, podem resultar em demandas 
judiciais entre construtoras e proprietários. Trazendo à tona fatores provenientes da falta de embasamento do assunto, que interfere nas edificações 
de qualidade, bom custo e resistência. Associado ao aspecto que caracteriza a localização geográfica de Belém, e a composição do solo atual em 
algumas regiões periféricas, justifica-se a importância de desenvolver novas técnicas de fundações, e aperfeiçoamento na formação de profissionais 
da Engenharia Civil e aos colaboradores da área, visando uma melhor execução em projetos futuros, diminuindo tempo e custo orçamentário. De 
maneira geral fundamentar ações de planejamento e análise, implementando ideias que buscam evitar futuros problemas ambientais, e manutenção 
não prevista em edificações inseridas nas regiões estudadas no projeto. Ao final, o trabalho deve mostrar de forma analítica a influência do processo 
da decomposição de matéria orgânica nos problemas de recalque em pequenas edificações.
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Título APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NA SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Docente orientador: Valcir João da Cunha Farias

RESUMO
Muitos métodos foram desenvolvidos para resolver uma equação diferencial numericamente, tanto ordinária quanto parcial. Alguns desses métodos 
fornecem a solução em um número de pontos previamente determinados. Outros métodos usam combinação de funções, denominadas de funções 
bases, para representar a solução da equação em uma forma “analítica” e, assim, transformam o problema original em um sistema de equações 
lineares. Como Redes Neurais Artificiais (RNA) possui excelentes resultados na aproximação de funções, esta técnica pode ser aplicada na solução de 
equações de diferenciais. Neste trabalho, Redes Neurais Artificiais serão aplicadas para a solução numérica de equações diferenciais oriundas da 
modelagem em análise de estrutura. Dois processos de solução serão empregados. O primeiro irá encontrar a solução numérica da EDP (Equação 
Diferencial Parcial) através do método das diferenças finitas, essa solução será utilizada como dados de treinamento de uma RNA multicamada. 
Posteriormente, será aplicado o perceptron multicamada com o algoritmo backpropagation na solução da ED (Equação Diferencial) em questão. Uma 
vez reconhecido que um perceptron de multicamada com uma camada oculta, pode aproximar qualquer função para com precisão pré-definida, é 
razoável considerar esse tipo de rede como um modelo a tratar das equações diferenciais. Um método para as equações diferenciais que dependem 
da capacidade de aproximação de funções de redes neurais torna-se necessário.  As EDs com origem na modelagem em análise em estruturas são 
obtidas pela aplicação do método dos elementos finitos, desta forma, torna-se interessante investigar a obtenção da solução numérica de tais 
equações através de RNA. O objetivo do projeto é aplicar uma rede neural multicamada para resolver equações diferenciais oriundas de análise de 
estruturas em Engenharia Civil e comparar com resultados obtidos por métodos tradicionais com elementos finitos e diferenças finitas. Ao final do 
projeto, o desenvolvimento e a implementação computacional dos resultados obtidos neste projeto será de extrema importância para análise e 
interpretação de dados de estruturas, bem como para efeito de diagnóstico. Em termos teóricos, tudo ainda está por ser desenvolvido, o que já trará 
um grande avanço científico para essa área de pesquisa. A produção de um software para análise de dados provenientes deste estudo será parte 
integrante e fundamental deste projeto, trazendo um avanço tecnológico muito importante.
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Título AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

Docente orientador: Gustavo Duarte Cardoso

RESUMO
A pesquisa busca avaliar e analisar o nível de satisfação de usuários de imóveis residenciais incorporados por empresas públicas e privadas, localizados 
na região metropolitana de Belém, quanto a aspectos que envolvem a produção e a utilização da edificação, levando em consideração correlações 
entre o produto e o perfil socioeconômico, bem como o processo de mobilidade residencial e atributos determinantes da tomada de decisão por um 
novo imóvel. Para tanto, a pesquisa iniciou-se com a realização de uma revisão bibliográfica sobre os temas satisfação do cliente e os fatores que a 
influenciam, as funções dos agentes imobiliários relacionadas ao atendimento do cliente, a qualidade na construção civil, as ferramentas da Avaliação 
Pós-ocupação, a Norma Brasileira de Desempenho de Edifícios, a NBR 15575, publicada em maio de 2008 e atualizada em fevereiro de 2013 e a 
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certificação desenvolvida pala Caixa Econômica Federal, o Selo Casa Azul, que pretende incentivar o uso racional de recursos naturais na construção 
do empreendimento, reduzindo o custo de manutenção dos edifícios e as despesas mensais de seus usuários. A partir desta revisão bibliográfica e 
documental, obter-se-á subsídio para a escolha do método e técnicas adequados às limitações de prazo e recursos disponíveis, assim como para a 
estruturação dos questionários e entrevistas a serem aplicados. A partir da escolha das empresas pesquisadas, serão determinados, dentre os seus 
empreendimentos projetados após 2013, quando passou a vigorar a norma de desempenho NBR 15575, os empreendimentos objetos dos estudos de 
caso e do estudo piloto. Para avaliar a satisfação dos usuários residenciais serão desenvolvidos estudos de caso, subdivididos em três fases: 
diagnóstico da situação das empresas estudadas no que diz respeito às relações cliente/empresa, apoio técnico e reclamações e relatórios do pessoal 
de vendas, a partir de entrevistas com os representantes das direções das empresas construtoras/incorporadoras em estudo; visibilidade dos pontos 
fracos das empresas no que diz respeito ao atendimento prestado por estas aos seus clientes e à qualidade das edificações e das unidades 
residenciais por elas produzidas, a ser realizada a partir de questionário fundamentado no Método de Avaliação do Nível de Satisfação dos Clientes de 
Imóveis residenciais; avaliação pós-ocupação, através de entrevistas e questionários detalhados, observações comportamentais e de traços físicos, 
direcionados apenas aos pontos fracos identificados pelos clientes na etapa de visibilidade e pelos pesquisadores na fase de diagnóstico das 
empresas. Por fim, com base nos dados coletados no decorrer da pesquisa, será realizada uma verificação para constatar quais critérios do Selo Casa 
Azul os empreendimentos estudados atendem e se, porventura, estes poderiam obter tal certificação, assim como se atendem aos requisitos da 
norma de desempenho NBR 15575.
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Título DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIPAMENTO PARA ESTUDO E APLICAÇÃO DA FOTOELASTICIDADE COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA 
DISCIPLINA DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Docente orientador: Maurício Coelho Alves

RESUMO
Este trabalho apresenta e discute incialmente os fundamentos da fotoelasticidade de reflexão para dar suporte à criação de um equipamento capaz 
de permitir análise de tensões e deformações nas superfícies de elementos específicos poliméricos. Com o equipamento será possível auxiliar as aulas 
de Resistência dos Materiais exemplificando problemas práticos de engenharia que envolvem distribuições de tensões em flexões, cisalhamentos, 
contato ou descontinuidades geométricas. Um conjunto de textos didáticos abordará a teoria da fotoelasticidade e, principalmente, aqueles 
referentes aos assuntos específicos da Resistência dos Materiais. O modelo de ensino praticado nas diversas instituições ainda carece principalmente 
de motivação, interdisciplinaridade e flexibilidade. A falta de correlação e espaçamento cronológico entre disciplinas da grade curricular desestimula e 
não fixa de forma contundente o problema e a solução. Portanto, desenvolver a metodologia onde se apresenta o problema, estuda-se a teoria e 
aplica-se por meio de experimentos práticos é uma eficiente forma de estimular, fixar conhecimentos e promover o princípio de reflexão – ação – 
reflexão. O objetivo geral do projeto é desenvolver uma metodologia alternativa de ensino de tensões e deformações para a disciplina Resistência dos 
Materiais, que está dentro da grade curricular das engenharias. A metodologia se dá por inicialmente estudar a teoria da Fotoelasticidade aplicada à 
visualização de franjas de tensões e os procedimentos necessários para a criação de um equipamento para a prática dessa ferramenta de análise de 
elementos estruturais com fins didáticos. De forma complementar será redigido material de suporte abordando os fundamentos da fotoelasticidade e 
sua aplicação direcionada para a Resistência dos Materiais. Adicionalmente, serão criados exemplos práticos, com passo-a-passo explicativo e 
orientativo para o professor abordar na sala de aula, com abordagem estrutural para auxiliar o aprendizado dos alunos. Espera-se com este trabalho 
desenvolver uma metodologia de ensino para alunos de graduação e pós-graduação em engenharia no âmbito da Mecânica dos Materiais.
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Título DETERMINAÇÃO DA INTEGRIDADE DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ENSAIOS DE BAIXA DEFORMAÇÃO

Docente orientador: Maurício Coelho Alves

RESUMO
Este trabalho apresenta e discute uma série de resultados de análise de integridade de estacas pré-moldadas em concreto armado sem a influência 
do solo, com o objetivo de mapear padrões de patologias em elementos de fundação utilizando o método não-destrutivo de onda acústica de baixa 
deformação, muitas vezes denominado de ensaio PIT (Pile Integrity Test). É lícito afirmar que para as obras geotécnicas é bastante aceitável a ideia de 
que a segurança e a confiabilidade, em geral, sofrem maior influência do processo executivo do que do projeto. Por esse motivo, o controle de 
qualidade da execução é fundamental para assegurar que a transmissão de carga no sistema solo estrutura seja confiável. Para avaliar a integridade 
de uma peça estrutural de fundação, no local, escolheu-se para este trabalho fazer uso de um equipamento comercial específico para a execução do 
teste de integridade, o PIT da companhia PDA. O equipamento consta de um acelerômetro que é instalado, comumente, no topo da estaca e capta a 
onda de compressão que percorre a estaca. Toda coleta de dados do ensaio é feita em uma central portátil provida de um software específico que 
traduz o comportamento da onda nos domínios do tempo ou da frequência e dá a possibilidade de ajustes de sinais. Para análise de diversas formas 
de danos serão feitos estudos em uma estaca inicialmente íntegra e depois inúmeras situações que representem possíveis cenários de danos. Da 
estaca inicialmente íntegra aceita-se que os resultado e padrão de andamento de onda serão tomados como referência e nas outras situações, com 
inclusão de danos, as respostas de andamento de onda representarão as anomalias causados de forma proposital. Apenas uma estaca será analisada 
e passará, então, por inclusão e tratamento dos danos. Com essa metodologia será possível criar padrões de danos e entender melhor as respostas 
produzidas pelo software. É importante ressaltar que não será levado em consideração o efeito do solo como elemento modificador do 
comportamento de resultado, uma vez que a alteração se dá apenas na inclinação.
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Título ESTABELECIMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INDICADORES DA REDUÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DA CONSIDERAÇÃO DO EFEITO ARCO EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL SOBRE VIGA DE CONCRETO ARMADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, PA

Docente orientador: Bruno Norat Jorge

RESUMO
Com a finalidade de disseminar, no meio técnico da cidade de Belém do Pará, o conhecimento da redução de custos gerada pela consideração do 
efeito arco em alvenarias estruturais sobre vigas de concreto armado – o que é muito comum de se encontrar em obras de alvenaria estrutural 
atualmente, muitas vezes pela existência/necessidade de garagem no pavimento térreo destas obras –, esta pesquisa estabelecerá e exporá 
indicadores de estimativas de tal redução. Para tanto, utilizar-se-á de dados de projetos estruturais de obras reais, dimensionadas desconsiderando o 
efeito arco, de softwares de análise estrutural que considerem o efeito arco para obtenção de novos valores de esforços, de acordo com cada 
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estrutura analisada, e de softwares de dimensionamento e detalhamento de estruturas, para o redimensionamento de tais obras, a partir dos valores 
de esforços obtidos. Assim, serão feitas comparações que certamente levarão à criação de parâmetros que, de maneira prática, indicarão aos 
projetistas valores, provavelmente estimados, de benefícios econômicos para determinada obra. Basicamente, tais indicadores serão encontrados 
através da repetição deste processo descrito, com vistas a chegar em um padrão, um parâmetro que se repita nas diferentes obras redimensionadas, 
no que se refere àquilo que possa causar redução de custos, e isto servirá como base para o estabelecimento dos indicadores. A partir de então, estes 
serão expostos ao meio técnico da região metropolitana de Belém, com o intuito de receber um feedback dos profissionais sobre os resultados 
expostos aos mesmos e atingir a finalidade desta pesquisa.  Dessa forma, espera-se que a presente pesquisa atinja profissionais em formação, ou seja, 
acadêmicos, e profissionais da área de engenharia civil, especificamente projetistas estruturais, disseminando o conhecimento deste importante 
fenômeno para redução de custos ainda na fase de projeto de uma obra através da explanação e do uso dos indicadores aqui idealizados, já que, 
durante a etapa de exposição, será necessário discorrer sobre o efeito arco para explicar a fundamentação teórica que dará credibilidade aos 
indicadores, bem como a forma de aplicação dos mesmos, atingindo verdadeiramente a finalidade supracitada.
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Título PREVISÃO DE RECALQUE EM ESTACAS DO TIPO HÉLICE CONTÍNUA, A PARTIR DA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS NUMÉRICOS E PROVAS DE 
CARGA ESTÁTICA

Docente orientador: Maurício Coelho Alves

RESUMO
Este trabalho apresenta e discute o comportamento de estacas do tipo hélice contínua com 60 cm de diâmetro e comprimento variando entre 12 
metros a 20 metros em relação ao nível do solo, quanto ao recalque estabelecido para diferentes tipos de solo, a partir de um cenário de análise em 
que que se considerou um banco de dados de 5 provas de cargas estáticas realizadas em 4 localidades distintas, com o intuito de apontar o método 
de cálculo numérico mais confiável, ou seja, aquele que conduz a valores de carga de ruptura e recalque mais a próximos daqueles obtidos nos 
ensaios. Para a previsão de recalque foram utilizados métodos numéricos de recalque propostos por alguns autores de referência, levando em conta 
que são métodos bastante utilizados no mercado por projetistas da área. De fato, a literatura geotécnica e o conhecimento nessa área da geotecnia é 
bem limitado e restrito quando se trata de apontar métodos confiáveis para previsão de recalques em diferentes tipos de solo, com isso, a motivação 
para realização desse artigo foi apontar o método para previsão de recalque mais confiável dentre os dois escolhidos, para que possa servir de auxílio 
para possíveis eventualidades na edificação no futuro, como patologias de fundações que se derivam do recalque diferencial sofrido na edificação. 
Partindo desses dados coletados, será desenvolvida uma planilha inserindo os dados dos métodos numéricos de previsão de recalque utilizando 
funções lógicas, aritméticas, de modo que, a partir de variáveis simples como, por exemplo, comprimento da estaca, tipo de solo, tamanho da 
camada, módulo de elasticidade do solo, fator de influência da estaca em meio infinito e carga solicitante na estaca, é possível definir o recalque 
previsto para determinada estaca ou conjunto. Inseridos os dados da prova de carga estática e os valores obtidos na planilha para previsão de 
recalque e contrapondo-os, será observada a proximidade dos resultados, verificando assim a confiabilidade dos métodos em questão com a sugestão 
de coeficientes de segurança adequados.
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Título MAP SECURITY

Docente orientador: Johelden Campos Bezerra

RESUMO
Pretende-se desenvolver um aplicativo para smartphone que mostre no mapa, do Google Maps, as ocorrências de sinistros, como furto, roubo, 
sequestro, homicídios, entre outros, nas áreas urbanas. As ocorrências dos sinistros serão sinalizadas no mapa do aplicativo pelos usuários (sistema 
colaborativo), a partir dessas informações o aplicativo indicará o índice de sinistros no mapa onde o usuário realiza sua pesquisa. Os sistemas 
colaborativos já são utilizados em alguns aplicativos populares, por exemplo, Waze – usado para indicar o fluxo do trânsito nas vias e definição de 
rotas. Para o sistema será implementado um servidor com um banco de dados cujas as informações armazenadas serão as fornecidas pelos usuários 
do aplicativo, através de sistema de colaboração. A partir dos armazenados no banco de dados serão gerados alertas nos pontos da cidade de acordo 
com o número de ocorrências em cada área, de tal forma a deixar as pessoas cientes sobre áreas de menor ou maior risco na cidade. Com isso, 
pretende-se apresentar aos usuários uma maneira de ter conhecimento sobre a segurança dos locais por onde trafega, auxiliando o usuário a buscar 
rotas alternativas evitando possíveis incidentes. O projeto será desenvolvido, primeiramente, através de levantamento bibliográfico, como etapa 
inicial, onde serão pesquisadas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, além dos trabalhos correlatos. Em seguia, serão 
realizados os levantamentos dos requisitos e a definição das ferramentas computacionais que serão usadas para o desenvolvimento do aplicativo e do 
servidor de banco de dados, o qual será responsável por alimentar o sistema e realizar uma análise dos dados e então, disponibilizá-los para exibi-los 
nos mapas que o usuário poderá acessar usando o aplicativo. O aplicativo MAP Security será disponibilizado para utilização da sociedade através da 
Play Store e Apple Store. Pretende-se com essa ferramenta computacional proporcionar para a sociedade uma forma prática e ágil de notificar os 
sinistros e identificar o número e tipo de ocorrências em diversas áreas de sua cidade, auxiliando a definir trajetos por onde deseja caminhar, local 
onde morar, local para se exercitar, passear com a família, entre outras aplicações possíveis que o aplicativo proporcionará.
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Título PLATAFORMA MÓVEL COLABORATIVA PARA AUXÍLIO NA OBTENÇÃO DE DOAÇÕES PARA ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Docente orientador: Marcus Pantoja da Silva

RESUMO
A utilização de dispositivos móveis como ferramenta colaborativa com o objetivo de obter doações para entidades do terceiro setor se mostra uma 
alternativa bastante interessante devido a grande capilaridade desses dispositivos que, atualmente, atingem todas as camadas sociais da população, 
além do que, o preço médio de acesso à rede de dados móveis vem caindo consideravelmente, fazendo com que a comunicação se torne cada vez 
mais acessível a todos. Dessa forma, os dispositivos móveis são ferramentas ideais para interligar os que precisam de doações com aqueles que 
querem realizar doações. Para o desenvolvimento desse trabalho serão realizadas entrevistas com as instituições do terceiro setor tais como abrigos 
de idosos e orfanatos de forma que suas principais necessidades sejam levantadas e qual suas limitações de infraestrutura como, por exemplo, se 
possuem veículo próprio para recolher as doações, se possuem espaço para estocá-las entre outras. Limitaremos inicialmente essas necessidades a 
produtos e posteriormente incluiremos serviços. O sistema desenvolvido terá dois módulos: um para aqueles que necessitam de doações, no qual 
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eles serão previamente cadastrados e poderão, dessa forma, informar quais são suas necessidades; o segundo módulo será utilizado por aqueles que 
querem realizar uma doação. Eles podem olhar a lista de instituições e o que elas estão necessitando, verificando também se eles terão que levar a 
doação ao local ou a se instituição possui meio de ir busca-la. O módulo da instituição será desenvolvido em Java, pois é uma linguagem de 
programação livre e de conhecimento dos alunos que irão desenvolver o projeto (JSF, PrimeFaces, Hibernate), os dados serão armazenados no banco 
de dados MySQL, o qual também é livre. O acesso ao módulo da instituição será realizado através de um navegador e, após passar por um processo 
de login, poderá então informar suas necessidades. O módulo de doação será desenvolvido como um app para o sistema operacional Android, 
utilizando-se a IDE (ambiente de desenvolvimento) Android Studio e posteriormente será librado na loja de aplicativos da Google de forma que os 
interessados poderão realizar o download e executá-lo em seus dispositivos móveis. Espera-se que, ao final do projeto, as instituições consigam 
aumentar suas doações de forma a melhorar o atendimento as pessoas atendidas por elas e que no futuro, o app possa ser utilizado em outras áreas.
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Título SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA COLETA EM CORPOS HÍDRICOS COM CONTAMINANTES NOCIVOS A SAÚDE HUMANA

Docente orientador: Marcus Pantoja da Silva

RESUMO
Este trabalho visa realizar a coleta automatizada de efluentes em corpos hídricos, pois os mesmos apresentam altas taxas de concentração de 
contaminantes prejudiciais à saúde dos seres humanos. Desse modo, será desenvolvido um dispositivo, que consiste de um modelo de barco em 
escala reduzida com um braço robótico acoplado, para realizar a coleta de amostras da água sem que os pesquisadores entrem em contato direto 
com o meio, que podem estar contaminados com detritos sólidos, micro-organismos nocivos à saúde humana e componentes químicos. O protótipo 
de barco em escala reduzida será confeccionado em chapa galvanizada por ser um material barato, leve e facilmente moldável. O leme do barco será 
acionado por um servo motor, bem como o seu sistema de propulsão. Será necessário realizar um estudo de estabilidade do protótipo haja vista que 
ele levará em seu corpo, um braço robótico. O material do braço robótico é constituído de acrílico, nos quais servos motores estão conectados 
auxiliando na movimentação das articulações do braço que deverá realizar a tarefa de coleta de amostras. Para o controle dos servos motores será 
utilizada a placa de prototipação arduino que tem o papel de receber tanto os comandos de acionamento do braço robótico quanto os do barco 
(direção e velocidade) e, conforme protocolo desenvolvido, acionar os servos motores. Para que o braço seja acionado remotamente, será utilizado 
um rádio controle que terá duas funções: controlar os movimentos do barco e do braço robótico. A energia necessária para que o conjunto 
barco/braço possa funcionar será proveniente de um banco de baterias que será acoplado no barco. Protocolos de coleta de efluentes devem ser 
estudados de forma a minimizar a contaminação da amostra por contaminantes externos. Ao fim da coleta, as amostras serão enviadas e estudadas 
no laboratório de botânica e microbiologia da Faculdade Estácio de Belém. Os parâmetros a serem averiguados são os físico-químicos e 
microbiológicos, em que os principais são: pH, condutividade, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD) e coliformes 
termotolerantes. Por conseguinte, será possível ponderar os níveis de impactos ambienteis dos locais de observação e, assim, verificar se a legislação 
vigente, estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como forma de referência ambiental, está sendo aplicada.
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Título MÁQUINA CNC COM PLATAFORMA LIVRE DE BAIXO CUSTO

Docente orientador: Anderson José Costa Sena

RESUMO
A tecnologia está tão presente no dia a dia das pessoas que se torna difícil perceber o quanto ela é importante e, certamente, atualmente, já não é 
possível viver sem ela. Ela está empregada nas mais diversas áreas, a saber: industrial, hospitalar, residencial etc... Em qualquer desses ambientes, 
seja em casa ou no trabalho, a sociedade depende de máquinas para o desenvolvimento das suas atividades. Em todos estes cenários, o objetivo do 
que se costuma chamar de “automação” é a realização de tarefas automáticas, ou seja, com auxílio de computadores para realizar o trabalho, que 
antes era realizado de forma manual, de um modo mais seguro e rápido. Devido à realização de tarefas repetitivas e contínuas, a atenção de um 
operador dentro de uma indústria é requerida constantemente, mas com a máquina CNC (Cálculo Numérico Computadorizado) o processo pode ser 
programado e automatizado, não requerendo o acompanhamento de um operador, resultando em produtos com excelente acabamento e ganho de 
produtividade. O objetivo deste projeto é desenvolver uma máquina CNC com custo relativamente baixo, baseada em computador, que trabalha com 
comandos por coordenadas cartesianas nos eixos XYZ. Esta máquina CNC deve ser capaz de desenhar e imprimir placas de circuitos impressos gerados 
em programas destinados a desenvolvimento dos mesmos. Uma máquina de baixo custo usando controladores open source. Será feita com três 
motores de passo, um para cada comando de eixo (XYZ) com microcontrolador de plataforma livre e estrutura de MDF. Tudo controlado e monitorado 
via USB com computador. Para o desenvolvimento deste projeto serão realizadas pesquisas bibliográficas referente ao projeto, quais componentes 
usar considerando a relação custo benefício. Serão utilizados programas como AutoCAD para desenhar e arquitetar as dimensões da máquina CNC e 
realização de testes com motores de passo de impressoras e drives de controle e definição da escolha do tipo de movimento. Também serão 
realizados estudo e interpretação dos softwares open source detalhando as opções e recursos sujeito a ajustes e melhoramento. Estudo do cálculo 
numérico e seu uso com o Arduino em conjunto com drives de controle de motores de passo também será necessário. Ao final do projeto espera- se 
obter uma máquina CNC de baixo custo e resultado satisfatório, uma boa impressão viabilizando a confecção de placas de circuito impresso 
inspirando a avanços e aperfeiçoamentos.
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Título ROBÔ EXPLORADOR DE AMBIENTE CONTROLADO REMOTAMENTE COM ARDUINO E MODULO RF

Docente orientador: Sérgio Luiz Matos da Cruz

RESUMO
O seguinte projeto aborda o desenvolvimento de um protótipo de um robô explorador de ambientes controlado remotamente, capaz de coletar 
dados ambientais através de uma estação meteorológica, assim sendo capaz de explorar áreas totalmente desconhecidas ou de difícil acesso, 
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situações as quais possam trazer riscos ao ser humano. O robô terá todo o sistema controlado por dois micros controladores atmega228p. O controle 
remoto possuirá um microcontrolador e um modulo joystick que possibilitaram controlar a velocidade e direção do robô. As leituras obtidas pelo 
joystick serão enviadas por um modulo RF transmissor para outro modulo RF receptor que estará localizado na estrutura do robô. Assim que 
chegarem os dados no modulo RF receptor, eles serão enviados para um microcontrolador que executara seu código fonte e por sua vez ativara uma 
ponte H que terá a função de acionar um par de motores DC responsáveis por tracionar, dar velocidade e direcionar o robô. Os sistemas da estação 
meteorológica irão conter diversos sensores, assim será capaz de coletar parâmetros de diversos fenômenos físicos, como humidade do ar, 
temperatura ambiente, taxa de concentração de gazes, detecção de obstáculos, índice de luminosidade e radiação UV. Com este projeto, busca-se 
obter um protótipo funcional tenha baixo custo, possa explorar ambientes agressivos, mesmo com difícil acesso, como por exemplo locais radioativos, 
químicos, grandes profundidades ou até mesmo em exploração espacial, com o intuito que a presença de um ser humano não seja necessária, com o 
intuito de preservar sua integridade. Espera-se também que o projeto desperte o interesse de profissionais e estudantes pelo desenvolvimento da 
robótica e que todo o conhecimento adquirido possa ser passado para a comunidade cientifica e assim sendo, utilizar este estudo como referência 
bibliográfica para trabalhos futuros de outros autores. Para o desenvolvimento do projeto, são necessárias três etapas, a programação do 
microcontrolador e modulo RF, o desenvolvimento da estrutura do robô explorador e o desenvolvimento da estação meteorológica. Pretende-se 
começar pela programação do microcontrolador junto ao modulo RF devido ser o ponto chave do protótipo, já que o robô será controlado 
remotamente. Será utilizado um microcontrolador arduino para controlar todo o sistema do robô explorador, assim que o código estiver finalizado e 
através de comando enviados via RF, a ponte H será acionada e por sua vez controlará os motores. Na etapa seguinte se desenvolverá a estrutura do 
protótipo, assim escolhendo seu designer, calculando sua velocidade e torque máximo, para determinar os motores a serem utilizados e se terá 
necessidade de caixa de redução ou um conjunto de polias. Por último, será projetada a estação meteorológica que ficará responsável pela coleta de 
dados do ambiente. Com as três etapas finalizadas, serão realizados diversos testes com o protótipo, como velocidade e torque, alcance máximo de 
transmissão RF, teste com a estação meteorológica e velocidade de transmissão de dados, estabilidades em do robô em subidas e ambientes com 
terreno irregulares e demais que se fizerem necessários.
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Título SISTEMA DE CONTROLE DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO
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RESUMO
Há muito tempo, os recursos naturais são usados pelo homem de acordo com sua necessidade sem se preocupar com as consequências do uso 
desregrado, sobretudo da água, que pode ser encontrada em abundância em determinadas regiões e em outras não, onde a população sofre 
constantemente. Nacionalmente falando, temos a seca no Nordeste e nos últimos anos, o país enfrentou uma grande escassez de água, até mesmo 
em regiões que costumavam ter água em abundância. Porém, tais recursos são indispensáveis para o desenvolvimento, como por exemplo, em usinas 
hidroelétricas e principalmente no meio agrícola, especificamente no processo de irrigação da plantação. Sabe-se que estas são essenciais para a 
cotidiano humano, portanto, é seguro dizer que a água é o bem natural mais valioso e deve ser racionalizado. A necessidade da água é acentuada na 
agricultura, que sempre está em crescimento e com novos desafios, como a carência de água, que sempre esteve presente no Nordeste, chegou a 
outras regiões. Portanto, fica claro a necessidade da busca por soluções que diminuam os impactos ambientais causados pela ação humana, ou seja, a 
necessidade de um desenvolvimento sustentável, onde é possível suprir as demandas presentes buscando sempre preservar os recursos naturais, 
afim de atender as demandas futuras. Na agricultura, esse desenvolvimento sustentável pode ser manifestado no racionamento de água no processo 
de irrigação, fazendo uso da automação para acelerar o processo, reduzindo o desperdício de água e aumentando a produção. O presente trabalho 
consiste em um sistema de automação do processo de irrigação de uma plantação a céu aberto e em estufa. Isto se dá através do monitoramento das 
variáveis que influenciam diretamente no desenvolvimento da plantação, como a umidade do solo, quando em céu aberto e a umidade e temperatura 
do ar, assim como a luminosidade do ambiente quando em estufa. Os estudos estão sendo realizados no laboratório da faculdade Estácio Belém e 
com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Deseja-se aprofundar o estudo a respeito das espécies de plantas e suas 
necessidades básicas para sobreviver, como água, temperatura e luminosidade para cada clima presente em diferentes regiões. Uma vez que cada 
tipo necessita de um cuidado diferente, no entanto, vale ressaltar que o foco do trabalho não é este, e sim a automação do mesmo. Desta forma, 
espera-se obter um controle mais preciso sobre o ambiente da estuda e do processo de irrigação. O controle do processo de irrigação se dá por um 
microcontrolador Arduino, este é  uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um 
microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido, uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Wiring, e é 
essencialmente C/C++, a placa recebe os dados coletados pelos sensores de umidade do solo, temperatura e umidade do ar, de chuva e de 
luminosidade e de acordo com a programação presente em sua IDE, envia comandos para os atuadores, como relés, motores, etc. A IDE do Arduino 
está interligada ao LabView, ou seja, os dados coletados do ambiente também poderão ser visualizados graficamente, de forma didática pelo 
LabView, graças a essa interação. Além de interagir com este software, o Arduino faz a troca de informações com o servidor Xampp, onde os dados 
serão armazenados para fins futuros no banco de dados MySQL com programação PHP. A ideia é que futuramente, o cliente que tiver interesse em 
automatizar a irrigação do seu cultivo, possa consultar os custos/benefícios provenientes de cada tipo de plantação, bem como os custos com 
visualizar no banco de dados, como em um catálogo, graças ao Xampp, isso poderá ser feito de qualquer lugar, basta acessar uma página na internet.
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Título SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VAGAS ACADÊMICAS

Docente orientador: Marcus Pantoja da Silva

RESUMO
Este projeto tem como objetivo informar o número de vagas existentes no estacionamento dos professores da Estácio Belém, afim de que os 
professores não percam tempo indo para o estacionamento sem vagas. Assim, o ideal é um sistema em que o professor possa consultar pelo celular 
antes de chegar ao estacionamento o número de vagas disponíveis. Para isso, o sistema contará com sensores o qual verificará quantas vagas há e 
disponibilizará esse número de vagas livres por meio de celular. Com isso, haverá menos tempo perdido, proporcionando um número menor de aulas 
com atraso. A utilização desse sistema possibilitará que professores tenham informação antecipada se há vagas no estacionamento. Assim, caso não 
haja, não há perda de tempo em dar voltas para achar vagas. Isso fará com que os professores cheguem menos atrasados nas aulas, tendo menos 
impactos negativos ao professor e a instituição nas avaliações. Para a elaboração do projeto tem-se como objetivos a identificação de carro em uma 
vaga mediante o uso de sensores. O desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de contabilizar o número de vagas disponíveis, além da 
integração do sistema com o ambiente existente e de acordo com o número de vagas existente. Para que as informações cheguem as pessoas será 
necessário ainda disponibilizar as informações na Internet e desenvolver um software para celular capaz de visualizar o número de vagas. Para a 
implantação do projeto, primeiramente será realizada uma pesquisa bibliográfica afim de se fazer o levantamento do que há de desenvolvimento na 
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área. A princípio, o projeto terá como elemento principal o uso do Arduino para o desenvolvimento do sistema embarcado, o qual já é utilizado em 
alguns tipos de projetos nessa área. Contudo, interessante que nesse projeto se faça comunicação entre Arduino e outros dispositivos como sensores, 
atuadores, Shields de comunicação ethernet e wifi entre outros. Haverá também a utilização de rádios frequências para a interação entre 
microcontroladores e transação de dados coletados dos sensores. Feita a coleta dos dados, esses serão armazenados em um banco de dados e 
posteriormente fornecidos online para aplicativo. Ao final haverá um sistema que informa o número de vagas bem como quais vagas estão livres e 
ocupadas, proporcionando melhores índices de qualidade a instituição. Além de uma arquitetura de comunicação que poderá ser usada em outras 
aplicações similares.

Aluno: Paulo Henrique Lisboa Pinheiro Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SLP (SISTEMA SIMPLIFICADO DE LAYOUT) NO DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA PROPOSTA DE ARRANJO 
FÍSICO (PROJETO EXECUTIVO) PARA A UNIDADE ESTÁCIO BELÉM-PA

Docente orientador: Bruno da Paixão Monteiro

RESUMO
A acessibilidade, o fluxo de pessoas dentro de uma organização é fundamental para uma maior comodidade, organização, desempenho operacional e 
segurança das pessoas que nela transitam. Este aspecto é tão importante quanto as taxas de ocupação de salas e áreas, por mais que constituam um 
dos grandes trade-offs dos estudos sobre arranjo físico. Logo, este trabalho visa estudar, diagnosticar problemas referentes ao layout da Instituição de 
Ensino Estácio – Unidade Belém, para propor melhorias na distribuição dos espaços. Os objetivos específicos são: aplicar o sistema SLP para análise e 
melhorias no layout; estudar o fluxo de alunos existentes e comparar com a estrutura física existente; otimizar a estrutura física já existente, 
propondo melhorias. A metodologia aplicada para a realização do presente trabalho seguiu a seguinte sequência: Estudo da empresa: conhecer e 
averiguar a estrutura física da Instituição, desenhar sua planta baixa e analisar a sua localização, o fluxo de alunos e funcionários, fazer o inventário de 
máquinas e equipamentos referente ao bloco de salas de aula ; Estudo bibliográfico: consulta da obra bibliográfica de diversos autores relacionados 
com o tema de Planejamento das Instalações, além de obras disponíveis na internet, apostilas, artigos científicos e trabalhos nesta área; Coleta de 
dados: coleta de informações e dados para a concretização do trabalho, como a medição da área física atual da Instituição, do inventário de máquinas 
e equipamentos; Análise dos dados: analisar os dados obtidos para a elaboração do layout; Utilização de software: uso de programas específicos e 
adequados para a criação dos layouts (AutoCAD 2010). Espera-se que as propostas de melhorias contribuam para a racionalização do fluxo de 
pessoas, ordenação na ocupação dos blocos, redução na formação de filas e concentração nas áreas comuns, bem como experiência técnica aos 
alunos envolvidos no projeto e relevante estudo de caso para auxílio no desenvolvimento de novos projetos/estudos.
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Título CARDÁPIO DIGITAL COM CONTROLE DE ESTOQUE

Docente orientador: Ivete Teixeira da Silva

RESUMO
Com o crescimento do uso dos dispositivos móveis, suas tecnologias e utilidades foram evoluindo e, por conseguinte a qualidade do acesso à Internet 
através destes dispositivos foi se tornando mais próxima. Com isso, surgiu então a ideia de desenvolver um cardápio digital juntamente com controle 
de estoque. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um cardápio digital para dispositivos móveis, afim de que os empresários e clientes possam 
ter acesso fácil aos serviços gastronômicos oferecidos pela empresa aos seus clientes para que os mesmos possam escolher as iguarias que desejam 
degustar ao procurarem os restaurantes que ofereçam esse serviço. Esse cardápio digital poderá facilitar as escolhas de clientes com rápido acesso, 
visualização dos serviços oferecidos e praticidade. Com o dispositivo móvel, e através de serviços Web Service, os empresários poderão ter acesso ao 
estoque e quantidade de cada produto, quais produtos estão faltando para realizar as receitas de comida oferecida, lista de compras com produtos 
que não estão mais em estoque e deseja-se comprar, para reposição. Sabe-se que a mobilidade pode ser definida como a capacidade de acessar 
informações a partir de qualquer lugar, a qualquer hora. Para isso, utilizar-se-á como metodologia A metodologia proposta para o controle de estoque 
neste projeto inicia com a aplicação da Metodologia Just in Time (JIT). O JIT visa reduzir os custos das empresas diminuindo o estoque para o nível 
mínimo necessário. Será feito um controle de estoque a partir da ação em que os produtos sejam entregues justamente quando necessários e são 
utilizados imediatamente. Este método será utilizado juntamente com demais processos para deixar o controle de estoque da empresa mais exato, 
partindo-se do ponto de pedido, determinado o nível de estoque chave para se gerar um novo pedido de compra. Será feita também a quantidade 
econômica de encomenda, para chegar a um balanço ideal entre ter muito ou pouco estoque, a necessidade de compras fixas em determinado 
período, por exemplo, a cada mês ou trimestre. Para isso, será dimensionado o controle de suas quantidades em nível de estoque e dos preços, 
fazendo revisões periódicas. Será desenvolvido o aplicativo para este controle e gerenciamento de pedidos para restaurantes locais, no nível 
tecnológico, para o qual se escolheu-se a plataforma Android, para o desenvolvimento do programa, open source para dispositivos móveis criado pela 
OHA.  Será feita a coleta e análise dos dados para gerar os resultados do uso do aplicativo para dispositivos móveis como tablets, smartphones e 
notebooks, com conexão wireless eficiente, para o acesso aos sistemas remotos e à Internet  através de  um protótipo de  aplicativo para atender à 
demanda de restaurantes, bares, lanchonetes, proporcionando  uma ferramenta que agilize o atendimento do garçom e um servidor local para 
melhorar o controle do cardápio do estabelecimento, buscando facilitar o gerenciamento da empresa. Portanto, com a praticidade oferecida pelo 
dispositivo móvel, pode-se automatizar a coleta de pedidos do estabelecimento e montar um controle de estoque eficiente em tempo real. 
Considerando isto, este trabalho irá disponibilizar um protótipo de um aplicativo para atender à demanda de restaurantes, bares, lanchonetes, 
através de uma ferramenta que agilize o atendimento do garçom e um servidor local para melhorar o controle do cardápio do estabelecimento, 
buscando facilitar o gerenciamento do local.
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Título ESTUDO DA AVALIAÇÃO DA CORROSÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM 1020 EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

Docente orientador: Elenildo Barros Da Silva

RESUMO
Com o avanço tecnológico as propriedades exigidas aos materiais convencionais sofrem alterações levando ao aparecimento de materiais capazes de 
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responder aos requisitos pretendidos das novas tecnologias. A combinação química e estrutural de diferentes matérias produziu uma nova classe de 
revestimentos (tintas) aplicados na engenharia. Este trabalho de pesquisa visa o Estudo da Avaliação da Corrosão em Chapa de Aço Carbono Astm 
1020 empregado na fabricação de embarcações. Todos os metais e ligas estão sujeitos à corrosão. Não há nenhum material que possa ser empregado 
em todas as aplicações. A maioria dos componentes metálicos deteriora-se com o uso, se em exposição a ambientes oxidantes ou corrosivos. Como é 
impraticável eliminar a corrosão, o segredo de um bom projeto de engenharia, geralmente, está nos processos de controle da corrosão. Logo, a 
corrosão pode ser definida como a deterioração, que ocorre quando um metal reage com o meio ambiente. Neste trabalho de pesquisa pretende-se 
avaliar os tipos de corrosão, bem como prováveis aplicações de tratamento de superfícies, como tintas, conforme a ISO 12944. Deste modo propor 
uma solução para a tomada de decisão para combater e/ou na prevenção da corrosão em estruturas industriais de aço. Nesta pesquisa pretende-se 
pelo método da pesquisa em Laboratório e pesquisa de campo, simulando condições para obtenção do comportamento da corrosão em estrutura de 
embarcações. O estudo tem o objetivo de verificar a resistência a corrosão do aço ASTM 1020. Sendo necessário para tal, realizar ensaio de imersão 
total em laboratório para simular as condições reais dos ambientais operacionais enfrentados por essas embarcações. Em seguida, será medida a 
perda de massa de cupom ensaiado para poder fazer avaliação do desempenho de cada revestimento empregado. Como resultado, espera-se definir 
os tipos de tintas mais indicados para o revestimento de chapas de aço ASTM 1020 para mitigar a corrosão; avaliar as causas dos desgastes estruturais 
provocados pela corrosão; avaliar as alternativas de uso de inibidores corrosivos menos tóxicos à saúde humana e contaminação da natureza; 
aumentar a vida útil das estruturas de embarcações com a prevenção do desgaste com a corrosão.
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Título ESTUDO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS VERGALHÕES CA 25 E CA 50 UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Docente orientador: Elenildo Barros Da Silva

RESUMO
O presente projeto propõe uma pesquisa experimental a respeito da resistência à corrosão dos vergalhões CA 25 e CA 50 presentes nas armaduras de 
concreto armado, as quais estão submetidas a diversos fatores e agentes geradores desse fenômeno, que implica em problemas socioeconômicos e 
de segurança para as pessoas e as estruturas que utilizam desse recurso para se manterem fundadas. Através de pesquisa bibliográfica e ensaios de 
imersão em laboratórios será feito a análise de perda de massa dos cupons, em uma solução eletrolítica (eletrólito) que demonstre e simule a ação 
deteriorante da chuva na região metropolitana de Belém do Pará. Após uma série de experimento por imersão dos cupons será analisado qual tipo de 
corrosão que a solução eletrolítica causou através de uma análise por microscopia óptica. O projeto realizará uma pesquisa experimental. Para a 
escolha do tema, fez-se uma pesquisa bibliográfica a respeito do problema da corrosão em estrutura de concreto armado. O estudo será conduzido 
por um professor que será o orientador da pesquisa e três alunos do curso de graduação em engenharia de produção. O local onde se realizará as 
experiências do estudo será nos laboratórios da Faculdade Estácio Belém. Os materiais de estudo serão vergalhões de aço CA 25 e CA 50, utilizados na 
construção civil, que serão submetidos a ensaios de imersão total com soluções eletrolíticas sintética, para se obter dados quantitativos para gerar 
tabelas e gráficos para avaliar a resistência desses vergalhões à corrosão. Como resultado, espera-se obter e registrar dados sobre a resistência à 
corrosão dos vergalhões CA 25 e CA 50 utilizados na construção civil pelos agentes corrosivos da água da chuva e qual tipo de corrosão que a água da 
chuva causou neles, para que possa se entender melhor esse fenômeno químico que ocorre espontaneamente e que pode causar grandes prejuízos e 
comprometimento nas estruturas das construções, por isso pode causar danos irreversíveis à sociedade como acidentes fatais.
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Título REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS (CAROÇO DE PUPUNHA E CASCA DE CASTANHA DO BRASIL ) PARA ELABORAÇÃO DE FILTROS 
DÁGUA

Docente orientador: Diana Mônica da Silva Furtado

RESUMO
O presente trabalho terá como objetivo de estudo, o reaproveitamento de resíduos vegetais, reutilizando-os enquanto carvão ativado para a 
elaboração de filtros para o tratamento de água, resíduos vegetais estes, que são altamente consumidos na região local, como caroço de pupunha e 
casca da castanha do Brasil, resíduos muito lançados ao meio ambiente, na região metropolitana de Belém. Para isso, será necessário transformar os 
resíduos em carvão ativado, onde será utilizado como agente ativante o reagente de hidróxido de sódio (NaOH), reagente comercial e baixo custo, 
para o processo de ativação, fazendo uso da metodologia da superfície de contato. Diante dos resíduos vegetais transformados em carvão ativado, 
produzirá os filtros respectivos e com os mesmos, posteriormente, através da metodologia da filtração lenta, será executado o processo de filtração 
de diferentes tipos de águas (água pluvial e residuais) que servirão como base de observação para a capacidade de adsorção dos carvões ativados. 
Após filtração das respectivas águas, com os diferentes tipos de filtros, será feito a detecção da eficiência de adsorção do filtro, com as análises das 
águas filtradas pelos filtros elaborados, sendo que as análises serão investigadas, utilizando como metodologia legislações nacionais, como a Portaria 
MS nº 2.914, de 12-12-2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade, e como análises pedida para detecção da sua eficiência, será analisado os seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes, 
coliformes totais, matéria orgânica, turbidez, cloro residual, odor, sabor, sólidos dissolvidos totais e pH.  Análises estas que servirão como suporte 
para a avaliação da qualidade das águas, podendo mostrar que filtros de carvão ativado de resíduos vegetais podem ser altamente capazes de revelar 
o potencial no tratamento de um bem tão precioso que vem sendo poluído nos últimos anos, a água. Bem esse, que tem ocasionado sérios problemas 
de saúde para a população com a sua escassez ou com seu alto nível de poluição. Além de sua utilização para tratamento de água, também podendo 
ser muito viável as indústrias, que hoje buscam por alternativas para a transformação de carvão ativado. E concluindo desta forma, que o uso de 
carvão ativado para filtros no tratamento de água é uma ótima proposta de reutilização destes resíduos.
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Título ROBÔ 123

Docente orientador: Ivete Teixeira da Silva

RESUMO
A cada dia a utilização de tecnologias na educação se faz presente na escola onde professores e alunos interagem em busca de uma melhoria no 
processo ensino-aprendizagem. Assim como computadores, tablets e softwares, a utilização da robótica tem possibilitado melhorias no processo 
educativo. A utilização da robótica como recurso pedagógico tem sido uma opção de escolas para melhoria do processo ensino aprendizagem. Devido 
ao seu sistema lógico ou informado, os robôs podem ser reprogramados e utilizados em uma grande variedade de tarefas. No Brasil, atualmente, 
existe uma séria carência na produção de equipamentos para o trabalho com a robótica educativa, especialmente no Ensino Fundamental. A robótica 
está presente em equipamentos populares como portão eletrônico, micro-ondas e a população, em geral, acaba não percebendo sua presença 
diariamente mesmo utilizando-a no dia a dia. Um dos primeiros relatos de RE existentes é de Seymour Papert, que desenvolveu no final da década de 
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1960 no Massachusetts Institute of Technology (MIT) a linguagem Logo, como um sistema de programação para crianças, através do qual elas 
deveriam mover um robô (conhecido como “tartaruga de chão” dado o seu formato), que era conectado por um cabo ao computador. Essa tecnologia 
veio se desenvolvendo ao longo dos anos. A partir de então, esse uso vem crescendo e nos dias atuais, o computador já está presente nas casas de 
cerca de 62% dos estudantes de escolas públicas do Brasil, de acordo como relato de várias pesquisas as quais apontam que, atualmente cerca de 44% 
dos alunos de escolas públicas têm acesso à internet através de aparelhos celulares, e cerca de 96% dos professores têm acesso à internet em seus 
lares. Neste sentido, torna-se possível o uso dessa tecnologia, através da qual o homem tem buscado sempre inovar no processo de aprendizagem a 
fim de facilitar a aquisição do conhecimento e atender as necessidades do mundo atual. Pretende-se desenvolver este trabalho baseando-se nos 
princípios educacionais do Construcionismo de Seymour Papert, que credita que a manipulação e a construção de objetos são fundamentais no 
processo de aprendizagem para ampliação do conhecimento, tendo em vista que a aprendizagem é um processo de construção contínuo. O objetivo 
deste estudo é desenvolver o Robô 123, proporcionando um recurso facilitador do processo ensino-aprendizagem. No Brasil, atualmente, existe uma 
séria carência na produção de equipamentos para o trabalho com a robótica educativa, especialmente no Ensino Fundamental. Através do 
ensinamento da robótica educativa os estudantes poderão explorar novas ideias e descobrir novos caminhos na aplicação de conceitos adquiridos. 
Este projeto tem como objetivo relatar o uso da robótica educacional e sua influência educativa na formação dos docentes e do aprendizado dos 
discentes através do desenvolvimento e uso de um robô; motivar, por meio da robótica, a aprendizagem de figuras geométricas planas; estimular o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e habilidades manuais e estéticas; reforçar a utilização dos conceitos aprendidos na elaboração e execução dos 
projetos. Como metodologia serão utilizadas as tecnologias do desenvolvimento do Hardware e do Software do protótipo Robô 123, através do uso 
do Arduino UNO, pela sua simplicidade de programação. A função do Arduino no sistema será coletar as informações lidas pelo sensor presente no 
Robô 123.Com este projeto pretende-se proporcionar a estimulação da investigação e da compreensão dos conceitos correlatos, assim como o 
preparo do aluno para o trabalho em grupo através do fomento da criatividade; o estímulo do hábito do trabalho organizado e reelaboração de 
hipóteses a partir do erro e a aplicação da teoria formulada em atividades práticas.

Aluno: Johnny Souza Furtado Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES
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Título ESTUDO DA ÁREA DE COBERTURA VERTICAL DE UM PONTO DE ACESSO

Docente orientador: Josiane do Couto Rodrigues

RESUMO
Neste projeto, serão realizadas diversas campanhas de medição para determinar a área de cobertura de um ponto de acesso. Serão 
estudados/medidos os blocos A, B e D desta IES. A área de cobertura será definida considerando tanto potência recebida quanto padrões de QoS 
(jitter, atraso e perda de pacotes, PMOS, etc.). Os resultados serão apresentados numericamente e graficamente. Existem, basicamente, três métodos 
para se determinar a área de cobertura de um transmissor sem fio: determinístico, empírico e probabilístico. Este projeto utilizará o método empírico, 
que é baseado em medições no ambiente de interesse. A metodologia a ser utilizada é a seguinte: Um transmissor WIFI será instalado em um 
determinado andar dos blocos de salas de aula que serão estudados (A, B e D), as medições serão realizadas nesse andar e nos andares de cima e de 
baixo. O objetivo é descobrir o poder de penetração da potência irradiada por esse transmissor. Determinando a área de cobertura do transmissor de 
rede sem fio (ponto de acesso) em questão, será possível determinar quantos pontos de acesso serão suficientes para oferecer uma cobertura de 
internet com qualidade para a área da IES. As campanhas de medição serão realizadas utilizando um software livre (Vistumbler ou versão livre do 
Ekahau), capaz de medir a potência do sinal transmitido pelo ponto de acesso, já instalado.  A quantidade e localização dos pontos de medição serão 
determinados de tal forma a mapear o local de forma eficiente, ou seja, a distância entre os pontos de medição não pode ser muito grande de tal 
forma a perder a precisão das conclusões que serão obtidas das medições. Porém, a distância também não poderá ser muito pequena, porque seriam 
muitos pontos de medição, o que aumentaria muito o trabalho a ser realizado. Após a medição da potência recebida do ponto de acesso, será 
necessário medir a qualidade de uma possível conexão com essa rede. Isso será feito através da medição de alguns parâmetros de QoS (Qualidade de 
Serviço). Os softwares a serem utilizados nesse tipo de medição serão, também, objetos de estudo dessa pesquisa. O projeto PIBIC 2015-2016 
consistiu em investigar essa área de cobertura quando transmissor e receptor estavam no mesmo andar do prédio. Os resultados desse projeto foram 
publicados no SBrT2016. O que se espera, ao final do projeto, é criar uma metodologia para se obter a área de serviço de um ponto de acesso 
(transmissor de uma rede sem fio). Uma metodologia de baixo custo, pois os programas utilizados serão todos livres.

E-mail: josiane.rodrigues@estacio.br

Aluno: José Eduardo Moraes de Oliveira Júnior Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBIC/IES

Aluno: Joel Almeida de Souza Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto Situação: PIBIC/IES

Aluno: Alan Serra Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE CONDOMÍNIO COM MONITORAMENTO DE CARGAS, RELATÓRIO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Docente orientador: Anderson José Costa Sena

RESUMO
Sistemas de automação fazem parte do dia a dia das pessoas seja em casa ou no trabalho, no lazer ou nos ambientes hospitalares. Estes sistemas 
estão difundidos nas mais diversas áreas com o objetivo de realizar tarefas de forma automática, que antes manuais, com maior rapidez e segurança. 
Automatizar um processo é aumentar significativamente o seu desempenho global, transformar em automático algo que você já usa no dia a dia e 
exige esforço ou manobras complexas. Por exemplo, controlar uma cortina ou persiana que é aberta ou fechada várias vezes por dia, irrigar um jardim 
ou quintal, acender um grande número de luzes distantes do ambiente em que se costuma ficar. Apertar apenas um botão, virtual ou real, para, por 
exemplo, acender determinadas lâmpadas e, ao mesmo tempo, abrir as cortinas, ligar o ar-condicionado, ligar de forma automática um sistema de 
som etc... É possível encontrar esse tipo de sistema, atualmente, em várias residências, prédios e condomínios horizontais. Porém, todos eles 
apresentam um custo relativamente alto de instalação, de modo que grande parte da população não tem acesso a essa forma de automatização. Este 
projeto tem como objetivo, através de pesquisas, a criação de mecanismos que sejam capazes de produzir dispositivos de baixo custo trazendo maior 
praticidade, segurança, economia e conforto para o morador, possibilitando o acesso a grande parte da população que até o momento não pode 
usufruir deste tipo de tecnologia. Desta forma, seus utilizadores poderão usufruir do conforto antes não imaginado pelo fato ser facilmente adaptado 
a qualquer utilidade doméstica, sendo desse modo, uma tecnologia expansível e flexível onde o próprio habitante designará como será beneficiado 
com essa automação. Entre os principais benefícios proporcionados pelo projeto tem-se o conforto, redução do tempo causado pela diminuição das 
tarefas rotineiras e, principalmente, segurança e eficiência energética. A proposta do projeto é baseada em um sistema master-slave onde o módulo 
servidor fica responsável pelo processamento e pela lógica do sistema sendo responsável pela interação entre acionamentos e aquisição de dados, tal 
servidor pode ser instalado em computadores com configurações bem singelas. Serão utilizados como servidores computadores como o “Raspberry 
PI”, que é um dispositivo compacto, de pequeno porte e baixo consumo de energia. O sistema também poderá ser acessado por equipamentos em 
sua rede de interação ou em uma rede pré-determinada, os módulos de acionamentos e aquisição de dados serão projetados baseando-se no 
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microcontrolador ESP8266, os módulos do sistema são módulos de acionamento e módulos de aquisição de dados. Estes módulos eletrônicos de 
medição de dados são capazes de medir grandezas como tensão e corrente elétrica de uma residência e temperatura de um determinado ambiente. 
Estes módulos são endereçáveis e o sistema expansível, podendo ser aplicado em condomínios, residências, faculdades, lojas, shopping, lojas etc. Ou 
seja, ao final da pesquisa é possível desenvolver um sistema flexível, configurável, de baixo custo e de grande aplicabilidade e que, para atender 
principalmente ao objetivo do projeto, será aplicado para monitoração de grandezas elétricas das unidades de um condomínio residencial visando a 
melhoria da sua eficiência energética.

Aluno: Rodrigo de Sousa Santos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
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Título SISTEMA FOTOVOLTÁICO DE ENERGIA APLICADO À UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Docente orientador: Rildo César Dias Arrifano

RESUMO
O uso crescente de energia elétrica faz aumentar a busca pela diversificação da matriz energética, principalmente as oriundas de fontes renováveis. 
Este projeto visa gerar conhecimento e uma possível implementação de uma fonte renovável que vem ganhando mercado nos últimos anos, chamada 
fotovoltaica, pois, além de diminuir o impacto ambiental provocado pela queima de combustível fóssil é também competitiva financeiramente em 
relação a outras fontes renováveis existentes. A escolha deste tema veio a partir da necessidade que certas regiões do norte brasileiro têm de receber 
energia elétrica de qualidade, mais precisamente, a cidade de Curuçá, no estado do Pará, região onde se encontra o terreno com uma plantação de 
açaí, objeto desta pesquisa, sendo essencial o estudo climático desse município, verificando as vantagens e desvantagens da aplicação do projeto. 
Pretende-se apresentar uma proposta satisfatória através da energia solar que venha substituir o uso contínuo de óleo diesel, comumente usado 
nessas regiões; pois na maioria dos casos a energia elétrica proveniente das concessionárias ainda se mostra inviável. O sistema projetado converte a 
energia solar, captada por meio de placas fotovoltaicas de silício, em eletricidade que alimenta uma bomba d’agua para irrigação. Para isso, sabe-se 
que o tipo de açaí plantado no terreno é o BRS-PA e que, de modo geral, esta plantação de açaí necessita de 100 a 120 litros de água diariamente por 
touceira. Serão dimensionados painéis solares, bomba d’agua, controlador de carga e inversor. São apresentados aspectos gerais sobre geração 
fotovoltaica, sendo explanado o princípio de funcionamento, como são fabricadas; são definidos também os tipos de células solares e como se 
caracterizam eletricamente os módulos fotovoltaicos. São explicadas as diferentes formas de se obter o ponto de máxima potência nos painéis 
fotovoltaicos, sendo utilizado o mapa solarimétrico da CRECESB para esta proposta. O mesmo será feito para a bomba, controlador e inversor, a fim 
de explicar o funcionamento de cada componente do sistema; em seguida, pretende-se dimensionar a potência necessária para que a bomba irrigue 
com eficácia a plantação, sendo necessário saber as dimensões da plantação, bem como a profundidade e diâmetro do poço de onde será extraída a 
água. Sabendo a potência da bomba, serão feitos cálculos para dimensionar a quantidade necessária de painéis solares. De posse da quantidade de 
painéis e da disposição dos mesmos no terreno, serão calculados os custos para implementação do projeto, comparando com os custos gerados 
atualmente com a utilização de combustível e, através de gráficos e tabelas, demonstrar a vantagem da utilização dessa geração de energia através de 
irradiação solar.
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Título ESTUDO DE RECICLAGEM DO PÓ DE TONER PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DA FIBRA DE VIDRO USADA NA CONSTRUÇÃO NAVAL

Docente orientador: Arielly Assunção Pereira

RESUMO
O pó do toner, após o seu uso nas impressoras, torna-se um produto tóxico e danoso ao meio ambiente e para todos os que o circundam. A partícula 
de toner, desde o seu manuseio é considerado um produto perigoso, pois ao ser inalado em grandes quantidades e por um longo período de tempo 
pode causar problemas de saúde nos seres humanos, como câncer e problemas nas vias aéreas. O objetivo do projeto será analisar uma solução para 
o pó, mediamente a sua reciclagem por meio da reutilização aplicada como reforço estrutural em materiais com matriz polimérica, melhorando assim 
a resistência destas estruturas. Além de analisar outras propriedades mecânicas, o estudo consiste em aplicá-lo no segmento da construção naval. A 
etapa inicial do projeto consiste na seleção das bibliografias necessárias para selecionar um plano de ação e adquirir o embasamento teórico 
necessário. Dessa forma, aplicando-se o conteúdo teórico assimilado em prática. Após esse período, haverá uma análise complementar para aquisição 
dos materiais para desenvolvimento dos espécimes dos corpos de provas e dos equipamentos de segurança. Além das pesquisas teóricas, serão 
aplicadas práticas laboratoriais para obtenção dos resultados. Tais corpos de prova serão desenvolvidos no interior dos laboratórios de engenharia 
mecânica da Faculdade Estácio de Belém considerando o uso dos equipamentos de proteção individuais (EPI’s): luvas, aventais, óculos e máscaras 
disponíveis, para que não ocorra nenhuma eventualidade com os integrantes da equipe. Depois da fabricação, serão aplicados ensaios mecânicos 
destrutivos e não destrutivos, tais como: ensaios de tração, impacto, dureza, líquido penetrante, ultrassom e partículas magnéticas. Esses resultados 
obtidos conterão informações acerca das propriedades mecânicas dos materiais e suas peculiaridades. Na próxima fase, os objetivos serão analisar 
todos os dados obtidos e verificar a eficiência do pó de toner na estrutura do material e apresentar os resultados conclusivos à indústria naval na 
forma de extensão acadêmica com objetivo de aperfeiçoar o processo de fabricação de embarcações regionais. Por final, o projeto acabará 
viabilizando um estudo econômico com a finalidade avaliar planos de investimentos para as empresas para que possam investir em novos 
empreendimentos de forma segura. Como consequência, fazendo uma ação social a partir do desenvolvimento tecnológico e da preservação 
ambiental. Espera-se com esse projeto integrar os conhecimentos da área de fabricação mecânica aos de sustentabilidade e responsabilidade social 
para reuso de materiais viabilizando novos projetos e novas aplicações.

E-mail: arielly.pereira@gmail.com

Aluno: Ramon Silva das Costa Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ana Cristina Cardoso dos Santos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES

Título INTRODUÇÃO DE NIÓBIO NA JUNTA SOLDADA PELO PROCESSO FRICTION STIR WELDING (FSW) EM LIGA DE ALUMÍNIO 5052F PARA 
VIABILIZAR A SOLDAGEM DE ESTRUTURAS DE AERONAVES

Docente orientador: Elenildo Barros da Silva

RESUMO
O presente artigo apresenta um estudo sobre as características do nióbio e sua introdução em chapas de alumínio pelo processo Friction Stir Welding 
(FSW), buscando aumentar a resistência mecânica nas juntas soldadas por esse processo e verificar a aplicação desta solda na substituição de rebites 
na indústria aeronáutica. A relevância de tal pesquisa advém do fato de o Nióbio apresentar excelentes propriedades como resistência à altas 
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temperaturas, corrosão e boas propriedades mecânicas. O processo FSW, consiste em utilizar uma ferramenta rotativa que em contato com o 
material a ser soldado gera atrito, provocando aumento de temperatura e deformação plástica. O aquecimento gerado é abaixo do ponto de fusão 
dos materiais envolvidos, por isso é considerado como solda em estado sólido, proporcionado inúmeras vantagens para utilização nas indústrias. Para 
alcançar os objetivos desta pesquisa, conta-se com a colaboração da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), uma das principais 
empresas responsáveis pela exploração do Nióbio no Brasil, que forneceu amostras de Nióbio Metálico em cavaco para proceder aos experimentos 
necessários deste artigo. A amostra adquirida será triturada manualmente, cominuida em moinho de bola para obtê-la em forma de pó, em seguida, o 
pó adquirido será peneirado em uma peneira normatizada pela ASTM, viabilizando, assim, a inserção na junta a ser soldada. O nióbio será colocado 
entre dois metais de base de Al-Mg 5052F que será soldado pelo processo FSW, em uma máquina adaptada para esse processo. A técnica operatória 
de soldagem utilizada será o deslocamento da ferramenta com tecimento para melhorar a mistura do pó de nióbio com a massa do alumínio do metal 
de base. Após a soldagem será feito a metalografia na seção transversal para verificar a mistura do nióbio no metal soldado. Além disso, será 
analisado os resultados do ensaio de micro dureza, tração, sua microestrutura através do microscópio óptico eletrônico de varredura (MEV) e 
composição química com EDS.
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Título PROJETO E OTIMIZAÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS INDUSTRIAIS

Docente orientador: Sérgio Luiz Matos da Cruz

RESUMO
No estado do Pará, as indústrias de maior contribuição para o PIB têm a necessidade de trabalhar manipulando sólidos à graneis, sejam grãos, 
minérios ou outros tipos de materiais granulares. Os transportadores de correia usados para transportar minerais são encontrados em todo o mundo 
em um grande número de operações de mineração superficiais e subterrâneas. A ideia de usar a correia transportadora não é nova, de fato, os 
primeiros transportadores de correia foram introduzidos no final do século XIX; os princípios básicos da operação não mudaram, desta forma a correia 
transportadora passou a ser um equipamento que se consolidou como essencial para efetuar o transporte de sólidos à graneis em plantas industriais 
de forma ágil e confiável. Cada vez mais, a capacidade nominal e o percurso pelo qual o material tem de percorrer tem aumentado, o que implica em 
novas demandas de energia, dimensão de componentes e suas sofisticações. Existem poucas empresas nacionais e quase nenhuma na região 
amazônica com capacidade técnica de desenvolvimento de um projeto de correia transportadora (do dimensionamento ao detalhamento para 
fabricação e montagem) que atendam as demandas das industrias locais. Além da capacidade de seu corpo técnico, as empresas com este “know 
how” possuem uma metodologia de desenvolvimento, normalmente sintetizada em um software, que permite que o conhecimento fique agregado à 
pessoa jurídica, não ao corpo técnico. As metodologias de dimensionamento mais utilizadas podem ser sintetizadas em uma rotina para melhorar a 
decisão de escolha do tipo de transportador. A extensão do estudo de dimensionamento pode permitir se desenvolver estudos de otimização e até 
mesmo repotenciamento deste tipo de equipamento. Os dados de saída do dimensionamento podem ser utilizados como parâmetros de entrada 
para a montagem de um modelo numérico de correia transportadora reduzindo sensivelmente o custo de projeto. É possível, então desenvolver uma 
rotina computacional baseada em dois núcleos distintos onde um desenvolverá o dimensionamento de uma correia transportadora e outro ficará 
responsável pelo desenvolvimento da maquete eletrônica do transportador dimensionado. O primeiro núcleo será baseado nas metodologias e 
normas vigentes e seria flexibilizado para aplicações de otimizações e repotenciamento de equipamentos existentes e o segundo núcleo utilizará 
softwares de modelagem e montagem parametrizados para que a maquete eletrônica seja desenvolvida com os parâmetros de saída do primeiro 
núcleo. Com esta metodologia sintetizada em um software, pretende-se possibilitar que engenheiros locais tenham mais agilidade para dimensionar, 
repotenciar, elaborar maquetes eletrônicas e detalhar correias transportadoras de forma precisa e segura, diminuindo sensivelmente os custos deste 
tipo de projeto na região.
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Título UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS PREDITIVAS PARA A OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS

Docente orientador: Sérgio Luiz Matos da Cruz

RESUMO
No estado do Pará, as indústrias de maior contribuição para o PIB têm a necessidade de trabalhar manipulando sólidos à graneis, sejam grãos, 
minérios ou outros tipos de materiais granulares. Os transportadores de correia usados para transportar minerais são encontrados em todo o mundo 
em um grande número de operações de mineração superficiais e subterrâneas. A ideia de usar a correia transportadora não é nova, de fato, os 
primeiros transportadores de correia foram introduzidos no final do século XIX; os princípios básicos da operação não mudaram, desta forma a correia 
transportadora passou a ser um equipamento que se consolidou como essencial para efetuar o transporte de sólidos à graneis em plantas industriais 
de forma ágil e confiável. Cada vez mais, a capacidade nominal e o percurso pelo qual o material tem de percorrer tem aumentado, o que implica em 
novas demandas de energia, dimensão de componentes e suas sofisticações. A manutenção desse tipo de equipamento tem grande importância no 
fluxo produtivo de uma planta industrial, principalmente nas plantas de mineração, muito presentes em nossa região. As ocorrências de manutenção 
corretiva devem ser analisadas para que possam ser evitadas futuramente, pois estas podem desencadear paradas não previstas ou prolongamento 
de paradas programadas, atingindo o fluxo de produção da planta. As manutenções preventivas devem ser acompanhadas criteriosamente, pois a 
utilização de componentes de uma correia transportadora podem ter características peculiares de utilização que podem criar um desvio de vida útil 
prevista pelo fabricante para mais ou para menos, o que pode ser decisivo em relação ao custo de manutenção do equipamento. A manutenção 
preditiva vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, conforme surgem novas técnicas de monitoração de parâmetros que podem auxiliar na detecção 
de anormalidades de componentes específicos. O primeiro foco deste estudo é verificar como as técnicas preditivas atuais podem ser otimizadas em 
aplicações de componentes chaves de uma correia transportadora e como novas técnicas podem ser empregadas nestes componentes. Por outro 
lado, o estudo de históricos de técnicas preditivas também podem ser essenciais para entender o comportamento dos componentes e estipular novos 
ciclos de vida útil para os mesmos, aprimorando o ciclo de manutenção preventiva destes. Com o desenvolvimento e consolidação dos estudos 
citados, pretende-se sistematizar as técnicas para fácil adaptação em correias transportadoras em curtos espaços de tempo, trazendo de forma mais 
rápida um retorno financeiro expressivo quanto a custo de manutenção com reduções de paradas e redução de estoques de peças sobressalentes 
como consequência do melhor aproveitamento da vida útil de componentes essenciais do equipamento.
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Projeto(s) do curso: Segurança do Trabalho

Título REGISTRO FOTODOCUMENTÁRIO E ANÁLISE CRÍTICA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Docente orientador: Murilo Ribeiro Cardoso

RESUMO
O trabalho tem como objetivo realizar um levantamento fotográfico documental do dia-a-dia do trabalhador e a segurança do trabalho na Região 
Metropolitana de Belém com o intuito de demonstrar a realidade vivida pelos trabalhadores da região e elaborar um documento com uma análise 
crítica sobre a situação da segurança do trabalho. Desta forma, a pesquisa será feita em documentos e bibliografias sobre o assunto, além de visita a 
campo a fim de registrar fotograficamente as situações vivenciadas. Espera-se obter, como resultado, uma situação ainda crítica relacionada a 
segurança do trabalho na RMB (Região Metropolitana de Belém). Durante muitos anos se fala da importância em segurança do trabalho, levantando 
dados e estatísticas sobre a situação dos diversos problemas vividos pelos trabalhadores no dia-a-dia. Porém, a falta de uma análise crítica e reflexiva 
por parte da população é que surge a importância deste trabalho, que é de demonstrar, através de imagens e textos a real situação na qual o 
trabalhador está submetido nos ambientes de trabalho, sejam eles formais ou informais. É importante transparecer para o público a realidade vivida 
pela força de trabalho ativa no Brasil, em especial a da Região Metropolitana de Belém. O projeto tem como foco a reflexão da sociedade. O objetivo 
geral do projeto é realizar um levantamento fotográfico documental do dia-a-dia do trabalhador e a segurança do trabalho na Região Metropolitana 
de Belém com o intuito de demonstrar a realidade vivida pelos trabalhadores da região e elaborar um documento com uma análise crítica sobre a 
situação da segurança do trabalho. O projeto tem como princípio o registro documental fotográfico, sendo classificado então como pesquisa 
documental, pois busca informações em fontes que registram informações sobre o tema, baseado em pesquisas científicas publicadas que são 
referência técnica no assunto, além da própria intervenção do pesquisador através do registro fotográfico. O resultado do projeto buscar criar na 
população envolvida um pensamento crítico do papel da sociedade e governo quanto à importância da aplicação dos conceitos de segurança do 
trabalho no dia-a-dia do trabalhador; esta perspectiva será demonstrada através de imagens sobre o tema
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Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título O PERFIL DO EMPREENDEDOR NO SEGMENTO DE FOOD TRUCK NA CIDADE DE BELÉM

Docente orientador: Alex Klautau de Amorim

RESUMO
Seguindo a tendência dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, o setor alimentício brasileiro passa por uma nova tendência conhecida como 
Food Truck, empresas de micro e pequeno porte com o objetivo de realizar a venda de alimentos de variados tipos a partir de plataformas móveis, e 
que oferecem serviços e produtos de qualidades, em um ambiente agradável e de uma maneira rápida e prática. Essa tendência vem crescendo de 
maneira acelerada e ganhando um número cada vez maior de admiradores e consumidores, além de incrementar a economia. Explorando o conceito 
popular de comida de rua, as empresas de Food Trucks extrapolam essa realidade implementando novos alimentos e serviços, a fim de se destacar no 
mercado e ganhar uma identidade única para sua marca. No entanto, ainda existe pouco material publicado sobre a realidade deste tipo de 
empreendimento, principalmente na cidade de Belém do Pará. Essa pesquisa tem como objetivo traçar o Perfil dos empreendedores do segmento 
Food Truck na cidade, identificando os perfis dos empreendedores e de seus negócios “sobre rodas”, como por exemplo, tipo de veículos, de tipo de 
alimentos, assim como é realizado o processo de preparo desses alimentos, o horário de funcionamento, o público alvo e a concentração geográfica 
desses empreendimentos nos bairros da cidade. A pesquisa também apontará as estratégias de diferenciação e comunicação que realizam junto a 
seus clientes. A pesquisa será realizada de maneira exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa, com a coleta de dados sendo feita através 
de entrevistas semi estruturadas divididas em duas partes. Ao final de sua realização espera-se que por meio da análise dos dados coletados, possa-se 
determinar o perfil dos empreendedores e de seus empreendimentos, indicando quem é cada um e suas características de seus negócios, o seu 
diferencial de mercado, a estratégia de comunicação desenvolvida junto aos seus clientes e como estão concentrados geograficamente nos bairros da 
região metropolitana de Belém.

E-mail: alex.amorim@estacio.br

Aluno: João Pedro de Mendonça Franco Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ademir Barros do Nascimento Júnior Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título TRABALHO FORMAL E INFORMAL EM PRAÇAS E RUAS: ANÁLISE E A ORIENTAÇÃO PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS OLEAGINOSOS NA CIDADE DE 
BELÉM

Docente orientador: Diana Mônica da Silva Furtado

RESUMO
Os óleos, por definição, são substâncias que não se misturam com a água (insolúveis) e podem ser de origem animal ou vegetal. O óleo vegetal, que é 
o que dá origem aos óleos de cozinha, pode ser obtido de várias plantas, ou sementes, como o buriti, mamona, soja, canola, girassol, milho, etc. Sua 
constituição química é composta por triglicerídeos, que são formados da condensação entre glicerol e ácidos graxos. Os resíduos oleaginosos fazem 
parte da rotina da população brasileira e causa danos ao meio ambiente, quando descartados de maneira incorreta. Desde o processo de 
desenvolvimento capitalista na Amazônia, Belém se constituiu um dos centros urbanos mais importantes. Contudo, as deficiências infraestruturais da 
cidade impactaram diretamente no tipo de atividade produtiva que se desenvolveu. E dentre elas destacamos as atividades formais e informais do 
setor alimentício que utilizam óleo para fritura que estão presentes no mercado de trabalho de Belém, é observada a existência de uma grande 
concentração de trabalhadores na área denominada de quadrilátero do centro comercial. Devido ao alto número de estabelecimentos comerciais 
existentes nesta área, que atraem diariamente uma grande quantidade de pessoas, o foco é na atividade alimentícia, onde muitas vezes esses 
trabalhadores formais e informais não tem a noção dos impactos que seus resíduos podem trazer para o meio ambiente. O objetivo da presente 
pesquisa é orientar para uma gestão eficiente dos resíduos, no que diz respeito à sua reutilização e diagnosticar as variáveis que influenciam na forma 
gestão dos resíduos no trabalho formal e informal em praças e ruas na cidade de Belém. Para isso, será elaborado um questionário de perguntas 
sobre a utilização e descarte de óleo para fritura, para os trabalhadores informais, onde diante dos resultados, pretende-se identificar as variáveis que 
influenciam na gestão de resíduos (falta de informação sobre descartes de resíduos, desconhecimento sobre cuidados com o meio ambiente, relação 
resíduo x ambiente, sustentabilidade); Compreender a relação entre trabalhadores formais e informais de praças e ruas  e os resíduos oleaginosos e 
desta forma orientar os trabalhadores informais e formais de praças e ruas sobre uma melhor gestão desse resíduo poluente que faz mal tanto ao 
meio ambiente, quanto para nossas vidas. Mediante os resultados obtidos, pretende-se gerar uma cartilha informativa sobre os resíduos oleaginosos 
para servir como apoio a todos os trabalhadores informais, fortalecendo o cuidado que se deve ter com este tipo de resíduo lançado ao meio 
ambiente.

E-mail: diana.furtado@estacio.br
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Aluno: Gabriella Pinheiro de Oliveira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE RURAL COMO FERRAMENTA GERENCIAL

Docente orientador: Carlindo Silva Raiol

RESUMO
A história da Contabilidade demonstra que esta ciência acompanha a evolução da sociedade desde as épocas mais remotas, gerando informações 
indispensáveis sobre o patrimônio das empresas voltadas para os diversos setores da economia, com destaque para área da indústria, do comércio e 
de serviço. O Brasil vem se destacando nas últimas décadas no setor agropecuário que apresenta particularidades que o diferencia dos demais setores 
da economia, tendo em vista que o clima determina as épocas de plantio, tratos culturais, colheitas, escolha de variedades e espécies, vegetais e 
animais. Algumas etapas do processo produtivo da empresa se desenvolvem sem a existência de trabalho físico. Não há flexibilidade para alterar a 
sequência da produção e a terra é coadjuvante nesse processo. Aliado às especificidades dos registros dos eventos das atividades rurais, está o fato 
de que as empresas vivem uma realidade muito competitiva, tendo que reduzir custos e implementar novas técnicas de gestão. Assim, os gestores 
precisam de informações úteis que lhes auxiliem no processo de decisão. Diante da lacuna existente, surgiu a contabilidade Rural para atender às 
necessidades de informações voltadas para o seguimento rural, registrando e demonstrando a situação financeira e econômica das entidades 
agropecuárias. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os principais aspectos contábeis voltados para as atividades rurais, enfatizando o uso da 
Contabilidade Rural como ferramenta de tomada de decisão. Tem como objetivos específicos descrever as especificidades relativas aos registros 
contábeis da atividade rural; identificar os possíveis problemas dos registros de entradas e saídas de valores; e mostrar a importância das informações 
produzidas pela Contabilidade Rural para a tomada de decisão. Para atender os objetivos da pesquisa, será realizado um estudo de caso exploratório e 
descritivo, com abordagem qualitativa, pois os fatos serão observados, registrados, descritos, analisados e correlacionados, sem serem manipulados. 
Serão realizados estudos em livros técnicos, dissertações, monografias, artigos científicos, publicações em jornais e internet para referendar os 
resultados. O objeto do estudo será uma empresa rural que tem como atividade principal a produção de gado bovino de corte localizada no Nordeste 
do estado do Pará. A coleta de dados em campo será através de entrevistas semiestruturadas junto aos gestores e funcionários da entidade, 
observações dos processos produtivos, bem como elaboração de planilhas e relatórios contábeis da empresa. Espera-se que os resultados que serão 
apresentados nesta pesquisa possam mostrar a necessidade das informações geradas pela Contabilidade Rural como ferramenta gerencial, 
indispensável para o bom desempenho da entidade, bem como orientar as políticas públicas voltadas para os gestores e produtores do meio rural.  
Pois, é grande a responsabilidade do poder público e das instituições de apoio a esses empreendimentos, no sen¬tido de viabilizar sua 
sustentabilidade a longo prazo.

E-mail: carlindo.raiol@estacio.br

Aluno: Rosane Cristina Morais de Souza Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jefferson de Souza Farias Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Caliandra Maria Macedo de Lima Gonçalves Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucas de Jesus das Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Título AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NO TERCEIRO SETOR

Docente orientador: João Nataniel Dias Sabel

RESUMO
O projeto tem como objetivo tratar sobre um tema relevante no universo do Terceiro Setor - determinar as principais obrigações tributárias ligadas ao 
Third Sector como é conhecido nos Estados Unidos. O Terceiro Setor é formado por associações e entidades sem fins lucrativos. As organizações desse 
setor em questão, não são aquelas que não tem rentabilidade. As entidades podem fornecer recursos por meio de: atividades de comercialização; de 
industrialização e venda dos produtos de sua própria produção; e de prestação de serviços, auferindo preço ou retribuição superior aos recursos 
sacrificados para sua obtenção, sem por isso perderem a características que lhes foram atribuídas, ou seja, terceiro setor. O que lhes dá essas 
características e o fato de não remunerarem seus proprietários (acionistas, sócios ou associados) pelos recursos por eles investidos em caráter 
permanente (capital social, fundo social ou patrimônio), com base nos recursos próprios por elas gerados (ganhos ou lucros). Um conjunto de 
organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos em prol do atendimento dos direitos básicos da cidadania. 
Mesmo sendo entidades que visam à qualidade de vidas do outro, possuem obrigações tributárias específicas. Dessa forma, a presente pesquisa tem 
a intenção de identificar quais as obrigações tributárias fundamentais que estão vinculadas ao terceiro setor no exercício de sua atividade. O tema 
explanado, é atual à medida em que, nesse contexto as organizações adquiriram papéis importante mediante sociedade, por atuarem de maneira 
eficiente como prestadores de serviços e agentes de mobilização social. E aqui entra a questão clímax do trabalho: quais as principais obrigações 
tributárias inerentes no Terceiro Setor ao exercer suas atividades? A hipótese é que o governo no intuito de promover e estimular o terceiro setor 
concedeu, incentivos fiscais na forma de benefícios, contudo as instituições possuem obrigações legais as quais devem ser cumpridas - mas a resposta 
definitiva apenas a pesquisa irá demonstrar baseadas nos resultados futuro a ser apresentado. A metodologia utilizada será a taxonomia, quanto aos 
fins e os meios. Quanto aos fins a pesquisa ficará sendo descritiva e os meios bibliográficos. A contribuição da pesquisa é de cunho científico para 
empresas do Brasil, no qual se espera adquirir informações relevantes que possam servir de base para outras pesquisas referente as obrigações 
tributárias ligadas ao Terceiro Setor.

E-mail: joão_sabel@yahoo.com.br

Aluno: Brenda Santos Ferreira Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Márcia Cardoso das Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Claudia Menezes da Rocha Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Edina Kaori Kishi Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Jogos Digitais

Título SEVI – SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VIRTUAL

Docente orientador: Max Ricardo Pantoja da Trindade

RESUMO
A proposta do projeto apresenta a concepção e implementação de um ambiente educacional acerca da operação das Subestações de Energia Elétrica 
(SE) através da tecnologia de Realidade Virtual (RV). O uso de recursos computacionais disponíveis atualmente e seu baixo custo, como a tecnologia 
de realidade virtual, se mostra uma alternativa interessante, uma vez que permite a criação de objetos de aprendizagem altamente realísticos, com o 
qual o aluno ou técnico pode interagir, sem colocar sua vida em risco e sem causar prejuízos financeiros. Dentre as tecnologias para a construção da 
camada de visão disponíveis no mercado para a construção de sistemas de RV, será utilizado o software Unity 3D pois o mesmo simplifica a 
construção do ambiente virtual através da inserção de elementos pré-fabricados além de funcionar nos mais variados sistemas operacionais e 

E-mail: max.trindade@estacio.br
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dispositivos móveis. A Subestação de Energia Virtual (SEV) possibilitará o aluno de cursos técnicos e superiores na área de engenharia e manutenção a 
realização desde visitas técnicas e identificação de tipos arranjos, equipamentos, proteção, funcionamento, manobra, operação, diagnósticos de 
defeitos além obedecer às normas de segurança nas subestações de energia elétrica. Tudo isso de forma segura e didática. Os materiais necessários 
para a realização do projeto já se encontram com o orientador tais como óculos de realidade virtual. A licença do software utilizado é disponibilizada 
pela IES. O objetivo do projeto é criar um protótipo de sistema de conhecimento para identificação das contribuições dos objetos 3D e RV para a 
aprendizagem conceitual de subestações de energia elétrica, seus layouts, ativos e componentes através do desenvolvimento de checklist e métricas 
que possibilite o treinamento de profissionais técnicos e estudantes da área de energia. Para o desenvolvimento do projeto, será necessário 
inicialmente uma compreensão do funcionamento de uma SE. Nesse caso, a participação de alunos de Engenharia Elétrica que estejam cursando a 
disciplinas de Subestações de Energia é muito importante. Já o processo de modelagem e virtualização faz necessário a participação de alunos de 
Jogos Digitais com conhecimento preliminar de programação Unity 3D. Ambas áreas de conhecimento (Elétrica e Jogos) necessitarão de integração. 
Isso será obtido através de palestras sobre realidade virtual e subestações e posteriormente realização visitas técnicas nas diversas SE da Celpa e 
Eletronorte.

Aluno: Vitor Hugo Rendeiro Castro Curso do aluno: Jogos Digitais Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rodrigo Abel do Nascimento Moreira Curso do aluno: Jogos Digitais Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anderson Barros Coimbra Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Danilo Braz Leão Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - ESTÁCIO BH

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título ESTADO, DEMOCRACIA E CIDADANIA

Docente orientador: Alana Carlech Correia

RESUMO
O exercício democrático alterou-se ao longo da história e acompanhou as diversas conformações estatais. Nos tempos atuais, vai muito além da 
participação por meio do voto. O Estado Democrático de Direito pressupõe ampla participação da sociedade, por meio do diálogo, na formação das 
decisões políticas, o que amplia não apenas a participação democrática, mas, também, a noção de cidadania. Diante do que preconiza a teoria 
neoinstitucionalista do processo, desenvolvida por Rosemiro Pereira Leal, o Estado Democrático de Direito é um Estado não dogmático, sujeito a 
constantes refutações e aperfeiçoamento. Mas, para chegar nesse ponto, a sociedade passou por diversos pontos de ruptura e construção. Assim, o 
presente trabalho pretende estudar a evolução histórica dos conceitos de Estado, Democracia e Cidadania, fazendo o cotejo entre o que os filósifos 
gregos clássicos entendiam a respeito desses conceitos, passando pelos filósofos que inauguraram a modernidade, para, por fim, compreender esses 
conceitos nos tempos atuais. A partir daí, objetiva-se verificar a influência de um conceito no outro, com o objetivo específico de delimitar esses 
conceitos no contexto atual do Estado brasileiro. Para tanto, utilizar-se-á de revisão bibliográfica, a fim de buscar os conceitos citados. Após, por meio 
de uma pesquisa de dados junto ao IBGE, cerficar-se-á se a representatividade proposta pelo nosso modelo estatal se aproxima da realidade do povo 
brasileiro. Para tanto, os alunos serão divididos em grupos, que analisarão o perfil socioeconomico do povo brasileiro e o perfil da composição do 
Congresso Nacional, para verificar os pontos de dissociação ou aproximação da democracia representativa nacional. Ao final, será elaborado um 
artigo, com base nos dados colhidos e confrontados.

E-mail: acarlech@gmail.com

Aluno: Patricia Palhares dos Santos Vieira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Raimundo Milton Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rayllane Rosa Nogueira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título REFORMA TRABALHISTA: LEGITIMIDADE, CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE

Docente orientador: Alexandre Oliveira Soares

RESUMO
Desde 1943, as relações trabalhistas são regidas primordialmente pela Consolidação das Leis do Trabalho, a qual, naturalmente sofreu algumas 
alterações ao longo de sua existência. O Projeto de Lei 6.787, apresentado pelo Poder Executivo em 23.12.2016, e que foi convertido na Lei 13.467, de 
13.07.2017, pretendeu fazer uma reforma trabalhista de grande proporção. Entre outras razões apresentadas, afirmou-se que a Consolidação das Leis 
do Trabalho estava ultrapassada, que ela era incapaz de reger as novas profissões e que era excessivamente intervencionista, porquanto inspirada no 
fascismo de Mussolini. Asseverou-se ainda que a reforma trabalhista seria benéfica para trabalhadores, empregadores, governo e toda sociedade civil, 
bem como que em decorrência dela haveria geração de empregos, aumento da arrecadação, incremento da atividade empresária, enfim, um círculo 
virtuoso. A pesquisa investigará criticamente os argumentos contrários e favoráveis à reforma trabalhista, sua legitimidade, constitucionalidade e 
legalidade, bem como as alterações por ela realizadas e os impactos sobre os direitos e deveres dos empregados e empregadores. A pesquisa será 
exploratória, bibliográfica, documental e a metodologia a ser empregada, ou seja, o itinerário lógico racional para se atingir os resultados propostos, 
será o empregado nas ciências jurídicas. Assim, em primeiro lugar será feita uma análise crítica do projeto de lei que tratou da reforma trabalhista, 
bem como da lei dele decorrente, publicada em 13.07.2017. Em seguida, será feito um estudo crítico sobre a legitimidade política democrática da 
reforma trabalhista. Depois, será feita uma abordagem crítica acerca da constitucionalidade e legalidade da reforma trabalhista, tendo como eixo 
hermenêutico as normas constitucionais que versam sobre o trabalho, bem como a legislação infraconstitucional e os princípios que informam o 
direito do trabalho. Finalmente, será feita uma análise detalhada das principais alterações e reflexos sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e 
empregadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. O objetivo geral da pesquisa consiste na análise crítica da reforma trabalhista. Seus 
objetivos específicos são investigar criticamente os fundamentos jurídicos e metajurídicos da reforma trabalhista, sua legitimidade democrática e 
constitucionalidade e as principais alterações e reflexos sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho. A pesquisa será exploratória, bibliográfica e documental, porquanto será desenvolvida a partir de material já elaborado, tais como 
livros, artigos científicos, projetos de lei, leis e repositório de jurisprudência. A construção do discurso será interdisciplinar e transdisciplinar. Nas 
ciências jurídicas, a metodologia é tema polêmico e, conforme Galuppo (2008, p. 25), diz respeito ao itinerário lógico racional que será percorrido pelo 
pesquisador para investigar seu objeto de estudo. Partindo desta premissa, inicialmente será feita uma análise crítica da exposição de motivos do 
Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, que trata da reforma trabalhista, para se conhecer os fundamentos jurídicos e metajurídicos apresentados pelo 
autor do Projeto. Serão também estudados os argumentos contrários e favoráveis à reforma trabalhista. Em seguida, será feito um estudo crítico 
sobre a legitimidade política democrática da reforma trabalhista, em razão dela está sendo realizada por um governo que chegou ao poder em 
decorrência do impeachment de Dilma Rousseff. Depois, será feita uma abordagem crítica acerca da constitucionalidade e legalidade da reforma 
trabalhista, tendo como eixo hermenêutico as normas constitucionais que versam sobre o trabalho, bem como a legislação infraconstitucional e os 
princípios que informam o direito do trabalho, notadamente o princípio da vedação do retrocesso social. Finalmente será feita uma análise detalhada 
das principais alterações e reflexos sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
consubstanciados na Lei 13.467, de 13.07.2017. Na realização da pesquisa e de seus objetivos, será adotada uma abordagem zetética e dogmática, 
tendo-se em conta a historicidade e principiologia específica do Direito do Trabalho.

E-mail: alexandresoaresadv@yahoo.com.br

Aluno: Magno Lisboa Dantas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Iris Stephanie Garcia Gonçalves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Helena de Miranda Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno:     Felipe Duarte de Sá Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Design de Moda
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Título “MÉTODO MUNDIAL DE CORTE ANTI-PROVAS” COMO METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM DE MODELAGEM DO VESTUÁRIO MASCULINO

Docente orientador: Daise Menezes Guimarães 

RESUMO
Reconhecido como um ofício que reúne conhecimentos seculares que podem garantir maior competitividade no mercado dominado pelos padrões 
industriais, o ofício de alfaiate se encontra em vias de extinção. Como estratégia de preservação do saber-fazer deste ofício e visando preencher a 
lacuna de publicações na área da modelagem do vestuário masculino, este projeto visa avaliar o potencial do Método Mundial de Corte Anti-provas 
proposto por Anníbal Martins como metodologia de ensino da disciplina de modelagem masculina no curso de Design de Moda. Através da 
experimentação empírica, o método proposto por Martins será testado e avaliado. Pretende-se seguir os procedimentos propostos para a modelagem 
de peças tradicionais do vestuário masculino. Neste processo serão identificadas as lacunas do material na explicitação dos procedimentos. E, para 
sanar possíveis deficiências do conteúdo, será realizado o levantamento do conhecimento necessário a complementá-lo junto a alfaiates que estão na 
ativa. Em seguida serão desenvolvidas as modelagens e confecções das seguintes peças: calça, colete e paletó, peças tradicionais do vestuário 
masculino. Para verificar a eficiência e potencial enquanto metodologia de ensino de modelagem, as peças confeccionadas serão experimentadas por 
um indivíduo que nos servirá de modelo de prova, assim será possível avaliar a vestibilidade e caimento das peças – aspectos cruciais na avaliação da 
qualidade da modelagem do vestuário. A partir de então será desenvolvido um material didático atualizado do método proposto por Anníbal Martins 
com linguagem formal e uma melhor explicitação das ilustrações da obra. Como forma de atualização do método, este será adaptado para a utilização 
de medidas provenientes da tabela de medidas masculinas definidas pela ABNT através da Norma Técnica NBR 16060, desta forma, pretende-se 
ampliar a aplicação do método para o contexto da indústria. Além do manual proposto serão realizados estudos sobre a modelagem masculina e suas 
especificidades. Estes irão subsidiar o desenvolvimento do material didático e favorecer o desenvolvimento de artigos científicos sobre o tema e sobre 
os resultados alcançados na pesquisa.

E-mail: daise.mg@hotmail.com

Aluno: Tânia Maria de Oliveira Gomes Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bianca Fernanda dos Reis Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES

Aluno: Jamisson Hiago Rodrigues Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucas Guerra Duarte Horta Timoteo Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES

Aluno: Daniella Camilla Conceição da Silva Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Izabela Aparecida Lisboa da Cruz Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: História

Título O DISCURSO MODERNIZADOR BRASILEIRO E SEUS DESDOBRAMENTOS EM MINAS GERAIS (1889-1950)

Docente orientador: Cristiany Miranda Rocha

RESUMO
Este projeto tem como objetivo principal analisar o discurso modernizador mineiro, tendo em vista os principais debates nacionais durante as décadas 
de 1930 e 1950. No contexto da época, é possível ressaltar que parte das transformações político-econômicas em Minas Gerais estiveram associadas 
às tentativas de “recuperação econômica” (Dulci,1999), como fator explicativo do atraso do estado mineiro. Nesse sentido, vale destacar, que, no 
entendimento da elite política mineira, “modernização e industrialização” estiveram claramente associadas a um modelo desenvolvimentista, com 
fortes tendências de caráter industiralizante. Contudo, é preciso ressaltar que o projeto modernizador pretendido pela elite intelectual envolvia-se 
num debate mais amplo, na medida em que dialogava com outras esferas da vida social, ou seja, na construção de uma determinada concepção de 
mundo moderno. Assim, pretende-se, a partir dos periódicos selecionados (Revista Bello Horizonte e Revista Alterosa), analisar as transformações 
sócio-econômicas e culturais, durante o período proposto, na medida em que seu conteúdo permite problematizar questões e tensões do debate 
mineiro. As revistas encontram-se localizadas no acervo do Arquivo Público da Cidade (APCBH) e possui exemplares entre os anos de 1939 à 1964, 
tiveram publicações mensais, destinadas a elite mineira. Editada mensalmente, a publicação desses periódicos esteve associada a uma grande 
diversidade temática, englobando questões relacionadas à política, literatura, moda, propaganda, colunas sociais, alimentação e saúde. Como fontes 
de pesquisa, essas revistas serão utilizadas a partir de um levantamento e catalogação dos principais aspectos que dialogavam com as propostas de 
modernização para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Dessa forma, buscar-se á compreender como as mudanças pelas quais o país passou 
nesse período foram sentidas no cotidiano da população mineira.

E-mail: cristiany2004@hotmail.com

Aluno: Sthefani Perdigão de Mello Curso do aluno: História - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Giulia Azambuja de Oliveira Curso do aluno: História - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Júlia Luiza Pereira Curso do aluno: História - Licenciatura Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ESTUDO   DA   UTILIZAÇÃO   DO   RESÍDUO   DA   MINERAÇÃO   DE   MINÉRIO   DE   FERRO   PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 
PARA VEDAÇÃO

Docente orientador: Bernardo Caetano Chaves

RESUMO
Um estudo para avaliar se o rejeito da mineração de minério de ferro pode ser utilizado como um dos agregados direcionados a matéria-prima para a 
fabricação de bloco de concreto para vedação. Sabe-se que o tratamento de minérios, também conhecido como beneficiamento de minérios, é o 
processo realizado na lavra bruta, visando à adequação dos minerais, através da granulometria, forma, concentração e purificação, é importante 
salientar que apesar de passar por diversos processos, as propriedades químicas do mineral devem ser mantidas. Serão abordados alguns aspectos 
que justifiquem a relevância dessa pesquisa, como: o destino do rejeito da mineração do minério de ferro, que possibilite uma diminuição da 
degradação ambiental. São alguns processos existentes como a subsidência, que é um processo caracterizado pelo afundamento da superfície de um 
terreno em relação às áreas circunvizinhas. Na mineração, isso pode ocorrer devido à compactação dos materiais que são depositados em locais 
confinados como, por exemplo, nas barragens. Normalmente o fenômeno acontece de forma gradual e, mais raramente, de forma brusca. Tendo em 
vista esse cenário, o estudo realizado, deve buscar alternativas para atenuar as agressões ambientais provenientes das atividades mineradoras. O não 
aproveitamento dos rejeitos, resultam na necessidade de construção de bacias ou barragens de contenção que podem causar poluição. Fica o risco 
eminente de provocar desastres graves e até gravíssimos. Como exemplo, temos o registro do acidente da Mineração SAMARCO, que ocorreu no ano 
de 2015, nos limites da Cidade de Mariana, interior de Minas Gerais, marcado pelo rompimento da barragem que estava sendo usada como 
armazenamento de rejeitos provenientes da mineração do minério de ferro, tendo causado grandes danos ambientais, afetando 39 (trinta e nove) 

E-mail: bcaetanochaves@yahoo.com.br
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cidades, em 02 (dois) Estados, Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES), podendo ser classificado como catástrofe, no que se refere a morte de 19 
(dezenove) pessoas e também gerando a perda definitiva de bens patrimoniais, perda de fauna e floras nativas, tendo assim, atingido a magnitude do 
maior acidente ambiental já registrado no Planeta Terra. No momento do desastre, a barragem estava sendo preenchida com material de rejeito do 
beneficiamento do minério de ferro e várias, cabe sitar que as Normas de segurança haviam sido desconsideradas. Empresas de grande porte com 
vinculo e ligações no exterior, constantemente tem abusado das Leis nacionais para crescimento de suas atuações e instituições, visando o lucro 
capitalista. A criação de materiais alternativos para a construção civil, ao se considerar as viabilidades tangentes a qualidade do produto; durabilidade 
e economia, no que se refere a produção vem como uma possível, mesmo que limitada, solução para diminuição da degradação ambiental e 
preservação dos ecossistemas e dos meios naturais existentes. Para a comprovação dos supostos benefícios gerados pela utilização desse rejeito, 
deverão ser executados ensaios de laboratório, no que se refere a caracterização dos rejeitos, devido a granulometria (análise granulométrica); teor 
de umidade, absorção de água, limite de plasticidade/liquidez e resistência à compressão de corpo de prova, sendo todos direcionados pelas NBRs 
existentes, tendo como órgão regulamentador a ABNT. É de extrema importância ressaltar, que estas devem estar atualizadas, de acordo com as 
exigências de revisões a cada 05 (cinco) anos. A partir da análise e comparação dos ensaios, de acordo com as Normas (NBR), serão moldados em um 
pequena indústria de pré moldados de blocos de concreto, na região da Grande Belo Horizonte, na cidade de Ibirité, e/ou nos Laboratórios da Escola 
de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, localizado na região do Bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, blocos de concreto vazados 
com o uso dos rejeitos da mineração do minério de ferro a fim de comparar, certificar e garantir que estes se enquadrem na Normatização, tendo 
como foco nesta etapa, a resistência Mecânica a Compressão. Feito as pesquisas no que se refere aos referenciais teóricos e práticos, serão 
apresentadas planilha comparativa e posteriormente os resultados finais comparativos. O foco principal do trabalho estará voltado para economia 
financeira na produção de Blocos de Concreto de Vedação visto a possibilidade do uso de rejeitos da mineração do minério de ferro.

Aluno: Rodrigo Filipe Nascimento Lopes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título ANÁLISE TERMOGRÁFICA EM SISTEMAS ELÉTRICOS – TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREDITIVA E CONFIABILIDADE

Docente orientador: Rogério Gondim Costa

RESUMO
No mundo contemporâneo em que estamos vivendo, cada vez mais se busca nas indústrias redução de custos operacionais e aumento da 
produtividade. Para que esta condição seja atendida, os equipamentos envolvidos nos processos industriais devem ser confiáveis e estar disponíveis 
às demandas. Sabe-se que a produção depende de uma excelente gestão na manutenção que é dividida em três segmentos: corretiva, preventiva e a 
preditiva. Na corretiva o equipamento está defeituoso e deixa de funcionar. Em termos de custos operacionais é mais prejudicial por não poder ser 
programada. A preventiva engloba toda ação sistemática de controle e monitoramento com o objetivo de reduzir ou impedir falhas. Por fim, a 
manutenção preditiva é a que permite garantir uma qualidade de serviços desejado, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, 
utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragens, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção 
corretiva. A termografia é uma técnica utilizada na manutenção preditiva que permite mapear um corpo ou uma região para distinguir áreas de 
diferentes temperaturas, utilizando uma câmera termográfica. Esta técnica aplicada em sistemas elétricos é fundamental para detecção de 
deficiências que são imperceptíveis aos nossos olhos. Este trabalho contempla um estudo da técnica de termografia aplicada em sistemas elétricos. 
Para o seu desenvolvimento será realizada uma ampla pesquisa bibliográfica sobre o tema além de realização de testes utilizando um equipamento 
portátil para demonstração da técnica aplicada a sistemas elétricos, tais como painéis elétricos e transformadores. Com os testes pretende-se 
demonstrar a importância e eficácia do monitoramento dos equipamentos para a sua manutenção e confiabilidade em seu funcionamento, evitando 
assim, defeitos com paradas não programadas, e, desta forma, reduzindo custos operacionais e transtornos tais como falta de energia elétrica e 
acidentes em instalações. Com este projeto de pesquisa espera-se obter um profundo conhecimento teórico dos temas termografia, manutenção e 
confiabilidade de sistemas elétricos.

E-mail: rogeriogondim@gmail.com

Aluno: Olavo Daniel Donizetti Vieira Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título IMPACTO DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO FIES, PAR E PRAVALER NA CAPTAÇÃO E RETENÇÃO DOS ALUNOS DA ESTÁCIO BH

Docente orientador: Andréia Cássia de Moura

RESUMO
Em 2014, o governo federal alterou a lei do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante), dificultando ou mesmo restringindo o acesso de estudantes 
ao financiamento dos seus estudos. Em decorrência do corte do FIES, surgiram outros programas de financiamento da Estácio - o PAR e o PRAVALER - 
visando suprir a carência de crédito ao aluno. Dessa forma emergiu a seguinte questão de pesquisa:  Qual é o impacto da restrição do FIES, bem como 
dos programas de financiamento alternativos PAR e PRAVALER na captação e retenção dos alunos da Estácio BH?  A pesquisa tem caráter conclusivo e 
descritivo e optou-se pelas abordagens qualitativa e quantitativa no levantamento e análise de dados. A fase qualitativa já ocorreu em 2015-2016, 
quando foram realizadas entrevistas com pessoas do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte ligadas aos departamentos financeiro, acadêmico 
e de retenção, para o entendimento da situação real dos níveis de captação e retenção de alunos e os reflexos da lei do FIES nestas variáveis.  A partir 
das entrevistas foi possível elaborar um questionário, o qual será um instrumento para levantar dados quantitativos a respeito da percepção dos 
alunos envolvidos nos programas de financiamento. Propõe-se, com o projeto atual, dar sequência à fase inicial da pesquisa e partir para a fase 
quantitativa junto aos alunos, com o questionário elaborado anteriormente com base nas entrevistas.  Para tanto, será escolhida uma amostra de 
estudantes dos três principais cursos beneficiados com bolsas do FIES (Administração, Gastronomia e Educação Física). Espera-se alcançar com a 
pesquisa os seguintes resultados: a compreensão da real situação da captação e retenção dos alunos, neste contexto de restrição do FIES , sob a ótica 
da instituição de ensino Estácio BH. Além disso, pretende-se captar a percepção dos alunos quanto ao impacto dos programas de financiamento FIES, 
PAR e PRAVALER na matrícula e renovação de matricula.

E-mail: andreia.moura@estacio.br

Aluno: Rodrigo de Freitas Gomes Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sunamari de Jesus Bráz Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Aluno: Matheus Henrique Camargos Mendes Curso do aluno: Marketing Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título MÉTODO DE CUSTEIO VARIÁVEL: ESTUDO DE CASO NUMA EMPRESA DO SETOR DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO EM MINAS GERAIS
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Docente orientador: Marilene Menegazzo

RESUMO
Com a evolução tecnológica e o crescimento das organizações o mercado vem se tornando cada vez mais competitivo. Diante deste contexto, as 
empresas estão buscando a gestão de custos para reduzir os custos de produção e maximizar os resultados. As estratégias de levantamento de custos 
existentes são diversas, devendo os gestores buscar aquelas que forneçam informações mais completas para atender suas necessidades. Nesta 
conjuntura, o presente projeto objetiva analisar os benéficos da utilização do método de custeio variável como uma forma de gerar informações para 
a análise gerencial e tomada de decisão dentro de uma empresa familiar do setor de pré-moldados de concreto. Os objetivos específicos do presente 
estudo são demonstrar o ambiente da pesquisa e o perfil da empresa estudada, descrever a aplicação do método de custeio variável e realizar a 
implantação deste método na rotina da empresa para análise gerencial e analisar o resultado encontrado ao final da implantação do método de 
custeio variárvel. A pesquisa irá analisar a utilização da metodologia de custeio variável por uma empresa de pré-moldados de concreto situada na 
região metropolitana de Belo Horizonte/MG, através da realização de um estudo de caso descritivo, realizando análise quantitativa das variáveis 
estudadas. O projeto será desenvolvido a partir do levantamento dos produtos fabricados pela empresa, sendo que para cada produto serão 
relacionados os custos e despesas fixos e variáveis. No projeto os produtos não serão expostos, sendo os mesmos identificados por letras, mantendo 
assim o sigilo das informações. Esses produtos serão separados em grupos de famílias, respeitando as características de similaridade. A coleta de 
dados se dará através da análise dos relatórios de custos e despesas disponibilizados pelo sistema interno da empresa e os mesmos serão compilados 
em planilhas eletrônicas (Excel), posteriomente serão realizadas as análises de custo variável. A pesquisa será realizada no período de agosto/2017 a 
fevereiro/2018. Com a realização do presente estudo espera-se demonstrar que a utilização do método de custio variável traz benefícios para as 
empresas do ramo de pré-moldados de concreto, permitindo uma melhor identificação dos custos inerentes a produção, que são de grande 
importância para a tomada de decisão, permtindo também a identificação de estratégias gerenciais que propciam uma melhor competitividade no 
mercado de trabalho.

E-mail: marilenemenegazzo1@gmail.com

Aluno: Elaine Bonfim de Almeida Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título EFEITOS DO FORNECIMENTO AUTOCONTROLADO DE FEEDBACK NA AQUISIÇÃO DE HABILIDADES MOTORAS

Docente orientador: Auro Barreiros Freire

RESUMO
Recentemente as pesquisas têm investigado a aprendizagem de habilidades motoras quando o aprendiz tem o controle sobre determinados aspectos 
da sua prática, como por exemplo, o conhecimento do resultado (CR) e o conhecimento de performance (CP). Dentre as três principais hipóteses 
explanativas para os efeitos benéficos do autocontrole está a individualização. A individualização advém da adequação do recebimento de feedback 
às necessidades dos aprendizes em função da autonomia de elaboração e escolha de estratégias. Entretanto, diferentes informações (CR ou CP) 
podem demandar dos aprendizes a elaboração de diferentes estratégias em prol da melhor adequação às suas necessidades reais. Assim sendo, a 
presente pesquisa se propõe a analisar os efeitos do fornecimento autocontrolado do CP e do CR na aquisição de habilidades motoras e as estratégias 
que tornam o contexto de prática adequado às necessidades do aprendiz, diante a oferta dessas duas informações. Participarão como voluntários 
universitários, de ambos os sexos, sem experiência prévia na tarefa e com idade entre 18 e 35 anos. Todos os participantes deverão assinar um termo 
de consentimento livre esclarecido. A tarefa será o saque flutuante com apoio do voleibol, com a meta de atingir o centro de um alvo posicionado no 
solo da quadra oposta. O desempenho em relação ao alvo será avaliado por um teste de precisão do saque do voleibol e para avaliar o padrão de 
movimento será utilizada uma escala observacional. Os participantes serão distribuídos em grupos autocontrolados de (CR), (CP) e (CR ou CP) e os 
seus respectivos grupos pareados. O estudo será constituído de pré-teste, fase de aquisição, pós-teste e teste de retenção. Para análise dos dados 
serão utilizados análise descritiva (média e desvio padrão), análise intragrupos teste t pareado, intergrupos teste t e Anova one-way e será adotado 
nível de significância de p<0,05. Como resultado, espera-se que o grupo (CP ou CR) adote estratégias eficazes para utilização das duas informações e 
apresente melhor desempenho na tarefa, em relação aos demais grupos.

E-mail: aurobfreire@hotmail.com

Aluno: Paulo José Corgozinho Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/IES

Aluno: Érica Carvalho de Souza Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO BRASIL ENTRE 2007-2014

Docente orientador: Talline Aredes Hang Costa

RESUMO
Indicadores de mortalidade são os mais utilizados para a avaliação da situação de saúde e para a dinâmica das doenças e agravos que afetam uma 
determinada população. Estudos de mortalidade são importantes para conhecimento do perfil epidemiológico e de saúde da população. Indicadores 
de mortalidade são recomendados para avaliação da situação de saúde e da dinâmica das doenças e agravos que afetam uma determinada 
população, sendo os indicadores sobre as causas de morte os mais utilizados. Portanto, conhecer o processo de trabalho, as características das 
profissões e seus indicadores de mortalidade podem favorecer ações de vigilância em saúde do trabalhador e ampliar as possibilidades de intervenção 
no processo saúde doença para incentivo à adoção de medidas preventivas frente aos agravos relacionados à saúde ocupacional. O objetivo geral 
desse estudo é caracterizar os óbitos de profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e dentistas) ocorridos no Brasil entre 2007-
2014. Trata-se de projeto de pesquisa de base populacional com dados de mortalidade provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) dos registros de óbitos ocorridos no Brasil entre 2007-2014. Serão selecionadas variáveis sociodemográficas e relacionadas ao óbito para análise 
descritiva e para análise da mortalidade proporcional. A associação das frequências das variáveis será medida pelos testes Qui-quadrado de Pearson e 
de Fischer com nível de significância de 0,05. Os resultados serão apresentados em forma de gráficos e tabelas e discutidos à luz de literatura nacional 
e internacional que respalde cientificamente a temática proposta. Espera-se que a caracterização dos óbitos destes profissionais de saúde e a 
identificação da distribuição e proporcionalidade das causas de óbito auxiliem na identificação e compreensão de evidências preventivas, de 
promoção e cuidado à saúde integral destes profissionais além de oferecer subsídios para a discussão do impacto da morbimortalidade sobre a vida 
de profissionais de saúde no Brasil.

E-mail: hangtalline@hotmail.com

Aluno: Natalia Orlando Lino Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Dayanne Silva Gonçalves Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Aline Tamires Magalhães de Castro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Aluno: Juliana Rioga Viana Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título O IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO ASSOCIADO A ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 
SUBMETIDOS A HEMODIÁLISE

Docente orientador: Carla Jeane Aguiar

RESUMO
A Insuficiência Renal Crônica (IRC), definida como a presença de lesão renal ou queda do ritmo de filtração glomerular por três meses ou mais, é um 
problema para a saúde pública no mundo inteiro. O tratamento usual da IRC é a hemodiálise. O Censo de diálise de 2011 revelou que, no Brasil, 
91.314 pacientes são submetidos a tratamento dialítico. Os pacientes submetidos à hemodiálise são significativamente menos ativos que os 
indivíduos sedentários e saudáveis. Estratégias de tratamento como um regime de exercícios regulares associado ao acompanhamento nutricional e 
suplementação alimentar, se necessário, pode melhorar a condição física destes pacientes, uma vez que, a redução da atividade física leva a um 
declínio adicional da massa muscular, incapacidade progressiva e outras conseqüências. O objetivo deste estudo será avaliar se um protocolo de 
exercício físico associado ao acompanhamento nutricional induz uma melhora da qualidade de vida, porcentagem de massa magra, freqüência 
cardíaca (FC) de repouso e pressão arterial (PA) nos pacientes em hemodiálise crônica. A amostra será de conveniência, composta por portadores de 
IRC, que estejam em tratamento usual de hemodiálise no Hospital do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Minas Gerais (IPSEMG), 
todos os participantes antes de iniciar o estudo assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética de Pesquisa do Hospital Eduardo de Menezes, CAAE: 55896916.8.0000.5124. Os exercícios serão realizados durante a hemodiálise, com duração 
de 30 minutos, 3 vezes por semana, durante 3 meses. Assim que o paciente for acoplado a máquina de hemodiálise, será esperado 30 minutos para 
que ocorra equilibrio hemodinâmico. Após os 30 minutos, será mensurada a pressão arterial, a frequência cardíaca, a sensação subjetiva de esforço 
pela escala de Borg, e será perguntado ao paciente como ele está se sentindo. Se estiver tudo adequado, a bicicleta ergométrica será colocada na 
poltrona, e o paciente será orientado a inclinar a poltrona para se adaptar a bicicleta. Assim que o paciente estiver adaptado á bicicleta ergométrica, 
ele iniciará o exercício físico. Os dados vitais serão mensurados de 5 em 5 minutos durante 30 minutos. A intensidade do exercício iniciará com leve, 
pois o risco de lesão ortopédica é menor quando comparado a um exercício de intensidade alta, além disso a adesão ao exercício pode diminuir se o 
programa de exercício for iniciado agressivamente, e durará um período de tempo igual ou superior a 30 minutos. A intensidade do exercício será 
aumentada de acordo com a tolerância do paciente, se for necessário será acrescentada caneleiras de diferentes pesos para aumentar a frequência 
cardíaca de treinamento. Os realizadores do projeto permanecerão o tempo todo presente na unidade de hemodiálise, durante as intervenções, 
monitorizando os pacientes. A intensidade do exercício será modulada pela frequência cardíaca até alcançar 40% da frequência cardíaca máxima 
previamente estabelecida, através da fórmula de Karvonen, e monitorada através do frequencímetro de pulso durante todo o exercício. Será utilizada 
também a escala de Borg para avaliar a sensação subjetiva de esforço. As devidas correções da frequência cardíaca de treinamento serão realizadas 
para pacientes em uso de betabloqueador. As avaliações e adequações nutricionais serão realizadas conforme protocolos da instituição (IPSEMG). A 
composição corporal será avaliada utilizando bioimpedância. Os itens como tolerância ao exercício, função pulmonar, qualidade de vida, composição 
corporal, força de preensão palmar serão avaliados antes do início do protocolo de exercícios adaptado e após os 3 meses de aplicação do mesmo.

E-mail: carlajeaneaguiar@yahoo.com.br

Aluno: Elisângela Cristina Soares Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Maria Martins Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Carolina dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Walison Nunes da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Nadja Gomes dos Santos Gomes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Roberta Luiza Lorenzini Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título     CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E DIREITOS HUMANOS: ENTRE O CONCEITO E A REALIDADE

Docente orientador: Cleide Bernardes

RESUMO
Conforme esclarece Mazzuoli (2002) cabe ao Direito, através da lei, entendida como expressão da vontade coletiva, definir os conceitos que 
delimitam a ordem social: tais atribuições estão delineadas na Constituição Brasileira de 1988 que promove de forma democrática a 
institucionalização dos direitos humanos, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH). A questão central dessa proposta de pesquisa 
é: porque os problemas relativos aos direitos humanos estão atualmente aumentando em todas as esferas da sociedade? Para desenvolver a 
investigação desse problema, esta proposta de pesquisa pretende ampliar o debate para além das questões mais pungentes de vulnerabilidade social 
(saúde pública, desemprego, violência) e investigar as questões éticas e morais que permeiam os problemas de corrupção nos mais altos níveis de 
representação da sociedade brasileira. Propomos aqui investigar os efeitos da normatividade como símbolo, ou seja, quais são as razões que se pode 
atribuir à ineficácia das leis, no sentido da falta de vigência social das mesmas. Desta forma, tomaremos como principal referência teórica a teoria do 
jurista brasileiro Marcelo Neves intitulada Legislação Simbólica. De acordo com NEVES, a Legislação Simbólica pode ser entendida como a 
sobreposição da função simbólica das leis em detrimento do seu papel instrumental. O conceito de Legislação Simbólica será analisado em seus 
fundamentos teóricos com ênfase nas consequências sociais dessa hipertrofia da norma constitucional, ou seja, os textos são extremamente bem 
elaborados, mas os resultados e a aplicabilidade não refletem a fundamentação legal originária. NEVES defende a ideia de que a legislação simbólica 
tem como objetivo principal a promoção de um certo status decorrente da forma escrita e que não pretende necessariamente concretizar de forma 
efetiva as propostas descritas em seus fundamentos. Nesse sentido, a pesquisa pretende identificar teoricamente o formato da Legislação Simbólica 
destacando as incongruências entre o texto e a efetivação de certas normas e leis, sempre apresentando casos concretos que corroborem as 
afirmações da simbologia presente na estrutura tanto do texto constitucional quanto legal do Brasil.

E-mail: bernardes.cleide@gmail.com

Aluno: José Marques de Souza      Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Joselita Alves Viana                                         Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Eduardo Luiz Silva Pacheco                      Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lais Regina da Silva Fernandes           Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título O JORNALISTA MULTIMÍDIA: MUTAÇÕES NA PRÁTICA E NO MUNDO SOCIAL DOS JORNALISTAS 

Docente orientador: Patrícia Medeiros de Lima

RESUMO
O presente projeto de pesquisa se dedica à análise do processo de construção da identidade do jornalista considerado multimídia. Assim sendo, será 
trabalhado o conceito de mundo social de Becker (1982) e Strauss (1992) na perspectiva da atividade jornalística desenvolvida sobre toda a sociedade 
em seus vários âmbitos e atores sociais. Parte-se de uma análise que perpassa a atividade jornalística centrada apenas nas práticas das redações, mas 
busca-se também entender o mundo social que abrange a identidade e as mudanças estruturais no mundo do jornalista perante as mutações 
interconectivas caracterizadas pela cultura midiática digital a partir dos novos aparatos de interação e produção de conteúdo. A identidade do 
jornalista nesta conjuntura passa por transformações partir do modo diferenciado da produção das notícias em que as redações físicas passam a ser 
dissolvidas e virtualizadas através das telas dos dispositivos móveis como as dos celulares, tabletes e outros que se insuflam na vida cotidiana deste 
profissional. Constantes mutações são vivenciadas hoje pelos jornalistas que perpassam a realidade dos usos dos computadores, que não são mais os 
aliados principais nas rotinas produtivas e na interação entre os atores (fontes, público, jornalistas e outros), mas também os dispositivos móveis 
como o celular e o tablet. Desse modo, Jorge (2013) fala sobre uma essência do jornalismo não modificada, mas com práticas jornalísticas, interação 
entre seus atores e formatos produtivos que são constantemente reconfigurados. Os efeitos e consequências da convergência midiática e do avanço 
tecnológico nas áreas de comunicação e informação e seu impacto nos processos comunicacionais são pontos que interessam a pesquisa ora 
apresentada. Nesta vertente, o projeto busca mapear e criar discussões sobre a construção da identidade do jornalista a partir da conjuntura da 
cultura midiática digital e suas processualidades. Sobre esta perspectiva as mídias digitais apresentam uma abertura discursiva de pesquisa no que diz 
respeito à produção jornalística e a identidade do jornalista que no desenvolvimento do seu trabalho utiliza, por exemplo, do telefone celular que 
hoje congrega funções de telefone, computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de texto, GPS, entre outras; assim como os 
tabletes e outros dispositivos móveis. De acordo com Firmino (2008) conectado e totalmente sem fio, o jornalista tira do bolso o que vai dar vida à 
notícia. De maneira simples, aumenta a velocidade da informação, de uma forma que até boa parte do século passado não seria possível imaginar. 
Assim, as redações passam por um processo de reestruturação que vai do espaço físico, do fluxo de produção e da identidade profissional do seu 
agente social. Lima Junior (2012) aborda que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) desde os últimos 60 anos trazem profundas 
mudanças em todos os setores da sociedade, inclusive no jornalismo, alterando o perfil profissional. Soloski (1999) afirma que o campo do 
profissionalismo jornalístico está intrinsicamente relacionado à natureza organizacional das notícias e seu conjunto de mecanismos que acabam 
estabelecendo as fronteiras do comportamento profissional dos jornalistas. É exatamente pelas reconfigurações que afetaram a forma de produzir as 
notícias e do surgimento das mais variadas plataformas de distribuição e participação dos receptores que o jornalista passa a viver um momento 
transitório no que se refere a sua identidade.

E-mail: patrícia.mlima@estacio.br

Aluno: Matheus Alcântara Ferraz Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/IES

Aluno: Élisson Felix Pena Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: David Jordan Barros de Sousa Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/IES

Aluno: Renata Sabrina Novais de Faria do Nascimento Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Júlia Zouain Rodrigues dos Santos Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/IES
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Aluno: José Allisson Matos De Sousa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura

Título NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DE VIDA E ESTADOS DE HUMOR DE DIFERENTES POPULAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

Docente orientador: Henrique de Oliveira Castro

RESUMO
A adoção de um estilo de vida ativo é muito importante para uma vida duradoura e com qualidade, principalmente pelos potenciais benefícios 
amplamente relatados na literatura, provenientes de sua prática sistemática. A atividade física regular está associada à menor risco de mortalidade e 
tem demonstrado melhorar uma série de fatores de risco como aptidão cardiorrespiratória, controle ponderal, colesterolemia, insulina em jejum, 
doenças cardiovasculares, derrames tromboembólicos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, osteoporose, obesidade, câncer do 
cólon, câncer de mama, além da redução dos níveis de ansiedade, estresse e depressão, melhoras no humor, aumento do bem-estar físico e 
psicológico, e disposição física e mental aumentada. Observa-se que durante o período letivo, os elevados níveis de estresse e a redução do tempo 
para dedicação à prática de atividades física têm acometido tanto os estudantes quanto os docentes, influenciando negativamente nessas 
populações. Com isso, o presente estudo justifica-se pela necessidade de demonstrar a influência e a importância da atividade física para a melhora 
de aspectos psicológicos e da qualidade de vida de diferentes populações. Objetiva-se então analisar a influência do nível de atividade física na 
qualidade de vida e nos estados de humor de diferentes populações do Distrito Federal. A amostra do presente estudo será composta por diferentes 
populações do Distrito Federal. Para determinar o nível de atividade física, será empregada a versão curta do IPAQ (International Physical Activity 
Questionnaire), que classifica como ativa a pessoa que realiza atividade física em intensidade moderada ou alta e sedentária a pessoa que não pratica 
nenhum tipo de atividade física ou qualquer atividade que não atinja a intensidade moderada ou alta (IPAQ, 2005). Para análise da qualidade de vida, 
será aplicado o Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL_Bref (FLECK et al., 2000), formado por 26 questões que avaliam subjetivamente a 
qualidade de vida geral (02 itens), assim como em quatro domínios: físico (7 itens), psicológico (6 itens), social (3 itens) e ambiental (8 itens). Para 
análise das variações nos estados de humor será utilizada a Escala Brasileira de Humor (BRAMS), que é a versão em língua portuguesa criada por 
Rohlfs et al. (2004) a partir da Escala de Humor de Brunel (BRUMS), proposta por Terry et al. (2003). Esse questionário é composto por seis 
dimensões: Tensão, Depressão, Raiva, Vigor, Fadiga e Confusão. Todos os voluntários assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas (Protocolo 060/2006). A identidade dos voluntários será preservada e todas as informações 
se manterão em sigilo, onde apenas os pesquisadores terão acesso às respostas. Durante as coletas, os voluntários gozarão de total liberdade para 
abandonar a pesquisa, sem qualquer prejuízo ou inconveniência. Os três questionários serão aplicados durante um semestre letivo (seis meses) a 
cada dois meses. Pretende-se, com os resultados, demonstrar a importância de reservar um tempo para dedicação à atividade física, demonstrando 
seus benefícios biopsicossociais.

E-mail: henrique.castro@estacio.br

Aluno: Hugo Rafael Gomes Enéas Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Kevin Alves Barreto Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Richard Xavier da Fonseca Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rvanildo Constantino dos Santos Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lorena Guimarães Viana Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Megg Letícia Araújo Pantoja                                  Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título AS MULTICORES NA ESCOLA: UMA DISCUSSÃO SOBRE A ABORDAGEM DA AFRODESCENDÊNCIA NA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA

Docente orientador: Helen Tatiana dos Santos-Lima

RESUMO
Este trabalho apresenta a proposta para um projeto de pesquisa que traz como objeto de estudo a discussão sobre a abordagem da afrodescendência 
na proposta pedagógica na escola, por meio da análise do Projeto Político Pedagógico e de seu desenvolvimento. As discussões acerca da 
afrodescendência numa ótica crítica ainda são recentes, pois até pouco tempo atrás, a história e cultura do povo negro era contada nas escolas 
somente quando era abordado sobre o período da escravidão no Brasil, sempre personificando os negros como escravos ou como sujeitos à margem 
da sociedade. Isto porque, durante o período de colonização, foi necessária a criação de estruturas sociais, políticas e culturais que suportassem as 
ações de exploração do novo território pelos colonizadores, o que somente se tornou possível com a submissão do povo afrodescendente, uma vez 
que os índios não se submeteram a este domínio. Essa realidade começou a mudar com os movimentos sociais de valorização dos negros e afro-
brasileiros, posteriormente denominados afrodescendentes, que reclamavam por um tratamento digno e igual entre as raças e etnias. O movimento 
cresceu e ganhou corpo de tal forma que, na contemporaneidade, a valorização da cultura afrodescendente já é uma realidade social a qual, inclusive, 
já adentrou as escolas, em suas diferentes modalidades de ensino. Por meio da Lei 10.639/03 que trata da Ação Afirmativa de resgate das questões 
referentes à História e Cultura Afro-brasileira na educação de ensino fundamental e médio, as escolas devem desenvolver propostas de ensino 
voltados para a discussão e valorização desta cultura. Partindo desta perspectiva é que este projeto de pesquisa se propõe com o objetivo de analisar 
a abordagem da escola quanto à questão da afrodescendência, por meio da análise do projeto político pedagógico e de sua implementação no 
contexto escolar. Para tanto, pretende-se desenvolver pesquisas qualitativas, do tipo bibliográfico, documental e de campo com vistas a alcançar tal 
compreensão. Pretende-se eleger como sujeitos participantes desta pesquisa os gestores (por serem os que organizam as propostas escolares quanto 
ao ensino da cultura e história afro-brasileira), os professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (por serem responsáveis 
de colocarem o plano pedagógico em ação) e os alunos (os sujeitos alvo da ação pedagógica). Os sujeitos pesquisados serão todos do contexto da 
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que se entende que a formação para a diversidade deve se iniciar logo no início da 
escolarização. Para a construção dos dados, pretende-se utilizar como instrumentos a entrevista semiestruturada, a observação e o grupo focal com a 
utilização de recursos culturais mediadores. Através dos resultados aqui obtidos, pretende-se alcançar a compreensão de como têm sido 
desenvolvidas as práticas pedagógicas que abordam o tema da afrodescendência, as intervenções docentes e escolares frente a situações de 
preconceito e discriminação e o impacto destas ações educativas sobre a formação moral e social do discente.

E-mail: helen.lima@estacio.br

Aluno: Stella Sousa Ripardo Pereira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fernanda Damacena de Carvalho     Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rute Filordi Galante Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruno Guedes Tavares                                             Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Juliana Inácio Castelo Branco                           Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: Yara Valleree R. Diniz                        Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título COR NA ARQUITETURA: INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO HUMANO

Docente orientador: Patricia Cristina Cunha Nunes de Oliveira

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com foco em micro, pequenos e médios empreendimentos. Pretende-se investigar as categorias 
existentes de empreendedorismo sustentável, diante de oportunidades de negócios, como forma de diferencial competitivo e estratégico, em 
ambiente favorável às futuras gerações. Mais especificamente, apresentar os principais desafios de ser uma organização reconhecida como 
sustentável e averiguar a atuação de organizações focadas na realização de objetivos sociais, ambientais e econômicos como forma de contribuir para 
o desenvolvimento sustentável da sua comunidade. Para atingir os objetivos recorrer-se-á às pesquisas bibliográficas e documental, para melhor 
compreender os temas: Empreendedorismo Sustentável, Responsabilidade socioambiental e Sustentabilidade Empresarial e, para apoiar a pesquisa 
de campo bem como a análise dos dados coletados nessa pesquisa, será elaborado um questionário semiestruturado e aplicado a empreendedores 
do setor comercial da Região Administrativa de Águas Claras-DF. Espera-se, ao concluir a pesquisa, as seguintes conquistas: Aprendizado com as 
empresas sustentáveis pesquisadas e a inclusão do tema em planos de ensinos, com propósitos didáticos, para as próximas turmas; Publicações de 
artigos em revistas da Instituição e revistas externas; Socialização do projeto e de resultados da pesquisa às turmas de Gestão e Administração do 
Centro Universitário Estácio de Brasília, como forma de integração e estímulo à participação em atividades de Iniciação Científica; Apresentação da 
pesquisa aos administradores regionais de Águas Claras e Taguatinga como forma de contribuição para o desenvolvimento sustentável dessas 
comunidades e estabelecimento de futuras parcerias; Participação em Congressos/Encontros/Mostras de Iniciação Científica; Contribuição em oferta 
de cursos de extensão à comunidade acadêmica e com a expansão do conhecimento sobre Empreendedorismo Sustentável (econômico, social e 
ambiental), um tema recente e ainda em construção no Brasil.

E-mail: patriciacunha.estacio@gmail.com

Aluno: Daniely Duarte Mendes Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Helórita Pereira dos Santos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anne Caroline Silva Ribeiro                  Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Carolina Oliveira da Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daniely Duarte                                                          Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sarah Modesto Xavier Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rainá Mercadante Temporim De Lacerda Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Samantha Santana Ramos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDOS DE ACESSIBILIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS VOLTADAS AO TURISMO, A PARTIR DO OLHAR DO TURISTA PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS E IDOSO

Docente orientador: Angelina Nardelli Quaglia Berçott 

RESUMO
Esta pesquisa propõe conhecer e analisar as áreas públicas de acesso aos pontos turísticos de Brasília, uma cidade projetada pelo arquiteto e 
urbanista Lucio Costa, único conjunto urbano modernista completo no mundo, primeiro item tombado no século XX, e Patrimônio Cultural da 
Humanidade desde 1987. Para tanto objetiva, a fim de compreender a relação do uso entre o turista e as áreas coloquialmente frequentadas por este 
grupo, a análise dos principais pontos da morfologia urbana que possam ser ou tornarem-se, impedimentos quanto à permanência, a percepção da 
relação entre o urbano e o arquitetônico, ou dificultadores de acesso aos mesmos, apontando os entraves e barreiras, que serão avaliados e 
posteriormente, tornar-se-ão soluções aos problemas elencados. O estudo acontecerá sobre a ótica da acessibilidade, que por sua vez, será balizada 
(a análise da morfologia, e a percepção visual dos espaços), a partir das diretrizes dispostas na NBR 9050/2015, ganhando relevância sobre o ponto de 
vista científico, no momento em que gerará dados de análise, ainda não existentes, referenciando o turístico, a paisagem urbana, a mórfos urbana, e 
os principais monumentos e áreas públicas de caminhos e contemplação de uso comum, impossibilitando a permanência e a visitação para 
portadores de deficiências temporais ou permanentes, e para idosos, limitando a experiência da inclusão social e direito de uso do espaço. Para tanto, 
serão observados: (i) os caminhos e os acesso às áreas de praças, parques e edifícios mais importantes; (ii) a travessia de ruas, praças e pontos de 
acesso ao transporte público; e (iii) os espaços de permanência e contemplação. Para este estudo, fica definida a análise e avaliação das áreas de 
acesso nos seguintes locais: a Igrejinha de Fátima, a Catedral Metropolitana Nossa Senhor Aparecida, o Palácio do Itamaraty e o Santuário Dom Bosco 
(de Oscar Niemeyer), a SUPERQUADRA modelo, a Torre de TV e a praça dos três poderes (de Lucio Costa), dentre outros. O percurso visual e de 
caminhabilidade (conceito que leva em conta, principalmente, a acessibilidade no ambiente urbano e mede a facilidade de deslocamento na cidade) 
será definindo a partir da observação in loco, alicerçado em dados de pesquisas proveniente do Observatório de Turismo da Subsecretaria de Turismo 
do Distrito Federal - SETUR, e do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal - CONDETUR, visando a percepção e melhoria das 
condições espaciais da cidade de Brasília, que fornecerão os dados gerais de utilização pelo público visitante e local, objetivando o apontamento dos 
problemas e a criação de diretrizes como forma de melhoria.

E-mail: angelinaquaglia@gmail.com

Aluno:     Maria Eduarda Nogueira da Silva                                        Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL: NOVOS DESAFIOS PARA AS ORGANIZAÇÕES

Docente orientador: Neusa Fátima Maiochi

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com foco em micro, pequenos e médios empreendimentos. Pretende-se investigar as categorias 
existentes de empreendedorismo sustentável, diante de oportunidades de negócios, como forma de diferencial competitivo e estratégico, em 
ambiente favorável às futuras gerações. Mais especificamente, apresentar os principais desafios de ser uma organização reconhecida como 
sustentável e averiguar a atuação de organizações focadas na realização de objetivos sociais, ambientais e econômicos como forma de contribuir para 
o desenvolvimento sustentável da sua comunidade. Para atingir os objetivos recorrer-se-á às pesquisas bibliográficas e documental, para melhor 
compreender os temas: Empreendedorismo Sustentável, Responsabilidade socioambiental e Sustentabilidade Empresarial e, para apoiar a pesquisa 
de campo bem como a análise dos dados coletados nessa pesquisa, será elaborado um questionário semiestruturado e aplicado a empreendedores 
do setor comercial da Região Administrativa de Águas Claras-DF. Espera-se, ao concluir a pesquisa, as seguintes conquistas: Aprendizado com as 
empresas sustentáveis pesquisadas e a inclusão do tema em planos de ensinos, com propósitos didáticos, para as próximas turmas; Publicações de 

E-mail: neusa.maiochi@hotmail.com
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artigos em revistas da Instituição e revistas externas; Socialização do projeto e de resultados da pesquisa às turmas de Gestão e Administração do 
Centro Universitário Estácio de Brasília, como forma de integração e estímulo à participação em atividades de Iniciação Científica; Apresentação da 
pesquisa aos administradores regionais de Águas Claras e Taguatinga como forma de contribuição para o desenvolvimento sustentável dessas 
comunidades e estabelecimento de futuras parcerias; Participação em Congressos/Encontros/Mostras de Iniciação Científica; Contribuição em oferta 
de cursos de extensão à comunidade acadêmica e com a expansão do conhecimento sobre Empreendedorismo Sustentável (econômico, social e 
ambiental), um tema recente e ainda em construção no Brasil.

Aluno: Felipe Miguel de Paula Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gleyanaira Alves dos Santos Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jarlison Santos do Nascimento Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Neide Rocha da Silva Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM RECURSOS HUMANOS

Docente orientador: Andre Lacerda Batista de Souza

RESUMO
A educação a distância (EAD) tem sido uma ferramenta educacional utilizada no ambiente corporativo moderno. Dentro do ambiente organizacional, 
os Gestores de Recursos Humanos incentivam seus colaboradores à capacitação. Treinamento, desenvolvimento, oficinas, palestras têm sido 
utilizadas como ferramentas de capacitação no ambiente virtual. Tendo como questão problema de pesquisa: De que maneira o ensino a distância 
influencia a organização para o alcance dos objetivos organizacionais? O objetivo geral do presente artigo é analisar é analisar a importância da 
prática da educação a distancia a luz dos recursos humanos das organizações. Os objetivos específicos são: a) realizar uma revisão bibliográfica acerca 
da evolução da educação a distancia nas organizações; b) verificar a utilização da EAD como ferramenta competitiva estratégica nas organizações 
contemporâneas, c) identificar a relação da EAD com Treinamento e Desenvolvimento organizacional d) identificar de que maneira o departamento 
de Recursos Humanos das organizações tem utilizado a EAD como educação corporativa. A justificativa para a realização da presente pesquisa está 
embasada na relevância do estudo para a comunidade acadêmica, pois estão ligadas diretamente às áreas abordadas de recursos humanos e 
educação. Considera-se relevante o presente estudo, pois, trará novos dados que poderão ser utilizados tanto pelas empresas como pelo 
departamento de recursos humanos. Este estudo a respeito de gestão de pessoas é expressivo, porque trata-se de uma pesquisa exploratória, em que 
não há muitos estudos a respeito, e que cada vez mais, o departamento de Gestão de Pessoas, encontra-se presente nas grandes organizações. Como 
metodologia a presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Será realizada uma profunda revisão bibliográfica acerca da EAD nas organizações. 
Contarão como fonte secundária de pesquisa: livros e artigos científicos. Almeja-se atingir todos os objetivos propostos em pesquisa.

E-mail: andre.sousa@estacio.br

Aluno: Edson Ribeiro Paz Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Taynara Basílio de Moraes Cabral Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Josefa Jessica Furtado Marques Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: João Victor de Jesus Souza                                     Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jeam Rodrigues Alves Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título CORRELAÇÃO DA PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA DE CROSSFIT COM POSSÍVEIS ALTERAÇÕES DE PRESSÃO ARTERIAL, FREQUÊNCIA CARDÍACA E 
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

Docente orientador: Ronney Jorge de Sousa Raimundo

RESUMO
Criado por Greg Glassman, 58 anos, um treinador da Califórnia, nos Estados Unidos, o CrossFit contagia e se espalha pelas academias com uma força 
impressionante. De acordo com a CrossFit Inc., empresa de Glassman detentora da marca e treinadora oficial de professores de todas as 
nacionalidades, já são mais de 300 as salas – chamadas de boxes – destinadas à prática por aqui. Há dois anos, não passavam de 80. A técnica se 
dissemina também por mais de 30 países, entre eles a Argentina, a África do Sul, a Alemanha e a Nova Zelândia. Isso fora as academias que oferecem 
a modalidade, mas não têm licença da empresa de Glassman para usar o nome crossfit. Obrigatoriamente os treinos seguirão os três pilares da 
prescrição que são realizar movimentos funcionais, em alta intensidade e constantemente variados. Esta atividade, por seu caráter motivacional e 
desafiador, vem ganhando milhões de seguidores. A aderência é elevada, contemplando desde indivíduos saudáveis, obesos e atletas. Até o presente 
momento, as pesquisas sobre a eficácia ou malefícios do CrossFit são escassas e as que já existem não são conclusivas, ou deixam lacunas 
metodológicas para futuras investigações. Objetivo Geral – Selecionar alunos que treinam regularmente em academias de CrossFit reconhecidos na 
cidade de águas claras e realizar uma avaliação de parâmetros cardiovasculares, antes, durante e após uma sessão de atividade física normal. 
Metodologia – Será feito um estudo transversal, com coleta de dados sobre eventos fisiológicos de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação 
de oxigênio. Os alunos praticantes de CrossFit, regularmente matriculados, serão convidados por termo livre e esclarecido a participar de um 
programa de avaliação da pressão arterial (uso de aparelho digital), frequência cardíaca (uso de frequêncimetro do tipo polar) e saturação de oxigênio 
(oxímetro de dedo), enquanto realiza uma sessão regular de exercícios no CrossFit. A escolha dos centros de CrossFit se dará por conveniência, sendo 
a escolha da cidade de águas claras o foco da pesquisa por estar próxima do Centro Universitário Estácio Taguatinga, o que facilitar a coleta dos 
dados. Os equipamentos de avaliação são de propriedade do pesquisador responsável ou dos laboratórios da Estácio, sendo utilizado um monitor 
cardíaco da marca Polar, um aparelho de pressão arterial digital e um oxímetro de dedo.  As avaliações serão divididas em três etapas. Na primeira 
avaliação do voluntário ocorrerá em repouso, antes do início da sessão. A segunda avaliação vai ocorrer após 30 minutos do início das atividades no 
decorrer da sessão, e a terceira avaliação vai ocorrer imediatamente após o término das atividades físicas, antes que o atleta entre no processo de 
desaceleração. Os dados serão individualizados e respeitando-se a privacidade dos participantes. Toda a coleta de dados será feita por um único 
avaliador com treinamento prévio. Uma vez que os principais artigos apresentam uma crítica a esta modalidade esportiva, esperamos encontrar 
oscilações nos parâmetros avaliados uma vez que o exercício de CrossFit não segue padrões Biomecânicos ou da cinesiologia na execução dos 
exercícios.

E-mail: ronney.jorge@gmail.com

Aluno: Camila Bezerra de Souza Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thalya Dias Gomes Mariano Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thalita Emily Rodrigues da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vanessa Pereira Almeida Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luiz Fábio Cantanhede Pinho Filho     Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Millian Maria dos Santos Lima Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A FORMAÇÃO DO ACADÊMICO DE DIREITO NA ÁREA DE DIREITO AMBIENTAL

Docente orientador: Cristiane L. Castro Osternack

RESUMO
É incontestável a importância assumida pelo estudante de Direito nos tempos atuais. No entanto, para que se discorra sobre o assunto faz-se 
necessário levantar um questionamento: mas afinal o que é e para que serve o Direito Ambiental? O direito ambiental é um ramo do direito, 
constituindo um conjunto de princípios jurídicos e de normas jurídicas voltado à proteção jurídica da qualidade do meio ambiente. Tendo por base as 
teorias geopolíticas ou de política ambiental transpostas em leis específicas, pois abrange todos os ramos do direito, estando intimamente 
relacionado com o direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito processual e direito do trabalho. O direito ambiental, 
previamente conhecido como direito ecológico são os conjuntos de regras, técnicas e instrumentos jurídicos estruturados de forma orgânica para 
assegurar um comportamento que tenham por fim a disciplina do comportamento relacionado ao meio ambiente. Fazendo assim com que o Direito 
Ambiental tenha uma vasta área de atuação, exigindo-se muito dos acadêmicos e futuros juristas. No entanto não se é abordado de maneira sólida e 
eficaz as matérias que se relacionem diretamente com este tema o qual proporcionaria ao estudante de direito condições de atuar efetivamente na 
área ambiental. Faltam matérias como por exemplo educação ambiental e sociológica e a devida compreensão sobre a constituição dos institutos nos 
quais os profissionais irão trabalhar. Sendo assim, como estão sendo preparados os acadêmicos de direito? Os que serão futuros delegados de 
departamento de polícia ambiental, fiscais ambientais, agentes, etc., os quais precisarão adotar medidas para investigação, prevenção ou até mesmo 
repreensão de infrações penais lesivas ao meio ambiente, não apenas restritos a fauna e flora, mas também o ordenamento urbano e patrimonial que 
dizem respeito a todos os cidadãos. São os profissionais que têm ou deveriam ter o conhecimento, obrigação e desenvoltura de fazê-lo. No entanto, 
no que tange aos trabalhos de prevenção, o acadêmico de direito terá condições de desenvolver programas de iniciativa própria ou em conjunto com 
órgãos públicos e privados que objetivem a eliminação de processos danosos ao bem-estar social e ambiental? Fica expressamente claro que não. 
Tendo em mente que a disciplina de Direito Ambiental esteve mais focada em uma formação eminentemente técnica do que para a resolução e 
assessoria de demandas que envolvem legislação ao elemento Ambiental, podendo-se dizer que uma formação reflexiva, acerca de questões como a 
sustentabilidade e ecologia, juntamente a uma sólida formação ética e fisiológica trará bons reflexos sobre os demais campos de formações jurídicas, 
ampliando-se as possibilidades de produção de um jurista capaz de romper paradigmas da modernidade. Então o presente artigo tem como finalidade 
demonstrar a necessidade de melhor aprimoramento dos profissionais da área de Direito Ambiental com uma melhor preparação acadêmica, sendo 
imprescindível para isso o implemento nas instituições de ensino superior de matérias obrigatórias como educação ambiental e profissionais que 
saibam trabalhar essa interdisciplinaridade. Para os objetivos propostos deverá ser utilizado o método dedutivo e pesquisa de campo de modo a 
comprovar os estudos.

E-mail: cristiane.castro@estacio.br

Aluno: Aila Tamira Martins Pereira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Rodrigo Lima Imparato Pinheiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paloma Yara V. R. L. Luzzi Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Chanderéia Chavier Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Gutemberg de Medeiros Matute Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título CONTROLE DE TEMPERATURA DE AMBIENTES ATRAVÉS DO ARDUINO

Docente orientador: Mario Kiohi Takahasi

RESUMO
Resumo indisponível.

E-mail: prof.marioktakahasi@gmail.com

Aluno: Dyson Mendonça de Souza Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Franklin Canfield Petrecca Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruno Augusto da Cruz Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/IES

Aluno: Norton Zanetti Putz Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/IES

Título MODELAGEM DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA:  UMA PROPOSTA PARA SUSTENTABILIDADE SOCIAMBIENTAL

Docente orientador: Fabrízio Nicolai Mancini

RESUMO
O projeto de iniciação científica Modelagem de um Sistema de Gestão de Energia:  uma proposta para sustentabilidade socioambiental pretende 
desenvolver uma ferramenta para auxiliar a gestão de energia (um modelo ou algoritmo para possibilitar a criação de um software). Inicialmente a 
gestão envolverá a energia elétrica. O objetivo principal é a construção de uma ferramenta para auxiliar na gestão de energia (inicialmente realizando 
a avaliação das instalações elétricas de uma determinada planta, inclusive sua eficiência energética– residencial, comercial ou industrial). A gestão da 
energia é primordial para o desenvolvimento de qualquer sociedade, e as economias de energia, além de auxiliarem o Sistema Interligado Nacional 
(SIN), contribuindo para uma utilização otimizada do sistema, provê economia para todos, garantindo-se para a sociedade segurança energética e, 
também, em modicidade tarifária, caso não seja necessário a utilização das bandeiras. É grande a produção na área, permitindo a construção rápida 
de modelos, em vista da existência de um bom acervo e benchmark, conforme pode-se averiguar em Copel (2005), BCSD Portugal (2005), Silva (2006), 
CELESC (2007), Marques et al. (2007), Mosko et al. (2010), Procel EPP (2011), Viana et al. (2012) e ANEEL (2012), por exemplo. As técnicas são as mais 
variadas, porém parte-se inicialmente a análise das fontes de energia empregadas em determinada planta, seja ela indústria, residência ou comércio. 
Analisa-se preliminarmente o tipo de contratação realizada pela concessionária, permitindo-se realizar um primeiro recorte para determinar 
elementos para realizar um estudo da necessidade do tipo de contratação realizada, inclusive para verificar novas situações. Um direcionamento para 

E-mail: fabrizionicolaimancini@gmail.com
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etapas seguintes deverá levar em conta a possibilidade inclusive de benefícios decorrentes de programas específicos de concessionárias para a 
realização das alterações, ou de chamadas públicas, conforme pode-se averiguar em ANEEL (2013) e COPEL (2016). O material será preliminarmente 
bibliográfico, levando em conta em especial o estado da arte disponível em artigos a serem levantados com uma técnica de bibliometria em base de 
dados confiável como SciELO, periódicos da capes, SCOPUS e IEEE Explore. Posteriormente será realizado um levantamento de melhores variáveis e 
indicadores com a consolidação dos artigos encontrados e da bibliografia constante neste projeto, considerada, a priori, com corpus estático de 
conhecimento. O levantamento de soluções presentes no mercado também será realizado em áreas com indicadores mais pertinentes como a área 
de iluminação, motores, condicionamento de ar, entre outras apontadas pela bibliografia. A elaboração de projeto demandará a utilização de 
equipamentos disponíveis para medições referentes à potência, iluminação, entre outros, bem como a utilização de laboratórios com softwares já 
presentes na Faculdade. A utilização da ferramenta por detentores de conhecimento técnico importará em redução de tempo para avaliação de 
instalações, além de servir de padronização para elaboração de relatórios. A evolução do projeto pode adentrar ao controle e gestão da energia 
propriamente dita através da criação de sistema de supervisão e controle, possibilitando, com a implantação da indústria 4.0 a obtenção de dados e o 
efetivo controle da energia elétrica. A divulgação do projeto será uma fase importante, pois poderá atrair benfeitores interessados na publicidade 
gratuita, sem contar na possibilidade de abatimento no imposto de renda caso colaborem com entidades carentes devidamente registradas.

Aluno: Norton Zanetti Putz Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maysa da Rosa meredyk Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tonny Aleph Damasceno Bezerra Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/IES

Aluno: Aline Cardoso Machado Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Chrystien Agatha Zeni Tomelin Moreira Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/IES

Aluno: Franklin Canfield Petrecca Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE – UM ESTUDO ACERCA DAS ESTAÇÕES DA SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DE CURITIBA NA GESTÃO DO 
PREFEITO GUSTAVO FRUET DE 2012 A 2016

Docente orientador: Marco Antonio de Andrade

RESUMO
A ideia de sustentabilidade nas organizações indica que, para alcançar um bom desempenho econômico, as organizações devem adotar uma 
estratégia que contemple o conceito triple bottom line, segundo o qual, as organizações devem prestar contas de sua performance nas áreas 
econômica, ambiental e social. A gestão dos resíduos sólidos é um dos principais problemas ambientais da atualidade nos municípios e cidades de 
vários países, e minimizar o impacto ambiental por ele causado foi um dos compromissos da gestão do prefeito da cidade de Curitiba, Gustavo Fruet 
nos anos de 2012 a 2016. Seguindo sua vocação inovadora, a cidade de Curitiba deu mais um salto na educação para a sustentabilidade, incluindo a 
população na gestão de seu lixo reciclável na Gestão de Gustavo Fruet, que buscou trabalhar nas duas pontas, sendo a primeira os cidadãos que 
voluntariamente levavam seus lixos recicláveis até a Estação de Sustentabilidade mais próxima de sua casa, e na outra ponta a inclusão social, com o 
aumento da renda e profissionalização das associações de catadores de lixos recicláveis. O presente trabalho tem por objetivo analisar como foi o 
projeto e lançamento destas estações de sustentabilidade, e como se encontram estas hoje; Quais seus reais efeitos no entorno destas estações de 
sustentabilidade e quais os impactos nas associações de lixos recicláveis; Quanto aos objetivos propostos, a pesquisa será bibliográfica e exploratória, 
e se debruçará na investigação sobre o significado da categoria objetos de aprendizagem de mídias sociais, teses e artigos elaborados no último ano e 
presente em bancos de dados como periódicos CAPES, INEP, bibliotecas digitais da USP, dentre outros. Na pesquisa exploratória, estaremos buscando 
empiricamente os atores envolvidos na Prefeitura Municipal de Curitiba, as associações de catadores de lixo recicláveis envolvidos no processo e as 
comunidades onde foram construídas as estações de sustentabilidade.

E-mail: marco.andrade@estacio.br

Aluno: Herson Pinheiro Marquetti Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cleiton Ferreira de Almeida  Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rafael de Araujo Guimarães Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Aluno: Wellington Lucas O. de Oliveira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Aluno: Kevin Takeshi Furuie Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Aluno: Alessandra Regina Pedroso Varela Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Adriana dos Santos Brito Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES
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Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título A FOTOGRAFIA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: UMA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA AMBIENTAL

Docente orientador: Francisco José de Souza Sacramento

RESUMO
O processo de ensino e aprendizado nos últimos anos indica a necessidade de serem adotadas novas abordagens estratégicas na construção do 
conhecimento. A proposta, ora apresentada, constitui-se em uma extensão do projeto de Iniciação Científica em fase final de execução na Estácio 
Ibiúna o qual, tem apresentado resultados positivos e sugere fortemente a necessidade de sua realização, posto que naquela unidade o processo de 
aprimoramento de todos os envolvidos identificou a sua importância. Assim, essa proposta tem como objetivos a expansão de esforços focados na 
busca de soluções capazes de criar uma abordagem diferenciada. Nesse sentido, o ato de fotografar, transcenderá à reprodução de imagens pois 
estará alicerçado na visão diferenciada de mundo, uma vez que em sua essência ele se constitui numa “janela” aberta para as realidades presentes e 
as expectativas futuras. O enfoque, é de um lado técnico e criativo, e de outro, envolverá, além de aspectos ambientais, econômicos, históricos, 
sociais, políticos da região, as atividades de planejamento, controle, execução e desenvolvimento de um indivíduo crítico e dotado da capacidade de 
desenvolver ações empreendedoras e dinâmicas. Assim, a partir da leitura diferenciada destacar-se-á a analise, a discussão, o vivenciar de realidades, 
de experiências, de novas formas de conhecimento. Desse modo, é enfatizado o olhar global e parcial associado à busca do equilíbrio, entre as formas 
tradicionais e não tradicionais de aprendizado, suportadas pela leitura e interpretação dos signos fotográficos, como elemento subjacente à 
construção do homem e do profissional sensível e capacitado para enfrentar contínuas mudanças. Nesse aspecto, a proposta, transcende às 
limitações da própria fotografia pois, se constituirá em alicerce voltado à leitura transversal ao envolver fatos, organizações, pessoas e saberes. Outro 
ponto, diz respeito à interação entre a IES e a sociedade do município e região.

E-mail: sacramento_adm@yahoo.com.br

Aluno: Thalissa A. Ribeiro de Oliveira Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Juliana Alves de Souza Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rosicleia Bernardo da Silva Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucas Ferreira Lopes Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Estefano Quirino M Toledo Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Danilo Silva de Almeida Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Suelen Fernandes de Oliveira Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título AVALIAÇÃO DE INDICADORES ASSOCIADOS À QUALIDADE DE VIDA E SUA RELAÇÃO COM O DESEMPENHO ACADÊMICO EM UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de 
doença, resultando em um conceito subjetivo e multidimentional que enfatiza a a auto-percepção do estado atual de um indivíduo, englobando 
aspectos sociais, bem-estar psicológico, assim como o estado de saúde. Obviamente o padrão de qualidade de vida resultará em consequências na 
vida dos indivíduos, motivo pelo qual torna-se necessário identificar a gama de componentes que determinam o grau de contentamento do indivíduo 
com a sua própria vida, assim como aqueles que afetam estes parâmetros, para que, a partir destes, seja possível se considerar possibilidades de 
atividades que possam contribuir positivamente em termos de qualidade de vida. Porém em diversas áreas a relação entre qualidade de vida e suas 
consequências ainda não foi cientificamente avaliada, apesar de muitas vezes ser claramente assumida. Este é o caso do ambiente educacional, no 
qual a vida do estudante fora do ambiente acadêmico diretamente afeta seu desempenho e desenvolvimento dentro deste. Neste contexto, o 
presente projeto visa avaliar a qualidade de vida dos alunos da Faculdade Estácio Cotia/Europan testando a sua influência sobre o desempenho 
acadêmico. Mais especificamente: (1) serão levantadas informações relacionadas a fatores que influenciam a qualidade de vida, incluindo aspectos 
relacionados à saúde, tempo de sono, realização de atividades físicas e variáveis sócio demográficas; (2) estes terão sua associação linear avaliada, (3) 
e será então testada a dependência do rendimento acadêmico e número de faltas com estes dados, avaliando o efeito destes indicadores sobre o 
desempenho acadêmico. Para tanto, serão entrevistados alunos de cursos associados a diferentes áreas de conhecimento, destes serão convidados 
20 voluntários que para participarem deverão: ter idade maior ou igual a 18 anos, aceitar participar de todas as fases da coleta de dados, ter telefone 
fixo/celular e e-mail para contato. Todos os participantes serão informados sobre os objetivos da pesquisa e confidencialidade dos dados e assinarão 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste, constarão identificados os riscos e benefícios do estudo. A obtenção das informações se dará 
em momentos distintos, e a primeira etapa consistirá na obtenção dos dados sociodemográficos, cuja coleta se dará por meio de um questionário 
autopreenchível, contendo as seguintes informações: sexo, idade, cor autorreferida; remuneração mensal; classe econômica; curso; período ou 
semestre do curso; situação laboral; estado matrimonial; e com quem vive o estudante. Ao mesmo tempo serão obtidas informações relacionadas a 
hábitos de vida, sendo classificados como sedentários os alunos que afirmarem não praticar atividades físicas regulares, com frequência mínima de 
três vezes por semana e duração mínima de trinta minutos consecutivos por exercício. Outro ponto avaliado será o tabagismo, sendo os estudantes 
classificados em uma de quatro categorias: fumantes diários , fumantes ocasionais, ex-fumantes e não fumantes. O estado nutricional dos estudantes 
será avaliado por meio de três índices, um deles o Índice de Massa Corporal, o outro o Índice de Adiposidade Corporal e, o último a circunferência do 
pescoço. Já o estado de saúde geral será determinado pela identificação do problema de saúde atual mais relevante. Em um segundo momento será 
avaliada a qualidade do sono dos estudantes e para tanto será utilizada uma versão validada, traduzida e adaptada aos padrões brasileiros do Índice 
de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Estudantes universitários que apresentarem escores superiores a cinco pontos serão classificados como maus 
dormidores. Ao mesmo tempo será classificado o padrão de consumo de álcool para o qual será adotada uma versão validada no Brasil do AUDIT. O 
referido instrumento divide o consumo de álcool em quatro níveis, que variam desde baixo risco para alcoolismo à provável dependência do álcool. A 
correlação entre as diferentes variáveis consideradas será testada por meio de uma Correlação Linear e a dependência entre o rendimento acadêmico 
e cada uma das variáveis será testada por meio de uma Regressão Linear.

E-mail: alessandra.majer@gmail.com

Aluno: Larissa Melo Dias Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Hozenete Leite da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS: MAPEAMENTO DO PROBLEMA E MONITORAMENTO

Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
Grande parte da população brasileira possui medicamentos em sua residência, porém estes não são geralmente descartados de maneira correta nos 
casos de sobra ou vencimento, sendo normalmente direcionados ao lixo comum ou lançados direto em pias e vasos sanitários. Nestes casos, mesmo 
quando direcionados as estações de tratamento de esgoto, estas substâncias, além de chegarem em sua forma química original, somente são 
parcialmente removidas, em função de suas características biocida e/ou estruturas químicas complexas, sendo então lançadas nos corpos hídricos 
podendo gerar danos ambientais e à saúde pública. Neste contexto, o presente projeto visa especificamente: (1) revitalizar o Ecoponto existente na 
instituição, (2) a partir desta, realizar uma avaliação quali e quantitativa dos resíduos descartados neste, relacionando seu impacto em potencial à 
saúde e ambiente caso seu descarte fosse inadequado; (3) avaliar o nível de conhecimento sobre o armazenamento, manejo e descarte de 
medicamentos dos alunos e funcionários; e (4) testar se as diferentes categorias de entrevistados apresentam diferentes posturas em relação ao 
descarte de medicamentos e em termos de conscientização sobre o tema. O estudo será realizado na Faculdade Estácio Cotia/Faculdade Estácio 
Europan, onde foi estabelecido um ecoponto para a coleta de resíduos medicamentosos. A estrutura, assim como sinalização serão reavaliadas e 
ajustadas, visando uma melhor visibilidade e acesso pela população local. A partir desta adequação, os resíduos descartados serão mensalmente 
quantificados e classificados quanto às principais substâncias ativas, validade, veículo e ação biológica, após o que serão encaminhados para a 
Vigilância Sanitária do município para incineração. Paralelamente ao monitoramento dos resíduos descartados no ecoponto serão entrevistados 
alunos (ingressantes e veteranos), professores e funcionários do setor administrativo. O questionário utilizado para tanto será composto por treze 
questões, no qual oito serão objetivas e cinco objetivas/dissertativas, que permitirão uma breve descrição sócio-econômica dos entrevistados assim 
como a coleta de dados específicos sobre o armazenamento e descarte de medicamentos por cada um dos sujeitos. A amostra estudada será 
composta por 30 pessoas de cada categoria, excetuando os funcionários administrativos cuja população contém um menor número de indivíduos. 
Todos estes deverão: ter idade ≥ 18 anos, ter telefone fixo/celular e e-mail para contato. Os entrevistados serão recrutados por meio de convites em 
sala de aula ou local de trabalho, disposição de pôster nos murais da instituição e abordagem individual. Todos os participantes serão informados 
sobre os objetivos da pesquisa e confidencialidade dos dados e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

E-mail: alessandra.majer@gmail.com

Aluno: Amanda Miranda de Camargo  Pimenta     Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título O DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O ORDANAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: ANÁLISE DA EFETIVIDAE DA PROTEÇÃO DADA 
PELO ESTADO DE ALAGOAS

Docente orientador: Carina de Oliveira Soares

RESUMO
Atualmente o cenário internacional traz à tona um assunto de grande preocupação: a crise dos refugiados. Esta é considerada pela ONU a pior crise 
humanitária desde a segunda guerra mundial. Apesar de o Brasil ter recepcionado essas normas, só em 1977 houve uma relativa política de recepção 
de refugiados, quando o ACNUR realizou um acordo com o Brasil referente à instalação de um escritório ad hoc na cidade do Rio de Janeiro, devido à 
situação de desequilíbrio vivida pela América Latina, que era vítima de regimes políticos opressores, da violência generalizada e da violação dos 
direitos humanos (BARBOSA; HORA, 2007). Diante do exposto, surgiram as questões que norteiam esta pesquisa: os refugiados que chegam ao estado 
de Alagoas possuem apoio jurídico ou alguma informação sobre a possibilidade de solicitar refúgio? Como se dá a atuação da Polícia Federal em 
Alagoas na proteção a esses refugiados? A Defensoria Pública da União em Alagoas (DPU) é comunicada sobre essas solicitações? E sobre prisão de 
estrangeiros em situação irregular? A decisão da Justiça Federal de comunicação imediata à DPU de prisões de estrangeiros vem sendo cumprida? 
Qual a atuação da DPU no auxílio aos refugiados que estão em Alagoas? Quais as principais dificuldades encontradas pelos refugiados que residem 
atualmente no estado? Justificativa: Esta pesquisa é relevante como instrumento de conhecimento das condições atuais de vida deste grupo 
populacional no estado de Alagoas. Objetivo: Compreender a situação dos refugiados que se encontram no estado de Alagoas para traçar estratégias 
que melhorem a assistência e garantam uma efetiva proteção a este segmento populacional, por meio da entrega e divulgação dos resultados da 
pesquisa. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e documental, com abordagem quantitativa. A pesquisa exploratória será 
realizada por meio da coleta de dados sobre o amparo jurídico dado aos refugiados e solicitantes de refúgio que residem em Alagoas. Posteriormente, 
tais dados serão descritos em tabelas e gráficos para apresentação dos resultados da pesquisa. Além disso, será realizada uma revisão bibliográfica 
com a intenção de sintetizar as pesquisas realizadas e alcançar conclusões partindo do tema de interesse, abordando o Direito Constitucional e o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos.

E-mail: oliveira.carina@gmail.com

Aluno: Lorena Monteiro Leandro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título CALENDÁRIO VACINAL DOS IDOSOS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA

Docente orientador: Luciana da Silva Viana

RESUMO
Os idosos do Brasil somam aproximadamente 21 milhões de pessoas, representando 11% da população total. Essas mudanças epidemiológicas e 
demográficas repercutiram na atenção a pessoa idosa. No núcleo familiar houve uma maior dificuldade em promover uma atenção dentro do próprio 
lar, sendo o trabalho desenvolvido pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS) uma alternativa a essa necessidade. Estas instituições 
promovem o cuidado à saúde do idoso, sendo o calendário vacinal, um dos focos deste cuidar. Objetivo: Analisar a situação vacinal dos idosos 
residentes das ILPiS da cidade de Maceió. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva, de campo, de abordagem quantitativa e 
qualitativa. A pesquisa será feita através da abordagem mista (quantitativa e qualitativa). Em um primeiro momento terá início a coleta de dados do 
cartão de vacina dos idosos com uma abordagem quantitativa, referente ao aprazamento e situação vacinal, posteriormente utilizado será realizada 
uma entrevista com roteiro semiestruturado que será dirigida aos administradores das ILPIS. Esta entrevista parte de questionamentos básicos, 
sustentados em teorias e pressupostos de interesse para a pesquisa, abrindo espaço para novas perguntas e gerando novas hipóteses enquanto se 
recebe as respostas do entrevistado. O projeto e autorização institucional para pesquisa e protocolo de pesquisa já foi encaminhado para a aprovação 
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio de Alagoas - FAL, através do endereço eletrônico da plataforma Brasil, de onde aguarda 
parecer.  A pesquisa terá início após a aprovação deste CEP, de acordo com Resoluções Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde (CNS/MS). Relevância dos estudos e qual a contribuição científica esperada: Está na possibilidade de avaliar a situação vacinal das ILPIS 
observando a eficácia desta assistência nas instituições cuidadoras. A vacinação está diretamente relacionada com a melhor qualidade de vida. 
Pessoas imunocompetentes têm menos condições de enfrentar adversidades associadas à ação de vírus e bactérias, portanto, é um grande equívoco 
negligenciar a prevenção de danos à saúde por meio de imunobiológicos, independente da faixa etária. Espera-se que esta análise possa contribuir 
para um olhar mais efetivo referente a estas ações, visando uma maior interação entre as equipes de atenção básica e as Instituições de longa 
permanência, afinal a assistência à saúde deverá ser integral, em qualquer local domiciliar e em toda faixa etária.

E-mail: lsviana@yahoo.com.br

Aluno: Geovania da Silva dos Santos Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/CNPq

Aluno: Rosylange do Nascimento Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PARASITOSES EM MUNICÍPIO DA SEGUNDA REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS

Docente orientador: Maria Celeste Campello Diniz

RESUMO
A ocorrência de doenças parasitárias estabelece um grave problema de saúde pública no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, dentro deste contexto, a situação socioeconômica, a ausência de educação sanitária e conscientização higiênica e a má nutrição são 
fatores que contribuem para o desenvolvimento e a prevalência das parasitoses na população. O estudo terá como objetivo traçar o perfil 
epidemiológico de parasitoses em Municípios da Segunda Região de Saúde do Estado de Alagoas.  A pesquisa será descritiva, retrospectiva com 
abordagem quantitativa, que se baseará na coleta de dados secundários no período de Janeiro de 2012 até Dezembro de 2017. Todas as informações 
serão obtidas pelo DATASUS e através de dados das Secretárias de Saúde dos municípios que compõem a segunda região de saúde do estado de 
Alagoas como: Jacuípe, Japaratinga, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Porto de Pedras, São Luís do Quitunde e São 
Miguel dos Milagres. Depois, os dados serão tabulados no programa Microsoft Excele analisados usando o programa Minitab® versão17. Será 

E-mail: mccdiniz@gmail.com
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utilizada estatística descritiva com medidas de tendência central (média e desvio padrão) para a exibição dos resultados obtidos da pesquisa. E 
também, será desempenhada uma revisão de literatura bibliográfica com finalidade de obter resposta partindo do enunciado. Os dados brutos que 
serão obtidos no estudo serão considerados confidenciais, não divulgados, ficando ao dispor apenas dos pesquisadores. Mantendo, assim, o sigilo e a 
confidencialidade como medidas de proteção.  A coleta dos dados será realizada após a aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisa em humanos 
(CEP) da Faculdade Estácio de Alagoas.  Relevância dos estudos e qual a contribuição científica esperada: O presente estudo contribuirá para o 
conhecimento e aprendizagem sobre as doenças parasitárias e os prejuízos que estas podem levar à vida das pessoas com sua propagação. O acesso 
às informações contidas poderá oferecer mais possibilidade de dificultar a entrada das parasitoses no meio de convivência da população.

Aluno: Wedja Maria da Silva Curso do aluno: enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ANEMIA FERROPRIVA NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIDA EM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - ALAGOAS

Docente orientador: Priscila Nunes de Vasconcelos

RESUMO
A anemia ferropriva acontece por privação ou deficiência de ferro e resulta em redução da produção, tamanho e teor de hemoglobina, é o problema 
carencial de maior magnitude no Brasil e no mundo, resultante de uma ampla variedade de causas: biológicas, ambientais, sociais e econômicos. Essas 
causas podem ser encontradas isoladamente, mas frequentemente coexistem. Crianças menores de 2 anos têm apresentado as maiores ocorrências 
da carência, visto que as necessidades de ferro são particularmente elevadas, além das alterações de consumo alimentar que ocorrem nesse período, 
com a introdução de alimentação complementar comumente com elevado consumo de leite de vaca e deficiente em alimentos fontes de ferro 
biodisponível. Objetivo: Analisar o estado de ferro em crianças nos dois primeiros anos de vida e sua relação com variáveis socioeconômicas, 
demográficas de saúde e nutrição. Metodologia: A coleta de dados só será realizada após a assinatura do Termo de Assentimento Livre Esclarecido, 
todos os procedimentos de mensuração e coleta de sangue da criança serão realizados na presença da mãe ou de seu responsável. Ressalta-se que os 
sujeitos poderão se recusar a participar em qualquer fase da pesquisa, por qualquer motivo sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. O 
projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos. O estudo será do tipo transversal e irá ser desenvolvido no município de 
Viçosa/AL. Para a análise de anemia, será realizada coleta de sangue da criança, com análise de hemoglobina, ferritina e proteína C reativa. Os pontos 
de cortes para anemia ferropriva serão estabelecidos de acordo com a recomendação da OMS, sendo Hb<11g/dl para as crianças de 6 a 59 meses. A 
deficiência de ferro será considerada pela ferritina < 15,0 µg/L (WHO, 2001). A concentração de PCR será utilizada como marcador de inflamação, uma 
vez que a infecção induzida por inflamação pode aumentar as concentrações de ferritina independentemente do status de ferro. Sinais de infecção ou 
inflamação serão considerados como a concentração de PCR ≥ 6 mg/L (ABRAHAM et al, 2003). Serão utilizados formulários para os registros 
laboratoriais e bioquímicos e um questionário para o registro de dados, que constará de informações dos membros da família, das condições 
socioeconômicas, do domicílio e de saúde e nutrição das crianças, o mesmo será respondido pela mãe biológica. Relevância do estudo e contribuição 
científica esperada: Espera-se encontrar a prevalência de anemia em crianças, e a associação de diversos fatores maternos na ocorrência de anemia 
em seus filhos. Os resultados serão divulgados para a comunidade científica, os quais poderão ampliar a compreensão dos fatores associados à 
anemia, fornecendo assim subsídios para que o poder público possa planejar ações de prevenção e combate a anemia. Tratamento e análise dos 
dados; os dados serão tratados no software SPSS 20.0 for windows (SPSS inc., Chicago, IL). A análise estatística compreenderá a comparação dos 
grupos de estudo, nos diferentes momentos da investigação. As amostras serão submetidas a testes estatísticos para avaliar o acoplamento à 
distribuição normal. Nos casos em que a normalidade da distribuição não for aceita, será realizada a devida transformação logarítima, tendo em vista 
o uso da estatística paramétrica. As comparações de médias serão realizadas através de análise de variância (ANOVA) e testes “t” de Student 
independentes ou pareados. As variáveis categóricas da baseline serão tratadas através do teste qui-quadrado de Pearson e nos casos em que as 
variáveis independentes forem categorizadas em três ou mais atributos, será utilizado o qui-quadrado de tendência linear. A correlação entre as 
variáveis contínuas será avaliada pelo teste de correlação linear de Pearson. Em todos os casos os resultados serão considerados estatisticamente 
significativos para p<0,05.

E-mail: priscilanv@msn.com

Aluno: Ana Carolina Leite Alves Bezerra Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título AVALIAÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS EM UMA INSTITUIÇAO DE ENSINO PÚBLICO E A RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM

Docente orientador: Vanina Papini Góes Teixeira

RESUMO
O processo de socialização é fundamental no desenvolvimento da criança e é caracterizado pela aquisição, ampliação e aprimoramento dos 
comportamentos sociais e pela compreensão gradual dos valores e normas, fundamentais para o funcionamento da vida em sociedade. É durante os 
primeiros anos de vida que a criança começa as suas experiências sociais, inicialmente na família e depois com os colegas da creche ou escola. Estudos 
apontam que há uma relação direta entre dificuldade de aprendizagem com déficits de habilidades sociais, e sugerem duas possibilidades para a 
associação entre déficits de habilidades sociais e dificuldades de aprendizagem. OBJETIVO: Identificar a relação entre Habilidades Sociais e dificuldade 
de aprendizagem em crianças de uma escola pública. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo analítico, observacional, transversal. O projeto de 
pesquisa está submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 68354117.0.0000.5012. Os participantes deste estudo serão crianças do ensino 
fundamental da Escola do Lar São Domingos, com idade entre 9 e 12 anos de idade, que estejam cursando do primeiro ao quarto ano do ensino 
fundamental, cujos pais concordarem com a participação através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e da assinatura 
do Termo de Assentimento (TA). De acordo com a literatura, as crianças nesta faixa etária podem começar a apresentar prejuízos nas habilidades 
sociais de maneira mais preocupante. Serão utilizados um questionário sociodemográfico com os pais, o Teste de Desempenho Escolar, para avaliar a 
dificuldade de aprendizagem e o Sistema Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças, para a avaliação das habilidades sociais. A análise estatística 
será realizada utilizando o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Proceder-se-á, inicialmente, à estatística descritiva. Para tanto, serão 
calculadas as medidas-resumo e construídas tabelas adequadas à natureza e ao nível de mensuração das variáveis envolvidas. Será utilizado o teste 
de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a normalidade de distribuição de variáveis. Para analisar as diferenças entre as amostras independentes será 
utilizado teste t de Student para as variáveis contínuas e o teste de X2 Qui-quadrado para comparações entre as porcentagens das variáveis 
categóricas. O teste de Correlação de Pearson (r) será utilizado para analisar a correlação existente entre dificuldade de aprendizagem e habilidades 
sociais. Os valores de p inferior a 0,05 serão considerados estatisticamente significantes. DESFECHO PRIMÁRIO: Acredita-se que a falta de 
comportamentos socialmente habilidosos tem impacto direto na dificuldade de aprendizagem, sendo necessário o conhecimento desta relação para 
que, posteriormente, possam ser elaborados protocolos que auxiliem na melhoria destas condições. RELEVÂNCIA: trata-se de um estudo que irá 
contribuir identificar a presença ou falta de habilidades sociais nas crianças participantes e sua relação com o desempenho na aprendizagem, o que 
possibilitará o desenvolvimento posterior de intervenções eficazes para essa população. Palavras-chave: Crianças; Aprendizagem; Habilidades Sociais.

E-mail: vanina.panini@ig.com.br

Aluno: Ednúbia dos Santos da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Título TERAPIA DE EXPOSIÇÃO À REALIDADE VIRTUAL VERSUS TERAPIA DE EXPOSIÇÃO IN VIVO PARA INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DE 
ANSIEDADE SOCIAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Docente orientador: Vanina Papini Góes Teixeira

RESUMO
O Transtorno de Ansiedade Social é caracterizado pelo medo e/ou ansiedade excessivamente elevados em relação a situações de exposição social, nas 
quais acreditam que estão sendo avaliados, levando-os a comportamentos de esquiva e evitação, e afeta bastante os estudantes universitários. A 
terapia cognitivo-comportamental é avaliada como o mais eficaz tratamento não farmacológico para ansiedade social. Mais recentemente, a terapia 
de exposição à realidade virtual surge como uma possibilidade de tratamento para diversos transtornos, entre eles o transtorno de ansiedade social. 
OBJETIVO: Avaliar o efeito da Terapia de Exposição à Realidade Virtual no tratamento de indivíduos, estudantes universitários de cursos de graduação, 
com Transtorno de Ansiedade Social. METODOLOGIA: trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, com seguimento de quatro meses. Os 
sujeitos da pesquisa serão de alunos de alguns cursos de graduação (enfermagem, fisioterapia e pedagogia) da Faculdade Estácio de Alagoas, de 
primeiros e segundos períodos, que apresentarem a presença e o grau de moderado a grave de sintomas do Transtorno de Ansiedade Social, com 
idade entre 18 e 35 anos. Primeiramente serão levantados os dados sociodemográficos, que serão compostos por sexo, idade e anos de escolaridade. 
Depois, será realizada a avaliação para detectar a presença ou não de sintomas de Transtorno de Ansiedade Social através da Escala de Ansiedade 
Social de Liebowitz. Será utilizado, também, o instrumento Unidades Subjetivas de Desconforto (USDs), para dessensibilização sistemática, em que o 
paciente é treinado a classificar a intensidade de seu desconforto em uma escala de 0 a 100, onde 0 é nenhum desconforto e 100 o pior desconforto 
que já experimentou na vida. Após a avaliação, os sujeitos serão alocados em dois grupos: um que receberá a terapia de exposição à realidade virtual 
e outro que receberá a terapia cognitiva-comportamental, ou seja, a terapia de exposição gradual in vivo. As intervenções terão duração de 12 
semanas e após a última sessão os alunos de ambos os grupos serão reavaliados; e esta reavaliação será repetida após dois meses. O projeto de 
pesquisa está submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa CAAE 67721817.0.0000.5012, e os sujeitos deverão assinar o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). A análise de dados será com a utilização do SPSS. Proceder-se-á, inicialmente, à estatística descritiva. Para tanto, serão calculadas 
as medidas-resumo e construídas tabelas adequadas à natureza e ao nível de mensuração das variáveis envolvidas. O teste de Wilcoxon ou teste t 
para amostras dependentes será aplicado para avaliar o comportamento das variáveis quantitativas antes e depois do tratamento, e o teste de Mann-
Whitney ou teste t para amostras independentes será utilizado para comparar a variabilidade dos valores das variáveis quantitativas obtidos nos 
momentos pré e pós intervenção entre os grupos. RELEVÂNCIA: trata-se de um estudo que irá contribuir para a remissão dos sintomas apresentados 
pelos alunos que interferem de maneira significativa em seu desempenho acadêmico.

E-mail: vanina.papini@ig.com.br

Aluno: Maxsuel Oliveira de Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: UMA ANÁLISE JURÍDICO/SOCIAL DO INSTITUTO

Docente orientador: Bruno Duarte

RESUMO
O tema trata do Direito Empresarial, considerado um ramo do Direito que trata das questões inerentes ao mundo dos negócios dentro da perspectiva 
jurídica. De forma delimitada, a temática foca a função social da empresa, sendo que esta deve ser entendida como o respeito aos direitos e 
interesses que se situam em torno da empresa, e este será um dos problemas a serem enfrentados pelas pesquisas deste grupo de estudos de 
iniciação científica. O fato que se estabelece é que não se pode mais estudar e aplicar a Teoria da Empresa levando em consideração apenas o seu 
caráter específico e isolado pois as variáveis que cercam o objeto, agora são complexos (teoria da complexidade) e contingenciados (teoria da 
contingência). O objetivo geral da pesquisa é, neste sentido, de analisar os resultados teóricos e práticos do novo conceito da Função Social da 
Empresa no contexto de garantias e direitos da sociedade complexa brasileira. Os objetivos específicos: i) verificar a produção teórica existente sobre 
o tema de estudo, destacando as teorias e práticas relevantes para o desenvolvimento do trabalho; ii) realizar levantamento comparativo da evolução 
do instituto e suas consequências no cenário atual; iii) desenvolver estudos relacionados à aplicação prática dos instrumentos para modificação deste 
instituto. A metodologia adota é do tipo descrito com abordagem qualitativa. A pesquisa é descritivo-bibliográfico-doutrinário. Haverá um diálogo, 
ainda, com as jurisprudências e súmulas – caso haja uma necessidade de dialogar com um Direito mais recente e dinâmico. O resultado esperado é a 
ratificação da função social da empresa – de que esta representa um conjunto de fenômenos importantes para coletividade e é indispensável para a 
satisfação dos interesses inerentes à atividade econômica.

E-mail: brunomontenegro1711@hotmail.com

Aluno: Ana Carolina Ribeiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ana Carla dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Letícia as Silva Gonçalves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Socorro Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A MEDIAÇÃO JUDICIAL NO JUDICIÁRIO PARAENSE

Docente orientador: Luciana Paul

RESUMO
A presente pesquisa destina-se ao estudo da mediação judicial dentro do Judiciário paraense. A mediação é um meio adequado de acesso a uma 
justiça efetiva, que visa alcançar, com a cooperação e o envolvimento das partes, uma solução para o conflito que garanta condições de pacificação 
social. A Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 
juntamente com os dispositivos do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, atribuíram ao Judiciário Brasileiro a responsabilidade, dentre 
tantas outras, em implementar a mediação judicial, realizando desde o treinamento dos mediadores, a estruturação do espaço físico, a organização 
dos procedimentos, etc. Tudo isso com a finalidade de serem promovidos os meios de solução consensual de conflitos. Ocorre que muitos órgãos do 
Judiciário Brasileiro não veem cumprindo com as diretrizes legais estatuídas, sendo relevante o estudo das causas e motivos do não atendimento a 
tais orientações estabelecidas nesse "Minissistema brasileiro de métodos consensuais de solução de conflitos", terminologia utilizada por Ada 
Pellegrinni para se referir a esse conjunto de 03 dispositivos que passaram a regulamentar a mediação no direito brasileiro. Com isso, o objetivo geral 
do presente estudo é verificar como as mediações judiciais estão sendo realizadas durante o andamento de um processo no Judiciário paraense. 
Serão analisados, inicialmente, como objetivos específicos dessa pesquisa os seguintes pontos: a atuação do magistrado na mediação judicial; a 
competência técnica do mediador; a aceitabilidade das partes envolvidas no conflito em utilizar a mediação judicial como meio de solução adequado 
de resolução de conflitos; o local onde está sendo realizada a mediação judicial. Quanto à abordagem, a presente pesquisa será qualitativa, buscando-
se compreender o que leva as partes e profissionais envolvidos na mediação judicial a agirem de formas diferentes daquela pré-estabelecida na 
regulamentação sobre a matéria.

E-mail: luciana.paul@estacio.br

Aluno: Daniela Nascimento Brasil Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mona Roberta Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A FALÊNCIA NA LEI Nº 11.101/05: DIÁLOGOS DOUTRINÁRIOS EM CASOS CONCRETOS

Docente orientador: Rinaldo Moraes

RESUMO
A proposta da pesquisa, em questão, tem a intenção concreta de analisar como a lei 11.101/2005 trabalha a questão de dois institutos: recuperação 
de empresas e falência. Autores como Sanches (2012, p.38) define recuperação judicial como uma permissão legal que concede ao devedor 
empresário a possibilidade de negociar diretamente com todos os seus credores ou tão somente com partes destes, de acordo com suas 
possibilidades reais, ampliando o seu universo de medições eficazes e suficientes à satisfação dos créditos negociados. A relevância deste trabalho, no 
plano acadêmico, é de contribuir para o debate da Lei 11.101/2005, especificamente de dois institutos muito utilizados, atualmente, no cenário de 
crise da economia brasileira. O ponto de partida é uma intensa revisão bibliográfica – e depois, avança-se para os estudos jurisprudenciais e casos 
concretos. O problema de pesquisa proposto é: como a Lei 11.101/2005 trata a questão da recuperação judicial e o processo de falência? As questões 
norteadoras do trabalho são: Quais os itens explicitados na Lei 11.101/2005 que tratam da recuperação judicial? Quais os itens explicitados na Lei 
11.101/2005 que tratam do processo de falência? Como ocorre a recuperação judicial e o processo de falência para as micros e pequenas empresas? 
O tipo de pesquisa desenvolvido aqui, conforme Vergara (2015) é descritivo-bibliográfica. Descritivo pelo fato do fenômeno a ser pesquisado não ser 
inédito (portanto, este estudo não é uma pesquisa exploratória). Descrito pelo tratamento dado ao fenômeno (papel do administrador) nas falências 
e recuperação de empresas. A pesquisa também é bibliográfica – sendo esta alinhada também entendida, quando aplicada ao Direito, de pesquisa 
doutrinária. É na doutrina e na lei (Lei 11.105/2005) que focaremos a nossa análise. A pesquisa é qualitativa – tanto por estabelecer relações entre 
variáveis (e por isto é pesquisa descritiva) quanto por focar os aspectos gerais de uma pesquisa doutrinária. O que se busca com este estudo é 
apresentar casos concretos que se alinham à nova Lei das falências e suas maiores possibilidades para o caso concreto de recuperação.

E-mail: rinaldomoraes@yahoo.com.br

Aluno: Dalva da Silva Cardoso Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Amanda Rabelo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONTRATO DE TRABALHO DO INDÍGENA: EFETIVIDADE NORMATIVA NO MUNICÍPIO DE BELÉM 

Docente orientador: Celene Pereira

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica objetiva destacar os preceitos do contrato de trabalho com o índio e averiguar se os contratos celebrados 
estão observando o que preconiza a legislação. A inserção do indígena no mercado de trabalho é uma realidade. Uma vez que as mudanças 
inesperadas em seu habitat fizeram com que muitos saíssem de suas aldeias em busca de subsistência fora dela. Contudo, as relações de trabalho são 
acompanhadas por vários percalços, os tomadores de serviço que contratam a mão de obra indígena ainda possuem resquícios da colonização, 
submetendo-os a subtrabalhos e trabalho análogo ao de escravo, violando regras constitucionais, infraconstitucionais e internacionais de proteção 
aos trabalhadores indígenas. Desde o período colonial os silvícolas sofrem com a exploração, violência e exclusão, mesmo sob a ótica da Constituição 
de 1988 e de normas internacionais, como a Convenção n. 169 da Organização Internacional Trabalho e a Declaração da Organização das Nações 
Unidas sobre direitos dos povos indígenas, em que houve o rompimento da política integracionista e o gradual reconhecimento do multicultural, ou 
seja, o direito indígena à alteridade. Embasa-se o problema investigativo do trabalho na seguinte indagação: os contratos de trabalho estão em 
conformidade com as prescrições legais, ou seja, estão sendo garantidos os direitos trabalhistas e o respeito pela diferença ao trabalhador indígena? 
Questões que irão nortear o trabalho são: Há a efetividade das normas que regulamentam e tutelam os índios? Como estão sendo realizadas as 
contratações dos trabalhadores indígenas e como esta relação de emprego está se desenvolvendo, no município de Belém, à luz do ordenamento 
jurídico brasileiro e internacional? Como está ocorrendo o acesso destes ao mercado de trabalho? Averiguar-se-á se as tradições culturais, a 
organização social e o respeito à singularidade preconizados na atual Constituição, é real. O tipo de pesquisa desenvolvido é descritivo-bibliográfica, 
iniciando-se com revisão bibliográfica, estudos jurisprudenciais, documentos e em seguida casos concretos. Descritiva pelo estudo de contratos de 
trabalho indígena no município de Belém: analisando se os requisitos foram observados; se as singularidades estão sendo preservadas; bem como a 
existência de políticas públicas que garantam o acesso do trabalhador indígena ao mercado de trabalho, através de pesquisa nos órgãos públicos 
competentes, na Associação dos Indígenas da Área Metropolitana de Belém e no Grupo de Estudos sobre população indígena.

E-mail: celenepereira@yahoo.com.br

Aluno: Pedro Leonardo Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título DIREITOS FUNDAMENTAIS E A INTEGRAÇÃO DOS PODERES NO COMBATE À CORRUPÇÃO: OS DESAFIOS DO "COMPLIANCE"

Docente orientador: Evanilde Gomes Franco

RESUMO
O combate à corrupção no Brasil, tem levado à adoção de medidas que passam pelo comprometimento de todos os poderes do Estado na perspectiva 
do normativo dever de agir em defesa da sociedade civil, bem como na defesa da soberania para fortalecimento e legitimação das ações públicas. A 
proposta desta pesquisa é de falar de um Brasil dual e complexo – do Brasil político que rebate na economia e na vida de cada cidadão. É falar da 
Constituição na perspectiva do controle interno e do compliance. Assim, de ordem legislativa, de ordem executiva, ou de ordem judiciária, surgem 
ações que acarretam a necessidade de implementação de sistemas de controle interno, conhecidos como “compliences”, no âmbito das pessoas 
jurídicas. Este projeto tem como objetivo analisar e revisitar a literatura constitucional sobre a proteção aos direitos fundamentais exercidos pelos 
sujeitos de direito e nessa esteira indicar em que medidas do constitucionalismo ocorre uma integração nas ações dos poderes no combate a este mal 
do século que representa a corrupção. É um trabalho de pesquisa que dialoga com a questão do compliance – e isto aplicado aos gestores públicos. A 
pesquisa é do tipo descritivo-bibliográfico-doutrinário – portanto, a abordagem será qualitativa. O diálogo com a Constituição de 1988 será horizontal 
– pleno, portanto, os resultados que se espera desta pesquisa é a construção de um mapa da necessidade de compliance para os gestores de políticas 
públicas – tanto faz se no plano federal, estadual ou municipal. No final de tudo isto, após o mapeamento, será construído, ainda, um conjunto de 
proposições para os gestores de políticas públicas sobre o compliance – que nada mais é que um pacto pela transparência e ética no tratamento da 
coisa pública.

E-mail: evafranco21@gmail.com

Aluno: Ana Carla dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA: PREVISÃO LEGAL OU EFICÁCIA?

Docente orientador: Octavio Cascaes

RESUMO
O processo licitatório é expressamente previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que obriga as entidades públicas de direito público ou privado 
a adotarem tal medida quando pretenderem adquirir bens ou contratar serviços. Tal procedimento é a materialização do princípio jurídico da 
indisponibilidade do interesse público, que proíbe o gestor público de adotar medidas que vão de encontro com os interesses da sociedade. A 
licitação, com fundamento na lei 8.666/93, apresenta três objetivos expressos: a busca da proposta mais vantajosa, a busca da maior quantidade 
possível de participantes no certame e o desenvolvimento nacional sustentável. É exatamente este terceiro objetivo que é o cerne do presente 
projeto de pesquisa. No sentido de regulamentar e implantar a sustentabilidade nos processos licitatórios, o Poder Público federal editou alguns atos 
administrativos com tal finalidade, como o Decreto nº 7.746/2012 e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010. A investigação visa pesquisar as 
medidas sustentáveis adotadas pelas instituições públicas amazônicas em seus processos licitatórios, além de verificar se tais medidas refletem 
melhoria na condição ambiental na região. Também, como objeto de pesquisa se buscará analisar se as técnicas ambientais utilizadas estão em 
concordância com os recursos ambientais amazônicos, e se contribuem para o desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. Como 
metodologia a ser aplicada neste grupo de estudo é a exploratória, que versa sobre o levantamento bibliográfico e de dados reais a partir de pesquisa 
de campo, com discussões em grupo e acompanhamento individual, para que possam ser desenvolvidos artigos científicos de qualidade e que possam 
de alguma forma transformar a realidade atual sobre o tema. Com a investigação se busca o aprofundamento do tema, de relevância tanto no campo 
do Direito Administrativo quando no Direito Ambiental, pelo grupo de pesquisa e a produção de artigos de alta qualidade para futuras publicações.

E-mail: octaviocascaesadv@gmail.com

Aluno: Fabíola Barbosa Queiroz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcus Vinícius da Silva Lisboa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alessandra Neris Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Adriane do Nascimento Tavares Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título MILÍCIAS E GRUPOS DE EXTERMÍNIO NO PARÁ: ENTRE A LEI E A CHACINA - UM ENFOQUE CRIMINOLOGICO

Docente orientador: Luciano Costa

RESUMO
O tema dos grupos de extermínio surgiu no Pará nos anos 70, mas há registros do seu ressurgimento, com nova roupagem por volta dos anos 
2006/2007, quando investigações das Polícias Civil e Federal, e do Ministério Público revelaram que agentes da segurança pública, em essência 
policiais militares e outros grupos sociais, participavam em número elevado dessas organizações criminosas. Esse fenômeno está incomodando a 
sociedade, que cobra do Estado providências legais. Para contribuir com a compreensão do fenômeno, em janeiro de 2014, autoridades do Poder 

E-mail: sarazateluk@hotmail.com
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Legislativo Estadual criaram a Comissão Parlamentar de Inquérito, objetivando investigar a atuação das Milícias e Grupos de Extermínio no Estado do 
Pará. Não é novidade para o brasileiro a questão da violência, provocada, dentre outros fatores, pela falta de investimentos nas áreas sociais, em 
essência, na educação de base e com qualidade. Entretanto, é novidade no cenário da violência a participação de agentes do Estado vinculados à 
segurança pública. É novidade que policiais se associem em organizações criminosas (milícias privadas e grupos de extermínio) e passem a agir como 
se fossem um estado paralelo, prestando supostos serviços de segurança a determinados setores da sociedade. Esse é um fenômeno novo na 
sociedade brasileira e que vem despertando interesse em desvendar as razões sociais do seu surgimento e evolução. O tema das milícias privadas e 
grupos de extermínio surgiu no Pará por volta de 2006/2007 quando investigações das Polícias Civil e Federal, e Ministério Público revelaram que 
agentes da segurança pública, em essência policiais militares e outros grupos sociais, participavam em número elevado dessas organizações 
criminosas. Esse fenômeno está incomodando a sociedade, que cobra do Estado providências legais. Para contribuir com a compreensão do 
fenômeno, em janeiro de 2014, autoridades do Poder Legislativo Estadual criaram a Comissão Parlamentar de Inquérito, objetivando investigar a 
atuação das Milícias e Grupos de Extermínio no Estado do Pará. Houve intensa participação e interesse dos diversos segmentos sociais exatamente 
por que todos queriam compreender o que estava ocorrendo e como tais organizações criminosas atuavam. Realmente houve grande contribuição da 
CPI das Milícias da Assembleia Legislativa do Pará sobre o fenômeno das Milícias, porém, muito ainda se tem para revelar e dá conhecimento para a 
sociedade paraense sobre esse tema. É neste momento que entra em ação o mundo acadêmico com a sua curiosidade natural, que por meio da 
iniciação científica nesta seara do conhecimento humano, produzirá dados capazes de transmutar a realidade no tocante às questões que envolvem 
milícias e grupos de extermínio. Enfim, o projeto de iniciação científica ora apresentado visa por meio de pesquisa de campo e bibliográfica, revelar 
caminhos para que se possa compreender o fenômeno das Milícias no Pará sob a ótica da Criminologia.

Aluno: Mirna Costa Lisboa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Larissa Cantuária Barros Ferreira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daniele de Jesus Pereira da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tiago Ferreira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título ANÁLISE DE DISCURSO E PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EM BELÉM E ANANINDEUA

Docente orientador: Arcângela Sena

RESUMO
A produção audiovisual no Brasil, materializada em diferentes formatos e com diversidade de conteúdo é povoado por redes de memórias 
estabelecidas a partir de condições de possibilidades históricas, em vários discursos, ainda no século XVI, que insurgiam através da literatura ou de 
iconografia de viagens cheias de desdobramentos morais e filosóficos, em dispositivos como cartas, relatórios internos ou descrições de um modo de 
vida ideal para a sociedade àquela época. No contexto contemporâneo, a relação entre sociedade e mídia passa por transformações tecnológicas e de 
processos comunicacionais e atinge diretamente as representações e identidades dos grupos sociais, fazendo circular discursos nos espaços abertos 
pelas recentes tecnologias que convivem com as novas e tradicionais formas de produzir sentidos. As sociedades amazônicas são parte integrante 
desse cenário, inseridas nessa globalização. Pretende-se desenvolver uma análise discursiva de produções audiovisuais em Belém e Ananindeua e os 
discursos que circulam e possibilitam a identidade e a alteridade do povo da região, tanto em plataformas como rádio, TV e Web. Para isso ampara-se 
nos objetivos específicos do projeto, que pretende mapear os tipos de produções audiovisuais desenvolvidas em Belém e RMB; Ampliar os debates 
sobre materialidades visuais e audiovisuais nas reflexões teóricas do campo da comunicação; Mapear, descrever e analisar a história da televisão, do 
rádio e das produções WEB´s no Pará e em Belém, tanto nos seus conteúdos jornalísticos quanto publicitários; Subsidiar pesquisas para artigos 
científicos, monografias de conclusão de cursos de graduação sobre o audiovisual da Capital paraense. Serão tomados como base os conceitos de 
história descontínua e acontecimento, formulados por Michel Foucault. Quais são as práticas discursivas destas produções, seus movimentos de 
regularidades e dispersões e as redes de memórias dos sujeitos históricos que colocam em circulação os discursos comprometidos com o sistema 
colonial e suas atualizações? As análises se fundamentarão também, nas discussões teóricas propostas por, Rosário Gregolin (2007), Stuart Hall 
(1999), Douglas Kellner (2001) e Jean-Jacques Courtine (2010).

E-mail: arcangela.sena@estacio.br

Aluno: Bruno Rafael do Nascimento Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rafael Pamplona Ferreira Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título COMUNICAÇÃO ANARQUEOLÓGICA: ARTICULAÇÕES ENTRE SUJEITO, PODER E RESISTÊNCIA NOS DISCURSOS PÓS-MIDIA DIGITAL

Docente orientador: Marcos Dickson

RESUMO
A partir de 1980 Michel Foucault introduz uma nova problematização nos seus estudos sobre as relações de poder através da qual ele renova 
consideravelmente seu “método” de análise: trata-se da anarqueologia dos saberes que consiste no deslocamento analítico que levou do eixo Poder-
Saber para o eixo do “governo dos homens pela Verdade sob a forma da Subjetividade”. Com a anarqueologia, Foucault confere um grau de 
complexidade extraordinário às suas pesquisas. Para escapar da inadequação das análises do poder em termos de ideologia, Foucault conduziu sua 
investigação em termos de Poder-Saber. Muito ao contrário de ocupar uma posição antitética em relação ao poder, a “verdade” é um de seus 
principais elementos de catalisação, ela conduz e reproduz relações de poder. Este projeto tem como objetivo discutir a relação discursiva do sujeito, 
poder e resistência, a partir do pensamento de Michel Foucault, através da ótica analítica da anarqueologia, termo inventado por ele no curso ‘do 
governo dos vivos’ proferido em 1980, que enfoca a inter-relação entre discurso e história, nas práticas de governo através de processos históricos 
pelos quais verdade e subjetividade são indexadas para a produção da obediência no exercício do poder, o qual Foucault vai instrumentalizar no 
conceito de governamentalidade. Articulando com o conceito de Pós-mídia, discute-se neste projeto o fenômeno da perda de poder da mídia 
tradicional em informar e formar a opinião pública, criando condições de possibilidades históricas de pura “desobediência dos sujeitos” de seus 
moldes passivos de consumo de informação, abrindo brechas para uma cultura de oposição e resistência de cidadanias potencialmente insurgentes. O 
problema que nos propomos, se configura na seguinte premissa: o que é que esse sujeito pode dizer sobre, para ou contra o poder que o assujeita? 
De fato, como o poder que se exerce sobre a indisciplina, a rebeldia, a insurreição produziu o discurso verdadeiro da liberdade, do prazer e da 
política? Procura-se analisar os discursos numa postura de transgressão anárquica frente aos regimes de verdade da mídia tradicional.

E-mail: marcus.correa@estacio.br

Aluno: Jobson Wallace de Souza Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL: ADAPTAÇÃO DAS EMPRESAS JORNALÍSTICAS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM BELÉM

Docente orientador: Fabrício Mattos

RESUMO
O mercado jornalístico mundial passou por transformações importantes ao longo das últimas duas décadas. A ascensão da Web 2.0 e das novas 

E-mail: fsdemattos@gmail.com
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práticas de produção de conteúdo, assim como a disseminação tecnológica e o acesso direto do consumidor de notícias às mais diversas fontes, além 
da produção de informação pelos usuários da rede, alterou a lógica do campo e a posição do jornalista profissional. Nesse sentido, o projeto 
“Mapeamento do Mercado do Jornalismo Digital em Belém” tem como objetivo construir um mapeamento do mercado da comunicação, 
particularmente do Jornalismo e do mercado crescente das mídias digitais, assim como analisar as práticas alternativas de trabalho e a nova cultura 
profissional que surge no contexto da Sociedade em Rede, considerando a perspectiva proposta por Castells (2007; 2013) e Cardoso (2009), que 
apontam para uma mudança paradigmática e sistêmica da sociedade contemporânea. Metodologicamente, trata-se de situar a análise no campo das 
alterações dos processos produtivos dos Media, e compreender como se desenvolve o Jornalismo Pós-industrial numa cidade da periferia do 
capitalismo, e como estes profissionais estão atualizando a cultura profissional num contexto de precarização da atividade e alteração no sistema de 
produção, passado de uma fase massiva e individualista, para uma fase pós-massiva e colaborativa, privilegiando o trabalho imaterial e em rede. 
Através do estudo de caso de Belém, busca-se como resultado a construção e aplicação de uma metodologia e um padrão de análise de modelo de 
mercado para o jornalismo digital local.

Aluno: Ana Karoline Oliveira Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título MIDIATIZAÇÃO, PROCESSOS SOCIAIS E CULTURA AMAZÔNICA

Docente orientador: Keila Negrão

RESUMO
Este projeto tem como objeto os níveis de produção de cultura e interações midiatizadas no âmbito da cultura amazônica, prioritariamente, a cultura 
da Amazônia oriental urbana. Visa, assim, investigar casos, processos, rotinas da produção cultural nas suas dimensões cotidianas, relacionando 
processos de midiatização e identidades sociais movidas nessa teia da cultura e tecnologias. Os conceitos de midiatização, cultura, identidades são 
conceitos que de base da Comunicação e áreas afins são vetores de instrumentais de análise de fenômenos abrigados nos campos sociais em 
situações de dinâmicas de interações comunicacionais. De modo que, nosso campo científico articulador de processos culturais – objetos dessa 
pesquisa – partem do entendimento da Comunicação como tessitura comum a todas as dinâmicas da cultura. O objetivo do trabalho é de criar uma 
agenda de projetos que investiguem, a partir de objetos originários de realidades locais, prioritariamente urbanas, sentidos de identidades e cultura 
amazônicas, e como isso se articula a formas de midiatização na contemporaneidade. Os específicos são:  Realizar cursos de formação metodológica 
dirigidos à produção de reflexões sobre objetos da comunicação da perspectiva da sociedade amazônica midiatizada;  Promover seleção de textos 
preliminares/resumos com temas pertinentes à linha de pesquisa; Reunir uma equipe em torno do GT “Comunicação Midiatização e Cultura 
Amazônica”; Construir uma plataforma de estudos e produção de textos desenvolvendo métodos de abordagem e análise de processos de 
midiatização, a partir de agrupamentos sociais, movimentos de comunicação locais e; Reunir e divulgar um caderno de textos com resultados de 
análises de processos, com intuito de gerar um projeto sistemático de produção que alimente a pesquisa em Comunicação na instituição. A 
metodologia adotada pelo estudo passa pela construção do processo de pesquisa qualitativa focada em agrupamento e movimentos locais de 
midiatização (instituições, mídias, mediações socioculturais). Para tanto, articulará processos de análises de estratégias comunicacionais, com usos de 
abordagens/técnicas etnometodológicas, recortando processos que estejam, em princípio, configurados na Região Metropolitana de Belém (ou 
centros aproximados), desenhando espaços informacionais para se pensar formas de mobilidades sociais com usos de novas mídias, e que enfrentem 
conflitos encontrados na sociedade amazônica.

E-mail: k.negrao@uol.com.br

Aluno: Joyce Assyunção Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Atácia Dos Santos Freitas Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maycon Brendo Gonçalves Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paulo Leonardo Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Milton Sérgio do Nascimento Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gisele de Alexandre Barros Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título NOSTÁLGICA E IDEALIZADA. CONTEMPORÂNEA, CAÓTICA E BEM HUMORADA: REPRESENTAÇÕES DE BELÉM ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS

Docente orientador: Enderson Oliveira

RESUMO
A temática desta pesquisa trata da Amazônia focando, especificamente, a realidade presente e o futuro de Belém – capital metropolitana da própria 
Amazônia. A variável determinante que recai sobre Belém são as redes sociais – suas formas, dinamismo e impacto. O objetivo da pesquisa é, neste 
sentido, de observar e analisar de que modo Belém do Pará é compreendida, apresentada e representada em redes sociais on line, especialmente no 
Facebook através de algumas páginas e no Instagram, através de algumas hashtags.  Os objetivos específicos são:  Observar e mapear os modos como 
Belém é apresentada e representada em redes sociais on line, isto é, que conteúdos são apresentados; Analisar e refletir a sobre a influência do 
desenvolvimento e fortalecimento da chamada Web 2.0 para novas relações que em emergem no ciberespaço e que tem em seu cerne a produção 
colaborativa de conteúdos como nas redes sociais observadas; Discutir e analisar a importância das imagens, de fotografias nas redes analisadas; 
Analisar e compreender os discursos e conteúdos apresentados nas redes sociais observadas e o que estes significam para proprietários das páginas e 
receptores. A proposta é, portanto, através de diálogos entre Comunicação e outras ciências sociais, em especial a Antropologia, caracterizar as 
principais relações e processos de identificação que surgem a partir das redes sociais citadas. Atento ao fato, portanto, nesta pesquisa, de que são 
várias as redes que veiculam conteúdos sobre a cidade e, por conseguinte, diversas as formas de apresentação e representação da capital paraense 
em tais mídias, pretendo observar de maneira mais detida dois modos de compreendê-la: seja dotada de um forte cunho saudosista, evidenciado no 
blog e páginas do Facebook “Nostalgia Belém” e “Fragmentos de Belém”, seja destacando uma realidade mais contemporânea, mais problemática, 
porém ainda assim ligada ao humor como nas páginas “Paraenses na Depressão” e “Malaco do Bem”. Observa-se, neste sentido, o processo de 
produção e/ou recepção, afinal tais páginas estão inseridas da chamada Web 2.0, e buscaremos analisar como a produção de conteúdo se relaciona 
aos sujeitos e os significados que carrega e mesmo incita aos mesmos, envolvendo processos de identificação, anseios e percepções da realidade 
amazônica da cidade, ultrapassando, portanto, o caráter on line de tais plataformas.

E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com

Aluno: Thiago Favacho Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tamires Miranda Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daniela Teles Sarmanho Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Eduarda de Alencar Dias Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sandy Bendelaque Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Karoline Oliveira Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José Carlos Rosa Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thayná Lamhelas Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Design de Moda
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Título ÍCONES DE CONSUMO: FRIDA KAHLO E A CULTURA DE MASSA 

Docente orientador: Milena Silva Castro

RESUMO
A publicidade tem por retórica essencial exercer a sedução em tudo aquilo de que se “apropria” – apropriação no sentido de pertence, de incorporar, 
de convidar ao desconhecido ou ao que desafia qualquer forma de zona de conforto. Quando essa apropriação é um mito – e a Frida Kahlo é um 
mito - torna-se uma combinação mais sedutora ainda. Considerado, então, esse enunciado, compreende-se que a combinação de mito e sedução não 
poderia ter maior valor de mercado, ao levar a figura e Frida Kahlo ao campo do consumo – consumo na perspectiva de marketing, de publicidade. É 
comum encontrar barracas de camelôs repletas de objetos com sua imagem, transformando o mito em algo consumível para a massa de “fãs”; e tudo 
isso gera um possível processo de esvaziamento de sua condição artística, cultural e sociopolítica. A Frida pop é agora, mesmo sem “possuir” o que a 
trouxe até aqui, uma vida de transgressão e uma identidade que reflete conceitos de uma mulher muito à frente de seu tempo, um ícone de consumo 
pós-moderno, um mito de muitas possibilidades. Assim sendo, a pesquisa justifica-se pela necessidade de responder à questão: de que maneira 
acontecem a apropriação e o consumo da imagem da pintora Frida Kahlo na cultura de massa? Neste sentido o objetivo geral da pesquisa é de 
analisar a apropriação e o consumo da imagem da pintora Frida Kahlo, no âmbito da cultura de massa. Os objetivos específicos são: Pesquisar a 
massificação da imagem da pintora Frida Kahlo; Mostrar a personalidade das diferentes Fridas existentes na pintora; desenvolver através de croquis e 
desenhos técnicos uma coleção (15 looks) de roupas femininas conceituais e comerciais inspiradas na pintora; confeccionar as roupas em forma de 
protótipos, utilizando as técnicas desenvolvidas através da pesquisa. A pesquisa é do tipo descritivo-bibliográfica, portanto, uma abordagem 
qualitativa. O resultado é um catálogo da forma de ser e de se inspirar de Frida Kahlo.

E-mail: castro.arqui@gmail.com

Aluno: Verena Nascimento Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/IES

Aluno: Natália Favacho Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Arilson Filho Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Caio Correa Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: A LOGÍSTICA EM FOCO

Docente orientador: Klener Bryto

RESUMO
No que concerne ao Pará, nas últimas décadas, a infraestrutura de transporte pouco avançou, e mesmo assim, de forma fragmentada e, 
supostamente, com parcos investimentos. É prudente ressaltar, que o Pará como estado membro da Amazônia, resguardadas as devidas proporções, 
também padece das dificuldades de integração com os outros estados da mesma região, o que faz com que o custo logístico seja um dos mais altos 
em todo o mundo, o que em grande parte se deve às precárias condições das estradas, bem como da subutilização da maior bacia hidrográfica do 
mundo. Essa emaranhada cadeia deu origem a novos paradigmas que devem ser absorvidos pelas organizações e pelo poder público. A gestão 
integrada desse processo pode gerar benefícios em termos de lucratividade, qualidade, produtividade, custo e nível de serviço. De maneira especial, 
ao poder público cumpre compreender as variáveis – intrínsecas e extrínsecas – da competição global, com o propósito de proporcionar meios 
efetivos para a construção de infraestrutura logística capaz de permitir, de forma competitiva, a produção e mobilidade das riquezas geradas pelo 
processo produtivo. Para consecução do estudo, pretende-se tomar como elementos de análise, algumas ferramentas gerenciais para obtenção de 
dados, tanto qualitativos como quantitativos, tais como: classificação ponderada de fatores, carga-distância, ponto de equilíbrio, centro de gravidade, 
dentre outras. Pretende-se como marco inicial para investigação o levantamento dos planos atualmente vigentes de infraestrutura de transporte para 
o estado do Pará para em seguida se empreender análise crítica à luz da análise da matriz S.W.O.T. e Diagrama de Causa e Efeito, para que, a partir 
dos confrontos, entender de forma mais aproximada a realidade concreta da situação vigente no estado.

E-mail: macklener@gmail.com

Aluno: Arthur Santana Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anjela Almeida Brunet Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Angenilson Cardoso Assunção Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA EM ORGNIZAÇÕES PÚBLICAS A PARTIR DO BSC (BALANCED SCORECARD)

Docente orientador: Rinaldo Moraes

RESUMO
O ato de planejar é uma forma de decidir os objetivos e escolher previamente os melhores caminhos, para serem atingidas as metas, por meio do 
planejamento estratégico é que são definidos com antecipação as metas a serem alcançadas, as ferramentas a serem utilizadas, os caminhos e os 
estágios a serem cumpridos para a conquista dos resultados almejados. Mas, para elaborar um planejamento adequado, é necessária uma gama de 
informações que demonstre exatamente a realidade da organização, ou seja, suas vantagens competitivas e os problemas que necessitam ser 
superados. O planejamento é de fundamental importância para o aproveitamento dos recursos disponíveis, pois é ele que conduzira para qualidade 
almejada em qualquer organização. A relevância do trabalho em questão é de trazer para a discussão a temática do planejamento estratégico a partir 
do BSC (entendido aqui como um sistema de gestão) aplicado a uma realidade de gestão pública em uma região periférica – de relativo capitalismo 
tardio. Neste sentido, o Planejamento estratégico pensado aqui é um sistema que dota a administração pública de habilidades para superar a 
complexidade do ambiente em que se encontra inserida – tanto faz se a região é desenvolvida ou não. O problema de pesquisa é: Como o BSC 
(balanced scorecard) pode contribuir para a implementação eficaz de uma metodologia de planejamento estratégico em organizações públicas? 
Questões norteadoras do trabalho: Quais as ferramentas de gestão denominada Planejamento estratégico? Como pode ser tratado o planejamento 
estratégico aplicado à gestão pública? Como pode ser compreender o plano estratégico de organizações públicas a partir do mapa estratégico já 
construído? Qual a metodologia de planejamento estratégico adequado partir do BSC para o setor público? O trabalho apresentado tem como base 
sistemática o tipo de pesquisa no qual qualifica um estudo investigativo em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins a 
pesquisa proposta é uma pesquisa descritiva, pois se caracteriza por expor uma determinada população ou um fenômeno fixado. Quanto aos meios a 
pesquisa é bibliográfica e estudo de caso. O que se espera da pesquisa é a construção de uma metodologia de aplicação do BSC em organizações 
públicas.

E-mail: rinaldomoraes@yahoo.com.br

Aluno: Edileuza Rabelo Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ivanilly da Paixão Vale Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mirna Tamires Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruna Silva de Almeida Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ruama de Oliveira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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Título PANORAMA E  PERSPECTIVAS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO

Docente orientador: Aldemira Drago

RESUMO
Este projeto de iniciação científica tem o propósito de descrever a situação atual e as perspectivas do empreendedorismo feminino, na região 
metropolitana de Belém Qualquer pessoa pode se tornar empreendedora, desde que assuma   postura e comportamento empreendedor, isto é, 
alguém capaz de gerar visões e de saber transformar essas visões em ações. E é nesse contexto, que a mulher vem assumindo um posicionamento 
empreendedor dinâmico e orientado sobretudo ao detalhe, conseguindo, dessa forma, criar e gerenciar modelos empresariais das mais diversas 
naturezas e em vários segmentos, com destaque para: alimentação, saúde, e-commerce, estética moda e negócios sociais. Esse crescimento deve-se 
ao espaço que ela procura para realização profissional, ou como reforço da renda familiar, em momentos de crise econômica.  O problema a ser 
investigado é: qual o estado atual e perspectivas situacionais do empreendedorismo feminino na Região Metropolitana de Belém? Três questões 
norteadores se apresentam: que motivos levam a mulher a empreender? Que dimensões atitudinais são mais presentes na capacidade 
empreendedora feminina? Como a mulher detecta a oportunidade para empreender? O objetivo geral do estudo é verificar o estado atual e 
perspectivas situacionais do empreendedorismo feminino na Região Metropolitana de Belém. A metodologia preconizada é a de uma abordagem 
quali-quantitativa, na área temática Estudos Organizacionais, marco teórico Empreendedorismo, mediante procedimentos de um estudo descritivo, 
com uso de questionários como instrumentos para a coleta dos dados em fontes primárias e com um processo de categorização em oito dimensões. 
Os sujeitos da amostra serão selecionados mediante critério de acessibilidade.  Espera-se que os resultados das análises mostrem as perspectivas 
individuais e a caracterização do perfil das empreendedoras de modo a se obter, a partir das respostas às oito dimensões, um mapeamento do estado 
atual e perspectivas situacionais do empreendedorismo feminino na Região Metropolitana de Belém.

E-mail: aldemira.drago@gmail.com

Aluno: Dyane Karoline Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Carla Ediane Bezerra Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Erik Luiz Costa Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Andressa Avelar Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título ATIVO BIOLÓGICO, MENSURAÇÃO E APLICAÇÃO: ESTUDO DE CASO NO AGRO-NEGÓCIO PARAENSE

Docente orientador: Ubiratan Assunção

RESUMO
Nos últimos anos o agronegócio no setor da economia paraense vem ganhando destaque com grandes contribuições para a geração de emprego e 
renda, os grandes investimentos com forte na capacidade de recepção de grãos, bem como na modernização do processo de recepção. Vale ressaltar 
ainda a criação bovina que vem ocupando espaço com técnicas modernas e perspectivas de expansão para os próximos anos. É notório que as 
demonstrações contábeis em relação ao agronegócio pouco são divulgadas, ou quando são divulgadas existe um grau de complexidade em entendê-
las a luz dos princípios contábeis, entretanto a NBC 029 que legisla sobre o assunto traz aspectos que norteiam a prática contábil quanto a aplicação 
da norma na elaboração das demonstrações contábeis deste seguimento econômico do agronegócio. A iniciativa de desenvolver este estudo 
fundamentou-se em uma discussão acerca do setor de agronegócio paraense, que nos últimos anos vem crescendo e ganhando destaque na 
economia do Estado do Pará, apesar do largo passo da crise econômica, o agronegócio é o seguimento econômico que mais tem contribuído para a 
economia paraense, se destacando na distribuição de emprego e renda e no surgimento de novos negócios. Diante deste cenário econômico surge a 
necessidade da mensuração do Ativo Biológico, com destaque para a grande movimentação de mercado dos negócios em que estão inseridas as 
atividades do agronegócio paraense. O referencial teórico que sustenta o presente estudo está embasado em conceitos sobre Ativo Biológico a luz do 
NBCT 29 que trata especificamente sobre a o tratamento contábil, e as respectivas divulgações, relacionadas aos ativos biológicos e aos produtos 
agrícolas. A pesquisa é de cunho descritivo e exploratório – considerando a descrição e o entendimento de realidades e fenômenos complexos e o 
ineditismo do estudo.

E-mail: ubi.faz@hotmail.com

Aluno: Célia Danielly  Silva Pascoal Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sulamiryan  s. s. Serrao Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jamerson Jamil Lemos Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cícero Romão Silva dos Santos Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Leonardo Nascimento da Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Andressa Mayara Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título AUDITORIA INTERNA - “DILIGENCE CULTURAL”  - AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL EM EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 
BELÉM

Docente orientador: Rosa Carvalho

RESUMO
Um dos maiores desafios das instituições públicas ou privadas é sem dúvida, promover a melhoria da produtividade e da qualidade dos serviços 
prestados ao seu público-alvo. Na esfera pública, a sociedade constantemente avalia as ações governamentais, especialmente a mídia, que veicula 
frequentemente notícias sobre os resultados das políticas e planos, destacando principalmente os custos e impactos gerados na qualidade de vida da 
população. No ambiente organizacional, por outro lado, o nível de pressão sobre os colaboradores se eleva, as cobranças por resultados muitas vezes 
interferem no estado de ânimo dos grupos, influindo diretamente na satisfação destes para com o trabalho. Portanto, estudar o clima é fundamental 
para a implementação de estratégias de intervenção, porém não é algo simples, considerando estar intimamente ligado ao desenvolvimento 
psicológico que o ambiente de trabalho proporciona. Versa numa intricada rede de expectativas e objetivos individuais, o que dificulta tal analise, 
bem como identificar quais ferramentas surtirão efeitos para se chegar ao equilíbrio almejado. Portanto, o clima organizacional busca diagnosticar a 
satisfação dos servidores e colaboradores em relação a diversos itens, dentre os quais, o seu trabalho, os colegas, o ambiente e às condições de 
trabalho, as chefias, etc. trata-se de um elemento oriundo da cultura organizacional, assim, permite também visualizar e identificar o grau de 
alinhamento entre a cultura da organização e as ações realizadas no dia-a-dia. Assim sendo, esta proposta tem por objetivo realizar auditoria interna 
em Instituições públicas e/ou privadas, na cidade de Belém/Pa, com o intuito de analisar o clima organizacional destas, destacando suas 
potencialidades e fragilidades. Neste contexto, esta análise pretende responder as seguintes questões norteadoras: O clima organizacional pode 
contribuir para elevar a produtividade e qualidade dos serviços prestados por empresas e instituições públicas em Belém? O estudo empregará como 
estratégias metodológicas, a revisão bibliográfica sobre a temática explorada, com observância à possibilidade de implantação de um projeto de 
intervenção à melhoria do clima organizacional; a pesquisa exploratória, pois se pretende identificar as variáveis intervenientes neste processo; e o 
estudo de caso, compreendendo a particularidade de cada organização a ser analisada. As variáveis intervenientes no clima serão captadas por meio 
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de um questionário on line, em forma de uma escala do tipo Likert, composta de 5 pontos a saber: 1(Discordo totalmente); 2(Discordo); 3(Nem 
concordo nem discordo); 4(Concordo) e 5(Concordo totalmente). Os colaboradores ou servidores, baseados nestas pontuações, avaliarão suas 
percepções sobre cada uma das 65 questões apresentadas e agrupadas nos 7 blocos presentes no formulário. No que se refere a interpretação dos 
dados obtidos, destaca-se que na variável Controle/pressão, a análise será inversa, ou seja, 4 indicará clima ruim e os menores um bom clima. 
Posteriormente, os dados coletados serão avaliados por meio de programa estatístico científico SPSS, estabelecendo as relações entre as variáveis 
exploradas, bem como com o apoio do programa Excel, quando da elaboração dos quadros e gráficos.

Aluno: Edilene Mafra Rodrigues Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/IES

Aluno: Rosalina Alves de Freitas Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO, USANDO SOFTWARE E REVISTAS, NA PARA ACELERAR A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL?

Docente orientador: José Maria P. Silva

RESUMO
O Projeto apresentado nesse documento é a criação de um Processo de Alfabetização, Infantil, Dinâmico (PAD), que une Softwares, com estrutura 
gameficada e revistas de acompanhamento pedagógico familiar. Foi observado todo o conteúdo estudado nas séries iniciais da Alfabetização e 
incluídas em módulos de softwares que vão desde a Socialização, reconhecimento de letras e números, até as Leitura, Escrita e Letramento. O uso 
desses softwares e revistas do PAD tem se mostrado eficiente por conseguir unir a criança, os Professores e os Pais, em uma só unidade de ensino e 
por usar figuras infantis, Turminha de Legumes e Frutas, torna o interesse das crianças ainda maior, uma vês que conseguimos unir entretenimento e 
ensino dentro de sala de aula. O objetivo geral da pesquisa é de aplicar o Método de Alfabetização Dinâmico (PAD) como ferramenta auxiliar na 
Alfabetização Infantil. Os objetivos específicos são: i) incluir os elementos da Socialização dentro dos Softwares e revistas; ii) construir aplicativos de 
todos os módulos para tornar o acesso ao PAD; iii) tornar a aprendizagem infantil mais tecnológica; iv) Incluir os Pais no processo de alfabetização dos 
filhos; v) reduzir o tempo de aprendizagem com eficiência; vi) contribuir para o desenvolvimento das áreas de cognição, raciocínio e coordenação 
motora. A pesquisa é do tipo exploratória e haverá, ainda, um estudo de caso com pesquisa de campo – abordagem qualitativa e quantitativa com 
aplicação de questionários. Os resultados almejados com o uso do Processo de Alfabetização Dinâmico podem ser descritos como diretos e indiretos, 
os quais ficarão visíveis no decorrer da usabilidade da PAD, que contempla a aplicação dos módulos em sala de aula, de acordo com a faixa etária e 
conteúdo ensinado em sala de aula, assim como a leitura das revistas de acompanhamento pedagógico pelos professores e familiares das crianças. 
Sendo assim, poderemos alcançar os seguintes resultados: maior Satisfação das crianças em sala de aula, ativação contínua das áreas de cognição 
infantil, mais facilidades para os professores (as) em sala de aula, Redução do tempo de aprendizagem das crianças e melhor uso das tecnologias para 
o ensino infantil.

E-mail: jmpsilva@vieweb.com.br

Aluno: Maycon do Carmo Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Rafael Moura Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Lucas Nunes Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fábio Munhoz Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROPOSTA DE SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAR PROGRAMAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO

Docente orientador: Cássio Diego

RESUMO
O projeto visa estudar conceitos de ontologias com técnicas de inteligência computacional e comparar softwares para seleção de empregos existentes 
no mercado, com objetivo de desenvolver e apresentar uma nova proposta de sistema inteligente multiplataforma, para que o recrutamento do aluno 
possa ser feito baseado em áreas de conhecimento, auxiliando assim a sugestão de vagas e contratações no estágio supervisionado, item obrigatório 
na maioria dos cursos de graduação. A abordagem metodológica é do tipo explicativa e experimental. Utilizando esta metodologia será desenvolvido 
um sistema para gestão de alunos e vagas que funcione na web, e que irá definir moldes e especificar o domínio de conhecimento dos alunos 
armazenada em banco de dados, que poderá ser acessada em qualquer sistema operacional o que torna o projeto da ferramenta em uma pesquisa 
aplicada quanto a natureza. Para o desenvolvimento do software web será utilizado a linguagem de programação PHP com framework CakePHP 
interligado no banco de dados MySQL previamente modelado no MySQL Workbench. O sistema web funcionará também como serviço de integração 
no formato de API (Application Programming Interface) e fornecimento de estrutura para o desenvolvimento de um novo sistema que funcionará em 
dispositivos móveis, utilizando o Xamarin como framework de desenvolvimento híbrido possibilitando a distribuição nas principais plataformas no 
mercado de smartphones (Android e iOS), facilitando assim o acesso aos recursos da ferramenta como notificações de vagas via PNS (Push 
Notification Service). Após todos os requisitos do sistema forem concluídos, o aluno poderá efetuar o cadastro por meio de uma interface simples e 
amigável via web ou celular, e ter acesso a todas as vagas baseadas nas áreas de interesse especificadas no cadastro ou nos níveis de conhecimento 
adquiridos durante o curso que poderão ser classificados utilizando conceitos das disciplinas por professores e baseados relatórios de participação em 
estágios anteriores por gestores.

E-mail: cassiodiego@gmail.com

Aluno: Allan Carioca Estela Conde Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Herick Antonio Boia Bastos Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Título UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS COLABORATIVOS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CENÁRIO HOSTIL A TIC: 
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, INTEGRANDO AS DIRETRIZES DO MEC

Docente orientador: Alexandre Melo

RESUMO
A proposta da pesquisa, em questão, tem a intenção concreta de apresentar uma análise dos sistemas colaborativos e ferramentas de TIC que façam 
uso da massa de dados disponível, agregando-lhes significado e integrando-as de uma forma sensível ao contexto de educação ambiental. A rápida 
evolução da tecnologia tem ocasionado uma mudança expressiva no ambiente urbano e acadêmico. Há uma crescente instrumentação de áreas 
urbanas com equipamentos interconectados por redes sem fio que fornecem um conjunto de aplicações e arquivos relacionados entre si com registros
 sobre pessoas, lugares ou coisas deste ambiente, armazenados de maneira estruturada e com a menor redundância possível. O desenvolvimento de 
sistemas capazes de tirar proveito das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) e que façam uso da massa de dados disponível, 
agregando-lhes significado e integrando-as de uma forma sensível ao contexto em que são produzidos será capaz de prover novos níveis de 
“inteligência urbano/ ambiental”, viabilizando a concepção de sistemas colaborativos em cidades Inteligentes e TIC verde, incluindo neste contexto 
comunidades localizadas em cenário hostil para o uso de tecnologia web. A relevância deste trabalho, no plano acadêmico, é de contribuir para a 
pesquisa relacionada à oferta de serviços de informação e comunicação com uso de redes de computadores e internet, podendo ser utilizado para 
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solucionar problemas em conglomerados urbanos e acadêmicos, assim como garantir uma melhor gestão neste processo. O ponto de partida é uma 
intensa revisão bibliográfica a respeito da gestão destas tecnologias que necessita de soluções para vários problemas, tais como: mobilidade, 
vigilância, educação ambiental e inclusão digital, bem como permite uma maior eficiência e transparência na gestão envolvida. Para suportar essas 
soluções os diversos dados precisam ser coletados e disseminados através de infraestruturas de comunicação, que por sua vez exigem formas 
integradas, heterogêneas, e inteligentes de comunicação. Além disso, tanto a comunicação como as aplicações precisam ser eficientes no uso de várias
 ferramentas e equipamentos, neste contexto avançando a pesquisa para a aplicação e desenvolvimento de aplicativos. O problema de pesquisa 
proposto é: Como construir uma infraestrutura de instrumentação, computação e comunicação para viabilização de soluções de gestão das atividades
 no contexto de educação ambiental? As questões norteadoras do trabalho são: Como aplicar a solução web e de aplicativos como ferramenta de 
decisão para o sistema de informação do projeto? Como avaliar a solução proposta, por meio de simulação dos resultados obtidos na iniciação 
cientifica e apresentar as melhorias agregadas em relação ao sistema colaborativo? Como concentrar estes resultados em uma plataforma web com 
integração ao banco de dados e disponibilizar para colaboração na educação ambiental. O tipo de pesquisa desenvolvido aqui, é fundamentada em 
técnicas existentes de usabilidade e práticas de projeto centradas no usuário, baseado no processo de desenvolvimento de um produto, sendo a 
metodologia classificada como pesquisa bibliográfica com revisão sistemática da literatura e survey quanto ao procedimento técnico, é exploratória 
quanto aos objetivos e quanto a natureza das variáveis é qualitativa, o método de abordagem é indutiva e quanto aos métodos de procedimento é 
estruturalista e comparativo. O que se busca com este estudo é apresentar contribuição cientifica relevante, pois soluções inovadoras e necessárias 
serão propostas e validadas, bem como, contribuem para o desenvolvimento de serviços com suporte a educação a educação ambiental. Além disso, 
este projeto proporcionará, estreitamento nas relações e sinergia entre professores pesquisadores e alunos de outras unidades da ESTACIO, bem como
 o resultado deste projeto pode ser o desenvolvimento de novas linhas de pesquisas e a criação de novos grupos de investigação.

Aluno: Tulio Araújo Monteiro Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Andreza de Lima Aragão Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - ESTÁCIO FARGS

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM JUSTIÇA RESTAURATIVA

Docente orientador: Rochele Tomaszewski 

RESUMO
A resolução de conflitos ao longo da história desde antes do Código de Hamurabi (1772 a. C.), com a previsão da Lei do Talião é uma constante entre 
os povos. A lei do Talião: Olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere com ferro será ferido, incrivelmente representou um avanço no 
sentido de mensurar ou dar proporção à vingança. A vingança privada era direito do ofendido no tempo em que era costume aceito o ato de se fazer 
justiça com as próprias mãos. O “avanço” era assim considerado porque antes a vingança era desmedida. O ofendido, munido de paus e pedras reunia 
familiares e amigos da mesma tribo para procurar o ofensor e dele vingar-se e a vingança era estendida a familiares incluindo gerações não nascidas e 
demais membros da tribo. Desde então a preocupação em resolver conflitos abarca povos, nações e interesses privados. A mediação é melhor 
recebida nas áreas de direito de família, direito de vizinhança, nos contratos privados e mesmo na Justiça restaurativa que pretende, em delitos 
menores, a possibilidade de reinserção do indivíduo na sociedade. Sendo assim, o Projeto visa estudar a possibilidade de implantação, 
regulamentação e reconhecimento de um Serviço de Justiça Restaurativa incluindo a Mediação de Conflitos (SMC), visando regulamentar o que já 
está sendo implantado na prática no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul. O projeto coaduna com os objetivos do 
PPC do Curso de Direito que visa à formação integral do aluno do Curso de Direito da Faculdade Estácio-RS, proporcionando a união da teoria com a 
prática e a prestação deste serviço especializado à comunidade de Porto Alegre. O objetivo maior será dar início a implantação de uma Câmara de 
Conciliação, mediação e arbitragem dentro das instalações do NPJ. Como ação já iniciada, o NPJ está em tratativas de Convênio com a Polícia Civil para 
estabelecer relações com o Projeto MEDIAR. Objetivos: Buscar de modo geral a prestação de um serviço de excelência à comunidade carente 
concatenado principalmente com os princípios gerais da Mediação Judicial. Atender o aluno na sua formação acadêmica integral unindo a teoria com 
a prática e ao mesmo tempo oferecer à comunidade carente um serviço de conciliação, mediação e arbitragem nas nuances que mais o projeto 
reconhecer mais necessárias de acordo com a procura no NPJ e estabelecer convênios com instituições de apoio como a implantação de uma Câmara 
de Conciliação, mediação e arbitragem dentro das instalações do NPJ aproximando os alunos da Instituição com a prática da mediação de conflitos. 
Método: As fichas a serem empregadas na primeira e demais consultas serão as mesmas do atendimento a clientes do NPJ que procuram o serviço de 
assistência judiciária; Da mesma forma a ficha de Inscrição dos alunos candidatos a participar do NPJ para o estágio ou horas de prática jurídica para 
validação de horas de atividade complementar; Será utilizada a ficha padrão utilizada pelo NPJ, de documentos necessários para peticionar em juízo 
que será assinalada pelo atendente na medida do necessário, desta forma na primeira consulta o aluno/estagiário pedirá pelo menos os documentos 
de identificação do consulente e telefones para efetuar contato e para procura-lo. Avaliação de impacto: reuniões periódicas da equipe a alunos 
supervisionados. As práticas ocorrem desde o primeiro atendimento que poderá ser prestado por um aluno ou estagiário do NPJ com a supervisão do 
advogado orientador do NPJ e da psicóloga quando necessário. Por fim realizar-se-á uma amostragem dessas fichas para análise e validação de acordo 
com o praticado no NPJ.  Resultado: A partir dos dados coletados e da realização de reuniões para a análise dos resultados, haverá uma validação do 
processo e o incentivo entre os demais alunos para a manutenção da equipe de trabalho e efetividade do processo. A implementação e validação da 
metodologia possibilitará a promoção de mutirões de Conciliação, promoção de convênios com instituições públicos e privados, promoção de eventos 
como Simpósios, Seminários e encontros, além de ampliar o atendimento de consultas aos cidadãos da comunidade interessados em solucionar 
conflitos através da prática restaurativa.

E-mail: rochele.tomaszewski@estacio.br 

Aluno: Carlos Adalberto Ferreira de Abreu Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título ANÁLISE MICROSCÓPICA DE FILMES FINOS POLIMÉRICOS SUBMETIDOS A CARGA ELÉTRICA

Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

RESUMO
O estudo dos materiais orgânicos semicondutores data de 1977 e, entre suas potenciais aplicações, atualmente, têm-se os dispositivos orgânicos 
ópticos. Neste projeto, os dispositivos a serem desenvolvidos utilizam como matriz ativa materiais orgânicos semicondutores otimizados que resultará 
num estudo dos efeitos da corrente elétrica na superfície destes dispositivos. Dentre as diversas aplicações tem-se: Baterias orgânicas para celulares; 
Janelas inteligentes; Sensores Orgânicos; Detectores de Radiação; Filtros de Radiação; OLED's; OPLED's; Display's; Células Solares Orgânicas. 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. A Utilização de diferentes classes de materiais poliméricos na indústria de eletroeletrônicos tem aumentado o interesse na 
pesquisa e desenvolvimento de novos materiais aplicados neste campo de pesquisa. Usualmente os materiais poliméricos são empregados na 
fabricação de diversos tipos de materiais plásticos, entretanto suas aplicações não se restringem somente a esta área de estudo. Há um amplo campo 
de pesquisa sobre os materiais poliméricos dopados com elementos condutores, que ao se modificarem transformam-se em materiais orgânicos 
semicondutores. Estes novos materiais orgânicos semicondutores começam a ser amplamente aplicados em diferentes áreas tecnológicas e serão 
alvo deste projeto de pesquisa. Encontram-se no mercado, atualmente, os primeiros produtos eletrônicos plásticos, conhecidos comercialmente 
como baterias orgânicas, janelas inteligentes, OLED’s, OPLED’s, display’s, entre outros. Para a concepção destes dispositivos faz-se necessário um 
estudo do comportamento microestrutural desses materiais quando submetidos a carga elétrica.   Neste projeto propõe-se a análise de filmes finos 
poliméricos preparados e modificados por dopagem química submetidos a diferentes cargas elétricas. Objetivos: Revisão Bibliográfica; Identificar os 
componentes e entender as funcionalidades do Microscópio PentaView Celestron; Instalar e testar o software do Microscópio no computador; 
Explorar e desenvolver ensaios experimentais; Preparar e expor amostras de materiais poliméricos a carga elétrica; Estabelecer a correta conexão 
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entre as amostras desenvolvidas e a fonte de corrente elétrica; Implementar ensaios experimentais de carga elétrica das amostras; Efetuar análise 
crítica dos resultados obtidos a partir da análise microscópica óptica; Participar de Salões de Iniciação Científica; Elaborar relatório final. Método: 
Identificação dos diferentes itens que compõe o processo de microscopia óptica; Identificação dos diferentes componentes da amostra polimérica 
selecionada; Instalação do software de análise microscópica óptica no computador; Preparo de amostras a serem submetidas a carga elétrica; 
Caracterização das amostras de filmes finos submetidas a carga elétrica. Resultado: Ampliação dos estudos sobre a Análise Microscópica de Filmes 
Finos Poliméricos, proporcionando ao bolsista o treinamento e capacitação para a instalação, teste do software e desenvolvimento de ensaios 
microscópicos; ampliação dos estudos sobre a utilização do microscópio na engenharia;  Divulgação do método científico de pesquisa aplicado no 
projeto de iniciação científica; Participação do Bolsista em Salões de Iniciação Científica tanto da Estácio bem como de outras Instituições de Ensino 
Superior; Elaboração de Relatório Final.

Aluno: Daniel Soares Furtado Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Título INSPEÇÃO AÉREA DE ESTRUTURAS FÍSICAS COM ACESSO RESTRITO

Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

RESUMO
A grande quantidade de dados, aliada à rapidez exigida para que as novas informações sejam geradas e distribuídas, abre caminho para o 
processamento automático desses dados. As informações extraídas da seqüência de vídeos são utilizadas das mais variadas formas. A geração de 
estatísticas, classificação, reconhecimento de pessoas ou objetos são alguns exemplos de aplicações representadas pelos algoritmos dedicados 
inseridos em sistemas embarcados. Dentre os fatores motivadores para o desenvolvimento desse Projeto de Iniciação Científica. Área de Pesquisa de 
Plataformas de Desenvolvimento Educacional, Sistemas Embarcados, Optoeletrônica, Visão computacional e Processamento de sinais e imagens, 
objeto de estudo no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, tem sido amplamente 
debatida atualmente em diversas áreas do conhecimento humano, sendo promissoras futuramente para o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras. Usualmente essas técnicas de processamento de imagens são aplicadas à extração de informação de imagens, a fim de reduzir erros 
comuns inerentes aos trabalhos repetitivos e diminuir os tempos gastos da produção. Entretanto, há um aumento na pesquisa de monitoramento de 
regiões remotas para a verificação de irregularidades, seja devido ao desmatamento ou simplesmente para o mapeamento de áreas de reserva. 
Cresce também a utilização dos Drones para o monitoramento e vigilância áreas específicas. Nesse sentido, as técnicas de Visão computacional e 
processamento de sinais têm sido adotados em diversas áreas do conhecimento humano. Usualmente essas técnicas são aplicadas à extração de 
informação de imagens, a fim de reduzir erros comuns inerentes aos trabalhos repetitivos e diminuir os tempos gastos da produção. Na indústria o 
processamento de sinais é utilizado na inspeção de qualidade de produtos, verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância 
aceitável, em acordo com as normas de qualidade. Além disso, a indústria apresenta carência de tecnologia nacional na automação de seus processos, 
aliada ao processamento de imagens, tais como reconhecimento de padrões, controle de nível e biometria. Neste projeto propõe-se a utilização de 
Câmera móvel e/ou DRONE Educacional desenvolvido para inspeção Aérea de Estruturas Físicas com Acesso Restrito. Objetivos: Revisão Bibliográfica; 
Identificar os componentes e entender as funcionalidades da câmera HD acoplada ao DRONE; Instalar e testar o software da câmera HD no 
computador; Explorar e desenvolver ensaios experimentais; Estudar e desenvolver Algoritmos utilizando a Linguagem de Programação adequada para 
o processamento de imagens e identificação de objetos; Estabelecer a correta comunicação entre os periféricos desenvolvidos; Efetuar análise crítica 
dos resultados obtidos;  Participar de Salões de Iniciação Científica;  Elaborar relatório final documentando os resultados. Método: Identificação dos 
diferentes itens que compõe o Drone selecionado; Identificação do processo de comunicação; Seleção da programação que realizará o processamento 
de imagens; Aplicação dos Fundamentos de Linguagem de programação para o processamento das imagens; Seleção de ensaios experimentais 
específicos para assegurar repetibilidade e reprodutibilidade dos resultados; Implementação de diferentes ensaios experimentais. Resultado: 
Ampliação dos estudos sobre a Inspeção de aérea de estruturas físicas com acesso restrito, proporcionando ao bolsista o treinamento e capacitação 
para a instalação, teste do software e desenvolvimento de Algoritmos; ampliação dos estudos sobre a utilização de câmeras HD;  Divulgação do 
método científico de pesquisa aplicado no projeto de iniciação científica; Participação do Bolsista em Salões de Iniciação Científica tanto da Estácio 
bem como de outras Instituições de Ensino Superior; Elaboração de Relatório Final.
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Aluno: Patrick de Almeida Freitas Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Título PROGRAMANDO PLATAFORMA ARDUINO ALIMENTADA POR PAINEL ORGÂNICO FOTOVOLTAICO

Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

RESUMO
As placas Arduino de interface oferecem uma tecnologia de baixo custo que pode ser usada para criar projetos baseados em microcontrolador, ou 
seja, no circuito integrado (chip). Um chip não consegue operar sozinho a menos que conte com uma eletrônica de apoio para energiza-lo com uma 
fonte de alimentação precisamente regulada para propiciar uma correta comunicação com o computador, visto que este será o caminho para a 
programação do microcontrolador. A placa de desenvolvimento Arduino é constituída de vários componentes, entre eles o microcontrolador e o chip 
de interface USB. A linguagem de programação usada para programar Arduinos é a linguagem C. O microcontrolador da placa Arduino é o chip 
(circuito integrado) de 28 pinos e caracteriza-se por conter a memória, o processador e toda a eletrônica necessária aos pinos de entrada e saída. Para 
este chip entrar em funcionamento há necessidade de uma eletrônica de apoio para energiza-lo com uma fonte de alimentação precisamente 
regulada para propiciar uma correta comunicação com o computador, visto que este será o caminho para a programação do microcontrolador. Não é 
incomum o uso de fontes de alimentação como pilhas e baterias nesses dispositivos, uma vez que são de baixo custo e de fácil aquisição no mercado. 
O uso destas fontes de alimentação resulta muitas vezes em variação no tempo de resposta do dispositivo, ocasionando uma operação incorreta da 
eletrônica embarcada. Paralelo a este problema surgem às fontes de alimentação fundamentadas na energia solar fotovoltaica (células solares de 
semicondutor inorgânico e células solares de semicondutores orgânicos) que podem influenciar no correto funcionamento do chip da placa do 
Arduino. Nesse sentido, o uso e aplicação do conceito de energia limpa é frequentemente associado às fontes renováveis, pois em comparação com 
os combustíveis fósseis apresentam reduzidos impactos ambientais e praticamente não originam resíduos ou emissões de poluentes. O 
desenvolvimento de novas formas de obtenção de energia a partir de tecnologias inovadoras surge no âmbito da pesquisa em Energia Solar 
Fotovoltaica como uma nova forma de captar diretamente a luz solar e produzir corrente elétrica. As células solares orgânicas, aplicadas em painéis 
orgânicos fotovoltaicos, surgem como uma alternativa de baixo custo para serem utilizadas como fonte de alimentação de diversos dispositivos 
eletrônicos. Neste projeto propõe-se o estudo das funcionalidades da Plataforma Arduino alimentada por Painel Orgânico Fotovoltaico Desenvolvido 
com Células Solares Orgânicas. Objetivos: Revisão Bibliográfica; Identificar os componentes e entender as funcionalidades da plataforma Arduino 
(UNO-R3 e Acessórios); Instalar e testar o softwares; Utilizar como fonte de alimentação o Painel Orgânico Fotovoltaico; Adaptar a Plataforma Arduino 
para ser alimentada por Painel Orgânico Fotovoltaico; Explorar e desenvolver ensaios experimentais; Estudar e desenvolver Algoritmos utilizando a 
Linguagem de Programação C++; Efetuar análise crítica dos resultados; Participar de Salões de Iniciação Científica; Elaborar relatório final 
documentando os resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Método: Identificação dos diferentes tipos de conexões de 
alimentação da Plataforma Arduino, bem como, das entradas analógicas, das conexões digitais, do Microcontrolador e dos demais componentes, tais 
como, oscilador cristal, chave reset, conector serial, chip de interface USB e porta USB; Instalação dos softwares; Aplicação dos Fundamentos de 
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Linguagem C++; Caracterização da tensão de saída do Painel Fotovoltaico; Desenvolvimento de algoritmos dedicados a plataforma Arduino e 
implementação de ensaios experimentais. Resultado: Ampliação dos estudos sobre a Programação na Plataforma Arduino, proporcionando ao bolsista 
o treinamento e capacitação para a instalação, teste do software e desenvolvimento de ensaios interativos; ampliação dos estudos sobre a aplicação 
do Arduino na engenharia;  Divulgação do método científico de pesquisa aplicado no projeto de iniciação científica; Participação do Bolsista em Salões 
de Iniciação Científica tanto da Estácio bem como de outras Instituições de Ensino Superior; Elaboração de Relatório Final.

Aluno: Egon Zilli Cardoso Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Título PROGRAMANDO PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PIXY APLICADA EM VISÃO COMPUTACIONAL E CONTROLE DE 
QUALIDADE

Docente orientador: André Felipe da Silva Guedes

RESUMO
Área de Pesquisa de Plataformas de Desenvolvimento Educacional, Sistemas Embarcados, Optoeletrônica, Visão computacional e Processamento de 
sinais e imagens, objeto de estudo no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, tem sido 
amplamente debatida atualmente em diversas áreas do conhecimento humano, sendo promissoras futuramente para o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras. Usualmente essas técnicas de processamento de imagens são aplicadas à extração de informação de imagens, a fim de 
reduzir erros comuns inerentes aos trabalhos repetitivos e diminuir os tempos gastos da produção. Na indústria o processamento de imagens é 
utilizado na inspeção de qualidade de produtos, verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância aceitável, em acordo com as 
normas de qualidade. Além disso, a indústria apresenta carência de tecnologia nacional na automação de seus processos, aliada ao processamento de 
imagens, tais como reconhecimento de padrões, controle de nível e biometria. Nesse sentido, este projeto de pesquisa apresenta-se como estratégico 
para a Indústria Brasileira, sendo fundamental que haja o incentivo a pesquisa, desenvolvimento e inovação nesta área. Atualmente instrumentos 
ópticos e técnicas de Visão computacional e processamento de dados têm sido adotados em diversas áreas do conhecimento humano. Usualmente 
essas técnicas são aplicadas à extração de informação de imagens, a fim de reduzir erros comuns inerentes aos trabalhos repetitivos e diminuir os 
tempos gastos da produção. Na Engenhara de Produção e na própria indústria, o processamento de sinais é utilizado na inspeção de qualidade de 
produtos, verificando suas irregularidades e se estas estão dentro da tolerância aceitável, em acordo com as normas de qualidade. Além disso, a 
indústria apresenta carência de tecnologia nacional na automação de seus processos, aliada ao processamento de imagens, tais como 
reconhecimento de padrões, controle de nível e biometria. Neste projeto propõe-se a Programação da Plataforma de Desenvolvimento Educacional 
Pixy Aplicada em Visão Computacional e Controle de Qualidade. Objetivos: Revisão Bibliográfica; Identificar os componentes e entender as 
funcionalidades da plataforma (PIXY-CMUcam5); Explorar e desenvolver ensaios experimentais; Estudar e desenvolver Algoritmos utilizando a 
Linguagem de Programação; Estabelecer a correta comunicação entre a plataforma (PIXY-CMUcam5) de desenvolvimento e o dispositivo 
Optoeletrônico; Implementar diferentes ensaios experimentais; Efetuar análise crítica dos resultados obtidos; Participar de Salões de Iniciação 
Científica; Elaborar relatório final documentando os resultados obtidos. Método: Identificação dos diferentes tipos de conexões de alimentação da 
Plataforma de desenvolvimento, das entradas analógicas,das conexões digitais, do Microcontrolador e dos demais componentes, tais como, oscilador 
cristal, chave reset, conector serial, chip de interface USB e porta USB; Instalação do software da Plataforma de desenvolvimento no computador; 
Aplicação dos Fundamentos de Linguagem de programação; Seleção de ensaios experimentais; Implementação de diferentes ensaios experimentais 
aplicados a Plataforma de desenvolvimento constituído de dispositivo Optoeletrônico. Resultado: Ampliação dos estudos sobre a Programação e 
Utilização da Pixy, proporcionando ao bolsista o treinamento e capacitação para a instalação, teste do software e desenvolvimento de Algoritmos; 
ampliação dos estudos sobre a utilização de câmeras inteligenes;  Divulgação do método científico de pesquisa aplicado no projeto de iniciação 
científica; Participação do Bolsista em Salões de Iniciação Científica tanto da Estácio bem como de outras Instituições de Ensino Superior; Elaboração 
de Relatório Final.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A CONDENAÇÃO EM HONORÁRISO SUCUMBEMCIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO: UMA ABORDAGEM CRÍTICA ACERCA DO ATUAL 
ENTENDIMENTO DO TST

Docente orientador: Mariése Garcia Costa Rodrigues de Alencar

RESUMO
A pesquisa apresentada neste projeto pretende analisar os possíveis benefícios da condenação em honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. 
Atualmente, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) posiciona-se contrário a tal entendimento. Todavia, existe uma tímida jurisprudência nos Tribunais 
Regionais do Trabalho do país no sentido favorável à condenação em honorários sucumbenciais, embasando o seu posicionamento na aplicação 
subsidiária dos artigos 84 e 85 do novo Código de Processo Civil. Referida pesquisa pretender analisar os pontos positivos e negativos da efetivação de 
tal condenação e do posicionamento atual do TST, realizando um estudo comparativo. Além disso, a pesquisa abordará a reforma trabalhista quanto 
aos honorários sucumbenciais e discutirá a sua constitucionalidade. O estudo do tema apresentado neste projeto faz-se atual e relevante, na medida 
em que pretende analisar os aspectos positivos e negativos dos entendimentos dos tribunais acerca da possibilidade ou não de condenação da parte 
sucumbente em honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho e a lei, recentemente aprovada, que vem a alterar o entendimento atual do 
Tribunal Superior do Trabalho e que já tem a sua constitucionalidade questionada. Para o desenvolvimento deste projeto serão utilizadas obras 
doutrinárias pertinentes ao tema de importantes autores na área processual trabalhista e processual cível e far-se-á também um levantamento da 
jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, mais especificamente o da 20ª região, que tem sede no Estado de Sergipe. Após a coleta dos 
dados jurisprudenciais, realizar-se-á uma análise crítica dos posicionamentos, fazendo um contraponto com o entendimento do Tribunal Superior do 
Trabalho. Por fim, já que há a pretensão de apresentar diversas opiniões acerca do tema para chegar a uma conclusão sobre qual o entendimento 
mais condizente com os princípios jurídico-trabalhistas e com os ditames constitucionais, a pesquisa será realizada com base em uma abordagem 
dialética e será desenvolvida através de uma interpretação literal e crítica dos julgados a respeito e da nova lei que trata do assunto.
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Aluno: Brenno Augusto Freire Menezes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O LUGAR DA HERMENÊUTICA NO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO

Docente orientador: Augusto César Feitosa

RESUMO
O tema da contemporaneidade envolve diversas discussões em vista da amplitude com a qual os problemas filosófico-jurídicos se desdobram neste 
novo modelo de sociedade. O contemporâneo possui como marca distintiva a predominância da técnica invadindo as relações e o modo de 
compreender a realidade conduzindo à visualização do mundo através de um olhar distinto, ligado à produção de ferramentas e tecnologia como 
forma de consolidar a existência humana. É como se a própria realidade não fosse mais suficiente em vista das conquistas que a renovam 
continuamente num fluxo incessante. Daí a perda de sentido e a instauração da sua incompreensão nesse cenário complexo. A Hermenêutica, 
enquanto método de interpretação estabelece-se como recurso porque visa traçar novos caminhos de abordagem do real questionando os princípios 
e os pressupostos do pensamento ocidental, pois desvela as aspirações ideológicas de uma dinâmica social presa a valores predominantemente 
econômicos, inscritos na universalidade de padrões. O debate hermenêutico na esfera jurídico-filosófica figura como uma reação contra a confiança 
ingênua em fatores como o progresso da humanidade e a imparcialidade das ciências. Busca dar conta da dimensão plural e fragmentária à qual 
chegamos abrangendo a quebra de fronteiras, o encurtamento de distâncias e a informação global. Desarticulando através do exercício de análise a 
educação domesticadora, a ditadura dos modelos e a linearidade. A pesquisa tem como objetivo geral diagnosticar e analisar as crises da sociedade e 
do pensamento contemporâneo apontando vias de inovação da percepção da realidade que repercutem nas esferas social e cultural.  Desse modo, 
este projeto propõe estudar, discutir e debater a construção do imaginário coletivo no qual nos encontramos como marca distintiva da 
contemporaneidade. De maneira específica objetiva mapear autores contemporâneos que através da análise hermenêutica sugerem compreensões 
da realidade atual; analisar fatos históricos inerentes à contemporaneidade e que servem de ícones para nossa mentalidade histórica; aprofundar a 
compreensão de fenômenos como o individualismo, o narcisismo, a perversidade e a exclusão social; pontuar possíveis saídas da “lógica de exclusão” 
e da submissão ao “mero consumismo”. O delineamento metodológico procura através das indicações de autores como Martin Heidegger, Hans 
Georg Gadamer, Michael Foucault, Edmund Husserl, Zygmunt Baumann, fazer a exegese de textos filosóficos acerca do contemporâneo, retomando 
as várias tessituras argumentativas para uma fundamentação das variáveis que se apresentam como problema: a predominância da técnica e a 
abertura para as múltiplas interpretações da realidade.  A pesquisa visa obter como resultado esperado uma compreensão acerca do que se pode 
entender pelo contemporâneo enquanto uma época de desenraizamento ligada ao tecnicismo e à lógica de exclusão social, indicando vias de 
resistência e de ultrapassamento destes parâmetros.
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Aluno: Adelmo dos Santos Junior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sidney Rafael Santana Andrade Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário

Título O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Docente orientador: Marcelo Rocha Mesquita

RESUMO
O presente trabalho tem por escopo verificar o desenvolvimento dos argumentos voltados à admissão ou à inadmissão do princípio da insignificância, 
ou princípio da “bagatela”, em casos concretos decididos por acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em processos 
criminais e infanto-juvenis a partir de janeiro de 2005, três meses após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC 84.412/SP, que definiu as 
“condições” para a aplicação do referido princípio, até dezembro de 2017. As condições de aplicabilidade do princípio da insignificância referidas, 
quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, adquiriram, nos últimos tempos, interpretações restritivas num movimento de 
limitação de situações nas quais o dito princípio pode ser aplicado, restando saber se o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe também se conduz 
dessa maneira. A coleta de dados se adstringirá às ferramentas de pesquisa disponibilizadas no sítio eletrônico do referido Tribunal e, depois de 
filtrados, para que apenas os julgados que efetivamente enfrentaram o tema objeto do presente trabalho – o princípio da insignificância e suas 
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condições de aplicação – sejam considerados, serão comparados às decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, dando-se 
ênfase àquelas proferidas em sede de julgamento de recursos repetitivos ou de recursos com repercussão geral reconhecida. Os argumentos 
utilizados pelo Tribunal de Justiça serão identificados e isolados em categorias para, analisados à luz do pensamento doutrinário recente, e cotejados 
com entendimentos jurisprudenciais pacíficos ou majoritários dos Tribunais Superiores a respeito do princípio em apreço, nos moldes descritos acima, 
comporem gráficos para favorecer a compreensão daqueles aos quais o presente trabalho é dirigido: à comunidade jurídica e ao público leigo. A 
construção do trabalho é incompatível com a inserção de críticas sobre os dados coletados, principalmente, mas não limitada a isso, acerca de pontos 
que julgarmos contrários ou, de qualquer outra forma, incompatíveis com o Direito Penal.

Aluno: Igor Rodrigues Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título APLICAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO FUNCIONAMENTO DE UM PAINEL DE LED

Docente orientador: Marcos Antonio Passos Chagas.

RESUMO
Atualmente encontramos diversos dispositivos que são utilizados para facilitar as tarefas do nosso dia-a-dia. Dentre estes, muitos utilizam princípios 
da conservação da energia. As fontes de energia, são utilizadas pela humanidade para haver a produção de energia, e atualmente existe vários tipos 
de energia, que são classificados em renováveis, que são respostas naturalmente, sendo inesgotáveis ou não, e as não renováveis, que são aquelas 
que se esgotam.  A aplicação da energia da energia solar para a geração de energia elétrica é amplamente estudada mas exige-se a busca da 
otimização de materiais e redução de custos. Existem duas formas de utilização dessa energia que é através do painel fotovoltaico e da térmica. Esse 
trabalho tem o objetivo geral a produção de um painel de led (diodo emissor de luz), utilizando materiais reciclados como caixas de leite do tipo tetra 
pack e leds, que vão ser retirados de lâmpadas e outros aparelhos eletroeletrônicos, que seriam descartados. Estima-se que o custo para a construção 
do mesmo, será baixo, pois a maior parte dos materiais, serão quase todos reutilizáveis e sua fonte de energia ainda permanecerá a mesma que o 
painel produzido em indústria. Tem-se como objetivo específico diminuir o custo na fabricação do painel fotovoltaico, fazendo com que a produção de 
energia por meio dos raios solares venha a ser de produção doméstica e que tenha um custo acessível para que qualquer pessoa possa desenvolver o 
projeto para uso próprio. A metodologia utilizada consta de estudo e melhoramento das técnicas empregadas para a construção de painéis 
fotovoltaicos já disponíveis, com a utilização de materiais reciclados, fazer a análise da utilização dos componentes, viabilidade de uso e otimização 
das suas aplicações e fazer a montagem do sistema e efetuar testes de eficiência dos mesmos. Espera-se que com a análise e utilização de novos 
materiais de baixo custo e as técnicas trabalhadas para diminuir as perdas de energia, o rendimento do dispositivo seja viável para que a sua utilização 
seja feita em larga escala.
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Aluno: Gabriel Marques Barbosa. Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONEXÃO VIA LASERS E FIBRAS ÓPTICAS

Docente orientador: Marcos Antonio Passos Chagas.

RESUMO
Uma das revoluções tecnológicas do fim do século XX foi a introdução de fibras ópticas e lasers nos sistemas de comunicação para substituir cabos e 
fios de cobre e permitir um maior tráfego de voz, dados e imagens. A fibra óptica é um filamento de vidro, que também pode ser de material 
produzido com polímero, que tem alta capacidade de transmitir os raios de luz. Ela foi inventada pelo físico indiano Narinder Singh Kapany.  O 
funcionamento desses cabos ocorre de forma bem simples. Cada filamento que constitui o cabo de fibra óptica é basicamente formado por um núcleo 
central de vidro, por onde ocorre a transmissão da luz, que possui alto índice de refração e de uma casca envolvente, também feita de vidro, porém 
com índice de refração menor em relação ao núcleo. A transmissão da luz pela fibra óptica segue o princípio da reflexão total da luz. Em uma das 
extremidades do cabo óptico é lançado um feixe de luz que, pelas características ópticas da fibra, percorre todo o cabo por meio de sucessivas 
reflexões até chegar ao seu destino final. A transmissão de informações pela fibra óptica ocorre através de um aparelho especial denominado de 
infoduto, que possui um fotoemissor que faz a conversão da luz em sinais elétricos. A luz que é refletida no interior do cabo óptico pode ser 
transformada em sinal elétrico, sonoro ou até mesmo luminoso, dependendo da informação que é transmitida. As fibras ópticas são utilizadas 
principalmente nas telecomunicações, pois apresentam várias vantagens em relação ao uso dos antigos cabos metálicos Apesar de serem de vidro, as 
fibras ópticas são bem flexíveis. Uma das aplicações da fibra óptica é na construção de instrumentos médicos que permitem a observação de 
determinados órgãos (endoscópio). Também são utilizados como cabos de internet, podendo atingir altíssimas velocidades se comparado aos cabos 
de internet anteriores. Para a elaboração do estudo partiu-se da ideia de que se faz necessário o desenvolvimento tecnológico e suas aplicações no 
nosso cotidiano e fazer uma relação entre a teoria e a prática. Dessa forma, a utilização da fibra óptica na transmissão de dados viabiliza uma melhor 
qualidade e rapidez nesse processo, tendo em vista que a fibra óptica mão sofre interferência eletromagnética e não fica susceptível à corrosão se 
comparadas com cabos metálicos. A otimização do uso deste dispositivo está presente nas mais diversas áreas do conhecimento. Tem-se como 
objetivo geral, otimizar o uso das fibras ópticas e ampliar o leque de utilização das mesmas dentro das engenharias e em outras áreas de 
conhecimento e pesquisa. E como objetivo específico verificar outras áreas de aplicação da fibra óptica e reduzir o custo de produção das mesmas 
com a utilização de técnicas alternativas na sua produção, baseadas em estudos preexistentes.

E-mail: mchagasfisica@gmail.com
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Título ESTUDO DAS PROPRIEDADES ELÁTICAS DO COBRE E ALUMÍNIO; SOBRE A FORÇA MAGNÉTICA EM UM ÍMÃ CAINDO DENTRO DE UM TUBO

Docente orientador: Marcos Antonio Passos Chagas.

RESUMO
Um ímã é definido como sendo um material capaz de provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural ou artificial. Um ímã natural é 
feito de minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo, a magnetita, e um ímã artificial é feito de um material sem propriedades 
magnéticas, mas que pode adquirir permanente ou instantaneamente características de um ímã natural. Um campo magnético pode ser definido 
tomando como base os campos elétricos e gravitacionais, que determinam as modificações no espaço em razão da presença de cargas elétricas ou de 
massa. Sendo assim, o campo magnético nada mais é que a região do espaço na qual um ímã manifesta sua ação. Quando uma área é delimitada por 
um condutor sofre variação de fluxo de indução eletromagnética é criado entre seus terminais uma força eletromotriz ou tensão. Se os terminais 
estiverem ligados a um aparelho elétrico ou a um medidor de corrente esta força eletromotriz irá gerar uma corrente, chamada corrente induzida. O 
fluxo magnético é o número de linhas que atravessa uma superfície plana, colocada perpendicularmente a um campo magnético, ela é proporcional 
ao produto do campo magnético pela área da superfície. Campos magnéticos podem ser produzidos por ímãs naturais, ímãs artificiais, fios e 
solenoides percorridos por uma corrente elétrica. Um experimento interessante para observar a interação entre campo magnético e cargas livres em 
um condutor, é o de um ímã caindo dentro de um tubo feito com material condutor. O retardamento da queda do ímã pelo surgimento de um campo 
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em sentido contrário ao original de acordo com a Lei de Lenz deve-se ao número de elétrons livres no condutor e das propriedades elétricas deste. 
Com base nisso, tem-se como objetivo neste trabalho estudar a relação entre as propriedades elétricas dos materiais condutores, cobre e alumínio, 
com a força magnética gerada por um magneto de neodímio-ferro-boro, ímã, caindo dentro de um tubo de cobre e alumínio, posicionado 
verticalmente. A utilização do eletromagnetismo e suas aplicações são uma constante no nosso cotidiano ao realizar este estudo busca-se fazer uma 
relação entre a teoria e a prática. Dessa forma, vamos analisar a ação dos campos magnéticos e fazer a utilização de leis do magnetismo buscando a 
otimização do uso de dispositivos que estão presentes no nosso dia-a-dia e nas mais diversas áreas do conhecimento e principalmente dentro da 
engenharia.  Tem-se como objetivo geral estudar a relação entre as propriedades elétricas dos materiais condutores, cobre e alumínio, com a força 
magnética gerada por um magneto de neodímio-ferro-boro, ímã, caindo dentro de um tubo de cobre e alumínio, posicionado verticalmente. E como 
objetivo específico verificar outras áreas de aplicação dos materiais condutores, cobre e alumínio, com a força magnética gerada por um magneto de 
neodímio-ferro-boro, ímã e buscar técnicas alternativas na sua produção baseados em estudos já existentes.

Aluno: Michael Douglas Santos Sá Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DO MÓDULO ESTÁTICO DE ELASTICIDADE DE CONCRETO PRODUZIDO COM AS CINZAS DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR

Docente orientador: Mercia Maria Pinheiro Gambarra

RESUMO
Atualmente, tem-se observado um aumento expressivo em pesquisas voltadas para a utilização de resíduos industriais na construção civil e o seu 
reaproveitamento tem trazido benefícios econômicos e, principalmente, ambientais. Um dos resíduos estudados é o do bagaço da cana de açúcar, 
que é gerado pelo processamento do açúcar e do álcool, sendo utilizado, posteriormente, nas caldeiras para a geração de vapor, restando no final 
apenas as cinzas, que podem ser aproveitadas em lavouras de cana-de-açúcar, apesar de possuir pouco teor de nutrientes, ou simplesmente 
descartados na natureza. Neste sentido, este estudo foi elaborado com a finalidade de avaliar a influência da introdução das cinzas do bagaço da cana-
de-açúcar, em substituição ao agregado miúdo (areia) na produção de concreto, a partir da determinação e análise do módulo estático de elasticidade 
baseado na resistência à compressão, com o intuito de pesquisar tecnologias alternativas para a construção civil, que possam trazer benefícios sociais, 
econômicos e ambientais. Para a construção deste trabalho será realizada, revisão bibliográfica, através da busca e leitura de livros, artigos 
especializados, teses e trabalhos apresentados em congressos, preparação da matéria-prima, a partir da sua coleta, moagem, peneiramento e 
secagem, quando necessário, para que possua as mesmas características físicas do agregado miúdo (areia). A mistura, na produção do concreto, 
deverá seguir o traço 1:2,32:2,37:0,59 (cimento:areia:brita:água), calculado para se obter resistência de 20MPa de acordo com a norma técnica ABNT 
NBR 6118/2014, em percentuais de substituição das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar ao agregado miúdo (areia), em 0, 10, 20, 30, 40 e 50%. A 
moldagem, em corpos de prova cilíndricos, e a cura serão realizadas conforme a norma técnica ABNT NBR 5738/2015. Para este estudo serão 
adotados tempos de cura de 7 e 28 dias e para cada percentual de substituição das cinzas pela areia, serão produzidos corpos de prova em triplicata, 
mantendo a confiabilidade dos dados. A determinação do módulo de elasticidade, a partir dos corpos de prova de concretos com as cinzas do bagaço 
da cana-de-açúcar, será obtida através da realização dos ensaios mecânicos de resistência a compressão e cálculos estabelecidos nas normas técnicas 
NBR 8522/2008 e NBR 5739/2007. Com a análise dos resultados obtidos, espera-se que a adição das cinzas da cana de açúcar possa manter ou 
aumentar a capacidade resistente do concreto, que consiste basicamente na segurança à ruptura, possibilitando a sua utilização na construção civil. 
Os resultados obtidos, com a pesquisa, serão utilizados na produção de artigos científicos e orientações de futuras aplicações deste tipo de concreto.
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Título ESTUDO DO MÓDULO ESTÁTICOS DE ELASTICIDADE DE CONCRETO PRODUZIDO COM PET RECICLÁVEL

Docente orientador: Mercia Maria Pinheiro Gambarra

RESUMO
O Polietileno tereftalato (PET) é um polímero termoplástico que na natureza pode durar até 80 anos, trazendo grandes danos ao meio ambiente. Uma 
alternativa possível para a destinação final desse resíduo é a reciclagem que tem encontrado varias utilidades e uma delas é a sua utilização na 
construção civil que além de trazer benefícios ambientais, podem trazer também, benefícios econômicos. Neste sentido, este estudo foi elaborado 
com a finalidade de avaliar a influência da introdução de PET reciclável, em substituição ao agregado miúdo (areia), na produção de concreto a partir 
da determinação e análise do módulo estático de elasticidade, baseado na resistência à compressão, com o intuito de pesquisar tecnologias 
alternativas para a construção civil, que possam trazer benefícios sociais, econômicos e ambientais. Para a construção deste trabalho será realizada, 
revisão bibliográfica, através da busca e leitura de livros, artigos especializados, teses e trabalhos apresentados em congressos, preparação da matéria-
prima, a partir da coleta das garrafas de PET reciclável, trituração e peneiramento para que possuam as mesmas características físicas do agregado 
miúdo (areia) ao qual será substituído. A mistura, na produção do concreto, deverá seguir o traço 1:2,32:2,37:0,59 (cimento:areia:brita:água), 
calculado para se obter resistência de 20MPa de acordo com a norma técnica ABNT NBR 6118/2014, em percentuais de substituição do PET reciclável 
ao agregado miúdo (areia) em 0, 10, 20, 30, 40 e 50%. A moldagem, em corpos de prova cilíndricos, e a cura serão realizadas conforme a norma 
técnica ABNT NBR 5738/2015. Para este estudo serão adotados tempos de cura de 7 e 28 dias e para cada percentual de substituição do PET reciclável 
pela areia, serão produzidos corpos de prova em triplicata, mantendo a confiabilidade dos dados. A determinação do módulo de elasticidade, a partir 
dos corpos de prova de concretos com o PET reciclável, será obtida através da realização dos ensaios mecânicos de resistência a compressão e 
cálculos estabelecidos nas normas técnicas NBR 8522/2008 e NBR 5739/2007. Com a análise dos resultados obtidos, espera-se que a adição do PET 
reciclável possa manter ou aumentar a capacidade resistente do concreto, que consiste basicamente na segurança à ruptura, possibilitando a sua 
utilização na construção civil. Os resultados obtidos com a pesquisa serão utilizados na produção de artigos científicos e orientações de futuras 
aplicações deste tipo de concreto.
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Título MINI GRUA MECÂNICA

Docente orientador: Marcos Antonio Passos Chagas.

RESUMO
As treliças ou “sistemas triangulados” são estruturas formadas por elementos mais rígidos, aos quais se dá o nome de barras. Estes elementos 
encontram-se ligados entre si por articulações/nós que se consideram, no cálculo estrutural, perfeitas (isto é, sem qualquer consideração de atrito ou 
outras forças que impedem a livre rotação das barras em relação ao nó). Nas treliças as cargas são aplicadas somente nos nós, não havendo qualquer 
transmissão de momento fletor entre os seus elementos, ficando assim as barras sujeitas apenas a esforços normais/axiais/uniaxias (alinhados 
segundo o eixo da barra) de tração ou compressão. Então, fazendo-se um estudo e a construção de uma mini grua, pode-se observar aquela mais 
adequada para cada aplicação. Os guindastes atuais são de torre fixa chumbada numa base de concreto e compostos por uma torre que sustenta uma 
treliça metálica (lança) horizontal, com cabos e polias que içam a carga através do gancho de levantamento. A treliça metálica possui movimento 
circular, nela o trole tem movimentações horizontais, esse movimento é obtido por meio de um sistema de cabos e polias localizado na parte inferior 
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da lança. O mecanismo de suspensão oferece grande mobilidade para realizar as operações, porque o gancho pode ser erguido ou baixado em 
comprimentos distintos. O contrapeso é posicionado na contra lança que se encontra na extremidade, cerca de três vezes menor que a lança, no 
sentido oposto. Algumas gruas possuem cabine de comando que pode estar localizada no conjunto superior. A capacidade de carga aumenta à 
medida que o trole (carrinho, localizado na parte inferior da lança), trabalha mais próximo da torre central. Este equipamento pode atender às 
exigências de curto prazo, quando se faz um planejamento bem elaborado, com estudo de recebimentos e movimentações de cargas e materiais, 
além da disposição do canteiro de obra, através de critérios logísticos, para o aproveitamento máximo da grua. Quando esse planejamento não é 
feito, a utilização da grua pode perder seus benefícios, podendo inclusive chegar a ser desnecessária.  Tem-se como objetivo geral projetar e construir 
uma mini grua mecânica, que levante cargas pontuais, de acordo com os conhecimentos em treliças e dimensionamento de cargas. O objetivo 
específico é fazer aplicação dos aprendizados adquiridos em sala de aula relacionando assim a teoria à prática. A metodologia utilizada consta de 
estudo das técnicas empregadas para a construção da mini grua, montagem e utilização. Fazer a análise da utilização dos componentes, viabilidade de 
uso e otimização das suas aplicações. Fazer montagem do sistema tanto mecânico como eletrônico e efetuar testes de eficiência dos mesmos.

Aluno: Leonardo Luiz Souza Silveira. Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Janderson Dantas de Sousa Santos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título PONTE LEVADIÇA UTILIZANDO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMADO

Docente orientador: Marcos Antonio Passos Chagas.

RESUMO
Com o passar do tempo, foi preciso realizar alterações nas máquinas e equipamentos, de forma a suprir a mão-de-obra de algumas funções 
inadequadas à estrutura física do homem. Automatizar um sistema tornou-se muito mais viável à medida que a eletrônica avançou e passou a dispor 
de circuitos capazes de realizar funções lógicas e aritméticas com os sinais de entrada e gerar respectivos sinais de saída. Com este avanço, o 
controlador, os sensores e os atuadores passaram a funcionar em conjunto, transformando o processo em um sistema automatizado, onde o próprio 
controlador toma decisões em função da situação dos sensores e aciona os atuadores. O Controlador Lógico Programável (CLP) é um dispositivo 
microprocessador que foi inventado para substituir circuitos lógicos de relés necessários para controle de máquinas, executando lógicas de 
intertravamento digitais com várias vantagens. Eles permitiram transferir as modificações de hardware em variações no software. Estes são 
equipamentos eletrônicos de última geração, utilizados em sistemas de automação flexível. Em função disso utilizou-se o CLP em conjunto com 
sensores, engrenagens e motores a fim de desenvolver um sistema para o funcionamento de uma ponte móvel erguida verticalmente. Para a 
elaboração do estudo partiu-se da ideia de que se faz necessário o desenvolvimento tecnológico e suas aplicações no nosso cotidiano e fazer uma 
relação entre a teoria e a prática. Sendo assim, com a ajuda da automação pode-se minimizar o uso de mão de obra para a realização de serviços 
pesados dentro da engenharia utilizando-se de princípios físicos e de eletrônica para e realização dos mesmos. Tem-se como objetivo geral utilizar o 
princípio de funcionamento do Controlador Lógico Programável, que é um dispositivo físico eletrônico, baseado em um microprocessador, dotado de 
memória programável capaz de armazenar programas implementados por um usuário com finalidade de determinar seu funcionamento em conjunto 
com sensores, engrenagens e motores no alçar e arriar de uma ponte levadiça. O objetivo específico é reduzir a utilização de mão de obra na 
realização de serviços pesados que colocariam em risco a integridade física do operador num intervalo de tempo muito curto.
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Título A METROLOGIA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DO PROCESSO INDUSTRIAL

Docente orientador: Cochiran Pereira dos Santos

RESUMO
A Metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer campo 
da ciência ou tecnologia, se constituindo em uma ferramenta fundamental no crescimento e inovação tecnológica, promovendo a competitividade e 
criando um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e industrial em todo e qualquer país. O processo industrial necessita de constante 
controle devido às normas e exigências ao qual o mesmo está submetido, sendo imprescindível a utilização de ferramentas e instrumentos corretos 
para que as medições sejam obtidas com alto grau de confiabilidade. Sendo assim, propõe-se o referido trabalho com o intuito de capacitar o aluno a 
identificar os instrumentos de medida corretos e controlar os elementos que compõem o processo de medição, escolhendo o sistema de medidas 
adequado para a obtenção de resultados confiáveis nas medições e expressá-los corretamente, garantindo a qualidade dos produtos acabados. Para 
isso, deverão ser efetuadas uma série de medições de diversos produtos industrializados colocados à venda ao consumidor, como fusíveis de 
proteção, lâmpadas fluorescentes e de led, confrontando se os mesmos estão de acordo com as normas obrigatórias exigidas pela metrologia 
industrial e legal, visando proteger o consumidor de eventuais produtos que estejam fora de padrão, através de conceitos estatísticos fundamentais 
para a expressão correta dos resultados. Uma forma de interpretar esses resultados graficamente será utilizando uma curva denominada de 
gaussiana, baseada no conceito do teorema central do limite que diz que quanto mais variáveis aleatórias forem combinadas, tanto mais o 
comportamento da combinação se aproximará do comportamento de uma distribuição normal. A distribuição t de Student também será utilizada e 
indica uma distribuição de probabilidade teórica, sendo simétrica e semelhante à curva normal padrão (gaussiana), mas com caudas mais largas, ou 
seja, uma simulação dos testes t pode gerar valores mais extremos que uma simulação da curva normal. Esses testes, combinados com análise de 
variância (ANOVA) serão utilizados ainda para avaliar a significância das diferenças entre as médias, sendo que 2 para um intervalo de confiança de 
95%, os valores são considerados estatisticamente significativos quando o parâmetro p for menor que 0,05 (p < 0,05). O projeto tem grande potencial 
de utilização na engenharia em situações reais, com a leitura in loco de pequenas quantidades de amostras e, através de métodos estatísticos, 
garantir se as mesmas estão de acordo com os padrões exigidos nacional e internacionalmente. Palavras-chave: metrologia, normas, produtos, 
processos, medidas.
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Título ARQUEOMETALURGICA: ESTUDO CIENTÍFICO DE PEÇAS ORIUNDAS DE UM NAUFRÁGIO

Docente orientador: Cochiran Pereira dos Santos

RESUMO
Naufrágios e várias outras estruturas produzidas pelos humanos escondidas nas profundezas do mar, sempre despertaram o interesse das pessoas em 
estudar e conhecer os artefatos neles contidos visando uma melhor compreensão de culturas antigas. Um naufrágio, do ponto de vista arqueológico, 
constitui uma cápsula do tempo, pois no momento em que ele ocorre, tudo o que existe dentro da embarcação, inclusive ela mesma, passa a ser um 
testemunho cultural de todas as técnicas desenvolvidas pelo homem, tornando-se uma fonte fidedigna para estudos posteriores. Outrora, os vestígios 
de atividade humana que desapareceram sob as ondas eram separados da nossa existência terrestre pelo significativo obstáculo da profundidade. 
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Entretanto, atualmente, o progresso humano praticamente venceu esse obstáculo, tornando cada vez mais fácil o acesso a essas estruturas 
submersas. Neste contexto, encontra-se o referido projeto de pesquisa interdisciplinar que discorre nas áreas de arqueologia, metalurgia, biologia, 
ciência dos materiais e engenharias, dentro de uma área ainda pouco explorada no Brasil, a arqueometalurgia, em que serão analisadas amostras 
retiradas através de mergulho autônomo, do casco do navio Clipper Black Adder construído em 1869 em Londres e naufragado em 1905 na Praia da 
Boa Viagem, Baia de Todos os Santos, no município de Salvador-BA, no quadrante compreendido entre as coordenadas 12°30,108´S e 38°30,678´W, a 
uma profundidade de aproximadamente 20 m. Além da coleta de fragmentos do casco do naufrágio, amostras do solo e da concreção também serão 
objeto de estudo. Em laboratório, a concreção deve ser retirada dos fragmentos de metal por raspagem e as amostras cortadas nas dimensões de 
(40,0x40,0x3,0) mm e aplainadas na sua superfície. Amostras do solo serão colocadas em estufa a 150 oC por 24 h para a sua desidratação. No 
primeiro momento, serão realizados testes de condutividade e pH da água do mar proveniente do local do naufrágio para comparar com valores 
descritos na literatura e que podem facilitar ou não o processo de corrosão de peças de ferro nesses ambientes marinhos através da interação da 
estrutura do navio com o ambiente aquático (corrosão subaquática), um processo eletroquímico que 2 envolve reações anódica e catódica num 
ambiente eletrolítico aquoso, onde camadas de óxido crescem lentamente, resultando em compostos óxidos. Logo, a corrosão é um modo de 
destruição do metal, em que a progressiva perda de elétrons pode levar, em alguns casos, a uma considerável perda em espessura do material, 
ocorrendo assim oxidação até certo ponto. A partir daí, começa a se formar uma camada protetora, principalmente de carbonato de cálcio, conhecida 
como concreção, que deve ter sua composição investigada por difração de raios X, além de organismos vivos através de um processo biológico 
envolvendo bactérias anaeróbicas e o desenvolvimento de depósitos biológicos na superfície dos materiais. Em seguida, será investigada a 
microestrutura do casco do naufrágio para determinar o tipo e o período de fabricação da liga da qual o navio é constituído e comparar, utilizando o 
mesmo procedimento, com a microestrutura de ligas de aço ferríticas de baixo carbono da atualidade através de imagens metalográficas e ensaios 
mecânicos de microdureza Vickers. Os resultados serão expressos com a média e seu respectivo desvio padrão, e quando necessário, deverão ser 
utilizadas análises estatísticas, como os testes t de Student e análise de variância (ANOVA) para avaliar a significância das diferenças entre as médias. 
Os valores serão considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05 (5%), resultando em um intervalo de confiança do valor medido de 95%. 
Palavras-chave: arqueometalurgia, naufrágio, aço, ferro, corrosão.
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Título COMPARAÇÃO DE UM MATERIAL COMECIAL SEM EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EM RELÇÃO A UM MATERIAL PADRONIZADO, UTILIZANDO 
ENSAIO MECÂNICO

Docente orientador: Silvio Leonardo Valença

RESUMO
O ensaio de tração consiste em submeter um corpo de prova a um esforço que tende a esticá-lo ou alongá-lo até a ruptura, no qual o corpo de prova 
deve ser de formato padronizado para que seu resultado possa ser comparado ou reproduzido. O trator agrícola é a fonte de potência mais 
importante do meio rural, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento e avanço tecnológico dos sistemas agrícolas de produção de alimentos 
e também de fontes alternativas de energias renováveis, tais como o álcool e o biodiesel. A escolha da região do Alto Sertão Sergipano, foi realizada 
de forma direta, por conta do aumento da economia primária e secundária, aliada a grande presença de tratores agrícolas e devido ao enorme 
histórico de manutenções realizadas nesse componente, ou seja, nas hastes dos clindros de direção dos tratroes agrícolas na região. Este estudo tem 
como objetivo comparar especificação do material da haste do cilindro de direção utilizada em tratores agrícolas, com um material padronizado, 
através do ensaio de tração. Especificar o material da haste do cilindro de direção. Utilizaremos dez corpos de prova confeccionados com o material 
das hastes dos cilindros de direção dos tratores agrícolas, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 6892-1:2013 (Materiais Metálicos – Ensaio de Tração 
– Método de ensaio à temperatura ambiente); uma máquina de ensaios de tração universal, com capacidade de 60t; paquímetro digital; computador 
conectado a máquina de ensaios para a geração dos gráficos e estudos de suas propriedades e variáveis. O corpo de prova é fixado na máquina por 
suas extremidades através de garras de fixação. A máquina é projetada para alongar o corpo de prova a uma taxa constante através da aplicação de 
esforços crescentes na sua direção axial, sendo medidas as deformações correspondentes. O corpo de prova sujeito a essa força sofre deformações, 
variação de suas dimensões. Os esforços ou cargas (Forças), são mensurados (medidos) na própria máquina assim como a deformação do material. O 
ensaio ocorre até a ruptura do material.
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Aluno: Antonio Cardoso Ferreira Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jubiraí José Galliza Júnior Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José Alves da Mota Neto Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fábio Santos de Oliveira Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM AFERIDOR DE CONDUTIVIDADE EM MEIOS LÍQUIDOS

Docente orientador: Cochiran Pereira dos Santos

RESUMO
A condutividade elétrica, também chamada de condutância específica, é utilizada para especificar o caráter elétrico de um material, sendo 
simplesmente o recíproco da resistividade, ou seja, é inversamente proporcional e indicativa da facilidade com a qual um material, como uma solução, 
é capaz de conduzir uma corrente elétrica. O mecanismo da condução de corrente elétrica em soluções eletrolíticas é peculiar comparada aos metais, 
pois nestes a condução da corrente é composta homogeneamente por elétrons livres, já nos líquidos a condução é disposta pelo movimento de íons 
da solvatação na solução, atraídos por meio de um campo elétrico disposto. Entretanto, as soluções de eletrólitos obedecem à lei de Ohm da mesma 
forma que os condutores metálicos e a corrente que passa pelo corpo de uma solução é proporcional à diferença de potencial aplicada. Partindo 
desse princípio, pode-se aferir a condutividade através desses parâmetros, buscando-se projetar aparatos com maior exatidão possível e menor índice 
de incerteza nas medidas relacionadas à condutância específica em meios líquidos. A importância de se conhecer a condutividade está relacionada à 
solução de diversos problemas, como a incrustação de sais na injeção de água em sistemas de prospecção de poços de petróleo, que necessita de 
cuidados especiais no que se refere à qualidade da água para evitar problemas durante a exploração devido à precipitação de sais dentro do 
reservatório, na coluna dos poços produtores, nas linhas e em equipamentos de superfície. Nota-se que quanto maior a sua condutividade, menor 
será a qualidade da água para essa aplicação. Outro exemplo relevante é que cada rio ou corpo d’água tende a ter uma gama relativamente 
consistente de valores de condutividade elétrica que, uma vez conhecidos, podem ser utilizados como base de comparação para medições regulares 
de condutividade. Desta forma, alterações significativas na condutividade podem indicar que uma descarga ou alguma outra fonte de contaminação 
tenha entrado no corpo hídrico, podendo assumir riscos para o consumo de animais, seres humanos ou para fins industriais. Sendo assim, propõe-se o 
trabalho de pesquisa e desenvolvimento a partir de meios eletrônicos 2 analógicos, digitais e computacionais para a construção de aparelhos de 
aferição da condutividade em meios líquidos, denominados condutivímetros, com baixo custo e elevados benefícios, como nível de praticidade de 
locomoção para o local de aferição, devido a suas dimensões reduzidas e obtenção de dados de fácil leitura com incertezas reduzidas, propiciando 
medidas com maior confiabilidade. O projeto tem grande potencial de utilização na engenharia em situações reais, seja na leitura in loco de pequenas 
quantidades de amostras de água, pois água com baixa condutividade tende a ser potável por apresentar concentrações baixas de sais dissolvidos ou 

E-mail: cochiran@hotmail.com

ESTÁCIO FASE Página 71 de 288



em diversas atividades industriais, como a produção de vapor, aonde se deseja água de baixa condutividade para se evitar a formação de incrustações 
salinas em tubulações e caldeiras. Palavras-chave: condutividade, líquidos, condutivímetro, aferição, sais.

Aluno: Vagner dos Anjos Costa Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título ANÁLISE DA LOCALIZAÇÃO, DO TIPO E DO TEMPO DE RECUPERAÇÃO DA POSSE DE BOLA EM DIFERENTES CAMPEONATOS NACIONAIS DE 
FUTBOL PROFISSIONAL

Docente orientador: Marcos Antônio Mattos dos Reis

RESUMO
A recuperação da posse de bola consiste no final da organização defensiva e início da transição ofensiva. A ciência concentra os estudos sobre esta 
variável em três perspectivas: localização, tipo e tempo de recuperação da posse de bola. Porém, ainda não está claro na literatura científica como as 
equipes de diferentes campeonatos nacionais se comportam em relação a localização, tipo e tempo de recuperação da posse de bola. Portanto, o 
objetivo deste projeto será comparar a localização, tipo e tempo de recuperação da posse de bola das equipes que disputam os campeonatos 
brasileiro, alemão, inglês e espanhol de futebol profissional masculino. A metodologia utilizada será pautada na análise de jogo através dos vídeos das 
partidas. Serão avaliados os campeonatos nacionais de futebol profissional masculino do Brasil, Alemanha, Inglaterra e Espanha. Os jogos serão 
baixados na internet para posterior análise em notebooks através do software Windows Movie Maker. A localização da recuperação da posse de bola 
será identificada através de um campograma que divide o campo de jogo em quatro setores a partir de linhas imaginárias: defensivo, meio defensivo, 
meio ofensivo e ofensivo. O tipo de recuperação da posse de bola será verificado através dos seguintes critérios: bloqueio de chute, desarme, 
interceptação, fragmentos do jogo e erro do adversário. O tempo de recuperação da posse de bola será avaliado através de um cronômetro manual 
portátil com o auxílio do Windows Movie Maker através do temporizador. Em relação à análise dos dados, a amostra será dividida em quatro grupos 
(cada grupo consiste em um campeonato nacional). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe 
(parecer n° 2.203.920) e todos os procedimentos serão seguidos de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde de acordo com a resolução 
466/2012. Em relação à análise dos dados, será utilizado o teste estatístico Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade da distribuição dos 
dados. Se o nível de significância for maior que 5% (p>0.05) será assumida a normalidade dos dados sendo a Análise de Variância (ANOVA) e seu 
respectivo post hoc Teste de Tukey quando apropriado a fim de verificar entre quais grupos ocorreram as diferenças. Caso o nível de significância seja 
menor que 5% (p<0.05) no teste de normalidade dos dados será utilizado o teste Kruskal Wallis, que consiste em um teste não paramétrico 
equivalente ao teste paramétrico ANOVA, recomendado em situações estatísticas que os dados apresentam anormalidade na sua distribuição na 
comparação entre três ou mais grupos. Será adotado um nível de significância de 5% em todos os procedimentos estatísticos de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pela literatura científica específica. A pertinência deste projeto de pesquisa consiste na identificação de diferentes padrões 
de jogo em relação a recuperação da posse de bola em diferentes campeonatos nacionais o que permitirá ofertar informações relacionadas a 
organização defensiva e transição ofensivas de equipes profissionais masculinas de alto desempenho.
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Aluno: Fellipe Silva de Brito Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITO DE UM PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO DO USO DE PÉ NÃO PREFERIDO NA REDUÇÃO DA ASSIMETRIA TÉCNICA FUNCIONAL EM 
JOGADORES INICIANTES NO FUTSAL

Docente orientador: Marcos Antônio Mattos dos Reis

RESUMO
O desequilíbrio no uso do pé preferido em detrimento do pé não preferido é denominado de assimetria técnica funcional. O uso do pé não preferido 
nas ações técnicas dos jogos esportivos coletivos, como o futsal, é de suma importância na operacionalização da tomada de decisão dos jogadores.  
Apesar disto, ainda não está claro na literatura científica se um programa de estimulação do pé não preferido seja capaz de reduzir a assimetria 
técnica funcional. Portanto, o objetivo deste projeto é verificar a influência de um programa de estimulação do pé não preferido na redução da 
assimetria técnica funcional em jogadores de futsal iniciantes. Serão criados dois grupos: experimental e controle. Os jogadores do grupo 
experimental realizarão atividades com duração de 20 minutos que estimularão o uso do pé não preferido no aquecimento dos treinos durante três 
vezes por semana, ao longo de 12 semanas. O grupo controle não participará do protocolo de intervenção e será somente avaliado pré e pós 
intervenção. Para a avaliação da assimetria técnica funcional será utilizado o SAFALL-FOOT, um jogo em que cada equipe contém quatro jogadores de 
linha mais goleiro (o goleiro não é avaliado). O SAFALL-FOOT é dividido em seis categorias: desarme e interceptação, domínio de bola, passe, 
condução/proteção da bola; drible e chute ao gol. O instrumento também possui trinta e duas subcategorias que estão associadas com as categorias e 
a variáveis que determinam a eficácia ou não das ações técnicas. O índice de assimetria técnica funcional é obtido a partir da diferença entre os 
índices de utilização dos pés preferido e não preferido, que se estabelecem dentro de uma escala ordinal de 0 a 10 pontos. Participarão da pesquisa 
jogadores iniciantes no futsal, ou seja, com menos de um ano de experiência na modalidade. A faixa etária dos jogadores participantes da pesquisa 
será entre 6 e 11 anos de idade. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe (parecer n° 2.203.893) e 
todos os procedimentos serão seguidos de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde de acordo com a resolução 466/2012. Em relação à 
análise dos dados, será utilizado o teste estatístico Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade da distribuição dos dados. Se o nível de 
significância for maior que 5% (p>0.05) será assumida a normalidade dos dados sendo utilizado o teste T de Student para a comparação entre os 
índices de assimetria técnica funcional pré e pós intervenção. Caso o nível de significância seja menor que 5% (p<0.05) no teste de normalidade dos 
dados será utilizado o teste Mann-Whitney, que consiste em um teste não paramétrico equivalente ao teste paramétrico T de Student, recomendado 
em situações estatísticas que os dados apresentam anormalidade na sua distribuição na comparação entre dois momentos (pré e pós intervenção no 
caso deste projeto de pesquisa). Será adotado um nível de significância de 5% em todos os procedimentos estatísticos de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela literatura científica específica. A pertinência deste projeto de pesquisa consiste na melhora dos aspectos metodológicos de ensino 
e aprendizagem do futsal através de critérios científicos.
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Título EFEITO DO CURINGA SOBRE EFICIÊNCIA TÉCNICA DE ESCOLARES JOGADORES DE HANDEBOL

Docente orientador: Marcos Antônio Mattos dos Reis

RESUMO
A utilização de curinga no processo de ensino e aprendizagem dos esportes coletivos é bastante recorrente. O curinga consiste em um ou mais 
jogadores que participam das duas equipes em um mesmo jogo gerando superioridade/inferioridade numérica. Apesar disto, ainda não está claro na 
literatura científica o efeito da utilização do curinga sobre a eficiência técnica em escolares jogadores de handebol. Portanto, o objetivo deste projeto 
será verificar o efeito da utilização do curinga sobre a eficiência técnica de escolares jogadores de handebol. Os jogadores serão avaliados em três 
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diferentes configurações experimentais: jogo sem curinga, jogo com um curinga em apoio interno e jogo com dois curingas em apoio externo. Cada 
configuração experimental de jogo será considerada como um grupo para a análise dos dados. Os jogos serão filmados para posterior análise das 
ações técnicas dos jogadores. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe (parecer n° 2.203.889) e 
todos os procedimentos serão seguidos de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde de acordo com a resolução 466/2012. Este projeto 
de pesquisa contempla o profissional de Educação Física enquanto categoria profissional de nível superior para fins de atuação na área da saúde 
através de estratégias metodológicas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem do esporte. Em relação à análise dos dados, será utilizado o 
teste estatístico Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade da distribuição dos dados. Se o nível de significância for maior que 5% (p>0.05) 
será assumida a normalidade dos dados sendo a Análise de Variância (ANOVA) e seu respectivo post hoc Teste de Tukey quando apropriado a fim de 
verificar entre quais grupos ocorreram as diferenças. Caso o nível de significância seja menor que 5% (p<0.05) no teste de normalidade dos dados será 
utilizado o teste Kruskal Wallis, que consiste em um teste não paramétrico equivalente ao teste paramétrico ANOVA, recomendado em situações 
estatísticas que os dados apresentam anormalidade na sua distribuição na comparação entre três ou mais grupos. Será adotado um nível de 
significância de 5% em todos os procedimentos estatísticos de acordo com os parâmetros estabelecidos pela literatura científica específica. A 
pertinência deste projeto de pesquisa consiste na melhora dos aspectos metodológicos de ensino e aprendizagem do handebol na escola através de 
critérios científicos.

Aluno: Thaynar Suely Trevisan da Silva Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITO DO CURINGA SOBRE O DESEMPENHO E A EFICIÊNCIA TÉCNICA DE JOGADORES INICIANTES NO FUTSAL

Docente orientador: Marcos Antônio Mattos dos Reis

RESUMO
A utilização de curinga no processo de ensino e aprendizagem dos esportes coletivos é bastante recorrente. O curinga consiste em um ou mais 
jogadores que participam das duas equipes em um mesmo jogo gerando superioridade/inferioridade numérica. Apesar disto, ainda não está claro na 
literatura científica o efeito da utilização do curinga sobre o desempenho e a eficiência técnica em iniciantes no futsal. Portanto, os objetivos deste 
projeto serão verificar o efeito da utilização do curinga sobre o desempenho e a eficiência técnica de jogadores iniciantes no futsal e comparar o 
efeito da utilização do curinga sobre o desempenho e a eficiência técnica no futsal entre diferentes categorias competitivas. Os jogadores serão 
avaliados em três diferentes configurações experimentais: jogo sem curinga, jogo com um curinga em apoio interno e jogo com dois curingas em 
apoio externo. Cada configuração experimental de jogo será considerada como um grupo para a análise dos dados. Os jogos serão filmados para 
posterior análise das ações técnicas dos jogadores. O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe (CAAE 
n° 70961917.6.0000.5546) e todos os procedimentos serão seguidos de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde de acordo com a 
resolução 466/2012. Este projeto de pesquisa contempla o profissional de Educação Física enquanto categoria profissional de nível superior para fins 
de atuação na área da saúde através de estratégias metodológicas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem do esporte. Em relação à 
análise dos dados, será utilizado o teste estatístico Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade da distribuição dos dados. Se o nível de 
significância for maior que 5% (p>0.05) será assumida a normalidade dos dados sendo a Análise de Variância (ANOVA) e seu respectivo post hoc Teste 
de Tukey quando apropriado a fim de verificar entre quais grupos ocorreram as diferenças. Caso o nível de significância seja menor que 5% (p<0.05) 
no teste de normalidade dos dados será utilizado o teste Kruskal Wallis, que consiste em um teste não paramétrico equivalente ao teste paramétrico 
ANOVA, recomendado em situações estatísticas que os dados apresentam anormalidade na sua distribuição na comparação entre três ou mais 
grupos. Será adotado um nível de significância de 5% em todos os procedimentos estatísticos de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
literatura científica específica. A pertinência deste projeto de pesquisa consiste na melhora dos aspectos metodológicos de ensino e aprendizagem do 
futsal através de critérios científicos.

E-mail: mamreis91@gmail.com
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Título RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E AUTONÔMICAS DO EXERCÍCIO CALISTÊNICO INTERMITENTE DE ALTA INTENSIDADE EM HOMENS 
INATIVOS E ATIVOS

Docente orientador: Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva

RESUMO
O exercício intermitente de alta intensidade (HIIT) é caracterizado na literatura como esforços submáximos e/ou máximos de curta duração seguido 
de pausas passivas e/ou ativas. Este tipo de exercício físico é destacado como uma das principais estratégias de exercício físico para melhorar a saúde 
e/ou a aptidão física de indivíduos sedentários e ativos. Entretanto, apesar da promoção de diversos benefícios, até o presente momento, nenhuma 
pesquisa foi elaborada para entender as respostas cardiovasculares pós-exercício de um protocolo de exercício calistênico intermitente de alta 
intensidade (ECIAI). Uma vez que, a aquisição do conhecimento acerca das respostas agudas respaldará o desenvolvimento e a aplicação de novos 
métodos intervencionais para as adaptações fisiológicas inerentes a este tipo de exercício físico. Dentro desta perspectiva, o objetivo do presente 
estudo será avaliar os efeitos das respostas cardiovasculares e autonômicas agudas do ECIAI em homens inativos e ativos. Este projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Estácio de Sergipe (CAAE: 68576217.0.0000.8079). Serão avaliados 20 homens com idade entre 18-28 
anos. Estes homens farão parte de dois grupos: Grupo inativo (n=10) e grupo ativo (n=10). Serão coletados dos grupos avaliados a composição 
corporal (massa corporal, estatura e dobras cutâneas), os parâmetros cardiovasculares (pressão arterial), os parâmetros autonômicos (frequência 
cardíaca) e a reatividade pressórica. Os valores da pressão arterial serão medida após 20 minutos de repouso, imediatamente após o exercício 
calistênico e pós-exercício calistênico a cada 15 minutos durante 60 minutos de repouso com o indivíduo sentado em uma cadeira. Somente a 
reatividade pressórica que será avaliada antes e no final do protocolo experimental. Para a análise dos dados os valores serão expressos como a 
média ± desvio padrão da média (DP). Para avaliar a normalidade da amostra será utilizado o Shapiro-Wilk Test. Os testes de análise de variância 
(ANOVA de “uma” ou de “duas vias”) seguido do pós-teste de Bonferroni serão utilizados para avaliar a significância das diferenças entre as médias. O 
tamanho do efeito é uma estatística descritiva que serve como complemento ao teste de significância estatística. Os valores serão considerados 
estatisticamente significativos quando p< 0,05. Em todos estes procedimentos será utilizado o programa estatístico GraphPad Prism versão 3.02. A 
nossa hipótese inclina para a ideia de que os participantes do grupo inativo terão maiores repercussões fisiológicas agudas de melhora dos 
parâmetros cardiovasculares e autonômicos quando comparado com os participantes do grupo ativo.
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Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título DROGARIA SOLIDÁRIA NA PERSPECTIVA DA REDUÇÃO DA AUTO MEDICAÇÃO E SEUS IMPACTOS SÓCIO ECONÔMICOS

Docente orientador: Alessa Caroline Pedroza de Vasconcelos

RESUMO
Os medicamentos representaram uma revolução para a saúde pública e atingiram lugar de destaque dentro das práticas médicas. Contudo, o 
incentivo ao seu uso, o qual é realizado, diversas vezes de forma indevida, vinculado à facilidade de acesso, gera acúmulo desses produtos nas 
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residências de uma população com pouca orientação para utilizá-los e para descartá-los de forma correta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) em 2011 estima que cerca de 30 mil toneladas de medicamentos são descartadas pelos consumidores a cada ano no Brasil. Algumas dessas 
substâncias medicamentosas podem possuir componentes de difícil decomposição, os quais proporcionam a contaminação do solo e da água quando 
descartados, estes resíduos geram desequilíbrios ambientais através da dispersão pelas cadeias alimentares, e a intoxicação dos animas e dos 
humanos. O Programa “Farmácia Solidária”, pioneiro no Brasil, existe há 10 anos em municípios brasileiros. O programa tem por objetivos a 
orientação sobre o destino correto dos medicamentos, a arrecadação e doação dos mesmos dentro do conceito de “farmácia solidária”. Sendo assim, 
a doação de medicamentos em boas condições de utilização é uma alternativa para aumentar a acessibilidade dos pacientes aos fármacos, podendo 
reduzir o desperdício de matéria-prima, a poluição ambiental e a automedicação. O referido projeto tem como objetivo avaliar o perfil das devoluções 
de medicamentos não utilizados, entregues a Drogaria da Enfermagem (DROENF) da Faculdade Estácio de Sergipe, minimizar a ocorrência da 
automedicação, diminuir o descarte incorreto de medicamentos e promover educação em saúde, orientando a população quanto ao uso adequado 
dos medicamentos. Trata-se de um estudo transversal e descritivo que tem como ferramentas a coleta dos seguintes dados: motivo da devolução e 
dados dos medicamentos devolvidos (lote, validade, quantidade devolvida e condições de armazenamento). Será realizada a análise dos dados por 
meio de avaliação do questionário aplicado e, além disso, será avaliado o aspecto visual dos medicamentos devolvidos que serão classificados como 
aptos para reuso por outros pacientes ou enviados para descarte. Os custos relacionados com as devoluções serão calculados e analisados. A coleta 
de dados será realizada nos meses de setembro de 2016 a maio de 2017. Os dados coletados serão inseridos no programa de planilha eletrônica 
Microsoft Office Excel, versão 2007, Microsoft. Para a análise dos dados, será utilizada estatística descritiva utilizando-se valores absolutos e 
porcentagem através de gráficos e tabelas.
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Título INFLUÊNCIA DA DIOSMINA NAS LESÕES VASCULARES INDUZIDAS PELA DOXORUBICINA

Docente orientador: Míriam Geisa Virgens Menezes

RESUMO
A Doxorrubicina prejudica o relaxamento dependente do endotélio, mediado pelo óxido nítrico (NO), a hiperpolarização derivada do endotélio e induz 
ao stress oxidativo vascular. Esta última condição é ocasionada quando há o desequilíbrio entre os sistemas de defesa antioxidante com predomínio 
dos oxidantes, culminando no surgimento de danos celulares. A DOX-induz a disfunção vascular, e também pode contribuir para a redução da função 
cardíaca e ocasionar anormalidades hemodinâmicas muitas vezes vistos com o tratamento do câncer. A diosmina (3',5,7-tri-hidroxi-4'-metoxiflavona-7-
ramnoglucosídeo) é um flavonoide encontrado em frutas cítricas. Foi isolada pela primeira vez em 1925, a partir da Scrophularia nodosa. Em 1969, foi 
utilizada pela primeira vez como agente terapêutico. Esse flavonoide é utilizado, por ser um agente protetor vascular, para o tratamento de 
insuficiência venosa crônica, linfodema e varizes (JANTET, 2002). A diosmina também exibe propriedades anti-inflamatórias, antioxidante, anti-
hipertensiva, cardioprotetora nas lesões de isquêmica-reperfusão, entre outras. O tratamento com diosmina traz de volta os parâmetros arteriais para 
um nível normal. Estudo mostrou claramente que diosmina atua como um agente anti-hipertensor contra a hipertensão, portanto diante desses 
indícios pré- existentes surgiu a seguinte questão que irá conduzir a realização do presente estudo: Qual a influência da Diosmina nas lesões 
vasculares induzidas pela Doxorrubicina? Assim a presente pesquisa pretende elucidar o potencial efeito protetor da diosmina diante da lesão 
endotelial ocasionada pela Doxorrubicina. Objetivo: Identificar a influência da diosmina nas lesões vasculares induzidas pela Doxorrubicina; Material e 
método: Serão utilizados ratos Wistar, pesando entre 250 e 300 g. Os animais serão pré-tratados com diosmina. Para a realização dos experimentos 
serão utilizadas as soluções nutritivas contendo os seguintes sais: NaCl, KCl, KH2PO4, MgSO4, NaHCO3, Glicose e CaCl2. Serão utilizadas duas 
diferentes abordagens no presente estudo, uma abordagem in vivo e outra ex vivo. Na primeira, ocorrerão aferições da pressão arterial média (PAM) 
e frequência cardíaca (FC) na presença e na ausência de Diosmina e Doxorrubicina. Nos ensaios funcionais, ex vivo, será aferida a tensão isométrica 
por meio de um sistema de banho para órgão isolado, utilizando anéis de aorta torácica. Anéis de aorta torácica com endotélio intacto ou com o 
mesmo removido, conforme especificado anteriormente, serão submetidos a curvas de contração e relaxamento, concentração-resposta, padrão. 
Será realizada uma análise enzimática para Determinação da Peroxidação Lipídica; Mensuração de Hidroperóxidos Totais; Medida de Proteínas 
Carbonilas; Medida de Grupamentos Sulfidril; Avaliação da Atividade da Superóxido Dismutase; Determinação da Atividade da Enzima Catalase; 
Avaliação da Atividade da Glutationa Peroxidase e da Glutationa Redutase complementando dessa forma os dados sobre o stress oxidativo. Para a 
sistematização e observação, os resultados serão tabulados e confeccionados em gráficos utilizando-se o software GRAPHPAD PRISMA v. 6.0 
(GraphPad Software, Inc., EUA). Inicialmente será utilizado um teste de aferição de normalidade dos dados (Shapiro-Wilk) e posteriormente se 
decidirá acerca do melhor teste a ser utilizado. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa no uso de animais da Universidade Federal de 
Sergipe CEUA em 10/04/2017, registrado sob o nº62/2016 e seguirá todos os aspectos éticos conforme determina a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 
2008, do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA).
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Título NA PEDIATRIA QUEREMOS MENOS DOR E MAIS AMOR

Docente orientador: Míriam Geisa Virgens Menezes

RESUMO
A avaliação sistemática da dor pediátrica está inserida em um processo clínico cuja meta final é o adequado controle da dor. Muitas são as 
intervenções possíveis, o que torna necessária a busca pelas evidências científicas acerca dessas intervenções principalmente quando se trata de 
métodos não farmacológicos que proporcionam o alívio da dor. Acredita-se que esse projeto possa contribuir para reduzir a dor em crianças, 
despertar o interesse dos profissionais da saúde quanto à importância do controle da dor em crianças e possa subsidiar a implementação de medidas 
não farmacológicas para o alívio da dor em crianças hospitalizadas. O objetivo da pesquisa é promover o alívio da dor em crianças hospitalizadas, 
através da música e massagem. Trata-se de uma pesquisa descritiva, e exploratória, com abordagem quantitativa. O projeto será desenvolvido na 
pediatria do Hospital Municipal Desembargador Fernando Franco em crianças internadas na pediatria do Hospital Municipal Desembargador 
Fernando Franco. A prioridade serão as crianças com quadro álgico. Antes e após a sessão de música e massagem as crianças serão questionadas 
quanto a dor e os parâmetros fisiológicos serão quantificados. Em um segundo momento os alunos abordarão a equipe de Enfermagem, para 
entender como os profissionais avaliam o quadro de dor em crianças hospitalizadas e detectar o conhecimento deles sobre as escalas de avaliação da 
dor. Os dados serão armazenados em banco de dados computadorizado em software do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 20.0.  Será realizada estatística descritiva e inferencial, e os dados serão apresentados por meio de tabelas e figuras. Para verificar a relação 
entre as variáveis será utilizado o Teste Qui-Quadrado e o Teste de Fisher. Serão também utilizados demais testes estatísticos que se fizerem 
necessários. Em todo estudo será adotado um nível de significância de 5%.
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Título PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE POPULAÇÃO QUILOMBOLA DIANTE DO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Docente orientador: Ruth Cristini Torres

RESUMO
No Brasil, existem 2.667 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural dos Palmares, dentre as quais, 31 estão localizadas no Estado 
de Sergipe. Nelas residem, em sua maioria, sujeitos afrodescendentes. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, visa, principalmente,
 a equidade no âmbito do acesso dos indivíduos à saúde, incluindo os agravos mais prevalentes nesta população. Dentre estes agravos, encontram-se a
 hipertensão arterial, diabetes mellitus, coronariopatias e as doenças cardiovasculares (DCV). Neste contexto, torna-se relevante a identificação dos 
principais fatores de risco para o desenvolvimento de DCV que os indivíduos das comunidades quilombolas estão expostos, visando à promoção da 
saúde e controle de doenças. É importante o estudo da associação das DCV com os indicadores antropométricos, pois a antropometria é uma técnica 
usada para verificar o tamanho, proporções e composição do corpo humano, sendo de simples manuseio, de baixo custo, não invasiva e aceitável 
universalmente. É um instrumento valioso utilizado para orientar a política de saúde pública e as decisões clínicas. Objetivo: Identificar o perfil de risco
 para o desenvolvimento de DCV baseado nos índices antropométricos em comunidades quilombolas de Sergipe. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal a ser realizado nas comunidades quilombolas Canta Galo, Pirangi e Terra Dura do Coqueiral, situadas no leste Sergipano. A escolha das 
comunidades em questão se deu devido ao município de Capela ter a maior concentração de comunidades quilombola em Sergipe. Serão incluídos os 
sujeitos cadastrados como quilombola maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Serão avaliados os valores das circunferências de cintura (CC), de 
quadril (CQ), de pescoço (CP), abdominal, índice de conicidade, índice de adiposidade corporal, peso corporal, estatura, relação cintura quadril (RCQ) e
 relação cintura estatura. A análise dos dados será realizada por meio de distribuição de frequências, média ± desvio padrão da média. Todos os dados 
serão submetidos ao teste de Shapiro-Wilk, com o intuito de determinar se suas distribuições de probabilidade apresentavam-se como paramétricas 
ou não paramétricas. Quando necessário, os testes t de Student para amostras independentes e a Análise de Variância (ANOVA) para medidas 
repetidas ou de duas vias, seguidas do pós-teste de Bonferroni, serão realizados para avaliar a significância das diferenças entre as médias. A pesquisa 
foi submetida ao comitê de ética e pesquisa da Faculdade Estácio de Sergipe, contemplando os pré-requisitos para pesquisas com seres humanos 
preconizados pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovada sob o nº 1.822.242. Será mantido o anonimato e sigilo das 
informações adquiridas através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE. Espera-se, como desfecho secundário, propor
 estratégias de promoção e prevenção das DCV em comunidades quilombolas de Sergipe.
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Título A VISÃO DAS PUÉRPERAS EM RELAÇÃO AS ORINTAÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUANTO A PRÁTICA DA AMAMENTAÇÃO

Docente orientador: Andreza Carvalho Rabelo Mendonça 

RESUMO
Além de ser considerada uma estratégia-chave para a sobrevivência infantil por suprir todas as necessidades nutritivas, manter um bom ritmo de 
crescimento e desenvolvimento, proteger contra infecções, doenças respiratórias e gastrintestinais e apresentar vantagens de ordem imunológica, 
cognitiva e motora para o bebê, a prática da amamentação apresenta além de outras vantagens para a criança, vantagens para a mãe e para a família, 
por isso, é foco de estudos de interesse multiprofissional. Por depender de aspectos variados, essa prática apresenta diversas falhas, a desinformação 
e a falta de conhecimento sobre o assunto estão entre as razões comuns para o desmame precoce ou a não amamentação exclusiva. No aleitamento 
materno exclusivo a criança recebe somente leite materno, sem água, leite, chás, sucos, ou qualquer alimento sólido, com exceção de gotas ou 
xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação ou medicamentos, quando necessário. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o 
aleitamento materno (AM) seja exclusivo durante os seis primeiros meses de vida, podendo ser complementado até os dois anos ou mais. As mães 
sofrem várias influências sobre a decisão de amamentar, dentre elas as dificuldades no inicio da prática, a motivação e a facilidade do uso de fórmulas 
infantis. Assim, as orientações dos profissionais de saúde quanto ao aleitamento materno se tornam indispensáveis, devendo ocorrer desde o pré-
natal até o puerpério e se estender à rede de apoio familiar. Nessa perspectiva, faz-se fundamental a presença do profissional de saúde como 
apoiador da prática. O objetivo deste trabalho é conhecer a visão das puérperas, de uma maternidade de alto risco no município de Aracaju - Sergipe, 
em relação às orientações prestadas pelos profissionais de saúde quanto à prática da amamentação. Trata-se de um estudo descritivo, observacional 
participativo, com abordagem quantitativa, onde mulheres no puerpério imediato serão submetidas a uma entrevista com aplicação de um 
questionário, composto de questões abertas e fechadas. O projeto atende as determinações da Resolução 466/12 do CNE, foi submetido para 
avaliação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Faculdade Estácio de Sergipe e já se encontra aprovado na plataforma 
Brasil com o número do CAAE: 61780316.0.0000.8079. Cada parturiente, previamente a aplicação do questionário, deverá assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), quando maior de 18 anos; e aquelas com idade entre 12 e 17 anos somente poderão participar da pesquisa 
após assinatura do Termo de Assentimento (TA) pelos pais ou responsáveis legais. O questionário será dividido em três tópicos: identificação da 
parturiente, dados obstétricos e dados sobre o aleitamento materno. Serão entrevistadas puérperas com faixa etária de 12 a 40 anos ou mais e 
observados fatores como orientações recebidas pelas puérperas, benefícios e satisfação em relação a essas orientações, e necessidade de mais 
orientações dos profissionais. Além de estágios em que receberam as orientações, interesse em amamentar e pretensão de tempo, desafios 
encontrados e conhecimento da puérpera quanto à prática. Estão inclusos na abordagem todo e qualquer profissional de saúde que preste assistência 
a mulher em sua fase gestacional, puerperal e pós puerperal, entre eles enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e agentes comunitários 
de saúde. Posteriormente todos os dados serão transferidos para uma planilha no Microsoft Excel para análise estatística. Justifica-se pela 
necessidade de identificar se deve haver um trabalho mais sistemático de orientação dos profissionais de saúde para a promoção do aleitamento 
materno.
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Título REALIDADE VIRTUAL ASSOCIADA AO ÓLEO ESSENCIAL DE ALPINIA ZERUMBET EM PACIENTES PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Docente orientador: Elaine  Andrade de Jesus  

RESUMO
O Acidente vascular encefálico (AVE) é causado pelo entupimento ou rompimento de algum vaso sanguíneo no cérebro, que pode estar relacionado 
com alguns fatores, caracterizado por perda de função. A realidade virtual (RV) vem sendo muito utilizada como recurso para o tratamento deste e 
muitas outras disfunções. Este recurso oferece um feedback visual e auditivo, despertando maior interesse no paciente em aderir ao tratamento e 
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facilitando o aprendizado motor, ocorrendo consequentemente uma reorganização no mapa cortical, promovendo diminuição das limitações 
funcionais causadas pelo AVE. Serão utilizados jogos virtuais associado ao óleo essencial de Alpinia zerumbet (Ziclag®). Esta pesquisa terá como 
objetivo avaliar o equilíbrio, a marcha, a espasticidade, a independência funcional, e a qualidade de vida de 20 indivíduos, ambos os sexos, faixa etária 
entre a 40 a 75 anos com diagnóstico clínico de AVE. Trata-se de Ensaio clínico unicêntrico, randomizado, duplo-cego, comparativo, longitudinal, onde 
os pacientes serão randomizados em dois grupos: Grupo Controle (n: 10) que receberá fisioterapia convencional e Grupo Intervenção (n: 10) que 
receberá fisioterapia convencional mais protocolo de RV associado com o óleo essencial de Alpinia zerumbet, Serão realizadas análises clínicas de 
ambos os grupos antes, durante e após a intervenção através da Escala de POMA, avaliação Baropodométrica, questionário SF36 (Medical Outcomes 
Study 36-Item Short-form Health Survey), Escala Modificada de Ashworth, MIF (medida de independência funcional) e a Eletromiografia. Este projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Estácio de Sergipe sob o número do parecer 2.095.707. Serão respeitados os termos da 
Resolução 466/20, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Serão respeitadas as 
boas práticas de pesquisa, assim como a regulamentação para a realização de pesquisa clínica, legislada pela ANVISA, em 05 de junho de 2008.  
Participarão da pesquisa aqueles indivíduos que assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Esta pesquisa adotará os protocolos 
necessários para atender o paciente e seus familiares. Este estudo pretenderá contribuir para delinear intervenções de reabilitação que possam 
influenciar no equilíbrio, na marcha, na espasticidade, na independência funcional e na qualidade de vida de pacientes que sofreram AVE.
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Título DIAGNOSTICO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS ALIMENTÍCIAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE 
ARACAJU-SE

Docente orientador: Denise Andrade da Silva                                           

RESUMO
As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são normas de procedimentos higiênico-sanitários e operacionais do correto manuseio de alimentos. Abrangem 
procedimentos relacionados à utilização de instalações, recepção e armazenamento, manutenção de equipamentos, treinamento e higiene dos 
trabalhadores, limpeza e desinfecção, controle de pragas e devolução de produtos, de forma a garantir a segurança e a integridade do consumidor. A 
preocupação com a qualidade das refeições servidas ao consumidor tem sido objeto de constante atenção por parte dos governantes nacionais e 
internacionais, uma vez que, as doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) vêm aumentando independente de toda tecnologia existente. Nesse 
contexto serão analisadas as condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos produtores de alimentos localizados na cidade de Aracaju SE, de 
forma a identificar não conformidades e medidas corretivas. O diagnóstico sobre o estágio da implantação das Boas Práticas de Fabricação será 
conduzido por meio de análise visual e do preenchimento de uma ficha de verificação – checklist – a ser elaborado de acordo com a Resolução RDC nº 
276. Será atribuída uma pontuação, por meio da verificação quanto ao atendimento a cada item, da seguinte forma: item aprovado (10 pontos), item 
aprovado com restrições (5 pontos) e item reprovado (0 ponto). Ao término da pesquisa, somar-se-á a pontuação de todos os itens, calculando-se a 
nota final em percentual. Cada estabelecimento será classificado considerando seu desempenho, da seguinte forma: percentual de conformidade 
maior ou igual a 80% estará aprovado; entre 60% e 79% estará aprovado com restrições e percentual menor ou igual a 59% será reprovado, dados a 
serem tabulados em gráficos do Programa Excel. A aplicação das BPF é de primordial importância, tendo em vista que se apresenta como um subsídio 
do sistema de garantia à qualidade, que versa em instituir normas que padronizem e determinem processos e metodologias que regulamentam todas 
as atividades de fabricação de um produto e/ou cumprimento de um serviço. Através desse estudo, espera-se que o monitoramento correto, com 
especificações ou recomendações apropriadas sejam adotados por parte das empresas, mantendo o processo sob controle para a garantia de oferta 
de um produto de qualidade.
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Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título PLANEJAMENTO DE CARREIRA: ESTUDO DA VISÃO DOS ALUNOS DA GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA ESTÁCIO PONTA NEGRA EM 
RELAÇÃO À CARREIRA PROTEANA

Docente orientador: Maria Helena Ferreira de Faria

RESUMO
A administração de carreira é um aspecto a ser considerado na transição da universidade para o mercado de trabalho de jovens discentes que estão 
no início da carreira profissional. Para o futuro administrador, o planejamento de carreira durante a vida acadêmica é de extrema relevância, além 
disso, não há estudos científicos sobre o tema no curso de Administração da Estácio Ponta Negra. Mapear a atitude de carreira desses jovens 
contribui para compreender como eles veem suas próprias carreiras e quais são as suas preferências, possibilitando a implementação de ações de 
desenvolvimento da carreira individual e, também permite às organizações desenvolverem políticas, práticas e procedimentos para atenderem às 
expectativas desses jovens no início de carreira. O objetivo geral do trabalho é diagnosticar o perfil do aluno de graduação do curso de Administração 
da Estácio Ponta Negra e o estágio de carreira onde se encontra, com a aplicabilidade da carreira proteana. Os objetivos específicos são: identificar o 
perfil do aluno de graduação do curso de Administração da Estácio Ponta Negra; Identificar o estágio de carreira em que se encontram os alunos de 
graduação do curso de Administração da Estácio Ponta Negra; verificar a aplicabilidade da carreira proteana para os alunos de graduação do curso de 
Administração da Estácio Ponta Negra. Os estudos sobre gestão de carreira são recentes na literatura acadêmica. Antes, as pessoas buscavam 
ingressar em empresas onde passariam, preferencialmente, toda sua vida produtiva vinculada à organização, sendo promovidas na hierarquia 
organizacional à medida que avançavam no tempo de permanência e recebiam, assim, promoção hierárquica e financeira. O termo proteano deriva 
do deus Proteus, que, segundo a mitologia grega, mudava de forma segundo a sua própria vontade. A escolha da metodologia utilizada na pesquisa 
define onde e como esta será realizada. O método de pesquisa adotado foi escolhido em função das características específicas da questão a ser 
respondida.  No presente trabalho, a questão de pesquisa é: qual a percepção dos discentes do curso de Administração da Estácio Ponta Negra sobre 
planejamento de carreira? Tendo em vista que a definição do instrumento de coleta de dados deve ser feita de acordo com os objetivos pretendidos 
com a pesquisa e o universo a ser investigado, o presente trabalho utilizará de observação, análise de dados secundários e questionário estruturado. 
Os questionários receberão tratamento estatístico para análise dos resultados. A escolha desses três métodos visa minimizar a perda de possíveis 
informações que não seriam coletadas utilizando apenas um ou outro método de maneira isolada por causa das suas características. As técnicas de 
coleta de dados utilizadas buscam uma triangulação que possibilita aumentar a confiabilidade confrontando resultados obtidos através de diferentes 
fontes. A pesquisa será um estudo de caso que, em situações em que o volume de informações disponíveis é reduzido, é técnica mais recomendada. 
Para a realização deste trabalho será desenvolvida uma pesquisa quantitativa através de estudo de caso e será adotada a técnica de coleta de dados 
questionário e a pesquisa documental. Os dados serão tratados utilizando-se estatística descritiva. O questionário a ser utilizado nesta pesquisa será 
baseado nas escalas de atitudes e carreira proteanas desenvolvido por Briscoe, Hall e DeMuth (2006) e traduzido e validado no Brasil por Silva (2009). 
O questionário será adaptado para melhor interpretação das questões, sem que haja interferência ou alterações no objetivo central das proposições 
originais. Ele será composto por duas partes: 1) perfil do estudante do curso de bacharelado de Administração da Estácio Ponta Negra; 2) Atitude de 
carreira proteana.  Será selecionada um amostra significativa dentre os 277 alunos matriculados em 2017.2 no curso de Administração da Estácio 
Ponta Negra. Os resultados serão analisados e confrontados com a escassa literatura sobre planejamento de carreira disponível nas diferentes áreas 
do conhecimento existente, como Administração e Psicologia. Espera-se, com esta pesquisa, contribuir com dados e informações relevantes para o 
aprofundamento das discussões sobre planejamento de carreira dentro do curso de Administração da Estácio Ponta Negra, tanto no âmbito 
acadêmico quanto aos aspectos relacionados ao sucesso profissional dos discentes do curso.

E-mail: maria.helena@estacio.br

Aluno: Jardel Robson dos Santos Nogueira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA SOBRE O DESEMPENHO MOTOR E FUNCIONALIDADE EM 
HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS

Docente orientador: Clécio Gabriel de Souza

RESUMO
A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) é uma técnica não invasiva, que utiliza eletrodos sobre o couro cabeludo, umidificados em 
uma solução salina, que transmite uma corrente elétrica de baixa intensidade (1 a 3 mA), capaz de excitar ou inibir o córtex cerebral, com um tempo 
médio de aplicação de três a 20 minutos. A técnica tem a capacidade de aumentar a excitabilidade cortical pela facilitação da despolarização do 
potencial de ação, quando aplicada a corrente anódica, enquanto o estímulo de corrente catódica surte efeito inibitório causando hiperpolarização da 
membrana neuronal. Tem sido descrito na literatura que essa técnica é capaz de modular áreas específicas do cérebro e trazer benefícios para saúde 
em diversas situações, como no caso de indivíduos que sofreram um acidente vascular encefálico e permaneceram com um déficit motor 
caracterizado por hemiparesia. O objetivo desse estudo é avaliar os efeitos da ETCC sobre o desempenho motor e funcionalidade de hemiparéticos 
crônicos. Será realizado um estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado com a aplicação da técnica de ETCC, associada a uma tarefa 
motora. Farão parte desse estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 30 e 65 anos que tiveram AVC a mais de seis meses e que 
permaneceram com sequelas motoras, características da hemiparesia. Os participantes serão divididos em dois grupos homogêneos (controle e 
experimental) com até 20 participantes em cada. Serão utilizadas como ferramentas de avaliação escalas de funcionalidade e avaliação motora do 
membro superior, testes de desempenho motor, tais como força, velocidade e precisão do movimento, além de questionários para avaliar a 
qualidade de vida e o impacto do AVC sobre o cotidiano dos indivíduos. Todas as medidas de avaliação serão realizadas antes e após um protocolo de 
intervenção de 10 sessões de ETCC por corrente anódica, distribuídas em cinco semanas, com intensidade de 2mA, por 20 minutos no hemisfério 
cerebral afetado, associado a exercícios de coordenação, mobilidade e motricidade fina do membro superior afetado. O projeto será submetido ao 
Comitê de Ética e só terá início após sua aprovação e todos os indivíduos precisarão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido 
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concordando em participar desta pesquisa. Após a coleta dos dados os mesmos serão tabulados e analisados pelo software estatístico SPSS 20 e os 
resultados serão expressos em média e desvio-padrão, usando testes de comparação e associação entre as variáveis e apresentados em tabelas e 
gráficos. Espera-se que esse estudo possa contribuir com um maior conhecimento acerca dos efeitos dessa técnica, bem como elucidar os parâmetros 
de aplicação e ampliar esse recurso terapêutico para acesso e tratamento de populações menos favorecidas, com vistas a melhorar a funcionalidade a 
partir da independência funcional e, consequentemente, a qualidade de vida desses indivíduos.

Aluno: Mieblly Grazielly Medeiros Cabral Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Nathalia Sárvia Lopes Lemos de Carvalho Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jarlene dos Santos Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO SONO EM UNIVERSITÁRIOS QUE ESTUDAM PELA MANHÃ E À NOITE

Docente orientador: Aline Silva Belísio

RESUMO
O ingresso na universidade modifica os hábitos de sono do estudante universitário devido à dificuldade que existe em conciliar a demanda acadêmica 
com o trabalho e a vida pessoal. Consequentemente, o universitário dorme pouco na semana, pois tende a dormir tarde e acordar cedo. Além disso, 
queixa-se de sonolência diurna, baixa qualidade de sono e piora no desempenho acadêmico, caracterizando um quadro de privação de sono. 
Contudo, maus hábitos de sono, como ver TV até tarde e o uso de substâncias com cafeína próximo ao horário de dormir, podem agravar a privação 
de sono. Existem intervenções não farmacológicas que podem ser utilizadas para diminuir os efeitos da privação de sono. A intervenção não 
farmacológica pode ser baseada em um de programa de educação do sono que informa as pessoas sobre a importância do sono e envolve a adesão 
de medidas de higiene do sono. Assim, um programa de educação do sono pode ser uma medida utilizada para amenizar ou até solucionar os efeitos 
negativos provocados pela privação de sono diária, a qual, os universitários estão submetidos. Por isso, o presente estudo tem como objetivo avaliar o 
efeito de um programa de educação do sono sobre o ciclo sono e vigília de universitários, do curso de psicologia, de uma faculdade privada da cidade 
de Natal/RN, que estudam pela manhã e à noite. Participarão da pesquisa cerca de 120 universitários do curso de psicologia, do turno matutino e 
noturno, da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – Estácio FATERN, de ambos os sexos. O estudo contará com a participação de 4 grupos (A, B, C 
e D) de universitários que estudam pela manhã e à noite, cada um formado por aproximadamente 30 alunos, totalizando 120 universitários. Os 
grupos A e B correspondem aos alunos que estudam pela manhã e os grupos C e D aos alunos que estudam à noite. Os grupos A e C passarão pelo 
programa de educação do sono, enquanto que os grupos B e D serão os grupos controle. O programa de educação do sono será em formato de 
workshop tendo os seguintes temas: a biologia do sono, hábitos de sono, causas da sonolência diurna, consequências da privação de sono e medidas 
de higiene do sono, terá duração de quatro horas e será realizado no turno vespertino. Inicialmente, será realizada uma reunião com os universitários 
para explicar a pesquisa e será entregue o termo de consentimento livre e esclarecido aos que desejarem participar do estudo. O estudo será dividido 
em três etapas: Na primeira etapa será feita uma caracterização do ciclo sono e vigília dos universitários de todos os grupos (A, B, C e D). Os 
instrumentos utilizados serão o questionário de Hábitos de sono, o diário de sono, o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, Escala de Sonolência 
de Epworth e o cronotipo. Na segunda etapa, os grupos A e C farão o programa de educação do sono. Na terceira etapa, uma semana após a 
intervenção, o ciclo sono e vigília dos universitários de todos os grupos será reavaliado com os mesmos instrumentos da primeira etapa para verificar 
o efeito do programa de sono. Com isso, espera-se que os grupos que participarão do programa de educação do sono durmam mais cedo, diminuam 
os níveis de sonolência diurna e melhorem a qualidade de sono em relação aos grupos que não participarão do programa.

E-mail: alinebelisio@yahoo.com.br

Aluno: Izis Fernandes da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Weslliane da Silva Nunes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Rejanildo da Penha Brito da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título ANÁLISE PARASITOLÓGICA DE HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Docente orientador: Eliana Maria Rocha Sousa

RESUMO
As infecções parasitárias estão distribuídas mundialmente, e são significativas às taxas de prevalência no Brasil e no estado da Bahia. A aquisição de 
cistos de protozoários e ovos de helmintos ocorre principalmente por ingestão de água e alimento contaminado, como as hortaliças, que são 
preferencialmente consumidas in natura. A identificação do parasita, assim como, a prevalência em diferentes hortaliças permite obter maior 
conhecimento sobre a ocorrência dos endopasitas no município de Feira de Santana, BA, assim como, alertar a comunidade em relação aos danos 
para a saúde. Dessa forma, o objetivo geral do projeto é realizar uma comparação entre a possível contaminação por helmintos e protozoários em 
hortaliças comercializadas em supermercados e feiras livres no município de Feira de Santana, BA. Serão adquiridas mensalmente duas amostras de 
rúcula (Eruca sativa), coentro (Coriandrum sativum), alfaces (Lactuca sativa) e cebolinhas (Allium fistulosum) em cada local de coleta (feira livre e 
supermercado). De modo que, as análises acontecerão no laboratório escola da Estácio Feira de Santana da seguinte forma durante o mês: amostras 
de L. sativana, serão analisadas na primeira semana, A. fistulosum na segunda, C. sativum na terceira e E. sativa na quarta, totalizando 16 amostras 
avaliadas. Desse modo, durante a vigência do projeto um total de 192 amostras de hortaliças comercializadas no município de Feira de Santana, BA 
serão analisadas. O método de sedimentação espontânea de Hoffman será empregado para isolar os parasitas e para a identificação serão realizadas 
observações em microscópio óptico e consultas em atlas e manuais disponíveis na instituição. Os dados coletados serão submetidos a análise 
estatística por meio do método de qui-quadrado. O material didático para educação em saúde no combate de parasitas será construído e 
posteriormente divulgado para a da população acadêmica e a sociedade em geral. Deste modo, por meio da obtenção dos resultados será possível 
inferir sobre a relevância das hortaliças na transmissão de parasitoses intestinais, assim como, conhecer a prevalência das espécies dos parasitas em 
relação a cada variedade de hortaliça investigada no município de Feira de Santana, BA. Ainda será possível desenvolver medidas sócio-educativas 
que proporcione uma melhor qualidade sanitária das hortaliças.

E-mail: elianamrsousa@gmail.com

Aluno: Loide Oliveira da Silva Lima Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Bruna Juliana dos Santos Vieira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jadson Ribeiro Barreiros Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Rafaela Silva Miranda Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO ATENDIDOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO 
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA

Docente orientador: Louise Rodrigues Barreto

RESUMO
O câncer de cabeça e pescoço é um termo coletivo definido por bases anatômico-topográficas para descrever tumores malignos do trato digestivo 
superior. O câncer de cabeça e pescoço (CCP) representa 10% dos tumores malignos em nível mundial, o quinto tipo de câncer mais comum, 
acometendo principalmente fumantes e etilistas. Envolve diferentes sítios, sendo que cerca de 40% dos casos ocorrem na cavidade oral, 25% na 
laringe, 15% na faringe, 7% nas glândulas salivares e 13% nos demais locais. No Brasil, estima-se aproximadamente 13.470 novos casos de câncer de 
cavidade oral por 100 mil habitantes, com taxas de 10.060 para o sexo masculino e 3.410 para o sexo feminino. O câncer de cabeça e pescoço (CCP) 
acomete ambos os sexos e todas as raças, sendo até 3 a 4 vezes mais freqüentes em homens do que em mulheres, porém nos últimos anos houve um 
aumento notável na incidência entre mulheres, o que deve refletir a mudança nos hábitos tabagistas e etilistas. O objetivo deste estudo é realizar um 
levantamento clínico e epidemiológico dos casos de câncer de cabeça e pescoço atendidos em um Centro de Referência no município de Feira de 
Santana-Ba no período de 2017 à 2018. Inicialmente o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Seres Humanos da UEFS e aprovado segundo o 
parecer 2.190.651, nº CAEE 68689017.6.0000.0053. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, e para a realização da pesquisa, será utilizado um 
formulário com questões relacionadas a aspectos sócio-demográficos (idade, gênero e classe social), condição de saúde, hábitos de vida (consumo de 
álcool, tabagismo, atividade física) e aspectos clínicos da lesão, incluindo diagnóstico, tratamento e sobrevida. Para a análise de correlação de 
frequências será empregada o teste do Qui-quadrado de Pearson, utilizando o nível de significância estatística de 5%. Atualmente, as medidas mais 
eficazes para melhorar o prognóstico de tumores malignos são prevenção e diagnóstico precoce. Os cânceres de cabeça e pescoço podem apresentar 
sintomatologia variada, dependendo do local do tumor. A detecção precoce e o tratamento inicial podem levar à resolução bem sucedida do CCP. 
Sendo assim, os estudos clínicos e epidemiológicos permitirão conhecer o perfil dos indivíduos acometidos pela doença, ajudando nos 
direcionamentos das políticas de prevenção e diagnóstico precoces das lesões malignas em região de cabeça e pescoço.

E-mail: louise.barreto@estacio.br

Aluno: Aryelle Américo de Britto Marinho Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Caline Alves de Brito Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título SISTEMA AUTOMATIZADO PARA COLORAÇÕES HISTOLÓGICAS E BACTERIOLÓGICAS DE GRAM

Docente orientador: Rafaela Santos Galante

RESUMO
Sistemas automatizados em áreas de análises clínicas têm por função reduzir os erros das fases pré-analíticas e analíticas além de padronizar os 
procedimentos a serem realizados e reduzir os insumos laboratoriais e resíduos produzidos durante a execução de protocolos de diagnósticos 
laboratoriais. No campo da Patologia e Microbiologia, sistemas automatizados/robotizados de métodos colorimétricos são poucos difundidos, sendo 
os sistemas manuais que imperam nas técnicas colorimétricas. Com isso, existem poucos equipamentos produzidos e lançados no mercado com fins 
de automação em colorimetria, tendo os equipamentos atualmente veiculados nos mercados com elevado custo e baixa competitividade. Amostras 
clínicas de Hospitais Públicas/Particulares, Clínicas Públicas/Particulares e/ou Laboratório Escola da Estácio de Feira de Santana serão coradas por 
equipamento automatizado/robotizado construído por alunos do Curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Estácio Salvador. Em Feira de 
Santana, os alunos do Curso de Biomedicina utilizarão o equipamento para confeccionar lâminas citológicas e bacteriológicas por coloração de Gram 
de amostras biológicas. Para tanto, os alunos bolsistas deverão desenvolver ajustes na programação do aparelho, conferindo precisão tanto para as 
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colorações microbiológicas quanto citopatológicas. Melhorias no design do aparelho também serão feitas utilizando uma impressora 3D adquirida 
recentemente pela Instituição. Após término dos ajustes, padronização dos métodos colorimétricos e confecções dos POPs, o aparelho será utilizado 
para coloração de amostras biológicas cedidas. A coloração será feita tanto para amostras para diagnóstico bacteriológico através da Coloração de 
Gram, quanto para diagnóstico Citopatológico a partir de colorações citológicas, sendo a confecção de Lâminas citológicas e Bacteriológicas para fins 
de Diagnóstico inicial realizadas pelos alunos bolsistas do Curso de Biomedicina. A análise bacteriológica das lâminas será feita apenas para registrar 
se as bactérias em questão serão Gram positivas ou Gram negativas, características de morfologia e arranjo, outras informações serão analisadas por 
profissionais dos Laboratórios de origem da amostra biológica. A padronização das técnicas colorimétricas para o equipamento podem servir de 
treinamento dos alunos nas atividades tecnológicas bem como a própria rotina de tabalho de coloração, gerando conhecimento acadêmico nos 
campos teórico-prático em Análises Clínicas e no campo das Tecnologias.

Aluno: Letícia dos Santos Rodrigues Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Giusep Aprile Sobrinho Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ítalo Lima das Neves Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: João Alves da Silva Junior Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DE BAIXO CUSTO

Docente orientador: Menilde Araújo Silva

RESUMO
Novas realidades e novos paradigmas emergem na sociedade humana. Uma sociedade mais permeável à diversidade, questiona seus mecanismos de 
segregação e vislumbra novos caminhos de inclusão da pessoa com deficiência. Este fato tem estimulado e fomentado novas pesquisas, inclusive com 
a apropriação dos acelerados avanços tecnológicos disponíveis na atualidade. Este projeto visa o desenvolvimento de dispositivos de Tecnologia 
Assistiva de baixo custo que contribuam para a funcionalidade de alunos com deficiência física em ambiente escolar no município de Feira de Santana. 
Para a confecção destes, será necessário considerar que cada necessidade é única, buscaremos identificar características físicas, psicomotoras, sociais 
e necessidades a serem atendidas para cada usuário. Será realizada pesquisada dos materiais e alternativas para a confecção e utilização de cada 
dispositivo. Os dispositivos desenvolvidos serão analisados quanto à qualidade desses produtos percebidas pelos usuários de acordo com as funções 
que lhes foram propostas. Para isso, as condições serão buscadas por meio da ferramenta QFD (Desdobramento da Função Qualidade), que é uma 
importante ferramenta para um Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). O QFD auxilia durante a pesquisa de mercado, onde é verificado o 
posicionamento dos consumidores com relação ao produto comercializado e da importância e necessidade de se ter um novo produto no mercado, 
até o estabelecimento de métodos e requisitos de produção dos dispositivos de Tecnologia Assistiva e dos processos, tomando como referência as 
especificações dadas pelos próprios clientes e usuários. O QFD será aplicado antes do desenvolvimento dos dispositivos, com intuito de conhecer os 
requisitos básicos e necessidades dos usuários a serem levados para a produção e também após os produtos fabricados, para verificar a 
conformidade, comparar com produtos disponíveis no mercado e verificar melhorias. Portanto, desenvolver e disponibilizar recursos de acessibilidade 
será uma maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e possibilitar a inserção desses indivíduos no ambiente escolar.

E-mail: menildearaujo@hotmail.com

Aluno: Paula Hortência dos Santos Magalhães Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Rodrigo Sena Aragão Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Joane Gabriela Souza de Oliveira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Hemanuele Oliveira da Fonseca Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Docente orientador: Mona Liza Santana

RESUMO
A busca constante por alimentos saudavéis e práticos, torna o mercado dinâmico e competitivo para as empresas produtoras de alimentos. Visando 
sucesso nas vendas e aceitação de alimentos, as empresas precisam desenvolver novos produtos e processos que consigam satisfazer o mercado 
consumidor. O projeto tem como objetivo, desenvolver novos produtos alimentícios a partir de matérias-primas da região que apresentem 
propriedades funcionais, isentos de aditivos alimentares, partindo de novos conceitos e/ou novos insumos, diferentes dos tradicionais com 
características inovadoras fundamentados na ciência e nos avanços científicos e tecnológicos, visando agregar valor a matérias-primas pouco 
consumidas. O trabalho avança para o artefato que melhor trate o objeto da pesquisa. As obtenções dos produtos ocorrerão a parte de uma 
metodologia não padroniza, sendo que as matérias-primas escolhidas para o desenvolvimento do trabalho apresentam um potencial quanto as 
características funcionais e nutricionais e representam fontes de renda local: licuri, cajarana, romã e jamelão. Cada matéria-prima será processada de 
acordo com suas características físico-químicas, sensoriais e nutricionais. Os padrões de qualidade e a avaliação da estabilidade dos produtos 
acabados serão verificados a partir da determinação da composição centesimal (determinação de umidade, cinzas, proteínas, carboidratos, lipídios e 
fibras), sendo realizado o monitoramento periodicamente de amostras envasadas e armazenadas em condições de venda. A estabilidade dos 
produtos acabados também é verificada a partir de características físicas, como textura, tamanho, peso, espessura e viscosidade e químicas, como 
teor de sólidos solúveis, pH acidez titulável. Os rótulos dos produtos obtidos serão elaborados com base nas análises centesimais obtidas durante o 
desenvolvimento do projeto. Todas as informações inseridas nos rótulos serão adicionadas segundo a Resolução RDC nº 259/02 - Rotulagem Geral; 
Resolução RDC nº 360/03 - Rotulagem Nutricional e Resolução RDC nº 359/03 – Porções de Alimentos. Com intuito de incentivar e apresentar a 
comunidade, serão realizadas oficinas de preparo com apresentação das propriedades funcionais dos produtos obtidos e apresentação em congresso 
e/ou eventos correlacionados.

E-mail: mona.santana20@gmail.com

Aluno: Maurício Luann Dantas dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Felipe Ribeiro Ferreira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Wilian Soares da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Petróleo

Título FOTOCATÁLISE HETEROGÊNCIA  DE ÁGUA PRODUZIDA, COM FINALIDADE DE DESCARTE EM AMBIENTE MARINHO, VISNADO O 
ENQUADRAMENTO NA JURISDIÇÃO NACIONAL

Docente orientador: Flavia C. Souto M. Rodrigues Lopes

RESUMO
Com o contínuo aumento da demanda dos derivados do petróleo pela sociedade, sua produção se torna cada vez maior e mais valorizada. Durante 
este processo, são gerados, junto à matéria prima, grandes quantidades de água produzida, que possuem características similares ao óleo do 
reservatório explorado, como acidez e teores de sal e enxofre; sendo assim, seu descarte incorreto pode acarretar impactos ambientais, econômicos e 
sociais, o que se torna um grande problema a ser enfrentado pelas indústrias de Petróleo. Atualmente várias são as alternativas propostas: como os 
tratamentos físico-químico, químico e biológico por profissionais, no entanto esses tratamentos são demorados, caros, consomem muita energia e 
quase sempre poluem uma outra fase. Para tentar solucionar esta problemática, o método que tem apresentado bons resultados, embora ainda 
pouco aplicado, é a Fotocatálise, processo que utiliza a energia luminosa junto à eficiência de catalisadores específicos para degradar poluentes de 
efluentes ambientais.  A metodologia para a realização deste projeto será dividida em etapas. Na primeira etapa será realizado um levantamento 
bibliográfico -sobre catalisadores e reatores- e uma parceria com os centros de pesquisas, indústrias e universidades renomadas. Após está etapa 
serão montadas as listas de materiais que serão utilizados dos laboratórios da Estácio, os que serão utilizados dos parceiros e os que deverão ser 
comprados. Na terceira etapa se dará início a preparação dos catalisadores pelos métodos definidos na literatura e complementados com as 
modificações do projeto. Nesta mesma etapa começará a ser realizada a montagem do reator fotocatalítico, neste momento contaremos com alunos 
das engenharias Mecânica e Elétrica. Para a quarta etapa haverá a caracterização dos catalisadores e a discursão dos resultados encontrados. Na 
última fase do projeto estes catalisadores serão testados no reator que será construído no laboratório por alunos da Estácio e/ou em reator fornecido 
pelos parceiros. Espera-se com este projeto tratar a água produzida tornando-a viável para descarte em ambiente marinho. Outro resultado do 
trabalho trata-se da montagem do reator fotocatalítico que será disponibilizado no Laboratório Multidisciplinar de Petróleo, que simule as condições 
reais de operação, capaz de tratar poluentes da água produzida, o que trará um grande benefício para novas pesquisas e novos projetos nessa linha 
de estudo que é o tratamento de efluentes de petróleo. O projeto será desenvolvido no Laboratório Multidisciplinar de Petróleo, do Centro 
Universitário Estácio da Bahia. Para a primeira etapa do projeto dispomos do laboratório Multidisciplinar de Petróleo com infraestrutura, adequada e 
necessária, para a preparação, dos catalisadores, possuindo todos os equipamentos e a maioria dos materiais necessários para o desenvolvimento do 
projeto. Na segunda etapa, o grupo manterá parcerias com outros centros de pesquisa como UFBA, UFPE e SENAI, onde alguns experimentos de 
caracterizações como DRX, MEV, FTIR, Análise Química e TGA, deverão ser realizados. O projeto do reator, compondo a terceira etapa do projeto, 
abrange desenvolvimento, montagem, instalação e testes de funcionamento. Para esta fase, o recurso será proveniente de doações, patrocínios e 
ONG. No que se refere a caracterização da água produzida e disponibilidade dessa amostra, fazendo parte da quarta etapa do projeto, haverá uma 
parceria com laboratórios LEA da UFBA, onde essa etapa será desenvolvida. Na fase de análise financeira do projeto, correspondendo à quinta etapa, 
o mesmo será submetido a recursos do BNDS e/ou FAPESB para a concessão de novas bolsas para alunos de Iniciação científica e taxa de bancada, 
para viagens em apresentações de congressos e compra de equipamentos e materiais. Na última etapa que se trata dos testes finais, estes serão 
realizados no laboratório Multidisciplinar de Petróleo e as análises de HPLC em parceria com a UFBA.

E-mail: flavia-sout0@hotmail.com

Aluno: Isabella Souza de Melo Pita Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/IES

Aluno: Larissa Faria Nery Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título INSERÇÃO E ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA: UM ESTUDO NARRATIVO

Docente orientador: Roberto Rodrigues Bandeira Tosta Maciel

RESUMO
Este estudo se propõe a discutir as possibilidades e inserções do apoio matricial nos processos e organização de serviços de saúde no âmbito da 
atenção primária desenvolvido nos estabelecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde de Salvador/Bahia. Este estudo tem como objetivos 
descrever como ocorre a atuação do apoio matricial e a importância do seu trabalho realizado junto à comunidade por meio da narrativa de 
profissionais de saúde atuantes do NASF de Salvador assim como compreender o planejamento da agenda compartilhada entre as diferentes ESF e as 
equipes do NASFs e compreender a articulação, integração e coordenação do acesso pelas ESF e as equipes que compõe os NASFs. Trata-se de uma 
pesquisa de campo do tipo narrativo descritivo, de caráter qualitativo, que tem como objetivo descrever a atuação do apoio matricial junto à ESF. A 
amostragem será realizada por conveniência. Os participantes do estudo serão quarenta profissionais de ambos os sexos. As entrevistas serão 
realizadas com profissionais de Educação Física, Nutricionistas, Psicólogos e Fisioterapeutas atuantes da área de NASF’s localizados na Cidade de 
Salvador/Bahia. Para responder a complexidade do estudo adotaremos a técnica da entrevista. Serão realizadas entrevistas abertas, com os 
profissionais atuantes do NASF, ao iniciar as entrevistas os participantes serão esclarecidos sobre a natureza e os objetivos da pesquisa, a 
voluntariedade de sua participação, e a garantia do sigilo e anonimato sendo os resultados divulgados apenas em meios científicos, as entrevistas 
serão realizadas com cada profissional de maneira individual e reservada sendo gravada e transcritas na integra. Este estudo foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio/FIB (CAAE:49695015.0.0000.0041). A pesquisa qualitativa se revelou 
como mais apropriada neste estudo pela sua possibilidade de abarcar a dimensão subjetiva da experiência dos sujeitos de revelar suas percepções, 
interesses e crenças acerca dos desafios que reconhecem presentes no trabalho em equipe em uma perspectiva multiprofissional. Os elementos 
norteadores definidos a priori serão: a motivação do profissional para ingressar no NASF; as ações realizadas no NASF; a operacionalização do fluxo 
dos pacientes no NASF; a agenda de trabalho e o perfil desejado pelo do profissional atuante no NASF. Os áudios serão transcritos e analisados por 
meio da análise de conteúdo do tipo temática (BARDIN,1977) que permitirá compreender as significações que os participantes atribuem aos aspectos 
em estudo. A análise temática consistirá em identificar e destacar os núcleos de sentido que compõem a comunicação. Em seguida, os temas serão 
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extraídos do texto. A análise de conteúdo englobará diferentes fases: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a 
inferência e a interpretação. Neste sentido, as estruturas e elementos do conteúdo serão analisados por meio do estudo minucioso das palavras e 
frases que o compõe e extrair sua significação, utilizando-se o critério temático. Esperamos, a partir dos depoimentos, identificar as potencialidades e 
fragilidades presentes no trabalho em equipe no âmbito da atenção primária.

Aluno: Luís Henrique Santana de Souza Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título MULHERES NO PUERPÉRIO E ALEITAMENTO MATERNO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PRÁTICAS EM SAÚDE

Docente orientador: Andreia Silva Rodrigues

RESUMO
Estudos voltados para o incentivo ao aleitamento materno foram aos poucos sendo preconizados pelo importante papel no desenvolvimento da 
criança, proporcionando também proteção imunológica contra vários tipos de patologia que poderiam vir a surgir no recém-nato e/ou mais tarde na 
criança. Em virtude de a mulher estar cada vez mais trabalhando, numa vida ativa de rotinas dentro e fora de casa, o desmame precoce tem sido 
inevitável, pois, o retorno às atividades de ofício torna-se um dos elementos que incentiva a nutriz introduzir novos alimentos ao cardápio do bebê, 
para que o mesmo possa suprir essa carência do leite materno. Contudo, a prática do aleitamento, ao envolver as mamas, o leite materno e o ato de 
amamentar, abarca subjetividade da mulher, com o seu emocional, suas relações sociais, seu corpo, suas mamas e seu filho. O objeto social a ser 
estudado – aleitamento materno – é complexo e envolve questões comuns e sociais, estando as representações sociais imbricadas nesse âmbito. 
Neste sentido este projeto tem como problematização o pressuposto de que as representações sociais que as puérperas têm sobre suas mamas, leite 
materno e aleitamento materno são elaboradas conforme crenças e ideias que lhes são passadas e essas as permitem objetivar e ancorar 
representações, refletindo-se nas práticas para a amamentação, sendo estas representações resultantes da interação social, pelo que são comuns a 
um determinado grupo de pessoas. Tornando-se relevante o estudo de como essas representações sociais tem influenciado no aleitamento materno. 
Este projeto tem como objetivo geral: Analisar a relação entre representações sociais de puérperas e prática de aleitamento materno. E como 
objetivos específicos: apreender representações sociais de puérperas sobre mamas, leite materno e aleitamento materno; analisar representações 
sociais de puérperas sobre mamas, leite materno e aleitamento materno; relacionar representações sociais de puérperas sobre mamas, leite materno 
e aleitamento materno e suas práticas de amamentação. Dessa forma, a pesquisa proposta poderá contribuir para nortear práticas de saúde em 
aleitamento materno, viabilizando enriquecimento do conhecimento de profissionais da saúde e embasando novas estratégias e políticas de saúde da 
mulher e da criança. Com o projeto já aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), CAAE 08524512.7.0000.0041, a metodologia envolve uma 
pesquisa de campo exploratória do tipo qualitativa. Para a apreensão das representações sociais será utilizada a técnica de associação livre de 
palavras e entrevista individual semiestruturada, os dados serão processados através do software IRAMUTEQ e interpretados por meio de análise de 
classificação hierárquica descendente, análise de similitude e nuvem de palavras. Tais instrumentos serão utilizados com puérperas, em uma 
maternidade pública, situada na cidade de Salvador - Bahia. Neste sentido, serão apreendidas representações sociais das puérperas que já 
vivenciaram rotinas de orientação e acompanhamento a gestantes, como consultas de pré-natal e assistências ao trabalho de parto e associaram as 
informações adquiridas nessas vivências aos seus conhecimentos elaborados a partir de valores, crenças e contextos em que vive. Por ser pesquisa de 
abordagem qualitativa, seguir-se-á o método de saturação de dados para definição do número de participantes, pretendendo-se aproximadamente 
80 participantes, sendo estas puérperas da maternidade lócus que aceitem participar da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).  Acredita-se que a pesquisa proposta poderá contribuir para nortear práticas de saúde em aleitamento materno, viabilizando 
enriquecimento do conhecimento de profissionais da saúde e embasando novas estratégias e políticas de saúde da mulher e da criança.

E-mail: andreia.rodrigues@estacio.br

Aluno: Valnice Souza Andrade de Oliveira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Aluno: Gláucia Sobral de Almeida Tavares Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cíntia Michelle Alexandria Nepomuceno Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Aluno: Soraia Santos Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título DESENVOLVIMENTO DE BEBIDAS FUNCIONAIS  A PARTIR DO KEFIR E DA MICROALGA SPIRULINASP: CARACATERÍSTICAS NUTRICIONAIS E 
SENSORIAIS

Docente orientador: Ícaro Ribeiro Cazumbá da Silva

RESUMO
Os alimentos fermentados têm papel vital na história do desenvolvimento do homem, oferecendo grande variedade de sabores, aromas e texturas 
que enriquecem sua alimentação. Diversos são os estudos que buscam alimentos que sejam nutricionalmente completos e saudáveis, uma dessas 
alternativas seriam as bebidas fermentadas enriquecidas. De modo geral, os alimentos e as bebidas fermentadas podem ser produzidos e distribuídos 
a baixo custo e são de alto valor nutricional, fornecendo calorias, proteínas, vitaminas e minerais. O kefir é uma bebida fermentada obtida através da 
utilização de grãos de kefir que contém um grupo de microrganismos, bactérias e leveduras, vivendo em simbiose numa matriz de polissacarídeos, a 
qual confere as características sensoriais do produto. A microalga apresenta inúmeras possui um elevado teor proteico (60 – 70%) com conteúdo de 
aminoácidos similar aos recomendados pela FAO (Food and Agricultural Organization), possuindo ainda, vitaminas, especialmente B12 e β-caroteno, 
minerais e pigmentos como clorofila, carotenóides e ficocianina em sua biomassa. Devido às características nutricionais da biomassa de Spirulina e à 
autorização do seu uso em alimentos, a utilização desta microalga como ingrediente é uma alternativa possível para o enriquecimento nutricional dos 
alimentos. Tendo em vista a elevada prevalência de estudos para a obtenção de proteínas por meio de microrganismos com propósito alimentício e 
os efeitos benéficos do consumo do kefir, o objetivo deste trabalho será desenvolver produtos alimentícios (bebidas) com potencial funcional, através 
da adição de culturas probióticas, bem como microalgas de relevante valor nutricional, tendo como parâmetro a aceitação sensorial e a composição 
nutricional dos produtos desenvolvidos. Os grãos de kefir (10%) serão inoculados em matrizes alimentares de cunho regional e/ou não, como o caso 
do leite, o leite de coco e o suco de mangaba. Após inoculação, os mesmos permanecerão a temperatura ambiente para que possam fermentar por 
vinte e quatro horas. Posteriormente, a bebida fermentada será dessorada por vinte e quatro horas a 4ºC para produção do kefir leban, e após esse 
período será enriquecida com a Spirulina sp. para obtenção dos produtos finais. Serão determinadas em triplicata as características físico-químicas e 
microbiológicas dos produtos desenvolvidos e os mesmos estando em conformidade com a legislação vigente, estarão aptos a análise sensorial. Será 
realizada análise sensorial e intenção de compra no Laboratório de Nutrição e Análise Sensorial, onde contou com 50 provadores que degustarão os 
produtos de kefir enriquecido com Spirulina sp. e um queijo comercial. Todos provadores serão colaboradores da Estácio e os mesmo assinaram 
termo de consentimento livre e esclarecido para consentir na participação a pesquisa, ressalta-se que os testes sensoriais terão início após aprovação 
no Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio da Bahia (CAAE: 54807815.9.1001.5324), salvaguardando os direitos dos provadores. 
Após testes, serão feitas análises estatísticas e tabulação dos dados, para que sejam procedidas as publicações dos dados e o retorno à comunidade. 
Espera-se que o projeto resulte na condução de atividades que possam tanto contribuir para a melhoria da qualidade de alguns alimentos já 
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existentes, bem como potencializar todos os aspectos dos alimentos em estudo.

Aluno: Jamile Santos Damasceno Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Carla Gabriela Santos de Santana Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título PERFIL NUTRICIONAL DE DIETAS VEICULADAS EM REVISTAS NÃO CIENTÍFICAS

Docente orientador: Ramona Souza da Silva Baqueiro Boulhosa

RESUMO
A mudança do perfil nutricional da população brasileira, na qual se observa maior prevalência de excesso de peso e obesidade associada as pressões 
sociais e midiáticas pelo corpo perfeito, leva muitos indivíduos a buscar informações sobre alimentação e nutrição para fins estéticos em mídias não 
científicas. Atualmente a definição de corpo “perfeito” é evidenciada pela mídia, que acaba por influenciar os pensamentos das pessoas através de 
uma linguagem sedutora, que levam a reais sacrifícios corporais pela busca da juvenilidade eterna e relacionam a imagem corporal as ideias de 
sucesso, satisfação e realização pessoal. Dessa forma, o combate à obesidade transformou-se em uma atividade vantajosa para a imprensa, que 
garante solução imediata do problema através de diferentes tipos de dietas da moda. Esses padrões alimentares são assim denominados devido ao 
fato de tratarem-se de planos alimentares adotados de forma temporária com o intuito de obter resultados rápidos e positivos, porém necessitam de 
comprovação científica de seus efeitos. Essas práticas podem ser danosas, tendo em vista que os plano alimentares propostos nessas mídias não são 
individualizados, podendo levar a perigos a saúde dos seus leitores. O objetivo deste trabalho é traçar o perfil nutricional de planos alimentares para 
emagrecimento, hipertrofia muscular e detoxificação, veiculados em revistas não científicas. Serão calculados cardápios de planos alimentares 
veiculados em revistas de circulação nacional do período agosto/2017 a março/2018. Os cardápios serão calculados pelo software Avanutri e 
comparados com as recomendações nutricionais de órgãos oficiais no que se refere a oferta de energia, carboidratos, proteínas, lipídeos, fibras, 
vitamina C, vitamina B12, ferro, zinco, cálcio e sódio. Essas informações são importantes para verificar a adequação desses cardápios. Se considerado 
que os principais leitores dessas revistas são mulheres, adolescentes e adultas, em período fértil, conforme estudos publicados previamente na 
literatura especializada, o seguimento de dietas com oferta de nutrientes aquém do necessário pode levar a deficiência de energia, vitaminas e 
minerais, com consequências como magreza, hipovitaminoses e anemia. Essas dietas podem ainda apresentar ainda oferta de nutrientes em excesso 
que, se consumidas cronicamente, pode levar a toxicidade. Espera-se conhecer a composição média das dietas veiculadas por revistas não científicas 
para verificar quais os riscos que os indivíduos que fazem uso deste produto podem estar expostos. Essas informações são importantes para entender 
os prejuízos envolvidos nessas práticas e fundamentar as atividades de educação nutricional voltadas para esse público.

E-mail: ramonabaqueiro@hotmail.com

Aluno: Ana Paula se Oliveira Matos Azevedo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Carina Moreira Costa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Iraildes Batista dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título PERFIL NUTRICIONAL E AUTOPERCEPÇÃO CORPORAL DE PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICA E ATLETAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA

Docente orientador: Emanuelle Cruz da Silva Santiago

RESUMO
A atividade física além dos efeitos benéficos a saúde já reconhecidos, atua melhorando a autopercepção da imagem corporal e apresenta impacto 
positivo sobre a composição corporal. Para o alcance de uma composição corporal ideal e para o bom desempenho durante a atividade física, é 
imprescindível uma ingestão dietética adequada e adaptada às necessidades do indivíduo. No entanto, diversos estudos demonstram que os hábitos 
alimentares de praticantes de atividade física e atletas sofrem forte influência da mídia, treinadores e outros profissionais não habilitados em 
nutrição. Dessa maneira, é imprescindível se conhecer as condutas nutricionais de praticantes de atividade física e atletas a fim de estabelecer 
campanhas de orientação sobre conduta nutricional adequada, evitando prejuízos à saúde decorrente do desconhecimento sobre nutrição esportiva. 
Além do consumo alimentar adequado, o sucesso em determinado exercício pode ser determinado pela composição corporal. A determinação da 
composição corporal pode contribuir na identificação de modificações corporais decorrentes do treinamento e direcionar na prescrição de dietas. 
Logo, o estudo das diversas técnicas de avaliação da composição corporal é primordial para auxiliar no processo de aprimoramento desta. Este estudo 
terá como objetivo avaliar o perfil nutricional e autopercepção corporal de praticantes de atividade física e atletas de Salvador-BA. Trata-se de um 
estudo transversal envolvendo uma amostra selecionada por conveniência de indivíduos com idade ≥ 18 anos, de ambos os sexos, praticantes de 
atividade física e atletas da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. O número mínimo de entrevistas considerado será de 100 participantes. A coleta de 
dados será realizada entre agosto de 2017 e julho de 2018. Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, informações 
sociodemográficas, de estilo de vida e sobre o uso de suplementos nutricionais serão obtidas por meio de questionário estruturado. Consumo 
alimentar será determinado pelo registro alimentar de três dias. Composição corporal será avaliada pela antropometria e pelo exame de 
Bioimpedância Elétrica (BIA). Autopercepção corporal será investigada utilizando o Body Shape Questionnaire e pela Escala de Silhuetas. Para análise 
estatística serão utilizadas análise descritiva e o teste t de Student e U de Mann-Whitney. Para avaliar as relações causais entre as variáveis serão 
utilizados as análises de regressão linear simples, multivariada e regressão logística. Valores de p < 0,05 serão considerados significantes. Este projeto 
foi encaminhado ao Comitê de Ética do Centro Universitário da Bahia – FIB (CAAE: 68367517.4.0000.0041) para avaliação da pertinência ética em 
atendimento à Resolução Nº 466/2012 sobre a pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, sendo 
aprovado sob o parecer 2.075.569. Diante do exposto, espera-se que os resultados deste estudo venham contribuir para ampliar os atuais níveis de 
conhecimento na área da Nutrição Esportiva e que os resultados possam servir como referencial para futuras pesquisas.

E-mail: emanuelle_cruz@hotmail.com

Aluno: Jadson Pereira da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Natalia Luise de Araujo Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Viviane Macedo dos Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Luana Frnacine Da Hora Régis Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVALÊNCIA DO RISCO PARA DISBIOSE  EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO E EUTRÓFICAS: EM ESTUDO COMPARATIVO

Docente orientador: Renata Oliveira dos Santos Menezes

RESUMO
A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A disbiose, caracterizada pelo 
desequilíbrio da microbiota intestinal, levando ao predomínio das bactérias patogênicas em relação às benéficas, tem relação direta com a menor 
ação dos mecanismos de defesa e com a obesidade e as suas desordens associadas. Contudo, considerando o fato de que estudos que avaliaram a 
composição da microbiota intestinal de indivíduos com obesidade comparados com os indivíduos não obesos, ainda são controversos, como também 
se a composição da microbiota intestinal está ou não associada com os parâmetros metabólicos. A restauração da microbiota intestinal para um 
estado saudável pode melhorar as condições associadas com a obesidade e ajudar a manter um peso saudável. Este estudo justifica-se pela 
necessidade de investigação da presença da disbiose em pessoas acima do peso visando verificar a prevalência desta em obesos, o que poderá servir 
de base para a suplementação de produtos que melhorem o perfil das bactérias intestinais, e tem como objetivo verificar a presença de disbiose em 
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mulheres com excesso de peso/obesidade comparando com mulheres eutróficas. A amostra será escolhida por conveniência. Serão incluídos neste 
estudo indivíduos do sexo feminino, com idade entre 18 anos, 11 meses e 29 dias e 59 anos, 11 meses e 29 dias, com Índice de Massa Corpórea (IMC) 
≥ 25 Kg/m² e Circunferência de cintura (CC) > 80 cm (WHO,1995) classificadas como com excesso de peso ou obesas e mulheres com a mesma faixa 
etária referida, porém com IMC < 25 Kg/m² e que assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídas as mulheres cujo 
nível de compreensão e comunicação comprometa a acurácia das respostas aos questionários que serão aplicados, cujo resultado quantitativo do 
Inquérito Nacional de Disbiose (INDIS 2014) aplicado seja igual a zero em caso de excesso de peso ou obesidade, grávidas ou lactantes, submetidas à 
hemodiálise crônica, que façam uso de estrógenos, quimioterápicos, anorexígenos e anabolizantes ou que recusem assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  As mulheres eutróficas, em um total de 50, serão recrutadas exclusivamente na Estácio FIB, em evento 
visando avaliação nutricional do público acadêmico e de colaboradores. Tratar-se-á de uma pesquisa transversal, comparativa, realizado no 
Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana (ADAB) e Clínica de Nutrição do Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio FIB), para atendimento de 
pacientes de forma gratuita, ambos localizados em Salvador-Bahia. Para o diagnóstico da disbiose será utilizado o Inquérito Nacional de Disbiose – 
INDIS 2014 e Escala de BRISTOL. Para a avaliação dos parâmetros antropométricos será realizada a mensuração do peso (kg), altura (cm), para o 
cálculo de IMC, e a circunferência da cintura (cm). O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da 
Universidade Estácio de Sá para análise e aprovação e encontra-se Aprovado. Espera-se que os resultados deste estudo sirvam como base ao 
planejamento nutricional visando o bem-estar intestinal e consequentemente da defesa do organismo das mulheres, prevenindo contra doenças 
relacionadas ao desbalanço intestinal como a obesidade e a síndrome metabólica.

Aluno: Bruna Lopes da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Gabriela Silva Santana Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcela dos Santos Lopes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jamile de Souza Pereira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título SOCIABILIDADES E VULNERABILIDADES E OS CICLO DE VIDA DAS MULHERES CATADORAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Docente orientador: Sandra Moreira Costa de Carvalho

RESUMO
O projeto tem como objeto a relação existente entre o processo de catação informal e as vulnerabilidades que se associam ao ciclo de vida das 
mulheres nas ruas, com vistas a entender as sociabilidades que emergem neste contexto de trabalho precarizado. A situação de rua é historicamente 
vivenciada por grande parcela da população brasileira e tem como principal motivo a exclusão dessas pessoas do mercado formal de trabalho ou 
inclusão precária. Esta realidade é vivenciada por mais de 50.000,00 (cinquenta mil) habitantes, segundo dados do último censo nacional realizado em 
2007/2008, pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS. Nesse documento, constatou-se que a principal atividade para 
sobrevivência nas ruas é a catação informal. Pesquisa realizada em Salvador em 2009, também identificou que neste período um total de 2076 (duas 
mil e setenta e seis) pessoas estavam em situação de rua, sendo que destas 44,6% trabalhavam como catadores informais. Quanto às mulheres, no 
Brasil, ainda é incipiente as abordagens específicas das peculiaridades nas ruas, sabe-se que estão em menor número se comparadas aos homens 
nesta condição; aproximadamente, 18% do total identificado nos períodos de 2007 e 2009. Apesar de numericamente inferior, as mulheres que se 
encontram em situação de rua apresentam questões bem específicas relacionadas à questão de gênero, pois vivem um processo de violência ainda 
mais severo que os homens, pois sofrem abusos sexuais, espancamentos, preconceitos e vários tipos de violências e violações que se somam ao fato 
de estarem na rua. A partir desta realidade é que este projeto tem como objetivo geral: analisar as sociabilidades e vulnerabilidades que estão 
associadas ao ciclo de vida de mulheres catadoras em situação de rua  atendidas no ano de  2016\ 2017 pelo Núcleo Pop Rua da Defensoria Pública de 
Direitos Humanos da Bahia e como objetivos específicos: a) identificar as relações sociais que ocorrem no processo de catação informal entre as 
mulheres em situação de rua e os tipos de sociabilidades que emergem e são potencializadoras de sua manutenção neste espaço. ; b) levantar as 
vulnerabilidades que estão associadas a atividade de catação informal e seus impactos no ciclo de vida feminino, no contexto da rua. A pesquisa tem 
como recorte temporal os anos de 2009 à 2017, considerando que dentro deste período têm-se dois censos significativos para entender este 
fenômeno.  O problema da pesquisa define-se em: quais sociabilidades se estabelecem entre as mulheres na catação informal e se relacionam ao ciclo 
de vida feminino na rua? A metodologia utilizada será a de revisão bibliográfica, documental e de campo. Pretende-se através de uma abordagem 
qualitativa e quantitativa selecionar uma amostra de 25% das mulheres em situação de rua, atendidas pelo Núcleo Pop Rua da Defensoria Pública de 
Direitos Humanos da Bahia, definindo-se o universo, através de levantamento inicial do número total de mulheres atendidas pelo Núcleo do ano de 
2013, data da sua origem a julho de 2017. A seleção da amostra, utilizará como critérios de escolha:  ser mulher, ter histórico de situação de rua; 
realizar ou já ter realizado a catação informal e ter mais de 18 anos no momento da pesquisa. O presente projeto já foi avaliado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos, número de aprovação:  CAAE 70036817.3.0000.004. As técnicas utilizadas serão: observação participante, 
entrevista semiestruturada e grupo focal. O método será o dialético crítico, fundamentando-se nas seguintes categorias de análise: Catação Informal, 
Vulnerabilidade, Situação de rua, Sociabilidade e Mulher. Ao final da pesquisa busca-se como resultado: a produção de conhecimento sobre a 
temática e o levantamento de informações que possam subsidiar o atendimento a mulher catadora em situação de rua, no Núcleo Pop Rua da 
Defensoria Pública de Direitos Humanos.

E-mail: sandramoreiracosta@gmail.com

Aluno: Iziany Cristina Soledade Santos Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/IES

Aluno: Camila Kauana Factum de Aguiar dos Anjos Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/IES

Aluno: Patrícia Veloso e Silva Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/IES

Aluno: Belline da Silva Barbosa Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título CADEIAS DE DISTRIBUIÇÃO E ENCADEAMENTO PRODUTIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

Docente orientador: Jader Cristiano Magalhães de Albuquerque

RESUMO
A estrutura das cadeias de distribuição refere-se à estratégia que a indústria adota, em articulação com o mercado, afim de garantir que seu produto 
chegue ao consumidor final de forma eficiente e competitiva. A presente proposta visa investigar as características e configurações das cadeias de 
distribuição dos sistemas produtivos que atuam na região metropolitana de Salvador. A configuração das cadeias será delineada a partir de 
características observadas sob três dimensões de análise: (1) A Extensão da cadeia - que se refere ao adensamento de agentes de distribuição, que 
atuam em diferentes níveis do mercado, fazendo o elo entre a indústria e o consumidor final; (2) Intensidade da cadeia – refere-se ao número de 
atores que ocupam cada nível da  Extensão da cadeia de distribuição, trata ainda da natureza da relação de negócio existente entre eles e (3) O tipos 
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de intermediários envolvidos – Refere-se aos atores que não exercem função de distribuição mas ofertam serviços e estruturas de apoio ao sistema 
de encadeamento. A pesquisa, de caráter empírico, será desenvolvida através de trabalho de campo, coletando informações de fonte direta, junto os 
agentes de distribuição, de fonte indireta junto a Associação de Distribuidores do Estado da Bahia (ASDAB) e nos periódicos especializados do setor. O 
tratamento das informações será de caráter quantitativo, mensurando os desenhos estruturais mais frequentes e de caráter qualitativo ao se avaliar 
as peculiaridades das estratégias de distribuição adotadas. Como resultado desta pesquisa, espera-se obter um cenário descritivo do desenho 
estrutural das cadeias de distribuição, na Região Metropolitana de Salvador, abrindo-se um campo para estudos acerca da eficiência do modelo, 
formas de intervenção, qualificação do sistema e estudos comparativos com outras localidades. Tal estudo, voltado para a realidade de um território, 
é de natureza singular e no Estado da Bahia encontram-se apenas macroreferências sobre todo o Estado, carecendo de investigações mais pontuais e 
aprofundadas. Destaque-se o interesse do tema por parte do pesquisador, tendo em vista a correlação com sua tese de doutoramento em Sistemas 
Locais de Produção e Arranjos produtivos, bem como o trabalho de colaboração que vem desenvolvendo atualmente junto a Associação de 
Distribuidores do Estado da Bahia (ASDAB).

Aluno: Amanda Virgínia de Santana Torres Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ricardo Cícero Santos Souza Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ruan Santos Bispo de Souza Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Título CONSTRUÇÃO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS NA ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO DIRIGIDO A MODELOS

Docente orientador: Ana Patrícia Fontes Magalhães Mascarenhas

RESUMO
É notável o crescimento dos softwares de aplicativos móveis nos últimos anos devido, dentre outros aspectos, à facilidade de acesso e a capacidade 
de alcançar cada vez mais usuários. Trata-se de um tipo de aplicação que requer adaptações rápidas para atender a um mercado ávido por novos 
recursos tecnológicos. As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software não têm se mostrado apropriadas para a construção de 
aplicativos móveis e novas abordagens vem sendo testadas neste tipo de software, a exemplo dos métodos ágeis de desenvolvimento e das técnicas 
de reuso de software. Nesta direção está inserido o Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM), uma abordagem que promove a portabilidade, 
interatividade e reuso como forma de aumentar a produtividade e a qualidade no desenvolvimento de software. Na abordagem DDM os modelos, 
representações abstratas de um sistema, são construídos e transformados de maneira semiautomática até a geração do código da aplicação. Desta 
forma, um mesmo modelo pode ser transformado em aplicativos em diversas plataformas e linguagens diferentes, a depender da demanda.  A DDM 
tem se mostrado uma abordagem promissora na construção de aplicativos móveis, contudo seu uso requer o desenvolvimento de um arcabouço que 
viabilize a modelagem do aplicativo e sua posterior transformação em código. Nesta direção, alguns trabalhos estão sendo propostos a exemplo de 
linguagens de modelagem, adaptação da linguagem UML para desenvolvimento de sites, desenvolvimento para plataforma Android, entre outros. 
Contudo, poucos são os trabalhos que abordam a área de teste e a fase de requisitos dentro do ciclo de vida de desenvolvimento.  Além disso, há uma 
carência no uso de padrões no desenvolvimento desses aplicativos. Portanto, percebe-se uma deficiência nos aspectos que influenciam na qualidade 
e produtividade do desenvolvimento. Para contribuir com o desenvolvimento de aplicativos móveis com qualidade e produtividade, este trabalho 
propõe uma solução automatizada que utiliza como base a abordagem de Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM). A solução compreenderá uma 
linguagem de modelagem específica para o domínio de aplicativos móveis e um ambiente, projetado de acordo com a linguagem proposta, que auxilie 
na construção e teste desses aplicativos. A metodologia de desenvolvimento do trabalho se inicia com o mapeamento das propostas atuais de 
desenvolvimento de aplicativos móveis com DDM bem como com a identificação das demandas de modelagem para software de aplicativos móveis. 
Em seguida será definida uma linguagem de modelagem específica para o domínio e aplicativos móveis para ser utilizada na construção de uma 
ferramenta de modelagem compatível com as demandas deste tipo de sistema. Uma vez construído, a ferramenta será validada a partir de um 
projeto piloto. A construção de aplicativos móveis precisa acompanhar a rapidez com que eles são solicitados e, para isso, é preciso usar novas 
técnicas que auxiliem a produtividade do desenvolvimento. A DDM pode contribuir com esse cenário, pois fornece elementos para construção de 
software com qualidade e produtividade. Portanto, o projeto busca contribuir com este novo cenário propondo uma ferramenta que possibilite o uso 
da DDM neste novo tipo de software.

E-mail: anapatriciamagalhaes@gmail.com

Aluno: Vitor Nicácio dos Santos Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Everaldo Santos de Oliveira Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Jéssica Amorim Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Título E-ACESSÍVEL: UM APLICATIVO MÓVEL PARA MAPEAMENTO DE LOCAIS ACESSÍVEIS A DEFICIENTES FÍSICOS

Docente orientador: Helder Guimarães Aragão

RESUMO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no Censo Demográfico de 2010, descreveu a prevalência de pessoas com algum grau de 
deficiência física. Os seguintes dados foram obtidos no censo de 2010: a população total do Brasil foi de 190.755.799 habitantes, sendo que 8.832.249 
eram pessoas com deficiência motora e que, portanto, possuíam alguma dificuldade de mobilidade. No caso específico do Estado da Bahia, da 
população total de 14.016.906 habitantes, 694.467 eram pessoas com deficiência motora. Na capital do Estado, Salvador, a população total era de 
2.675.656 habitantes, dentre os quais, 134.845 possuíam algum nível de deficiência motora. Apesar do grande número de pessoas com deficiência 
física, a acessibilidade ainda é um problema nas cidades brasileiras. Estas pessoas carecem de informações quanto a acessibilidade nos diversos 
estabelecimentos, tais como restaurantes, shopping centers e, até mesmo, locais turísticos. Este grupo de pessoas não consegue ter, previamente, 
informações básicas se um determinado local está ou não adaptado para a sua condição. Neste contexto, a tecnologia da informação pode auxiliar 
este grupo de pessoas com deficiência. É notório, por exemplo, a carência de aplicativos que realizem o mapeamento dos locais de uma determinada 
cidade sob a ótica dos deficientes físicos. O objetivo deste projeto é a implementação de um aplicativo móvel, denominado de E-Acessivel, visando 
mapear os diversos locais do município de Salvador do Estado da Bahia, classificando-os quanto ao grau de acessibilidade. Para o desenvolvimento 
deste projeto será utilizada a metodologia aplicada dividida em etapas. Na primeira etapa, deverão ser estudadas as diversas plataformas de 
desenvolvimento de aplicativos. Na segunda etapa, serão levantados os requisitos funcionais do aplicativo, identificando-se necessidades das pessoas 
com deficiência física. Concluída a etapa de levantamento de requisito funcional, um protótipo será construído. Por fim, este protótipo será publicado 
e testado em um smartphone real. Espera-se que o aplicativo auxilie as pessoas deficiência física no compartilhamento de informações sobre a 
acessibilidade de locais, estabelecimentos e instalações turísticas. Desta forma, os deficientes físicos terão acesso a estes locais com maior segurança 
e independência.

E-mail: helderaragao@gmail.com

Aluno: Jonathan Leite Oliveira Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Erick Sena da Silva Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Gilvan Santana de Oliveira Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título O DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO E A ATUAL CRISE DOS REFUGIADOS

Docente orientador: Antônio Augusto R. Serpa

RESUMO
A questão dos refugiados sobressai-se como um grave problema da época contemporânea, chamando a atenção dos Estados desenvolvidos, na 
medida em que são para eles que fogem os indivíduos atingidos, em busca de ajuda e abrigo, num derradeiro esforço pela sobrevivência. São 
indivíduos que, de acordo com documentos internacionais, devem receber o respeito imposto pela sua condição humana. A presente pesquisa tem 
como objetivo verificar se a atual estrutura protetiva internacional para essa categoria de pessoas vulneráveis se apresenta suficiente para os fins que 
se destina e como objetivo específico a eficácia das normas jurídicas internacionais na proteção dos refugiados. Uma das hipóteses é que as normas 
jurídicas existentes para proteção aos refugiados são suficientes para a promoção dessa proteção. A outra hipótese é que embora suficientes essas 
normas não são cumpridas pelos Estados signatários, configurando grave violação dos direitos humanos. A justificativa é verificada pelo fato de que, 
apesar de mais de 141 Estados serem signatários da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, dentre eles temos diversos que se recusam 
a receber refugiados diante da maior crise desde o final da Segunda Guerra Mundial. O projeto tem como marco teórico o processo histórico de 
generalização e expansão da proteção internacional dos direitos humanos, em especial, dos refugiados, diante da multiplicidade e diversidade de 
mecanismos de proteção das pessoas humanas. Será utilizada uma pesquisa documental qualitativa que buscará verificar a eficácia ou ineficácia da 
atual estrutura protetiva internacional para a proteção dos refugiados, em particular na sua dimensão jurídica.

E-mail: arserpa@terra.com.br

Aluno: Ismaela Alves Ribeiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luciano Matos Viana Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: José Ney de Menezes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título O EXERCÍCIO DA CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO MENTAL

Docente orientador: Cecília Lôbo Marreiro

RESUMO
Com o escopo de tornar a legislação civil em consonância com a norma constitucional – uma vez que a Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência foi ratificada pelo Congresso Nacional com o quorum de emenda constitucional – que o legislador editou a Lei n. n.13.146-2015, 
incorporando um novo conceito de deficiência e consagrando a capacidade jurídica plena às pessoas com deficiência intelectual e transtorno mental. 
Sendo assim, diante dessas novas diretrizes, sobre o reconhecimento e o exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência intelectual e 
com transtorno mental, que emergiu o interesse de averiguar a eficácia dessa inovação normativa. Para tal, a pesquisa contará com o objetivo 
principal de analisar o exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência intelectual e transtorno mental, bem como dois objetivos 
específicos: a) identificar o conhecimento das pessoas com deficiência intelectual e com transtorno mental sobre o exercício pleno de sua capacidade 
civil; b) estabelecer os principais empecilhos para o exercício da capacidade civil das pessoas com deficiência intelectual e com transtorno mental. 
Dessa forma a metodologia empregada, quanto aos objetivos, será descritiva, uma vez que a pesquisa terá a finalidade de observar, registrar e 
analisar o exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência intelectual e com transtorno mental. Quanto à abordagem será quanti-
qualitativa, pois a pesquisa buscará demonstrar e descrever o conteúdo coletado. Quanto aos procedimentos será bibliográfica, documental, de 
campo e de levantamento, haja vista buscar fontes legais, doutrinárias e jurisprudenciais necessários para fundamentar a análise dos dados coletados. 
Com relação a estes, serão coletados de forma incidental, mediante inclusão aleatória de indivíduos com deficiência intelectual na APAE e com 
transtorno mental no CAPES no bairro de Messejana, na cidade de Fortaleza, no dia das visitas da aluna pesquisadora, desde que concordem em 
participar e assinar o TCLE. O critério de exclusão da população é a idade inferior a dezoito anos. O instrumento de coleta de dados será um 
formulário, o qual constará de quatro questões objetivas, referentes a idade, o sexo, o grau de escolaridade e o tipo de deficiência intelectual e/ou 
transtorno mental, bem como por quatro questões subjetivas. Com o intuito de garantir o total anonimato, as pessoas entrevistadas serão 
identificadas por números cardinais em ordem crescente.

E-mail: cecilia.marreiro@estacio.br

Aluno: Daniel Oliveira Gomes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mirla Lima aSilva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título O PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE DE PROTEGER E A SUA APLICAÇÃO NO SÉCULO XXI

Docente orientador: Antônio Augusto R. Serpa

RESUMO
O confronto entre a crescente inclusão das questões humanitárias no âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, de um 
lado, e a manutenção do princípio da não intervenção, corolário da soberania estatal, do outro, constitui-se no problema central da presente 
pesquisa, na medida em que graves violações aos direitos humanos ainda permanecem sendo praticadas, por governantes de Estados conflagrados, 
contra a sua população civil. Nesse sentido o caso mais emblemático, atualmente, é o da Síria que, após mais de 6 anos de conflito armado e 
constantes violações aos direitos humanos pelo Estado, praticamente nenhuma medida foi adotada para proteger a sua população civil. A pesquisa 
tem como objetivo geral verificar se o Princípio da Responsabilidade de Proteger pode ser usado como fundamento na defesa dos direitos humanos 
nas intervenções humanitárias e objetivo específico se esse princípio tem sido usado efetivamente na proteção das populações civis. As hipóteses a 
serem verificadas são que o Princípio da Responsabilidade de Proteger demonstra a multidimensionalidade do conceito de direitos humanos e que o 
Conselho de Segurança da Organização das Noções Unidas tende a usar tal princípio para justificar suas intervenções em Estados soberanos. A 
justificativa é verificada pelas recentes violações dos direitos humanos em vários Estados em guerra com o uso, inclusive, de armas químicas contra a 
população civil tendo como marco teórico o fato de que, no plano internacional muitas das normas de direitos humanos são tidas como hard law, em 
especial as consideradas como jus cogens, pois possuem coercitividade e exigibilidade que, se não forem cumpridas, podem justificar uma 
intervenção internacional.  Será utilizada uma pesquisa documental qualitativa que buscará verificar a utilização do Princípio da Responsabilidade 
para justificar eventuais intervenções internacionais em Estados soberanos, em guerra interna, que não respeitam os direitos humanos de suas 
populações civis.
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Título PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Docente orientador: Marcio V. Meyer de Albuquerque

RESUMO
Tendo como pressuposto que a liberdade é a regra segundo a nossa Constituição Federal de 1988, Art. 5º caput, a prisão preventiva é uma medida 
processual excepcional, com fim precípuo de atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal e não deve ser confundida com 
antecipação de cumprimento de pena. Não é destinada a infligir punição àquele que sofre sua decretação, mas destina-se, precipuamente, 
considerada sua função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. Segundo a Lei sempre 
deve se dar preferência a medidas mais brandas do que a prisão preventiva, assumindo a mesma um caráter subsidiário. Conforme se vê no artigo 
319 do Código de Processo Penal há uma diversidade de medidas cautelares além da prisão preventiva, inclusive é o caso do monitoramento 
eletrônico que está sendo constantemente utilizado no Brasil. A prisão preventiva é uma prisão instrumental, destinada a garantir a efetividade do 
processo, a não permitir perturbação no regular andamento do processo, ou impedir que o acusado ou suspeito continue em um quadro de 
continuidade delitiva, caso permaneça em liberdade. Segundo se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal estão delimitados os casos 
em que pode ser aplicada a prisão preventiva no Brasil, no entanto não há um prazo estabelecido na Lei acerca da sua duração. Um sistema jurídico, 
fundado em bases democráticas e que tem positivado em sua Carta Maior o princípio da presunção de inocência (ou não-culpabilidade) não permitiria 
uma antecipação da pena sem respeito ao devido processo legal; por isso, não é essa a função da decretação da prisão cautelar em estudo. Dessa 
forma será observado a real função da prisão preventiva na Lei Processual Penal, através de pesquisas na doutrina, jurisprudência, além disso, 
também será feita pesquisa de campo em unidades carcerárias visando obter estatísticas reais sobre o uso da prisão preventiva. Outra análise será no 
campo das audiências de custódia que estão sendo realizadas em todo o país, será avaliado o índice de decretação de prisões preventivas por parte 
do Poder Judiciário. A questão do excesso de prazo também será avaliado. A intenção será com o desenvolvimento da pesquisa obter dados e apontar 
as reais causas do uso desenfreado da prisão preventiva. Outra questão a ser abordada são as medidas cabíveis para questionar a ilegalidade da 
prisão preventiva, tais como o relaxamento de prisão, habeas corpus, e qual o posicionamento da jurisprudência acerca dessas medidas. Será feita 
inclusive uma comparação com as decisões de outros países, além da análise do descumprimento ou não do princípio da presunção de inocência.
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Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Design de Interiores

Título DESIGN COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA INDÚSTRIA MOVELEIRA NO CEARÁ

Docente orientador: Adriana Carla A. Mazza

RESUMO
O início das discussões acerca da sustentabilidade surgiu no final da década de 1960, num contexto de controvérsia sobre as relações entre 
crescimento econômico e meio ambiente, exacerbada principalmente pela publicação do relatório do Clube de Roma, que pregava a diminuição 
gradual da produção e dos resíduos industriais como forma de evitar a catástrofe ambiental. Em 1972, as Organizações das Nações Unidas – ONU 
realizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo. A conclusão que se chegou, nesse encontro, foi que era necessário 
racionalizar os processos produtivos associados a progressos tecnológicos, sem comprometer os recursos naturais. Emergindo deste cenário, a 
preocupação com o meio ambiente gerou uma pressão crescente sobre a indústria, no sentido de que esta reduza ao máximo o impacto ambiental 
que suas atividades possam causar. No Brasil, a Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
inaugurando um importante marco regulatório ambiental. Com a implementação desta lei, as empresas estabelecidas no Brasil intensificaram a busca 
por soluções efetivas para tornar seus processos produtivos e produtos mais amigáveis ao meio ambiente. Entre as diversas ferramentas existentes 
para desenvolver produtos mais sustentáveis está o Ecodesign, que busca a inclusão do pensamento sustentável ao longo do ciclo de vida do produto, 
de forma a elaborar produtos mais simples, que consumam menos materiais, energia e água; durem mais; possam ser reutilizados; possam ser 
reciclados e/ou que reduzam a geração de resíduos ao serem descartados. Os conceitos atrelados ao Desenvolvimento Sustentável, mostram-se 
novidade nas indústrias brasileiras, onde as práticas de sustentabilidade resumem-se a ações isoladas e com resultados pouco abrangentes. Quanto 
ao panorama da indústria moveleira no Brasil, a realidade é equivalente. O estado do Ceará possui cerca de 750 empresas produtoras de móveis, 
entre médias e pequenas, ocupando o oitavo lugar do setor no Brasil. A fabricação no Ceará é diversificada, com destaque para os empreendimentos 
localizados nos municípios de Jaguaribe, Iguatu, Marco e Fortaleza. No entanto, o design de produtos na indústria moveleira do Ceará ainda dá seus 
primeiros passos, e não foram identificados programas específicos direcionados para uma produção mais sustentável. Dessa forma, o projeto de 
pesquisa tem como objetivo geral: Investigar como o Design pode ser aplicado para contribuir com o desenvolvimento sustentável da indústria 
moveleira no Ceará. São objetivos específicos: a) mapear metodologias já existentes para inserir o design sustentável no setor moveleiro, b) identificar 
possíveis práticas de sustentabilidade já implementadas pelas indústrias de móveis no Ceará e c) propor a adoção de uma metodologia para inserir o 
design sustentável nessas indústrias, sendo esta exemplificada através de um projeto de produto de mobiliário sustentável. Para tal, a metodologia 
proposta para este trabalho será a de pesquisa aplicada, quanto aos fins, sendo pesquisa bibliográfica e de campo quanto aos meios. Será 
operacionalizada através de estudo de caso, em uma abordagem qualitativa. Como resultado espera-se que sejam utilizados para a elaboração de um 
projeto de produto – mobiliário - que possa apontar caminhos para a adoção de metodologias de design sustentável para a indústria de móveis no 
Ceará. As etapas de projeto de produto, constantes na metodologia escolhida, devem conter a problematização, levantamento de dados, a geração e 
desenvolvimento de alternativas, bem como a elaboração de modelos tridimensionais.
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Docente orientador: José Itamar Frota Júnior

RESUMO
As praças são espaços livres públicos fundamentais para as cidades no âmbito sociocultural e ambiental. As árvores possuem papel fundamental tais 
como: absorção do carbono emitido pelos veículos e demais atividades humanas, diminuição significativa de “ilhas de calor” e consequentemente das 
temperaturas através da sombra e transpiração, melhoria da absorção das águas pluviais e consequente infiltração no subsolo abastecendo assim o 
lençol freático. A cidade de Fortaleza não possui um estudo acerca do modelo de arborização adotado em suas praças, assim como, um planejamento 
que privilegie árvores mais adaptadas ambientalmente e funcionalmente, de preferência nativas, que atendam às necessidades climáticas e 
sustentáveis do município. Dessa forma o estudo propõe analisar o modelo de arborização adotada nas principais praças de Fortaleza onde por meio 
de planilhas específicas contendo informações como: nome popular, nome científico, porte e cobertura vegetal, incidência de pragas e doenças, 
classificação em nativas e exóticas, influência em equipamentos urbanos e relatos fotográficos, realizar um estudo que identificará as espécies 
arbóreas locadas nesses espaços, contabilizando as espécies e classificando-as em exóticas e nativas. Outro estudo diz respeito ao conforto térmico 
oferecidos aos habitantes e usuários de praças públicas de Fortaleza - Ceará onde por meio de medição de temperaturas em face da cobertura 
vegetal, assim como a radiação solar, ambas realizadas por meio de termômetros de bulbo seco e úmido, além de equipamento específico de aferição 
dos níveis de radiação solar em horários predefinidos serão obtidos os dados. Ao final do estudo espera-se a obtenção de um perfil do extrato 
arbóreo das principais praças da cidade de Fortaleza, obtendo dados no que tange ao conforto ambiental em praças públicas de Fortaleza tendo em 
vista sua cobertura vegetal, além de sugestões abrangendo espécies nativas que poderão contribuir no conforto térmico e ambiental, identificando 
aquelas praças que tenham maior conforto térmico em diferentes horas do dia.
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Título ANÁLISE TIPOLÓGICA E MORFOLÓGICA DAS MORADIAS DA VILA ESTÂNCIA VICENTINA, LOCALIZADA EM FORTALEZA, CEARÁ

Docente orientador: Kelma Pinheiro Leite

RESUMO
A análise realizada nesta pesquisa resultará de estudo arquitetônico, urbanístico e histórico da Vila Vicentina da Estância, com cerca de 40 casas 
populares e uma capela, construída na década de 1940 na cidade de Fortaleza (CE), a partir do levantamento morfológico de unidades habitacionais, 
pesquisa documental e bibliográfica, bem como de uma aproximação com a comunidade e com as famílias para compreensão das variáveis que 
relacionam a tipologia e morfologia das moradias e a identificação dos processos de autoconstrução e reformas, pode-se ter um entendimento 
conceitual e, talvez, evolutivo para propostas arquitetônicas personalizadas para o público desta realidade. Desta forma, esta pesquisa tem como 
objetivo geral analisar, através da gramática da forma, as tipologias e morfologias resultantes das modificações dos moradores na Vila Estância 
Vicentina. A pesquisa ocorrerá associada às ações do escritório modelo do curso de Arquitetura e Urbanismo – unidade Centro – que atua prestando 
assistência técnica gratuita, conforme lei 11.8880/2008, realizando levantamento, projetos e acompanhamento de obras em áreas de baixa renda. 
Desta forma, já está estabelecido contato e relações de confiança entre os pesquisadores e a comunidade, facilitando a coleta de dados, onde 15 das 
40 unidades já se prontificaram a permitir o levantamento. Foram definidos os procedimentos investigativos: (a) embasamento teórico; (b) Leitura 
espacial; (c) Formulário e/ou levantamento de dados; (d) Levantamento físico da unidade. A vila possui cerca de 40 casas populares e uma capela, 
além de ampla área de convivência comum aos moradores, e foi construída na década de 1940 inicialmente para idosos. Fortaleza apresentou, no 
último século, intensa expansão territorial em seu processo de urbanização. A cidade passou por um rápido crescimento demográfico decorrente, 
sobretudo, pelos fluxos migratórios campo-cidade induzidos pelas constantes secas no interior do estado e pela concentração de investimentos e 
infraestrutura na capital. Em Fortaleza, as primeiras ações de assistência aos que moravam precariamente na cidade foram implementadas pelas 
comunidades religiosas do município e, posteriormente, incentivos governamentais para a construção de vilas operárias. Parte dessas construções 
ainda existem no município de Fortaleza, tendo havido modificações progressivas de maior ou menor intensidade, mas que retratam um modo de 
morar de uma parcela da população carente. Na contramão da instalação de conjuntos habitacionais periféricos em bairros dormitórios ou gasto 
excessivo com aluguel, a Vila Vicentina da Estância encontra-se em uma região, hoje, central e sem custo de aluguel. Com a expansão urbana da 
capital, essa área tornou-se extremamente valorizada. Há meses, os moradores da Vila Vicentina da estância vêm sendo assediados para deixar o 
local, pressionados pelo mercado imobiliário. Acontece que a Vila Vicentina da Estância é uma Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, conforme 
determinado pelo Plano Diretor Participativo de Fortaleza (lei 062/2009). Sendo ZEIS, a área está protegida para regularização fundiária da 
comunidade que lá habita através de investimento do poder público, e o caso está sendo acompanhado pela Comissão dos Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa, Ministério Púbico, conselhos estaduais e municipais de proteção aos idosos, além de órgãos da Prefeitura, como Habitafor, 
Seuma e Iplanfor. Contudo, no segundo semestre de 2016, foi iniciada a demolição de parte das casas por determinação da justiça, tendo o processo 
de demolição parado apenas com a solicitação de tombamento do conjunto.
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Título ARQUITETURA RESIDENCIAL VERNACULAR - MEMORIAL DAS CASAS DE FAZENDA DO CEARÁ

Docente orientador: Kelma Pinheiro Leite

RESUMO
O presente estudo tem como foco de investigação a arquitetura vernácula cearense, através de edifícios residenciais rurais construídos entre o século 
XVIII até a segunda metade do século XX. Tal recorte temporal corresponde s primeiras ocupações na região, consequência do crescimento da 
atividade pecuária do estado, mais especificamente as casas de fazenda, até o início do processo de urbanização do Ceará. Nese período observou-se 
que os principais objetos de estudos são edifícios urbanos, havendo uma lacuna de conhecimento sobre edificações rurais. Existe certa carência de 
informação sobre as casas de fazenda, o que justifica sua abordagem nesse estudo. A pesquisa possui suporte metodológico na obra de Jucá Neto e 
Marina Waisman, de que a arquitetura é um documento, portanto, o levantamento das casas de fazenda do Ceará que não possuem registro 
arquitetônico adequado possui relevância principalmente num contexto brasileiro onde pouco se preserva o patrimônio. A Carta do Patrimônio 
Vernáculo Construído, marco teórico sobre o tema, ratificada na XII Assembleia Geral ICOMOS/UNESCO (1999), vê a importância dessa arquitetura 
como “a expressão fundamental da identidade de uma comunidade, das suas relações com o território e, ao mesmo tempo, a expressão da 
diversidade cultural do mundo”. Em contribuição ao debate, esse trabalho aborda a arquitetura vernácula no Ceará, estado brasileiro de colonização 
portuguesa tardia, onde tal assunto ainda é pouco abordado, configurando-se um amplo campo de investigação. Parte-se do pressuposto de que tal 
recorte temporal corresponde ao período de maior produção de casas de fazenda, época de consolidação da ocupação portuguesa no território 
cearense pela expansão da pecuária e das vilas no sertão, até o início do processo de urbanização do estado. Essa investigação se orienta pela 
seguinte questão norteadora: em que contexto se produziram as casas de fazenda localizadas no interior do Ceará? O estudo é relevante por não 
haver uma política de salvaguarda desse patrimônio e tais edificações encontram-se em risco de serem demolidas, descaracterizadas ou degradadas 
pelo abandono. Tem-se a compreensão do processo de ocupação do Ceará no período colonial e da expansão da pecuária. Da implantação das 
fazendas de gado resulta a construção de habitações rurais tanto para o senhor das terras quanto para seus trabalhadores. Na então Província do 
Ceará no período setecentista, além das principais vilas portuárias, foram criadas diversas vilas no sertão. Esse processo modifica-se no século XIX pós-
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independência de Portugal, com a diversificação da base econômica cearense, destacando-se a cultura da cana–de-açúcar, do café e principalmente 
do algodão, predominantes nas regiões de clima ameno. Nessa segunda fase, algumas dessas vilas, instaladas na região litorânea, no Maciço de 
Baturité e na Serra de Maranguape, contribuíram para a constituição de Fortaleza como principal porto de exportação de algodão para a indústria 
têxtil inglesa e consolidação dessa como metrópole e centro econômico do estado no século XX, em detrimento das vilas do interior. Observa-se, a 
importância da atividade rural no Ceará para compreensão da importância das casas de fazenda como patrimônio edificado e registro cultural dos 
seus modos de vida (UNESCO). Para alcançar os objetivos da pesquisa serão realizados pesquisa bibliográfica e documental, levantamentos de campo, 
bem como a catalogação e classificação das edificações com um enfoque estruturalista da história da arquitetura, a partir da análise tipológica, 
formais, funcionais, de relação obra/entorno, com o uso das técnicas construtivas. Como resultado espera -se obter o registro e catalogação das obras 
pesquisadas e gerar propostas e alternativas de ações de conservação pela população e poder público, ressaltando a importância histórica local.
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Título AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE FORMA ARQUITETÔNICA E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO DE CONFORTO TÉRMICO EM PROJETOS DE 
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES DE GRANDE PORTE EM FORTALEZA

Docente orientador: Camila Maria Nogueira de Santana

RESUMO
As condições climáticas e ambientais têm um forte papel na configuração e na transformação do espaço construído. Assim também como este espaço 
construído promove a constituição de uma nova paisagem urbana. As condições do lugar são essenciais para a identidade do edifício, influenciando o 
processo de concepção e o desenvolvimento de respostas adequadas. A presente pesquisa tem como objetivo identificar como a produção da forma 
arquitetônica e a intenção compositiva do arquiteto, durante o processo de concepção do projeto, se relacionam com os requisitos de desempenho 
térmico em edificações residenciais multifamiliares concebidas para o clima da cidade de Fortaleza. A pesquisa considera como hipótese que a forma 
e a configuração espacial dos edifícios residenciais de grande porte são aspectos essenciais de sua expressão e identidade arquitetônicas, definidas ao 
longo do processo de concepção de projeto, que influenciam diretamente as estratégias projetuais voltadas para o conforto térmico dos usuários e o 
desempenho dos edifícios em relação às condições climáticas da cidade de Fortaleza, caracterizada pelo clima quente e úmido. A pesquisa será 
iniciada pela seleção de um bairro com um grande número de edificações residenciais multifamiliares construídas, que serão catalogadas e mapeadas 
de acordo com sua localização e a sua morfologia. Posteriormente, será avaliada a implantação da edificação de acordo com a exposição de suas 
fachadas à radiação solar direta e a identificação de soluções arquitetônicas de sombreamento. A partir da obtenção das inclinações das fachadas, 
será possível avaliar os horários de insolação das mesmas. As informações coletadas serão analisadas de acordo com o referencial bibliográfico a fim 
de identificar as relações entre as decisões de projeto aplicadas pelos arquitetos que geram a forma edificada e a possibilidade de ganhos de calor 
através da radiação solar direta. As soluções projetuais dadas pelo arquiteto de modo a garantir o desempenho térmico adequado depende do 
conhecimento de como se dão os ganhos e as perdas de calor no local em que o edifício está inserido, tendo em vista que as características climáticas 
de cada região do planeta exigem respostas formais distintas. Considerando que a maior parcela de ganhos de calor nas edificações se dá pelas 
superfícies envoltórias através da radiação solar, as escolhas de implantação, as dimensões das aberturas, a especificação de materiais e as soluções 
de sombreamento, constituem aspectos que influenciam diretamente no conforto térmico dos usuários.
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Título QUADRO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO DE FORTALEZA

Docente orientador: Clélia Maria Coutinho Teixeira Monasterio

RESUMO
A preservação do patrimônio cultural de um povo está vinculada à manutenção de valores que devem se reproduzir ao longo de seu tempo, por 
muitas gerações. Em seus 291 anos de reconhecimento enquanto cidade, somente nos últimos 10 (dez) anos o Fortaleza passou a reconhecer seus 
bens culturais, chegando ao número de 105 bens protegidos no Município. Contudo, é crescente a demolição e execução de obras inadequadas e 
desautorizadas pelo poder público, o que demonstra a fragilidade do tema e o reconhecimento da questão patrimonial. O objeto desta pesquisa é o 
reconhecimento do patrimônio cultural edificado da cidade de Fortaleza. A pesquisa justifica-se na falta de reconhecimento por parte da população e 
dos órgãos públicos que de forma passiva assistem o desaparecimento da memória da cidade. O objetivo geral pretendido é a compreensão da 
realidade do patrimônio Cultural edificado da cidade de Fortaleza. Entre os objetivos específicos pretende-se, através da pesquisa, estimular o 
desenvolvimento do olhar de nosso corpo discente nossos alunos sobre a questão da preservação do patrimônio cultural, e ainda, o incentivo a práxis 
acadêmica na área do projeto de restauro. Para realização dos objetivos desejados, será utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica; a base 
de dados e documentos existentes em instituições municipais, estaduais e federais; a realização de levantamentos fotográficos, históricos e físicos e; a 
construção de dados que colaborem com a regularização do reconhecimento dos bens de valor cultural e elaboração de relatórios finais. As 
recomendações internacionais tratam a questão da manutenção das edificações históricas, o cuidado com o entorno das mesmas, e ainda, a 
importância da educação para a preservação. Todo monumento cultural deve cumprir sua função social, cabendo ao governo formular projetos de 
valorização do Patrimônio Cultural. Como resultado, esperamos: retratar a percepção da cidade em relação ao reconhecimento do valor cultural e 
afetivo dos bens culturais fortalezenses e a produção de documentação com resultados obtidos; contribuir para o avanço da pesquisa e do estimulo 
aos alunos no desenvolvimento da práxis acadêmica na área do projeto de restauro.

E-mail: clelia.monasterio@estacio.br

Aluno: Simone Carvalho Pinto de Melo Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Aluno: Maria Armênia Araújo e Silva Barbosa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título COMPÓSITOS REFORÇADOS POR FIBRA DE COCO EM MATRIZES CIMENTÍCIAS

Docente orientador: Antonia Debora Sales

RESUMO
As matrizes cimentícias são compostas de aglomerantes minerais, podendo conter agregados, fibra de amianto, que dão origem a pastas, argamassas 
ou concretos. No entanto, as fibras de amianto são conhecidas por seu alto poder deletério sobre a saúde humana. Portanto, a substituição por fibras 
vegetais, mais especificamente a fibra do coco verde, nas matrizes pode melhorar as suas propriedades mecânicas, como a resistência à tração, à 
flexão e ao impacto, sem prejudicar a saúde humana. Esses estudos recentes indicam que sistemas de tratamento da fibra com ciclos de lavagem e 
utilização de revestimentos têm-se mostrado promissores para se tornar uma metodologia adequada na prevenção da fibra, frente ao ataque alcalino 
cimentício. Esse fato, associado à necessidade atual de descobrir novas fontes de energia e combustíveis renováveis, exige que o aproveitamento da 
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matéria-prima cultivada seja mais eficiente, pois os processos agroindustriais, que são necessários para o desenvolvimento da sociedade, geram 
resíduos que acarretam problemas também de ordem ambiental. Nesse sentido, torna-se de fundamental importância avaliar a viabilidade da 
incorporação de fibras de coco em matrizes cimentícias no intuito de melhorar as propriedades de argamassas e concretos a serem utilizados na 
construção civil. O processo de extração das fibras será realizado por maceração em fibras de coco verde. Para isso, as cascas de coco serão imersas 
em água por um período de 4 a 12 semanas para que ocorra uma fermentação anaeróbia espontânea da matéria vegetal, para auxiliar a liberação dos 
feixes fibrosos. Depois de maceradas, as cascas seguem para o desfibramento, momento em que ocorre a separação da parte celulósica (fibra) da 
semicelulósica (pó). Para a avaliação do comportamento de cada um deles na argamassa serão efetuados ensaios de consistência no estado fresco e 
resistência à compressão axial no estado endurecido, realizado nas idades 7, 28 e 56 dias. Conforme a norma NBR-7215 (ABNT, 1996) será utilizado 
um desvio relativo máximo de 6% e o desvio padrão de cada mistura foi calculado. Para avaliar o comportamento das diferenças entre as variáveis 
utilizará o Multiple Range Test de Duncan a um nível de confiabilidade de 0,95, na definição dos números de corpos de prova, a opção de 4 corpo de 
provas para cada idade de cada ensaio, ou seja, 4 repetições para cada tratamento.

Aluno: Amanda Ellen Soares Vieira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/Voluntário

Aluno: Kelvin Lima Mesquita Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/Voluntário

Aluno: Carlos Matheus de Lima Nunes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBITI/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA PERSPECTIVA DE DISCENTES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE ENG. DE PRODUÇÃO DE IES 
PRIVADA DE FORTALEZA - CE

Docente orientador: Elda Fontinele Tahim

RESUMO
A proposta de pesquisa tem como tema a discussão acerca do empreendedorismo e inovação no contexto das IES. Este tema tem suscitado vários 
debates no meio acadêmico em função da dinâmica dos próprios mercados inseridos em uma economia dinâmica, globalizada e com avanços 
tecnológicos cada vez mais rápidos. Junto com estas mudanças, verificou-se a inserção do tema empreendedorismo e inovação nos currículos de 
cursos de Administração, com o objetivo de desenvolver a capacidade empreendedora e inovadora dos estudantes. Contudo, no que se refere ao 
aspecto acadêmico existem inúmeras pesquisas realizadas cujo tema empreendedorismo é recorrente, significando a ascensão do tema. No entanto, 
no que se refere ao empreendedorismo e inovação, nesta perspectiva, os estudos são relativamente escassos e pouco aprofundado. Partindo disso, a 
pesquisa proposta tem como objetivo geral analisar o nível de conhecimento e a perspectiva de discentes dos cursos de Administração e de 
Engenharia de Produção, de Instituições de Ensino Superior privados, em relação ao empreendedorismo e inovação. E, como objetivos específicos, 
entender o nível de conhecimento discente acerca do empreendedorismo e inovação; compreender os fatores determinantes na intenção 
empreendedora discente; e, identificar ações práticas das IES privadas para o desenvolvimento da educação empreendedora com ênfase no 
empreendedorismo e inovação empresarial. A pesquisa será de natura exploratória e descritiva com base em uma abordagem quanto-qualitativa, 
utilizando-se como instrumento de coleta de dados questionário e entrevistas na coleta de dados, respectivamente, com alunos e professores dos 
Cursos de Administração e de Engenharia da Produção, de IES privadas no município de Fortaleza. Espera-se que o estudo identifique o perfil dos 
alunos quanto a sua orientação para o empreendedorismo e ao seu conhecimento sobre inovação, bem como as práticas de ações empreendedoras 
nas IES; e que esse estudo possa contribuir para fomentar o debate no aprimoramento da formação empreendedora. Espera-se ainda que, no âmbito 
acadêmico possa desenvolver conhecimento, agregar valor ao tema proposto e auxiliar as pesquisas futuras a serem realizadas.

E-mail: fontineletahim@@gmail.com

Aluno: Raul Victor Andrade Nobre Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Aluno: Shirley Andrade Caldas Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Manoel Otávio de Souza Neto Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Título PROCESSO INSTITUCIONAL E FATORES DETERMINANTES DA PERCEPÇÃO DA SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO SOBRE OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELNO LOCUS  UNIVERSIDADE

Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade com as gerações presentes e futuras, e exige a explicação de 
critérios de sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade econômica. (SACHS, 2008, P.36). A temática da sustentabilidade tem sido explorada 
nos mais variados segmentos e em áreas de conhecimento distintas, o que é razoável, dado o seu caráter transversal. Paira, contudo, uma abordagem 
bastante voltada ao pilar ambiental e nesse sentido, reveste-se de um discurso funcionalista, associado aos aspectos de reciclagem, reuso de 
recursos. Nessa direção e buscando conhecer a visão dos atores e públicos que permeia o mundo da educação e em especial o ambiente universitário, 
o presente estudo se dedica à seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre a percepção dos objetivos globais de desenvolvimento sustentável 
(ODS) e a institucionalização educacional dos preceitos da sustentabilidade? A partir do problema proposto, fica estabelecido o objetivo geral do 
trabalho: Analisar a relação entre a percepção dos objetivos globais de desenvolvimento sustentável e a institucionalização educacional dos preceitos 
da sustentabilidade. Para execução e alcance do objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) determinar o grau de percepção 
de jovens estudantes acerca dos objetivos globais de desenvolvimento sustentável (ODS); b) mensurar o grau de compromisso declarado pelos 
públicos abordados com os ODS; c) caracterizar a institucionalização das diretrizes de sustentabilidade nas entidades educacionais associadas aos 
sujeitos da pesquisa; e d) determinar relação entre a percepção dos ODS e institucionalização da sustentabilidade. A pesquisa propõe-se a conhecer e 
organizar as percepções acerca da temática de sustentabilidade. O estudo é realizado com indivíduos no ambiente universitário   verificando na 
percepção sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável.

E-mail: mgcarlo@globo.com

Aluno: Francisco Romário Correa e Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcondes Gomes Freitas Filho Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título O VALOR ADICIONADO PELAS EMPRESAS DO SETOR DE FINANÇAS E SEGUROS: ESTUDO EM CIAS LISTADAS NA BOVESPA DE 2008 A 2016

Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
Este estudo investiga o setor de Finanças e Seguros e tem o objetivo de analisar o valor adicionado por essas companhias listadas na MF&BOVESPA no 
Brasil pós-crise financeira subprime, verificando a destinação dada à riqueza criada por esse setor e como evoluíram nesse período, de 2008 até 2016. 
Para tanto apresenta o perfil das empresas, analisa indicadores por unidade empresarial e no setor e compara o valor adicionado das companhias ao 
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longo dos 8 anos, sua evolução, diagnóstico setorial no período. O estudo é descritivo, quantitativo e longitudinal retrospectivo, com base nos 
fundamentos da análise financeira e uso de indicadores contábeis aplicadas a DVA segundo o CPC 09 e FIPECAFI (2013). O universo da pesquisa 
abrange o setor de Bancos e Seguros sendo o recorte como foco nas companhias listadas na BM&FBovespa, composto de 29 empresas. A 
BM&FBovespa, uma companhia que administra mercados organizados de títulos, valores mobiliários e contratos derivativos, prestando serviços de 
registro, compensação e liquidação financeira das operações realizadas em seus ambientes. Quanto ao escopo, a pesquisa é um levantamento sotorial 
dentro do segmento Finanças e Seguros. Um levantamento é a Interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Procede-se à 
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, 
obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. (GIL, 2008). Já quanto ao tempo, o estudo é longitudinal retrospectivo e contempla 
uma análise sobre a realidade do setor no período pós-crise financeira subprime de 2008 até 2016. O estudo longitudinal envolve uma amostra fixa de 
elementos da população, a qual é medida repetidamente (MALHOTRA, 2001, p. 111). A coleta dos dados utiliza fontes documentais oriundas das 
companhias estudadas a partir das demonstrações financeiras – Demonstração de Valor Adicionado, Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Resultados do Exercício das companhias pertinentes ao período de 2008 a 2016. A partir da técnica de Observação estruturada com uso de formulário 
e auxílio de planilha Excel. A análise dos dados é feita com base nas técnicas de análise das demonstrações financeiras – análise vertical e horizontal e 
avaliação comparativa entre o Valor Adicionado Total a Distribuir em relação ao Capital Próprio, às Receitas de Vendas e Ativo Total das companhias 
do setor. Os dados são avaliados à luz dos indicadores de geração e distribuição de riqueza, de acordo com a sugestão de análise da FIPECAFI (2013). 
Os resultados esperados visam apresentar um diagnóstico da riqueza criada e distribuída pelo setor desde 2008 e um levantamento de sua 
capacidade de gerar riqueza, a partir da produção de serviços e da própria força de trabalho sua contribuição para a riqueza de terceiros, a 
contribuição de repasses ao governo, empregados, investidores e a retenção para o próprio negócio.

Aluno: Camila Freire Lima Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marlene  Paula Oliveira Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Laise dos Santos Lopes Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES

Título POSSÍVEIS CRUZAMENTOS DAS INFORMAÇÕES DA DCTF COM AS DEMAIS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO

Docente orientador: Vania Freitas Lopes

RESUMO
A Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF é a mais importante de todas as declarações prestadas ao fisco federal. Nela são incluídos os 
débitos apurados pela pessoa jurídica, com seus respectivos créditos. Assim, todas as declarações que contenham a apuração de algum tributo ficam 
logo sujeitas a cruzamento diretos com a DCTF. Dessa forma, em decorrência da importância dessa obrigação acessória, esse projeto de pesquisa 
pretende analisar as regras gerais de apresentação, o preenchimento item a item da DCTF, bem como as demais declarações da pessoa jurídica e os 
possíveis cruzamentos que podem ser realizados com essas demais obrigações e a DCTF e os cuidados que as empresas devem ter no preenchimento 
e na declaração dessas informações. Quanto a natureza a pesquisa é classificada como qualitativa e quanto aos meios como descritiva e exploratória. 
O estudo pretende utilizar a técnica de análise de conteúdo examinando os manuais de consulta e as fichas das declarações prestadas ao fisco federal 
no ano de 2017 para informação do ano calendário 2016 com aplicação de simulações dos possíveis cruzamentos das informações prestadas nas 
diversas declarações da Secretaria da Receita Federal.

E-mail: vania.lopes@estacio.br

Aluno: Francisco Jânio Bitu Vieira Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Grioleide do Amaral de Sousa Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS POR PRÁTICAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM FORTALEZA - CE

Docente orientador: Ivina Rocha Brito

RESUMO
A utilização de suplementos alimentares para atletas por praticantes de exercício físico está crescendo a cada dia. Pessoas procurando melhorar a 
estética e/ou a performance fazem o uso desses suplementos buscando resultados mais rápidos e eficazes. Devido à grande influência do marketing 
utilizado pelos laboratórios e pela facilidade de informação, esse recurso está alcançando cada vez mais adeptos. O objetivo do presente estudo é 
conhecer o perfil dos usuários de suplementos nutricionais nas academias de Fortaleza – CE, identificando os principais tipos de suplementos 
consumidos, as fontes de indicação e o grau de conhecimento dos usuários sobre o suplemento escolhido. Além disso, ressalta-se a importância do 
estudo quanto ao conhecimento do uso de tais substâncias, considerando-se que o consumo pode influenciar o seu desempenho e apresentar 
impacto na participação individual ou em equipes em atividades e/ou competições. Para isso serão avaliados 150 indivíduos do sexo masculino, 
posteriormente selecionados 90 para divisão em grupo controle, grupo I e grupo II, cada um contendo n=30, o instrumento da pesquisa será avaliação 
da composição corporal e o questionário semiestruturado, denominado PUSA (Perfil dos Usuários de Suplemento Alimentar), com algumas 
modificações. Os aspectos éticos serão realizados à luz dos princípios estabelecidos na Resolução 466/12 do CONEP, que disciplina a condução de 
pesquisas envolvendo seres humanos. Os participantes serão convidados a assinar o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) e após a 
aprovação do comitê será iniciada a pesquisa de campo. Espera-se encontrar nos resultados um perfil heterogêneo de composição corporal por parte 
dos usuários de suplementos na dieta, que o seu uso por praticantes de exercícios físico é uma realidade, que os usuários apresentem um bom 
conhecimento a respeito dos suplementos utilizados e que as maiores fontes de indicações sejam de profissionais habilitados, tais como nutricionistas 
e médicos do esporte.

E-mail: ivinabrito@yahoo.com.br

Aluno: João Mauro Pinheiro Alves da Justa Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Geovani Messias da Silva Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Aluno: Márcia Lidiane Barreto Martins Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DE DESEMPENHO MOTOR DE ATLETAS CEARENSES DE FUTSAL

Docente orientador: Ivina Rocha Brito

RESUMO
O futsal é uma modalidade esportiva cada vez mais praticada pelos brasileiros, tanto para lazer, como para competição. Independente da finalidade, é 
importante o conhecimento sobre a composição corporal e capacidade motora dos atletas para a elaboração de programas de treinamentos que 
visem melhorar o nível de aptidão física dos atletas e, consequentemente, prevenir a ocorrência de lesões provenientes da prática desportiva. 
Entretanto, as informações científicas acerca do padrão morfológico e de desempenho motor dos atletas ainda são escassas. Dessa forma, o presente 
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trabalho tem como objetivo identificar o perfil antropométrico e de desempenho motor de atletas masculinos e femininos de futsal, amadores e 
profissionais, bem como a incidência e os tipos de lesões provenientes da prática esportiva, comparando as informações encontradas de acordo com 
as diferentes posições de jogo. Para tanto, serão avaliados 100 atletas de futsal divididos nas categorias amadores (n = 50) e profissionais (n = 50). A 
composição corporal será analisada a partir do peso corporal, perimetria e dobras cutâneas. Para a avaliação da força abdominal e flexibilidade serão 
aplicados os testes de 60 segundos e Banco de Wells e Dillon, respectivamente. A capacidade cardiorrespiratória será determinada através do Teste 
de Rockport e a avaliação das lesões esportivas será realizada através do emprego de um questionário. Os dados obtidos serão tabulados em planilha 
SPSS 22.0®, onde serão realizadas as análises estatísticas descritiva e inferencial. Os dados serão considerados significativos quando p<0,05. Os 
aspectos éticos serão realizados à luz dos princípios estabelecidos na Resolução 466/12 do CONEP, que disciplina a condução de pesquisas 
envolvendo seres humanos. Os sujeitos serão abordados após aprovação do comitê de ética e mediante assinatura de termo de consentimento livre 
esclarecido (TCLE). Espera-se como resultado encontrar perfil antropométrico e desempenho de atletas no sexo feminino e masculino e a 
caracterização da amostra estudada quanto ao marco teórico fundamentado.

Aluno: Breno Oliveira de Castro Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBITI/Voluntário

Aluno: Matheus da Silva Sousa Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBITI/Voluntário

Aluno: Ramiro Barros de Aquino Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBITI/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A IMPORTÂNCIA DAS AULAS PRÁTICAS NO ENSINO DE MICROBIOLOGIA PARA O CURSO DE ENFERMAGEM

Docente orientador: Maria Helane Rocha Batista Gonçalves

RESUMO
O curso de enfermagem vem consolidando seu espaço no cenário da educação superior brasileira, e desenvolve o pensamento crítico dos acadêmicos 
tanto em aprendizagem científica quanto em humanização do cuidar (PERES, 2002).  Em áreas como a enfermagem, disciplinas básicas como a 
microbiologia sofrem muito com a defasagem e dispersão dos alunos (MAZZIONI, 2013). No Brasil, os estudos a respeito de problemas de 
aprendizagem ainda são poucos e um problema é a dificuldade de associação entre teoria e prática. A partir da percepção da importância das aulas 
práticas, este projeto fundamenta-se na perspectiva de demonstrar o real impacto destas na construção do conhecimento acadêmico. Este projeto 
objetiva avaliar a importância das aulas práticas de microbiologia em turmas de enfermagem. Esse trabalho tem caráter longitudinal descritivo de 
abordagem qualitativa e quantitativa, a pesquisa será realizada em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada na cidade de Fortaleza/CE com 
alunos do curso de graduação em enfermagem, no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Para avaliar a eficácia das aulas práticas, serão 
aplicados questionários: pré e pós teste, com questões que abordam o conteúdo da aula do dia. O primeiro antes de iniciar a aula, e o segundo ao 
término da aula. Assim poderemos analisar o conhecimento prévio que o aluno possui e ao final se o conteúdo apresentado foi absorvido pelos 
alunos. Os questionários aplicados serão identificados apenas por uma sequência numérica, portanto o aluno não será identificado. Será utilizado o 
programa operacional de análise estatística SPSS 16.0 for Windows, para estabelecimento das frequências das variáveis analisadas. Portanto, com o 
desenvolvimento desta pesquisa espera-se um maior envolvimento e interesse dos alunos pela disciplina e principalmente comprovar a eficácia das 
aulas práticas de microbiologia no processo de aprendizagem para a formação dos discentes do curso de enfermagem.

E-mail: helanerocha@hotmail.com

Aluno: Deysiane da Silva Sobrinho Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paulo Romulo Viana de Olivera Filho Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thamy Braga Rodrigues Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL: BARREIRAS, DIFICULDADES E QUALIDADE DE VIDA 

Docente orientador: Samila Torquato araújo

RESUMO
A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS ou SIDA), causada pela infecção do HIV, é incurável no presente estágio das pesquisas médicas, 
porém, controlável como enfermidade crônica, devido aos antirretrovirais que combatem a reprodução do vírus, permitindo a pessoa ter uma 
sobrevida com qualidade. Contudo, para que o alcance das metas estabelecidas seja alcançado é necessária adesão total do paciente ao tratamento. 
A pesquisa objetiva avaliar a adesão ao tratamento antirretroviral de pacientes portadores de HIV/AIDS atendidos em um hospital público de 
referência, além de conhecer as suas principais dificuldades e barreiras para a adesão ao tratamento, bem como avaliar a sua qualidade de vida. Trata-
se de uma pesquisa descritiva-exploratória de abordagem quantitativa. O estudo será desenvolvido no Hospital São José de Doenças Infecciosas. A 
população será representada por pacientes convivendo com HIV/AIDS, maiores de 18 anos, que estejam em acompanhamento na referida instituição. 
Para o cálculo da amostra, será utilizada a fórmula da população finita, com um total de 362 pacientes. Os dados serão obtidos por meio de três 
questionários, sendo o primeiro deles composto por perguntas referentes aos dados sócios demográficos, além de perguntas sobre as principais 
barreiras e/ou dificuldades para adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento será avaliada mediante a aplicação de instrumento produzido e 
traduzido por Prof. Dr. Eduardo Remor et al (2007). Para análise da qualidade de vida será utilizado um questionário sobre a qualidade de vida do 
paciente (SF-36). Os dados serão imputados e analisados no programa estatístico SPSS versão 22.0, os quais serão avaliadas as medidas de tendência 
central e de dispersão, com posterior apresentação em tabelas, contendo as frequências absolutas e relativas, e a discussão dos achados será feita 
baseando-se na literatura pertinente ao tema. Este estudo respeitará os preceitos da bioética, tais como autonomia, não maleficência, beneficência, 
justiça e equidade, dentre outros. Assegurará os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao 
Estado. Os dados serão coletados após consentimento dos sujeitos da pesquisa através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital São José de Doenças Infecciosas sob o Número do Parecer: 2.033.729 
(CAAE 64013616.7.3001.5044). Espera-se identificar o grau de adesão desses pacientes ao tratamento e sua qualidade de vida, bem como conhecer 
quais são as principais barreiras e/ou dificuldades para estes aderirem ao tratamento.
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Título AVALIAÇÃO DA DEPRESSÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

Docente orientador: Natasha Marques Frota

RESUMO
O número de casos de depressão na pessoa idosa é uma realidade que tem aumentado cada vez mais, isto também apresenta relação intrínseca com 
os idosos que residem em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que em muitos casos sentem-se abandonados pelos amigos e 
familiares. Devido às limitações enfrentadas no processo de envelhecimento, faz-se necessário um cuidado especial a estes idosos, o que na maioria 
das vezes não podem ser dados por seus familiares que apontam dificuldades para acolhê-los, referem à falta de tempo, dificuldades de conseguir um 
cuidador, problemas financeiros e diversos outros fatores, restando como opção somente a institucionalização. Esse processo, é de difícil aceitação 
para o idoso já que, muitas vezes, é levado às ILPI contra a sua própria vontade, tendo suas escolhas ignoradas, deixando para trás sentimento de 
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autoconfiança e liberdade individual. O presente estudo tem como objetivo avaliar a depressão de idosas residentes em uma Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) no Município de Fortaleza. Justifica-se a realização do estudo porque acredita-se que investigar a depressão da pessoa 
idosa institucionalizada poderá fornecer subsídios para a tomada de decisão frente à assistência de enfermagem que é prestada a essa clientela, bem 
como fortalecer a discussão científica acerca deste tema que é ainda tímida. A pesquisa será um estudo descritivo-exploratório, transversal, com 
abordagem quantitativa. A pesquisa será desenvolvida em uma Instituição de Longa Permanência (ILPI) no Município de Fortaleza. Os dados serão 
coletados de março a abril de 2018. A população do estudo será composta por 35 idosas residentes do referido abrigo. Os critérios de inclusão serão: 
pessoas idosas (idade acima 60 anos) e ter condições mentais preservados. Serão excluídas as idosas acamadas e que não conseguem responder por 
si. Para a coleta de dados, serão utilizadas entrevistas, para colher informações sociodemográficas e um questionário sobre os sintomas depressivos 
com base na Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (EDGY-15), que rastreiam a sintomatologia depressiva em adultos e idosos independentes e 
autônomos. Os dados serão organizados em tabelas e apresentação da frequência relativa e absoluta das variáveis relacionadas à avaliação de 
depressão da pessoa idosa institucionalizada, bem como serão realizados testes de associação de qui-quadrado e exato de Fisher. Os resultados 
encontrados serão confrontados com outras pesquisas da temática. O estudo seguirá os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos da 
Resolução 466/12 do CONEP. Os resultados esperados estão relacionados com uma melhor aceitação da comunidade que a depressão existe na 
população idosa, buscar intervenções que possam fornecer subsídios para uma assistência direcionada pelos profissionais da saúde de forma 
interdisciplinar, bem como direcionar a maneira dos líderes da ILPI frente a realidade que seu idoso se encontra inserido.

Aluno: Bruna Nunes Osterno Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

Docente orientador: Bruna Michelle Belém Leite Brasil

RESUMO
O envelhecimento é considerado um processo fisiológico irreversível, inerente a todos os seres humanos, caracterizado pela deterioração do 
organismo. Apesar do aumento da expectativa de vida e do avanço da Ciência, ainda há uma disparidade entre longevidade e qualidade de vida (QV). 
Fatores como doenças crônicas, suas complicações, a hospitalização e a dependência para a realização de atividades diárias, diminuem a QV do idoso 
e aumentam as chances de institucionalização. A qualidade de vida pode ser considerada como um conceito de bem-estar físico, psicológico e social 
muito relevante na vida do idoso. Nos idosos que vivem em Instituição de Longa Permanência, essa definição pode ser influenciada por diversos 
fatores. Diante dessa realidade e após experiências vivenciadas com acadêmicos de enfermagem durante as práticas assistidas da disciplina de saúde 
do idoso, fez despertar a necessidade de explorar a qualidade de vida de idosos institucionalizados. À vista disso, surgiu o seguinte questionamento 
“Como se encontra a qualidade de vida do idoso institucionalizado?”. A pesquisa é relevante uma vez que irá contribuir na formação acadêmica e 
científica da enfermagem gerontológica, ampliando os conhecimentos através da aplicabilidade do instrumento de pesquisa com os idosos 
institucionalizados, proporcionando ao enfermeiro mais autonomia ao avaliar a qualidade de vida desse público, comprovando a importância do 
Enfermeiro para que seja oferecida uma assistência humanizada e holística. OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida de idosos institucionalizados. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo exploratório, descritivo e transversal, com abordagem quantitativa, que será desenvolvido em uma 
instituição de longa permanência localizada na cidade de Fortaleza após aprovação do comitê de ética. Será aplicado um instrumento para a 
identificação do perfil epidemiológico, de saúde e avaliação da qualidade de vida de idosos institucionalizados. Os idosos que irão compor a mostra 
deverão ser aqueles residentes na instituição e que tenham a cognição preservada. Os dados serão coletados no período de novembro de 2017 a 
janeiro de 2018. Os dados coletados serão organizados no software SPSS (Software Package for Social Sciences) versão 20.0. Posteriormente, serão 
construídos tabelas e gráficos que possibilitem a apresentação dos dados. Os mesmos serão analisados tendo como suporte teórico a literatura 
existente acerca da temática em estudo. Serão obedecidos os princípios éticos da resolução 510 de 2016 do comitê de ética em saúde com parecer 
número 1.824.055 e 60577116.3.0000.5512. RESULTADOS ESPERADOS: Após a aplicação do instrumento de coleta pelo enfermeiro, será possível 
determinar como se encontra a qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada. A partir das evidências científicas estabelecidas pelo 
instrumento, será possível estabelecer intervenções que serão necessárias, para resgatar e manter a saúde em prol da qualidade de vida dos idosos 
institucionalizados.
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Título AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA PARTICIPAÇÃO DO PAI NO NASCIMENTO DO FILHO EM UM HOSPITAL PÚBLICO

Docente orientador: Francisco Antonio da Cruz Mendonça

RESUMO
A participação do homem no nascimento do filho é o objeto de investigação desta pesquisa que se apresenta a partir de um projeto, pioneiro no 
município de Fortaleza, Ceará. Esta emergiu da necessidade da participação do pai no momento do nascimento do filho e acompanhar o desempenho 
desses serviços, analisando a incorporação dos parâmetros sugeridos pela luta de alguns profissionais no sentido de assegurar aos homens esse 
direito da experiência do nascimento do filho. Nesse contexto epidemiológico, o neodemocrático Nordeste do Brasil, marcado pela crescente 
desigualdade econômica e social, apresenta um contexto social da dominação masculina, o “machismo”, a violência urbana e doméstica, abandono 
masculino, homicídios femininos e pobreza. Este estudo constitui o desdobramento de uma trajetória de estudos desenvolvidos, no período de 2009 a 
2010 foi realizada a pesquisa “Humanização do parto: o homem nordestino no nascimento do filho em um hospital público de Fortaleza-Ceará” 
observou-se estereotipagens, estigmas e preconceitos vivenciados em um hospital público em Fortaleza-Ceará-Brasil. O presente estudo caracteriza-
se como avaliativo, que tem como objetivo avaliar os determinantes epidemiológicos, clínicos e cognitivos/comportamentais da participação do pai 
no nascimento do filho em um hospital público em Fortaleza-Ce-Brasil. A proposta defende que o acesso dos pais aos serviços obstétricos e 
humanização da atenção perinatal é de extrema relevância, pois assume o compromisso e a responsabilidade de implementar ações concretas que 
reduzam o impacto da violência estrutural dos hospitais públicos, o preconceito e a estigmatização dos homens nordestinos e aumentem a promoção 
da justiça de gênero. Considera-se que a presença do pai no momento do parto é um momento oportuno para melhoria da qualidade do acesso aos 
serviços obstétricos e humanização da atenção perinatal. Acredita-se que esta experiência promova mudança dos preconceitos e estigmas nos 
homens cearenses, esta experiência favoreça a valorização da saúde da família, o processo de empoderamento do casal que passam a ser os 
protagonistas principais do parto em um momento único em suas vidas. A partir dessas reflexões sobre a proposta, a hipótese desse estudo é que a 
participação do pai no momento do parto favorece impacto em diversos determinantes epidemiológicos, clínicos e cognitivos/comportamentais. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar os determinantes epidemiológicos, clínicos e cognitivos/comportamentais da participação do pai no 
nascimento do filho em um hospital público em Fortaleza-CE-Brasil. A pesquisa trata-se de um estudo epidemiológico que utilizará banco de dados 
existentes, prontuários de partos normais e questionário para a coleta de dados. A ser realizada no Hospital Distrital Gonzaga Mota – Gonzaguinha de 
Messejana, seguindo-se o cronograma de execução. A escolha do local deve-se ao fato de ser a primeira maternidade do Brasil, a adotar humanização 
do parto em um hospital público destacando a inclusão do homem com a intervenção “Parto Que Te Quero Perto” com a participação do pai no 
momento único do nascimento do filho. Os dados serão organizados em tabelas e figuras com apresentação da frequência relativa e absoluta das 
variáveis relacionadas à avaliação epidemiológica da participação do pai no nascimento do filho em um hospital público, bem como serão realizados 
testes de associação de qui-quadrado e exato de Fisher. Quanto aos determinantes epidemiológicos, verificaremos: Idade da mãe; Gestação; Tipo de 
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Parto; Data do Parto; Hora do Parto; Sexo da criança; Apgar 1º minuto; Apgar 5º minuto; Peso da criança; Estatura da criança; Perímetro Cefálico; 
Perímetro Torácico; Nascido Vivo/Natimorto; Má Formação Congênita; Encaminhamento para berço de médio risco; Presença do Pai no parto, 
presença de outra mulher no parto ou a mãe sozinha no parto; e Profissional de Saúde que realizou o parto, profissional médico ou enfermeiro 
obstétrico ou não informado. O estudo seguirá os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos da Resolução 466/12 do CONEP. Os 
resultados esperados estão relacionados com uma avaliação os determinantes epidemiológicos, clínicos e cognitivos/comportamentais da 
participação do pai no nascimento do filho em um hospital público em Fortaleza-CE-Brasil.

Aluno: Thais Almeida Silveira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Título CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA PARA SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO

Docente orientador: Ana Carolina Maria Araújo Chagas Costa Lima

RESUMO
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança. Apesar disso, diversos fatores 
interferem na prática do aleitamento materno, podendo-se destacar dentre eles o retorno da mãe ao trabalho ou aos estudos. Diante desta demanda, 
algumas empresas estão investindo em salas de apoio à amamentação, destinadas à ordenha e estocagem de leite materno durante a jornada de 
trabalho. Frente a esse cenário, o aconselhamento dos profissionais de saúde é de fundamental importância para o auxílio à superação das 
dificuldades pré-estabelecidas, destacando-se as tecnologias educativas como instrumento capaz de despertar o interesse dos usuários sobre a 
temática. Entre as opções de tecnologias educativas têm-se as cartilhas, as quais proporcionam informação sobre promoção da saúde. Para a 
elaboração de materiais educativos de qualidade, faz-se necessário selecionar quais informações são realmente importantes para constar no 
instrumento informativo e rigor metodológico, a fim de construir uma tecnologia eficaz. Nesse contexto, vários instrumentos educativos foram 
criados na conjuntura do aleitamento materno, porém nenhum especifico voltado para a sala de apoio a amamentação, o que torna este estudo único 
e de grande relevância.  Destarte, este estudo baseia-se na hipótese de que por meio da construção de uma cartilha confiável e válida possibilitará o 
apoio a mulher que frequenta a sala de apoio a amamentação, empoderando-a das informações necessárias para que ela mantenha a amamentação. 
Objetivo: construir e validar uma cartilha educativa para sala de apoio a amamentação. Metodologia: trata-se de uma pesquisa metodológica. Para 
realização do estudo, serão seguidas as etapas: levantamento bibliográfico; elaboração da cartilha e validação do material por juízes especialistas e 
representantes do público-alvo. Para a etapa de Levantamento bibliográfico, realizar-se-á uma busca das produções científicas sobre a temática da 
cartilha. Em seguida, serão elaborados os textos da cartilha e será consultado um especialista em desenho para confeccionar as figuras. A validação da 
cartilha em estudo se dará mediante a análise dos juízes especialistas no assunto e do público-alvo. Os juízes realizarão tanto a validação de conteúdo 
quanto de aparência da cartilha, sendo assim selecionados nove juízes. A seleção destes se dará por meio da amostragem de bola de neve. O público-
alvo será consultado a fim de se realizar a validação de aparência da cartilha e será constituído por mulheres que frequentam a sala de apoio à 
amamentação. Serão selecionadas para essa etapa 30 mulheres. O período de coleta ocorrerá após aprovação pelo Comitê de Ética, de 2017 a 2018. 
Para a coleta de dados, será utilizado um instrumento para os juízes especialistas e o segundo para o público-alvo. Quanto à validade de conteúdo da 
cartilha, será utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), sendo desejável um IVC maior que 0,80. Quanto à validade de aparência realizada pelo 
público-alvo, serão considerados validados os itens com concordância mínima de 75%. Serão atendidas as exigências do Conselho Nacional de Saúde 
acerca das questões éticas da pesquisa envolvendo seres humanos.  Resultados esperados: Com este estudo, espera-se construir um material 
educativo válido que seja capaz de direcionar, padronizar e dinamizar de forma eficaz as ações de educação em saúde realizadas pelos enfermeiros da 
sala de apoio a amamentação.  Além disso, a cartilha tem a intenção de ser autoexplicativa e de leitura fácil e atrativa, estimulando as mulheres a 
lerem-na durante o desmame na sala ou em casa, incentivando, assim, o apoio ao aleitamento materno.
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Título JOGO DE TABULEIRO COMO TECNOLOGIA EDUCATIVA SOBRE DROGAS

Docente orientador: Rosilea Alves de Sousa

RESUMO
O envolvimento de adolescentes com as drogas tem se acentuado nos últimos anos. Considerando os tabus e estigmas para abordar esse assunto em 
casa, na escola e outros meios sociais, entendemos a necessidade de trabalhos de educação em saúde que favoreçam o diálogo sobre as drogas e 
seus efeitos. Assim, o presente estudo tem como objetivo testar a eficácia de um jogo de tabuleiro sobre drogas para transmissão de conhecimentos 
e discussão sobre o tema entre escolares de oito a treze anos. Trata-se de uma pesquisa metodológica, que será desenvolvida em quatro fases: 
identificação das perguntas e respostas sobre a temática; desenvolvimento do jogo de tabuleiro com numeração sequencial, no qual se usará 
perguntas a serem respondidas sobre as drogas e seus efeitos. O jogo tem por base estratégica a sorte caracterizada pela rolagem de um dado e o 
conhecimento sobre o tema, que permitirá o acúmulo de pontos e a consequente vitória de quem alcançar maior pontuação; e aplicação da primeira 
parte do questionário sobre drogas; testagem do jogo de tabuleiro para verificar sua viabilidade e operacionalização prática; e, aplicação da primeira 
parte do questionário sobre drogas e a segunda parte sobre a opinião dos jovens sobre o jogo. O estudo será desenvolvido com 50 alunos de uma 
escola pública e 50 alunos de uma escola particular, independentemente da cor, idade, sexo, escolaridade e renda mensal, que aceitarem participar 
da pesquisa. A seleção dos participantes acontecerá de forma aleatória, mediante solicitação de listagem nominal à direção da escola. Os dados a 
respeito do conhecimento sobre drogas e a aceitação do jogo de tabuleiro serão coletados por meio de questionário que será aplicado com 
autorização dos pais e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para alunos e para pais. Ressalte-se que mesmo pedindo a 
assinatura do TCLE aos pais que concordarem e os escolares terem de oito a treze anos, consideram-se relevante, a assinatura do adolescente como 
estratégia de envolvimento na dinâmica do jogo. A etapa do questionário sobre o conhecimento será aplicada em dois momentos: antes e depois da 
aplicação da metodologia educativa e a segunda etapa sobre a opinião dos escolares em relação ao jogo somente ao final do jogo. Será utilizado um 
diário de campo, durante a aplicação do jogo educativo, para registro de observações complementares ao processo de análise e inferência. O projeto 
será cadastrado na Plataforma Brasil para a devida avaliação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa e os questionários somente serão aplicados 
após aprovação do referido comitê.
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Título PROMOÇÃO DA SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL

Docente orientador: Fernanda Cavalcante Fontenele

RESUMO
O cuidado com a pele do recém-nascido tem-se tornado preocupação constante dos profissionais que trabalham em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, sendo este iniciado logo após o nascimento, com a finalidade de manter uma temperatura corporal ideal, contribuir significativamente para 
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uma adaptação bem sucedida e realizar a manutenção da integridade da pele que é necessária para o desempenho de suas funções, já que alguns 
fatores, como traumatismos, queimaduras, dermatites, úlceras, imunidade diminuída, dentre outros, prejudicam esta membrana. O índice de recém-
nascidos (RN) que desenvolvem lesões de pele quando internado em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) é considerável, 
independentemente de serem prematuros ou não. Estudos relatam que cerca de 80% dos recém-nascidos que nascem prematuramente desenvolvem 
alguma injúria na pele até o primeiro mês de vida e aproximadamente 25% de todos os pré-termos e de baixo peso, terão ao menos um episódio de 
sepse até o 3º dia de vida, sendo a pele a principal porta de entrada (TAMEZ, 2002). Estas lesões podem gerar muitos problemas para o RN, desde 
aumento da permanência na unidade, infecções e até mesmo indo a óbito. O estudo se justifica pela importância deste tegumento extremamente 
sensível para a sobrevivência do recém-nascido, pois este é submetido a procedimentos e manuseios diários que são fatores predisponentes de 
lesões de pele, sendo imprescindível minimizar os efeitos nocivos provocados pela hospitalização como para uma boa qualidade de sobrevida dos 
recém-nascidos. Objetiva avaliar as lesões de pele que acometem recém-nascidos internados em uma Unidade de Terapia Neonatal. Trata-se de um 
estudo quantitativo, exploratório-descritivo. O estudo será realizado em uma instituição pública, no município de Fortaleza-CE-Brasil, referência no 
atendimento ao RN de alto risco no período de agosto/2017 a março/2018. Estima-se que são atendidos diariamente 25 RN na unidade de terapia 
intensiva neonatal da instituição. A população será constituída por recém-nascidos que apresentarem lesão dérmica durante o período da coleta de 
dados, que os pais aceitarem sua participação no estudo. Os resultados serão analisados, discutidos de acordo com a literatura e apresentados em 
forma de tabelas e gráficos conforme estatística descritiva. O projeto será submetido à avaliação da Comissão de Ética visando à aprovação para 
iniciar a execução da pesquisa.

Aluno: Rosa Maria Patrício de Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Título TELEMONITORAMENTO PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NA SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO

Docente orientador: Anne Fayma Lopes Chaves

RESUMO
Sabendo que o retorno da mulher ao trabalho proporciona o desmame precoce, é importante que profissionais de saúde buscam apoiar as mães 
através do uso de tecnologias educativas, tendo se mostrado útil o telefone atualmente. Desse modo, objetivou-se avaliar o efeito de uma 
intervenção educativa por telefone para a promoção do aleitamento materno. Trata-se de um estudo experimental realizado com mulheres atendidas 
na sala de apoio à amamentação do Centro Universitário Estácio do Ceará. As participantes serão alocadas em dois grupos: grupo intervenção: 
mulheres que receberão o telemonitoramento e o grupo controle: mulheres que não receberão o telemonitoramento. Para o cálculo amostral foi 
utilizado a fórmula para estudos com grupos comparativos chegando a um valor de 126 mulheres. O estudo ocorrerá em três fases: Fase I - Todas as 
participantes irão responder um formulário contendo características sociodemográficas e obstétricas e um instrumento com questões norteadores 
sobre as dificuldades sentidas par manter o aleitamento materno exclusivo.  Fase II – grupo intervenção receberá intervenção educativa através do 
telemonitoramento por um período de um mês, através de três ligações (7, 15 e 30 dias após o atendimento na sala) As ligações serão realizadas por 
enfermeira treinada, sendo utilizado um instrumento construído pelas próprias pesquisadoras o qual foi baseado na “Cartilha para mãe trabalhadora 
que amamenta”. Fase III - avaliar a duração e exclusividade do aleitamento materno entre os dois grupos. Os dados serão compilados e analisados 
através do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences. A pesquisa seguirá as normas da Resolução Nº 466/12. Acredita-se que a 
duração e exclusividade das mães que participaram do telemonitoramento seja maior que a das mães que não participaram, mostrando que o 
telefone é uma tecnologia viável e eficaz para a promoção do aleitamento materno entre mães trabalhadoras que utilizaram a sala de apoio à 
amamentação.

E-mail: annefayma@yahoo.com.br

Aluno: Thays Nogueira da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Título USO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA A PROMOÇÃO DA AUTOEFICÁCIA MATERNA EM AMAMENTAR

Docente orientador: Mariana Gonçalves de Oliveira

RESUMO
As tecnologias educativas podem contribuir para eliminar dúvidas e superar obstáculos impeditivos para o sucesso da prática da amamentação, e, 
ainda, para prevenir futuros problemas mamários que possam dificultar o aleitamento materno. Além disso, irá proporcionar as mães conhecimento e 
capacidade para realizar tal prática. O presente estudo se justifica pela importância de conhecer e analisar a interferência da intervenção educativa no 
sucesso da amamentação, tendo como hipótese do estudo: a autoeficácia materna em amamentar das mulheres será maior após a intervenção 
educativa. Diante do exposto, esse estudo tem como objetivo geral avaliar a autoeficácia materna em amamentar, antes e após o uso da tecnologia 
educativa. Como objetivo especifico: Associar os escores da Escala de Autoeficácia da Amamentação (BSES-SF) com as variáveis sociodemográficas e 
obstétricas da população estudada. Trata-se de um estudo quase experimental de intervenção, devido aplicação dos instrumentos antes e depois 
submetidos à implementação da intervenção. Assim, o estudo propõe aplicar uma tecnologia educativa na modalidade de álbum seriado intitulado 
“Eu Posso Amamentar o meu filho” entre as mulheres, visando elevar o conhecimento escores de autoeficácia em amamentar pela escala BSES-SF e 
aumentar a duração do AM. O estudo será desenvolvido na Sala de Apoio ao Aleitamento Materno do Centro Universitário Estácio, no período de 
setembro a dezembro de 2017. A população do estudo será constituída por mulheres que utiliza a Sala de Apoio ao Aleitamento Materno da 
instituição citada anteriormente. Utilizará amostra não-probabilística de conveniência. A coleta de dados ocorrerá em quatro etapas: 1. Entrevista 
para aplicação da BSES-SF e do formulário socioeconômico e obstétrico; 2. Aplicação da intervenção educativa por meio do álbum seriado; 3. 
Telefonema após 15 dias da intervenção educativa, no qual será reforçado o álbum seriado e as orientações dadas a partir deste, será interrogado 
sobre o AM, bem como esclarecer dúvidas e dificuldades que possam existir; 4. Após 45 dias da intervenção educativa, outro telefonema para a 
participante no qual será aplicada a escala BSES-SF novamente. Os dados serão compilados no programa Excel para posterior análise no programa 
Epiinfo versão 3.5.3. Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos e discutidos de acordo com a literatura pertinente. O projeto de pesquisa 
foi encaminhado ao Comitê de ética em Pesquisa da Instituição na qual o estudo será realizado. A partir desse estudo, espera-se que a autoeficácia 
materna em amamentar das mulheres seja maior após a intervenção educativa. Nesse contexto, o profissional de saúde precisa conhecer e analisar a 
interferência da intervenção educativa no sucesso da amamentação para assim replicar essa estratégia educativa em diferentes cenários.
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Título A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE PELE
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Docente orientador: Patrícia da Silva Taddeo

RESUMO
O câncer de pele é a neoplasia mais comum no mundo, estabelecendo-se como um grave problema de saúde pública. Essa neoplasia pode ser 
classificada em câncer de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. Apesar de ser a neoplasia mais frequente no mundo não existem trabalhos 
na literatura correlacionando o papel da fisioterapia em pacientes com câncer de pele, falta uma padronização das técnicas e dos recursos a serem 
utilizados durante o tratamento. O objetivo desse estudo é descrever a atuação da fisioterapia em pacientes com câncer de pele por meio de uma 
abordagem quantitativa, com natureza aplicada e meta exploratória, tendo como procedimento a pesquisa de campo e survey. A pesquisa está 
submetida ao comitê de ética e pesquisa do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e mediante aprovação serão selecionados pacientes de ambos os 
sexos, sem restrição de idade, que tenham câncer e façam fisioterapia há pelo menos um mês e fisioterapeutas que trabalhem com pacientes 
oncológicos há pelo menos seis meses. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecidos, serão aplicados os questionários com os 
pacientes e fisioterapeutas do ICC. Diante da dificuldade para encontrar dados na literatura sobre a atuação da fisioterapia no Câncer de pele, espera-
se obter por meio da realização dessa pesquisa um aumento do conhecimento a respeito da intervenção fisioterápica nas neoplasias cutâneas, assim 
aumentando o embasamento teórico diante desse assunto. Supõe-se nos benefícios que a fisioterapia pode trazer no tratamento desses pacientes 
como: minimizar os efeitos relacionados às cirurgias, quimioterapia e radioterapia, tratar e controlar o linfedema oncológico, recuperar a capacidade 
funcional, aliviar a sintomatologia dolorosa através dos recursos fisioterapêuticos e diminuir a tensão muscular, melhorando a circulação tecidual. 
Acredita-se que a intervenção fisioterápica é essencial na equipe multidisciplinar e interdisciplinar por possuir um arsenal amplo de técnicas que 
complementam os cuidados dos pacientes oncológicos, tanto na melhora da sintomatologia quanto da qualidade de vida, tendo como objetivos 
principais a reabilitação biopsicossocial e a recuperação precoce da funcionalidade do paciente.
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Aluno:     Taynah de Moraes Carvalho Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título ALONGAMENTO DA MUSCULATURA POSTERIOR DE MMII POR INTERMÉDIO DA REEDUCAÇÃO POSTURAL E ALONGAMENTO SEGMENTAR: 
ESTUDO COMPARATIVO

Docente orientador: Cláudia Maria Montenegro

RESUMO
Os exercícios de alongamento têm como objetivo proporcionar maior flexibilidade, que corresponde à habilidade de um músculo aumentar seu 
comprimento, possibilitando a uma ou mais articulações, se moverem em uma determinada amplitude de movimento. Entre os métodos existentes 
destacam-se o RPG e o alongamento segmentar que apesar de serem difundida nacionalmente, a sua comprovação científica ainda é escassa, 
necessitando de mais estudos. O Objetivo deste estudo é avaliar o efeito do alongamento da musculatura posterior de membros inferiores através do 
método de RPG e alongamento segmentarem em indivíduos com alterações musculares ditas normais. A pesquisa será realizada no laboratório de 
cinesioterapia da Universidade Estácio do Ceará unidade Via Corpvs. Participarão do estudo, voluntários alunos do Centro Universitário do sexo 
feminino, idade de 21 a 30 anos, que estarão cientes dos riscos e benefícios com o termo de consentimento livre e esclarecido e após a aprovação do 
protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética de Pesquisa em humanos (CEP). Os voluntários terão que apresentar encurtamento de pelo menos 15° de 
extensão de perna para poder participar da pesquisa. Os mesmos serão distribuídos aleatoriamente em três grupos distintos: um grupo que não 
recebera nenhum tipo de alongamento, um grupo que recebera técnica RPG, e um grupo que receberá alongamento segmentar. Os materiais 
utilizados para verificar o alongamento serão o Banco de Wells, que é um instrumento que é utilizado para avaliar a flexibilidade da articulação 
coxofemoral, que é composto por uma caixa de madeira, colchão e folha de protocolo. O flexiteste, que permite a medida da flexibilidade de 20 
movimentos articulares, em uma escala crescente de números inteiros entre 0 e 4, e a obtenção de um resultado global denominado de Flexíndice. 
Teste de função muscular e o Goniômetro, um instrumento utilizado para a medição dos ângulos articulares presentes nas articulações humanas, que 
medem de zero a 360°. Os dados serão anotados em um formulário e serão avaliados separadamente, para posterior avaliação através do test t 
studant, um teste de hipótese que usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a estatística de teste segue uma 
distribuição t de Student. E posteriormente será usado o teste de correlação Pearson, mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se 
positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica (intervalar ou de razão). Espera-se verificar se existe superioridade de um método em 
relação ao outro, promovendo aumento da flexibilidade, força muscular e amplitude de movimento.
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Título ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS ENTRE ACADÊMICOS DA ÁREA DE SAÚDE DO PRIEMIERO E DO ÚLTIMO PERÍODO DA 
GRADUAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: Adriana Ponte Carneiro de Matos

RESUMO
A postura é definida como sendo a posição corporal adotada pelo ser humano, podendo ser influenciada por maus hábitos que podem gerar maior 
tensão sobre as estruturas de suporte. A avaliação postural é de grande importância para a mensuração destes desequilíbrios e para o ajuste mais 
adequado da melhoria da postura assumida, em busca de evitar desarranjos osteomioarticulares, que podem alterar a qualidade de vida dos 
indivíduos. Alunos da área de saúde são mais propensos a desenvolver desvios posturais, em decorrência do estresse da vida acadêmica e da 
responsabilidade de cuidar das pessoas. Esta pesquisa objetiva avaliar e comparar as alterações posturais apresentadas durante o primeiro e o último 
semestre, dos alunos dos cursos da saúde do Centro Universitário Estácio do Ceará. Trata-se de um estudo longitudinal, comparativo com abordagem 
quantitativa, tendo como população os alunos do primeiro e último semestre dos cursos de fisioterapia, enfermagem, nutrição e psicologia, 
regularmente matriculados, de ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 35 anos, convidados a participar de forma voluntária. E como amostra 350 
alunos do primeiro semestre (70, 120, 90, 70, respectivamente para cada curso) e 270 para o último semestre (30, 40, 100, 100 para cada curso 
respectivamente), perfazendo um total de 620 voluntários no máximo e 190 o mínimo. Os alunos serão convidados a participar da pesquisa durante o 
intervalo das aulas, após a autorização da gestão acadêmica e da coordenação dos cursos. A abordagem será através de um formulário para coletar 
informações acadêmicas, antropométricas, sócio demográficas, do estado geral de saúde e a avaliação postural, a qual será realizada por apenas 2 
pesquisadoras para evitar variações nos dados obtidos inter observadores, no laboratório de avaliação cinético funcional do curso de Fisioterapia da 
referida instituição. A pesquisa será submetida a avaliação pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará e todos os 
voluntários assinarão um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) para participação no estudo. A realização do estudo piloto se dará apenas 
mediante a aprovação do CEP. Os dados serão analisados através do software estatístico SPSS versão 20.0, utilizando-se o teste de Wilcoxon para 
comparação entre os semestres avaliados e o Teste de Kruskal-Wallis para diferenças na avaliação postural. Os resultados serão apresentados na 
forma de gráficos, tabelas e/ou quadros. Pressupõe-se uma considerável diferença entre as alterações posturais apresentadas pelos voluntários dos 
cursos mencionados, tanto em referência ao curso quanto aos períodos analisados.
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Título ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ACADEMICOS DE FISIOTERAPIA SOBRE O NASF E A IMPORTANCIA DO PROFISSIONAL NA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR

Docente orientador: Adriana Ponte Carneiro de Matos

RESUMO
O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) atua como um programa que busca oferecer na saúde pública, o suporte necessário na atenção primária 
à saúde, fundamentando o cuidado físico e mental aos usuários do SUS. Dentre as áreas estratégicas do programa de saúde da família, encontra-se a 
necessidade da atuação fisioterapêutica a fim de focar na promoção, prevenção e reabilitação em âmbito geral da saúde funcional. O interesse da 
pesquisa surge por ser o NASF ainda um campo novo na saúde pública e pela possibilidade de que exista um desconhecimento por parte dos 
universitários em relação à atuação do fisioterapeuta na atenção primária à saúde. Objetiva-se delinear a visão dos acadêmicos de fisioterapia sobre o 
papel principal do fisioterapeuta no NASF, delimitando sua função dentro da equipe interdisciplinar com foco na promoção, prevenção e reabilitação 
da saúde em âmbito geral. O presente estudo será de caráter exploratório com abordagem quantitativa dos dados, realizado com acadêmicos 
voluntários do 4º e 10º semestres do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará. Serão incluídos apenas os alunos regularmente 
matriculados, que já tenham cursado a disciplina de saúde da família, de ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 35 anos, convidados a participar do 
estudo de forma voluntária. A amostra será composta por 60 alunos do quarto semestre e 40 do último semestre, perfazendo um total de 100 
voluntários no máximo e 30 no mínimo. Os alunos serão convidados a participar da pesquisa durante o intervalo das aulas, após a autorização da 
gestão acadêmica e da coordenação do curso. A abordagem será através de um formulário para coletar informações acadêmicas, sócio demográficas 
e de seus conhecimentos sobre o NASF, o quantitativo, o papel e a atuação do fisioterapeuta que compõe a equipe. A coleta de dados será aplicada 
por 3 pesquisadoras, na própria sala de aula durante o intervalo das disciplinas dos semestres em avaliação. A pesquisa será submetida a avaliação 
pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará e todos os voluntários assinarão um termo de consentimento livre 
esclarecido (TCLE) para participação no estudo. A realização do estudo piloto se dará apenas mediante a aprovação do CEP. Os dados serão analisados 
através do software estatístico SPSS versão 20.0, utilizando-se o teste de correlação de Pearson para comparação entre os semestres avaliados e as 
diferenças na percepção dos alunos sobre o NASF será realizada através de estatística descritiva. Pressupõe-se, através desta pesquisa que haverá 
uma evolução na percepção dos alunos a medida que os mesmos adquirem conhecimentos teóricos e práticos no decorrer do curso sobre a atuação 
do fisioterapeuta no NASF.
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Título ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TERAPIA INTENSIVA SOBRE OS MODOS BÁSICOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
Ventilação é o ato mecânico de fornecer ar aos pulmões. Ocorre espontaneamente por meio da ação da musculatura respiratória que ao contrair, faz 
surgir uma gradiente de pressão entre o meio ambiente e os pulmões, promovendo a entrada de ar nos mesmos. Quando ocorre uma insuficiência 
desse mecanismo, há a necessidade de um suporte ventilatório, podendo ser, em casos mais graves, a utilização da Ventilação Mecânica (VM). Os 
modos básicos de VM mais utilizados são a Ventilação Mandatória Continua com Volume Controlado (VCV), Ventilação Mandatória Continua com 
Pressão Controla (PCV), Ventilação Espontânea Continua com Pressão de Suporte (PSV) e a Ventilação Espontânea Continua sem Pressão de Suporte 
(CPAP), não existem até hoje, dados na literatura que suportem a superioridade de algum modo de ventilação em relação a outro, então se deve 
analisar a sincronia do ventilador com o paciente e a sua evolução para que se ajuste adequadamente. O trabalho tem como objetivo analisar o 
conhecimento dos Profissionais de Saúde de Terapia Intensiva sobre os Modos Básicos de Ventilação Mecânica; traçar o perfil sócio demográfico do 
profissional que atua nessa área; verificar os parâmetros de ajustes do VM nos modos básicos utilizados pelos profissionais em estudo; relacionar o 
nível de conhecimento dos ajustes com categoria profissional. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal e com abordagem 
quantitativa dos resultados. A amostra do estudo será formada por profissionais atuantes em Unidade de terapia Intensiva, com no mínimo de um 
ano, independente do gênero e da idade. A coleta dos dados ocorrerá de janeiro a junho de 2018, mediante a aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará e apreciação dos outros Comitês dos Hospitais em Estudo. Será aplicado um instrumento de coleta 
de dados elaborado pelos pesquisadores sobre os modos básicos de ventilação mecânica com 234 profissionais de quatro hospitais de Fortaleza/CE 
que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva. Esse instrumento coleta consta de perguntas sobre os dados pessoais e profissionais e de perguntas 
objetivas sobre o conhecimento da utilização dos modos ventilatórios básicos. Portanto, com o presente estudo espera-se coletar dados fidedignos 
para futura analise, pois, o uso e a eficácia dos os modos básicos de ventilação mecânica é de fundamental importância na prática diária desses 
profissionais e de seus pacientes.

E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br
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Título ANÁLISE DO DISCURSO MASCULINO E DOS CONDICIONANTES A NÃO PROCURA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O homem, culturalmente, tem baixa procura pelos serviços de saúde, buscando assistência somente quando sente grande desconforto ou alterações 
anatomopatológicas. Por conta desta situação houve a necessidade de implantação de uma política de saúde voltada para o homem, visto 
negligenciarem suas queixas, sinais e sintomas levando a agravos, internações e óbitos. Neste contexto, acredita-se que possa se ter uma influência 
da sociedade, da cultura que diminui a procura e o acesso aos serviços de saúde. A população masculina no Brasil ao longo dos anos está sendo 
reduzida quando comparado ao das mulheres. O estudo tem por objetivo analisar o discurso masculino e os condicionantes para não procura aos 
serviços de saúde pública. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Participarão da pesquisa alunos e/ou funcionários de uma 
Instituição de Ensino Superior, do sexo masculino, independente da condição civil, religiosa, orientação sexual, raça e com idade igual ou superior a 18 
anos que utilizem o serviço público de saúde. Será desenvolvido no período de novembro de 2017 a junho de 2018. Para a coleta de dados será 
aplicado uma entrevista com perguntas fechadas em que avaliará os aspectos sociodemográficos dos sujeitos do estudo e questões norteadoras em 
que abordará o discurso masculino e os condicionantes para não procura aos serviços de saúde pública. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o 
número de participantes será estimado na dependência da saturação dos dados, ou melhor, à medida que foram surgindo unidades de significação e 
repetição do conteúdo, completar-se-á e encerrar-se-á a coleta de dados. Para a interpretação e análise dos dados as respostas serão codificadas em 
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seguida lidas, sucessivamente, para a observação e percepção das convergências contidas, sendo posteriormente analisadas e elencadas por 
categorias, conforme a similaridade de ideias contidas nos mesmos. Optaremos por usar o método de análise de conteúdo que serão confrontados 
com a literatura existente sobre a temática. Após a análise emergirão as categorias do estudo. A pesquisa obedecerá aos aspectos éticos da pesquisa 
que envolve os seres humanos, conforme as normas da Resolução N.º 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que envolve 
pesquisa com seres humanos e a Resolução N.º 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde quanto às pesquisa das ciências sociais 
e humanas. Será encaminhado ao Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os participantes serão convidados para a pesquisa e na 
ocasião serão esclarecidos quanto ao objetivo do estudo e após seu consentimento e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes 
da realização da entrevista. Os riscos serão mínimos, e se referem a possibilidade de constrangimento e/ou desconforto com algum questionamento. 
Para deixar o entrevistado mais a vontade, essa entrevista será realizada de forma individualizada e em uma sala da universidade de forma reservada. 
Com a finalidade de preservar a identidade dos sujeitos, assegurando-lhes o anonimato, no decorrer do trabalho, será adotada como referência uma 
denominação da letra (H) para os homens do estudo. Espera-se como resultados, a identificação dos condicionantes da procura ou não dos serviços 
de saúde pela população masculina; a caracterização sociocultural dos participantes do estudo; o desvelamento do papel da masculinidade na busca 
da atenção à saúde; propostas de ações de educação em saúde como tecnologia leve, a partir dos resultados para a mudança do comportamento 
masculino; e produção de conhecimentos socialmente relevante para a saúde do homem e os serviços de saúde.

Aluno: Chakira Torres Lima Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA E DA CONSCIENCIAS DE PACIENTES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) transformou-se, de uma classificação de “consequência da doença” 
(versão de 1980) numa classificação de “componentes da saúde”. Desse modo a CIF assume uma posição neutra em relação à etiologia de modo que 
os investigadores podem desenvolver inferências causais utilizando métodos cientifico adequados. Para facilitar o estudo dos determinantes ou dos 
fatores de risco, a CIF inclui uma lista de fatores ambientais que descrevem o contexto em que o indivíduo vive. Sendo assim a fisioterapia pode 
utilizar esse modelo teórico que guia sua prática e sua pesquisa, pois essa classificação constitui-se em uma abordagem com múltiplas perspectivas 
para descrever a função respiratória e da consciência como um processo interativo e evolutivo, por isso surgiu o interesse em fazer esse 
acompanhamento em um Centro de Terapia Intensiva para extrair informações desses pacientes em relação a sua funcionalidade e incapacidade. A 
relevância desse estudo esta em poder contribuir com informações de grande valia, para a sociedade cientifica e profissionais envolvidos nesse 
ambiente hospitalar, podem com isso ser criado estratégias na condução das terapias aplicadas. O estudo tem como objetivo geral analisar a função 
respiratória e da consciência de pacientes hospitalizados em uma UTI, tendo como objetivos específicos traçar o perfil clínico dos pacientes, verificar 
os parâmetros da CIF com relação às funções dos pacientes, relacionar as patologias e a incapacidade funcional e caracterizar a função respiratória e 
da consciência no momento da alta do CTI. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, longitudinal, documental, prospectivo e com abordagem 
quantitativa dos resultados. O estudo ocorrerá no primeiro semestre de 2018, mediante a aprovação do Comitê de Ética no Hospital em Estudo e que 
todos os participantes/responsáveis deverão assinar o Termo de Consentimento livre e Esclarecido. A população abrangida por esta pesquisa será 
constituída por sujeitos internados em um Centro de Terapia Intensiva de um Hospital de referencia na cidade de Fortaleza/CE, estimada através de 
um levantamento prévio uma amostra de 255 indivíduos, baseada em cálculo estatístico. O tamanho da amostra calculada supõe que todos os 
elementos selecionados participarão do estudo até o final. Porém, partindo do princípio que poderão ocorrer perdas no decorrer da pesquisa será 
estimada uma perda de 20%, totalizando uma amostra corrigida de 306 indivíduos. O instrumento para coleta dos dados será preenchido pelo próprio 
pesquisador com dados fornecidos pelos pacientes ou responsáveis sobre a sua condição clinica antes da internação e as essa condições durante a 
internação e após a sua alta desse ambiente será coletada pelo pesquisador no prontuário e ou mediante uma avaliação do mesmo. O resultado 
esperado para essa pesquisa será em poder contribuir com informações para os profissionais envolvidos nesse ambiente hospitalar, podendo com 
isso ser criado estratégias na condução das terapias aplicadas.
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Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES PARTICIPANES DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR

Docente orientador: Andrea da Nóbrega Cirino Nogueira

RESUMO
O sono é um importante fator para a qualidade de vida proporcionando ao indivíduo um bem-estar físico e mental. Os transtornos causados pela 
baixa qualidade do sono podem trazer prejuízos às atividades diárias e na qualidade de vida. A baixa qualidade do sono também pode ser um fator 
agravante para as doenças pulmonares. A reabilitação pulmonar é uma ferramenta utilizada no tratamento dessas doenças e também melhora a 
qualidade de vida dos mesmos. Na literatura consultada foram encontrados poucos estudos que avaliam a qualidade do sono de pacientes 
submetidos ao programa de reabilitação, como também estudos que relatam a melhora do sono antes e depois do tratamento. Diante desse contexto 
questiona-se: Até que ponto as doenças respiratórias interferem na qualidade do sono desses pacientes e se após o programa de reabilitação há 
alteração no padrão de sono dos mesmos? A prática de atividade física influencia na melhora da qualidade de vida e do sono de portadores de 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Objetivos: Avaliar a qualidade do sono de paciente antes e após um programa de reabilitação pulmonar; 
identificar o perfil patológico dos pacientes participantes do programa de reabilitação pulmonar; investigar a melhora na qualidade do sono e o índice 
de sonolência diurna entre os mesmos após o programa de reabilitação e verificar até que ponto o sono interfere na qualidade de vida desses 
pacientes. Metodologia: estudo exploratório, descritivo e transversal com estratégia de coleta e análise de dados de forma quantitativa. Será 
realizado no Hospital Universitário Walter Cantídio. A coleta de dados será realizada no período de 15 de agosto a 15 de outubro de 2017. Para a 
coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos: Escala de qualidade do sono em relação ao último mês (Índice da Qualidade do Sono de 
Pittsburgh) e o índice de sonolência diurna (Escala de Sonolência de Epworth). Os questionários serão aplicados antes e depois do programa de 
reabilitação. A população será formada pelos prontuários dos participantes da reabilitação pulmonar do Programa de Reabilitação e Qualidade de 
Vida – PREQUAVI. Serão incluídos os prontuários dos pacientes participantes do PREQUAVI no período de 01/08/2015 a 01/08/2016, portadores de 
DPOC ou doenças restritivas. Serão excluídos os prontuários dos pacientes que não concluíram o período proposto de reabilitação e os prontuários 
que estiverem preenchidos de forma incompleta. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Hospital 
Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará sob parecer n.º 1.851.566. Os dados do estudo serão digitados pelo Excel for 
Windows, versão 2007 da Microsoft e analisados através do Statistical Package for Social Science (SPSS). Resultados esperados: Melhora da qualidade 
do sono e redução do índice de sonolência diurna dos pacientes com DPOC submetidos ao programa de RP.
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Título AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE QUEDAS ATRAVÉS DO TESTE TIME UP AND GO EM PACIENTES COM OSTEOPOROSE COMPENSADOS

Docente orientador: Denilson de Queiroz Cerdeira

RESUMO
O envelhecimento populacional esta sendo um dos maiores fenômenos do século XXI. Em 2020 o Brasil terá 30 milhões e será o sexto país do mundo 
com maior número de idosos. A osteoporose é a “doença esquelética sistêmica caracterizada por perda de massa óssea com consequente aumento 
da fragilidade e suscetibilidade à fratura”, que podem acarretar em uma redução gradual e progressiva da Capacidade Funcional facilitando as quedas. 
A Capacidade Funcional é definida, segundo a Classificação Internacional de Comprometimento, Incapacidades e Desvantagens da World Health 
Organization como a ausência de dificuldades no desempenho de atividades cotidianas. A avaliação desta capacidade está relacionada a aspectos 
como as práticas de cuidado pessoal e manutenção de tarefas simples e complexas desenvolvidas rotineiramente. Objetivo: Avaliar o índice de 
quedas e funcionalidade em idosos com osteoporose compensados através do Timed Up And Go em um projeto social do município de Fortaleza-CE, 
traçando perfil sócio demográfico e clinico da amostra e propondo medidas educativas e preventivas junto ao público alvo do inquérito científico. 
Metodologia: Tratar-se-á de um estudo epidemiológico do tipo transversal, com caráter quantitativo, realizado no município de Fortaleza - CE com 
idosos cadastrados em um projeto de extensão do Centro Universitário Estácio do Ceará, desenvolvido para a terceira idade. Será utilizado para a 
coleta dos dados o questionário sócio demográfico e clínico desenvolvido para o estudo, a Escala de Barthel, de Lawton e de Berg antes e após a 
aplicação do Teste Timed Up And Go (TUG) selecionados para avaliar a capacidade funcional e o índice de queda dos participantes, que será aplicado 
no intervalo de três meses, sendo o mesmo aplicado duas vezes por semana no público da pesquisa. A escala de Barthel objetiva avaliar o nível de 
independência (Atividades de Vida Diárias – AVD’s) do sujeito através de dez atividades básicas de vida: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, 
tomar banho, vestir e despir, controle de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para cama, subir e descer escadas. A escala de Lawton 
avalia as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD´s), através de questionamentos sobre: uso de telefone, viagens, compras, preparo de 
refeições, trabalho doméstico, medicação, controle financeiro. A Escala de equilíbrio de Berg objetiva avaliar o equilíbrio das pessoas idosas a partir 
dos 60 anos. É composto por 14 questões e 65 itens, com uma pontuação máxima de 56 no qual pode-se ou não ser alcançada pelo idosos. O TIMED 
UP AND GO (TUG) compreende-se em um instrumento para avaliação do equilíbrio dinâmico, em uma única prova realizada, a pessoa participante 
inicia de uma posição inicial sentada numa cadeira, então solicitada a deambular por três metros de distância e voltar à posição inicial, sendo 
cronometrado o tempo para realizar o percurso. Os dados serão tabulados no programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences na 
versão 22.0, e os resultados serão apresentados na forma de gráficos e tabelas, sendo os mesmos confrontados com a literatura existente no âmbito 
nacional e internacional sobre os assuntos vigentes no inquérito científico. A pesquisa será baseada na resolução 466/12 do Conselho Nacional em 
Saúde, referente à pesquisa com seres humanos e foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará, protocolo n° 
1713296. Resultados Esperados: Com esse projeto de pesquisa deseja-se conhecer quem são os idosos participantes da pesquisa com o diagnóstico 
de Osteoporose compensada, avaliar o índice de quedas e a capacidade funcional dos mesmos antes e após o protocolo estabelecido para a pesquisa 
e a partir desses dados propor medidas terapêuticas, preventivas e educativas para o publico alvo do estudo e sobre a temática em questão.
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Título AVALIAÇÃO OSTEOPÁTICA DAS LESÕES SACROILÍACAS EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Docente orientador: Giselle Notini Arcanjo

RESUMO
A incontinência urinária é uma doença prevalente, mal tratada, uma condição crônica complicada. Implica significativos problemas médicos e sociais 
para todas as faixas etárias, mas seu impacto é mais prejudicial em mulheres mais velhas. Outra variável de risco é o desequilíbrio postural. Em 
decorrência da localização dos músculos do assoalho pélvico, alterações na postura lombar e pélvica podem modificar as relações de força e tensão 
produzidas na região do assoalho pélvico, além de modificar o equilíbrio pressórico entre a cavidade torácica e abdominal. Acredita-se que as 
disfunções da sacroilíaca podem gerar deficiência da musculatura do assoalho pélvico, podendo ter alguma relação como fator causal. O objetivo 
deste estudo é pesquisar nas mulheres incontinentes a existência ou não de lesões sacroilíacas. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e 
transversal com estratégia de coleta e análise de dados de forma quantitativa. Inicialmente será feita a coleta através da ficha de cadastro para 
localizar 20 mulheres com sintomas de incontinência urinária de urgência, de esforço e mista. Posteriormente, será realizado nestas uma avaliação 
osteopática com os testes osteopáticos: teste de flexão em pé, teste de flexão sentado e Gillet para a identificação de lesões da articulação 
sacroilíaca. A coleta de dados será realizada nas dependências dos laboratórios de saúde da Faculdade Estácio do Ceará no qual funciona o Projeto de 
Responsabilidade Social e no Projeto UREDAPE (Unidade de Reabilitação das Disfunções do Assoalho Pélvico) durante os meses. A análise e 
interpretação dos dados estatísticos e os tratamentos das informações serão baseados e apurados através de planilha eletrônica e no sistema SPSS-
Statistical Package for the Social Sciences versão 22.0. Desta forma, o estudo objetiva encontrar se existem resultados que comprovem uma relação 
das disfunções sacroilíacas em mulheres com sintomas de incontinência urinária e mostrar a necessidade e o incremento de novas formas de 
avaliação e tratamento nesta patologia.
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Título AVALIAR A QUALIDADE DE VIDA E DO SONO EM PRÁTICANTES DE FISIOTERAPIA AQUATICA

Docente orientador: Rafaela Pessoa Santana

RESUMO
A hidroterapia é um dos recursos mais antigos da fisioterapia, sendo definida como uso externo da água com propósitos terapêuticos, acarretando 
melhorias em diversos sistemas do corpo humano e trazendo benefícios para a força muscular, equilíbrio postural, condicionamento 
cardiorrespiratório, qualidade de sono e melhor desempenho na qualidade das atividades de vida diária. A água é um bom meio para a pratica dos 
exercícios podendo facilitar ou resistir o movimento, contem benefícios cientificamente comprovados que são proporcionados por meio das 
alterações fisiológicas que ocorrem pelas propriedades físicas (massa, peso, densidade, gravidade, flutuabilidade, pressão hidrostática, superfície de 
tensão, refração e viscosidade). No ambiente onde ocorre o tratamento faz se necessário ter uma boa ventilação para evitar o acumulo de 
condensação nas paredes, janelas e no piso antiderrapante, conter música ambiente para ajudar no relaxamento e um local adequado para vestuário, 
além de sistemas internos de cloração e filtração, para a entrada segura dos pacientes deve apresentar rampas, degraus, escadas e guindastes. O 
exercício na água por sua vez gera uma regulação homeostática que envolve diversas citocinas, fatores neuro-humorais e endócrinos, auxiliando na 
qualidade do sono e da execução das atividades de vida diária. O estudo tem como objetivo verificar os efeitos da hidroterapia na qualidade de vida e 
no sono de pacientes que praticam fisioterapia aquática. Tratar-se-á de um ensaio de campo, no qual a amostra será composta por 30 pacientes com 
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idade e sexo variável, que realizem fisioterapia aquática por no mínimo 10 sessões duas vezes por semana em uma Clínica Particular. A coleta de 
dados será feita através do Questionário da Qualidade de Vida SF-36 que contem questionamentos relacionados como o individuo se sente quanto ao 
seu estado de saúde geral e o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh- PSQUI referente aos seus hábitos de sono durante o mês passado. Estes 
serão aplicados nas dependências da clínica que o paciente frequenta, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e 
posteriormente processados e analisados no programa Microsoft Excel e os quais serão apresentadas as frequências simples, relativas, médias e 
desvio padrão na forma de tabela e gráficos. O trabalho foi submetido e está aguardando parecer do Comitê de ética em pesquisa do Centro 
Universitário Estácio do Ceará.
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Título CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS PRATICANTES DE HIDROTERAPIA DA CLÍNICA ESCOLA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTACIO DO CEARÁ

Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O envelhecimento caracteriza-se pela diminuição da Capacidade Funcional (CF) dos diversos órgãos e tecidos. Consiste num processo gradual, 
universal e irreversível, provocando uma perda funcional progressiva no organismo. A Hidroterapia é recurso terapêutico muito utilizado pela 
Fisioterapia na atenção a pessoa idosa. Acredita-se que a hidroterapia possa influenciar na capacidade funcional de idosos. Trata-se de um estudo de 
campo, de caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados apresentados. A pesquisa será desenvolvida na 
Clínica Escola do Centro Universitário Estácio do Ceará em Fortaleza-CE, no período de agosto de 2017 a junho de 2018. A amostra será composta por 
30 idosos integrantes na totalidade do projeto de hidroterapia da clinica escola. O indivíduo deverá estar de acordo com sua participação na pesquisa, 
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão incluídos idosos participantes do programa, dos turnos manhã e 
tarde, a partir de 60 anos, de ambos os sexos que queiram participar da pesquisa. Serão excluídas pessoas que apresentem patologias e/ou sequelas 
neurológicas, tramo-ortopédicas.  Será apresentado aos participantes do estudos os objetivos e o teor da pesquisa. Ressalta-se que serão assegurados 
o total sigilo das informações obtidas e a preservação dos princípios éticos. Após esses procedimentos será dado início a coleta de dados, a partir do 
preenchimento de um questionário contendo dados de identificação e histórico clínico, social e a avaliação funcional do idoso. A mensuração da 
capacidade funcional específico e seguirá, o Índice de Barthel, que abordará e mensurará a capacidade do desenvolvimento da atividade de 
alimentação, banhar-se, vestir-se, mobilidade, a funcionalidade do intestino, do sistema urinário entre outros. Os dados serão analisados a partir da 
estatística descritiva e inferencial do SSPSS 20.0. A apresentação dos dados será em gráficos, tabelas e/ou quadros. Este trabalho encontra-se 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob n° de parecer 1.246.733. Os benefícios oriundos com a prática da hidroterapia, cuja hipótese é 
que possa auxiliar na funcionalidade de praticantes, melhorando a qualidade de vida, autoestima, diminuição de impacto articular, redução da 
sensibilidade à dor, maior liberdade de movimento e diminuição do espasmo doloroso melhorando assim, a capacidade funcional do idoso.
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Título ESTABILIDADE PÉLVICA EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS COM E SEM LOMBALGIA
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RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, ocorrendo defeitos na secreção (DM1) ou na ação do 
hormônio insulina (DM2). A neuropatia diabética (ND) acomete o sistema nervoso de forma ampla, caracterizada por alterações sensoriais, motoras e 
autonômicas, suas formas variam entre polineuropatias diabéticas, mononeuropatias múltiplas e mononeuropatias. A ND compromete diretamente o 
comportamento motor, alterando a regulação do controle postural. Sendo assim o paciente diabético com polineuropatia periférica, apresentaria 
uma menor capacidade de estabilidade pélvica, alterações no equilíbrio, risco de quedas e alterações na marcha, pois o equilíbrio pélvico é 
importante para a mobilidade funcional. A lombalgia é umas das principais queixas de quem sofre com desordens musculoesqueléticas. É proposto 
que o desequilíbrio muscular seja um dos fatores etiológicos de dor lombar pode estar associado a uma disfunção do controle postural que 
colaboraria para um desequilíbrio pélvico. O objetivo do presente estudo é avaliar a capacidade de estabilização da pelve em indivíduos diabéticos 
com e sem história clínica de lombalgia. No presente estudo, além da avaliação da prevalência de lombalgia em indivíduos diabéticos também serão 
realizadas análises do equilíbrio estático e dinâmico, equilíbrio pélvico, mobilidade funcional e a da marcha nesses pacientes. O perfil epidemiológico 
da amostra será descrito, e a possível associação entre a presença de dor lombar com alterações no equilíbrio, incapacidade funcional, instabilidade 
pélvica e desempenho na marcha serão exploradas. Participarão da pesquisa tanto os pacientes com dor lombar, quanto os que não relatam dor, sob 
o propósito de realizar as comparações necessárias para a justificativa da pesquisa. Será ainda investigado a capacidade funcional do paciente, sob 
justificativa de poder dar significância aos resultados encontrados. Para isso serão utilizados os questionários Roland Morris e Oswestry de 
incapacidade específicos para dor lombar. A metodologia utilizada para essa avaliação será o teste da ponte com extensão unilateral do joelho que 
avalia a estabilidade de tronco e pelve observando-se a queda da mesma no plano transverso. Para a análise será feito uma filmagem, que 
posteriormente será processada através do software Kinovea, utilizado em análises biomecânicas de movimentos e posturas. O The Balance Error 
Scoring System (BESS) será utilizado para avaliar o equilíbrio estático do paciente. O equilíbrio dinâmico será obtido através do Y-Balance Test (YBY) 
que é uma ferramenta de avaliação do equilíbrio postural dinâmico que exige do paciente a manutenção do equilíbrio unipodal enquanto realiza a 
movimentação do membro contralateral para três direções (anterior, posteromedial e posterolateral).  O teste de mobilidade "Timed Up & Go" mede 
em segundos o tempo tomado por um indivíduo para levantar-se de uma cadeira padrão (altura aproximada do assento de 46 cm), caminhar uma 
distância de 3 metros, virar, caminhar de volta para a cadeira, e sentar-se novamente, esse teste será inserido na pesquisa a fim de adquirir 
conhecimento da mobilidade funcional do paciente, servindo como variante confundidora para o estudo. O presente trabalho se encontra submetido 
ao comitê de ética e só será iniciado após a sua aprovação. Todos os pacientes serão informados sobre os objetivos da pesquisa e serão submetidos a 
assinar o TCLE antes de sua participação efetiva no estudo proposto. Com o intuito de utilizarmos de informações fornecidas nos prontuários dos 
pacientes, incluiremos à documentação a assinatura do termo fiel depositário do responsável pela base de dados e dos prontuários da instituição 
Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, dando autorização para a utilização dos mesmos.
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Título ESTUDO COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DO ACAPELA BLUE E GREEN NA POSIÇÃO DE DECÚBITO DORSAL
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Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
A oscilação oral de alta frequência (OOAF) trata-se de uma aplicação terapêutica como coadjuvante à fisioterapia respiratória não farmacológica, 
indicada para remoção de secreção, onde, a esfera presente dentro do OOAF, o resistor de limiar pressórico gravitacional, pelo qual permite a 
frenagem do fluxo expiratório, por produzir curtas e sucessivas interrupções à passagem do fluxo de ar, permitindo uma repercussão oscilatória 
produzida pelo resistor do aparelho, que é transmitida à árvore brônquica. Os principais equipamentos que fornecem OOAF são Acapella®, Flutter® 
VRP1 e Shaker®, pois geram vibração (oscilação) e pressão expiratória positiva (PEP) pela oposição ao fluxo produzido pelo paciente. O objetivo do 
estudo é verificar os efeitos do aparelho em posição de decúbito dorsal, e secundariamente mensurar a vibração produzida pelo Acapella® Blue e 
Green em voluntários saudáveis e com patologias pulmonares. O interesse surgiu mediante a escassez de estudos que abordassem a captação da 
frequência do instrumento, bem como trabalhos que abordassem essa técnica com os pacientes deitados. Trata-se de um estudo de campo realizado 
por meio da parceria entre o Projeto de Assistência Transdisciplinar a Saúde Respiratória (PROATSAR), do Centro Universitário Estácio do Ceará e o 
Projeto Serrinha de Assistência Familiar (PROSAF) da Universidade Federal do Ceará, no período de agosto de 2017 a julho de 2018. A coleta de dados 
só será realizada após a aprovação pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará e de todos os voluntários 
assinarem um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) para participação no estudo. Serão incluídos os alunos do Centro Universitário Estácio 
do Ceará com idades de 18 a 28 anos, de ambos os sexos, sedentários, sem patologia cardiorrespiratória. Já os pacientes portadores de patologias 
pulmonares, serão inclusos aqueles com diagnóstico de doenças pulmonares e com idade igual ou maior que 18 anos, de ambos os sexos. Dos alunos 
serão excluídos os fumantes, praticantes de exercícios há mais de 3 meses, que tiverem cursado as disciplinas nas quais os aparelhos da pesquisa 
tivessem sido estudados e no caso do gênero feminino, que estiverem no período de gravidez. Já os pacientes portadores de patologia pulmonar, 
serão excluídos aqueles menores de 18 anos. Antes da execução do Acapella®, serão monitoradas a pressão arterial (PA), com esfigmomanômetro de 
coluna de mercúrio (PREMIUM-BR) e estetoscópio (PREMIUM-BR), a frequência cardíaca (FC) e a saturação parcial de oxigênio (SatO2) com oxímetro 
de pulso (NONIN® 9500 Onys - USA), a frequência respiratória (FR) no repouso, pelas incursões da caixa torácica durante 1 minuto. Em seguida se 
realizará um sorteio para escolha do modelo do Acapella® (blue ou green), bem como da carga pressórica (máxima ou mínima) a ser utilizada 
inicialmente. Além disso, serão coletados os dados sócio demográficos através de um formulário para todos os participantes. O paciente executará a 
técnica com os dois instrumentos em ambas as posições, e a vibração estará sendo captada e registrada no computador, através do software Arduino 
1.6.11. Os dados obtidos serão descritos e confrontados com os dados da literatura mencionados no estudo, tabulados em uma planilha e 
apresentados em gráficos, tabelas e/ou quadros após análise estatística descritiva e inferencial com auxílio do software SPSS versão 20.0, utilizando-
se o teste de Wilcoxon para comparação entre os alunos e os pacientes avaliados e o Teste de Kruskal-Wallis para diferenças nas medidas das 
frequências vibratórias. Espera-se evidenciar, que o Acapella® se mostra eficaz tanto em posição sentada como decúbito dorsal para a mobilização de 
muco o que reduz as zonas de obstrução brônquica, e conjuntamente encontrar uma forma eficaz, prática e de baixo custo para captar a frequência 
real do Acapella® no momento em que o paciente está realizando a técnica.

E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com

Aluno: Nathiara Ellen dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
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Título HUMANIZAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA

Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
As unidades de terapia intensiva (UTI) surgiram a partir da necessidade de aperfeiçoar e intensificar o atendimento para aquele paciente que 
necessita de monitorização continua, devido à gravidade de sua enfermidade, necessitando de uma vigília integral. Trazer à tona a humanização nas 
unidades de terapia intensiva é antes de tudo fazer uma reflexão da relação de tecnologia existente e a subjetividade entre usuários e profissionais de 
saúde. Trata-se de um estudo descritivo observacional e de campo, numa abordagem qualitativa. Estudos descritivos observacionais caracterizam-se 
por descrever uma situação. Isto é, a distribuição de eventos perante determinada população, compreendida ou não pela idade, o sexo ou outras 
características compreendidas pela visão dos pesquisadores. A pesquisa será desenvolvida no Hospital Prontocárdio, no período de agosto de 2017 a 
julho 2018. Participarão do estudo os profissionais da área de saúde: fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas 
do Hospital, independentemente da idade, condição civil, sexo, religião desde que aceite participar do estudo, mediante a assinatura do termo de 
consentimento livre esclarecido. Estima-se a participação de menos 20 profissionais, a depender da saturação dos dados. A coleta de dados será 
realizada por meio de entrevista semiestruturada, na qual constará um roteiro com indagações de características sócio demográfico em virtude da 
necessidade da caracterização dos sujeitos do estudo e ainda perguntas disparadoras e norteadoras sobre as práticas de assistência humanizada ao 
usuário em um serviço de terapia intensiva. Será incialmente identificado os profissionais que atuam na UTI que atendem os critérios de inclusão, que 
aceitem participar do estudo e após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido será aplicada a entrevista, que será gravada, 
individualizada, realizada em ambiente reservado, silencioso e durará o tempo necessário para que o profissional possa falar e se sentir satisfeito com 
a entrevista, estimado em pelo menos 30 minutos cada coleta.  A organização sistemática dos dados e a busca de uma descrição coerente de todo o 
material levantado, será através do método de análise de conteúdo, seguindo o modelo proposto por Minayo (2010). O estudo seguirá todos os 
aspectos éticas das pesquisas que envolvem seres humanos, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Cento Universitário Estácio do 
Ceará, seno aprovado com o parecer nº 1.994.583. Espera-se como resultados, compreender o significado do cuidado humanizado em terapia 
intensiva considerando a vivência da equipe frente à humanização nas referidas unidades, compreendendo o processo de comunicação e o contexto 
micro e macro da humanização em saúde em setores específicos de saúde, culminando e potencializado uma melhor didática profissional.
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Aluno: Karina Rocha da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PACIENTE EM AMBIENTE HOSPITALAR

Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
Devido à grande tensão emocional que há em unidades de terapia intensiva, os profissionais que lidam diariamente com esse ambiente tendem a 
perder sua sensibilidade, dando mais importância à doença do que ao paciente, assim, acabam não prestando a assistência devida a eles. Este estudo 
tem como objetivo geral analisar a humanização no atendimento ao paciente em ambiente hospitalar. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório 
e transversal, com abordagem quantitativa dos resultados apresentados, tendo como local para estudo a UTI do hospital Instituto Dr. José Frota, o 
período de coleta dos dados será no primeiro semestre de 2018, mediante a aprovação do Comitê de Ética do Hospital em Estudo. A amostra será 
composta de todos os profissionais de saúde mantem contato direto com os pacientes, independente do gênero, idade e tempo de atuação no 
ambiente de terapia intensiva. Para ser mantido um equilíbrio de participação das categorias no estudo a amostra foi estratificada em quatro 
categorias (Enfermagem, Fisioterapia, Médico e Técnico de Enfermagem), ficando uma média de 51 profissionais, e para cada categoria profissional 
foi feito outra estratificação. Nos casos de não existir profissional suficiente no hospital para compor a amostra por categoria, será remanejada as 
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vagas para outras profissões. Para o inicio da coleta de dados os participantes deverão assinara o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para 
que em seguida seja utilizado o instrumento, elaborado pelos pesquisadores, que contém duas partes, sendo a primeira associada à sua prática de 
condutas relacionadas com a humanização e a segunda no que diz respeito a sua satisfação com essa prática. Os dados obtidos serão analisados no 
software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Toda análise estatística será realizada adotando o nível de significância de 5% 
(p<0,05) e os resultados apresentados em forma de gráficos e tabelas. Dessa forma, espera-se que o estudo possa contribuir para a sociedade 
cientifica, assim como para os profissionais envolvidos e gestores dos ambientes hospitalares como estratégia para estabelecer um melhor convívio 
entre profissionais e pacientes. A humanização do cuidado não pode estar presente somente nos discursos dos profissionais que se dedicam a esta 
atividade; todas as ações que compõem este cuidado necessitam estar impregnadas de humanização.

Aluno: Antônia Eduarda da Silva Fernandes Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Francisca Daiane de Oliveira Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thiago Silva Ferreira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título INVESTIGAÇÃO DE RISCO PARA SINDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM UNIVERSITÁRIOS DE UMA CAPITAL DO NORDESTE 
BRASILEIRO: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA

Docente orientador: Maria do Socorro Quitino Farias

RESUMO
A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma condição clínica caracterizada por repetidos episódios de obstrução completa (apneia) ou 
obstrução parcial (hipopnéia) das vias aéreas superiores (VAS) por um período igual ou maior que 10 segundos, decorrente do colapso da parede 
posterior da faringe com o palato mole e o dorso da língua, resultando em um aumento da pressão intratorácica negativa. É retratada como a 
principal causa de sonolência diurna e o mais comum dos Distúrbios Respiratórios do Sono (DRS) em todo o mundo. Os objetivos desse estudo são: 
caracterizar sócio demograficamente a amostra, calcular o risco para SAOS, categorizar os distúrbios do sono, verificar a correlação e associação entre 
IMC, Circunferência de Pescoço, circunferência abdominal, sonolência noturna hábitos da vida diária em estudantes de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES). Contribuiremos com informações e indicativos relacionados a prevalência de distúrbios do sono em jovens para estabelecer bases e 
desenvolver a promoção de estratégias de prevenção desses distúrbios. Nossa hipótese é que o sobrepeso e obesidade são fatores determinantes 
para a presença de sonolência diurna e sinais e sintomas de SAOS entre universitários. Estudo exploratório, transversal a ser realizado no Centro 
Universitário Estácio do Ceará com uma amostra não probabilística de 1219 participantes com idade entre 18 e 35 anos. Consideramos o poder 
estatístico de 80% e nível de 5% de significância. As variáveis do estudo serão peso, circunferência de cintura e de pescoço, escore de Epworth para 
sonolência diurna e questionário de Berlim. Os participantes farão avaliação antropométrica e responderão os questionários. Os preceitos éticos da 
resolução 466/12 para pesquisa com seres humanos serão aplicados. Espera-se que ao final desse estudo, possamos oferecer novas evidências 
referentes ao tema em questão, visto que a sonolência diurna afeta grande quantidade de jovens, fato este já estudado em outras populações e 
também com jovens, porém com amostras menores.
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Título INVESTIGAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E VASORELAXANTE DA LECTINA DE LONCHOCARPUS ARARIPENSIS EM RATOS SÉPTICOS

Docente orientador: Alana de Freitas Pires

RESUMO
A sepse é considerada um processo inflamatório grave, que resulta da invasão de um agente infeccioso, principalmente bactérias, sendo caracterizada 
por uma excessiva produção de mediadores inflamatórios e ativação de células inflamatórias, desregulação da homeostasia e a disfunção endotelial. 
Atualmente, a sepse é uma das principais geradoras de custos nos setores público e privado, pois não existem medicamentos específicos. Dessa 
forma, terapias que validam o uso de substâncias anti-inflamatórias e vasorelaxantes se mostram promissoras na regressão do quadro induzido pela 
sepse. Diante do exposto, a lectina de Lonchocarpus araripensis (LAL), foco do presente projeto, se mostra importante candidata, pois apresenta 
atividade inibitória sobre parâmetros inflamatórios e dolorosos experimentais em camundongos. Ademais, a sua atividade anti-inflamatória e 
vasorelaxante em ratos foi demonstrada em ratos saudáveis e sépticos, entretanto, o mecanismo de ação carece de investigação. Para isso, pretende-
se investigar o mecanismo do efeito anti-inflamatório e vascular da LAL na sepse em ratos Wistar machos (200-250 g), manipulados de acordo com os 
princípios éticos (CEUA/UECE No. 46808261/2015). Os animais serão tratados 30 min antes com a LAL (0,01; 0,1 e 1 mg/Kg: e.v.) e avaliados os 
seguintes parâmetros: Inflamação (edema, migração celular) e disfunção vascular (contração e relaxamento de aortas isoladas). A sepse será induzida 
pela técnica de ligadura e punção do ceco (CLP) por meio de dez perfurações com agulha estéril (18 G). Os animais controle (SHAM) serão submetidos 
à laparotomia e receberão salina estéril. Após 24 horas o fluido peritoneal será coletado para contagem total (Câmera de Neubauer) e diferencial 
(esfregaços corados com H&E) de leucócitos, dosagem de Malonildialdeido (TBARS), Mieloperoxidase (BRADLEY), óxido nítrico (GRIESS) e IL-6, IL-1B e 
IL-10 (kits de ELISA). As aortas também serão coletadas para análise da reatividade vascular ao vasoconstrictor fenilefrina (10-8 a 10-5 M) e ao 
vasorelaxante acetilcolina (10-8 a 10-5 M) em câmara para órgão isolados e para imunohistoquímica (eNOS e iNOS). Os resultados serão expressos 
como Média ± E.P.M., e analisados por ANOVA e teste de Bonferroni (n=5-7; p<0.05). Espera-se elucidar parte do mecanismo de ação da LAL, bem 
como treinamento e formação de recursos humanos.
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Título O EFEITO DO TREINAMENTO ASSOCIADO DE NATAÇÃO E CORRIDA NA MORFOMETRIA E ESTRESS OXIDATIVO MUSCULAR EM RATOS

Docente orientador: Francisco Fleury Uchoa Santos Junior

RESUMO
O exercício físico é uma prática que traz benefícios à saúde física e mental, mas existem poucos estudos que associam duas modalidades de 
treinamento esportivo. Objetivo: Analisar o efeito do treinamento associado de natação e corrida a nível celular e histológico. Métodos: A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais (CEUA) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), sob o protocolo nº 7007456/2015 de 
04/03/2016. Serão utilizadas 32 ratas fêmeas, Wistar com 60 dias de vida e massa corporal 200 g ± 15 g, mantidos em ciclo claro/escuro (12h/12h), 
com temperatura entre 22 a 25°C, recebendo ração e água ad libitum. Os animais serão distribuídos em quatro grupos experimentais, cada grupo 
contendo (n=08) animais.  Grupo Controle (CTR); Grupo Natação (NT); Grupo Corrida (CO) e Grupo Natação/Corrida (NC). A natação ocorrerá em um 
recipiente de plástico com aproximadamente 60 L e 60 cm de profundidade durante 4 semanas. Já a corrida será em uma esteira Imbramed® 
adaptada durante 4 semanas. Após 24 horas do último treino, os animais serão anestesiados (Tiopental sódico 150 mg/kg), sacrificados, e os músculos 
sóleo direito e esquerdo serão dissecados para posterior análise da atividade da enzimática da catalase e histologia (HE). Para os ensaios bioquímicos 
que medem a atividade da CATALASE. Amostras da pata direita do músculo sóleo serão homogeneizados com solução tampão e centrifugados a 7.500 
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rpm durante 15 minutos. Ao final, será medida a quantidade de proteína em cada amostra, segundo o método proposto por Bradford (1976). A 
catalase será mensurada em resposta a quantidade de peróxido de hidrogênio (H2O2). A velocidade de decomposição do H2O2 é medida 
espectrofotometricamente a 240 nm, e neste comprimento de onda, o H2O2 tem a máxima absorbância. A análise histológica será realizada por 
microscopia óptica, aonde amostras da pata esquerda do músculo sóleo serão fixados em formol tamponado a 10% segundo técnica de rotina para 
inclusão em parafina. Para posteriormente serem realizados os cortes de 5 micrômetros em lâminas coradas com hematoxilina e eosina para 
avaliação qualitativa e quantitativa (morfometria) do tecido muscular. A análise morfométrica será realizada utilizando o Software Imagem J 1.41o 
(Wayne Rasband Institutos Nacionais de Saúde; EUA). Os resultados serão analisados por meio do GraphPad Prism versão 7.00 for Windows, através 
da análise ANOVA One-Way, Two-Way e análises de associação com p < 0,05. Resultados esperados: Espera-se que o protocolo de exercícios 
associado seja capaz de aumentar atividade da enzima catalase e causar hipertrofia das fibras musculares do sóleo.

Aluno: Aline Dourado Vieira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
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Título PREVALÊNCIA DA DOR LOMBAR AGUDA E CRÔNICA EM IDOSOS INSERIDOS EM UM PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E A 
CORRELAÇÃO COM A INCAPACIDADE FUNCIONAL

Docente orientador: Juliana Lima Fonteles Magalhães

RESUMO
O envelhecimento é um acontecimento natural e fisiológico que ocorre em decorrência do tempo, com o avanço da idade, onde fatores externos 
podem desencadear esse processo de forma gradual e progressiva, como a dor lombar. Esta pode ser caracterizada como aguda ou crônica e é 
conhecida por uma dor do tipo tensão que se manifesta na região inferior da coluna lombar entre as últimas costelas e a prega glútea, que 
atualmente é a causa da maioria dos absenteísmos entre a população adulta. Em decorrência da degeneração das estruturas ósseas por diversos 
fatores, os idosos são a população que mais sofrem por essa síndrome e que na maioria dos casos acaba interferindo ou não na qualidade de vida dos 
mesmos. O objetivo desse estudo é avaliar a prevalência de dor lombar aguda e crônica em idoso inseridos em um projeto de responsabilidade social, 
e a correlação com a incapacidade funcional. Trata-se de um estudo quantitativo transversal e descritivo, onde serão avaliados idosos de ambos os 
sexos, acima de 60 anos no instituto Sênior, situado no Centro Universitário Estácio do Ceará. Hipotetizamos que os idosos inseridos dentro de um 
projeto de responsabilidade social ativo, possam ter menos incapacidade funcional, consequentemente diminuindo a prevalência de dor lombar 
aguda e crônica. A utilização do instrumento Rolland Morris, traduzido, adaptado e validado no Brasil, que avalia a incapacidade funcional pode 
mensurar ou justificar as hipóteses abordadas com o intuito de promover o conhecimento relacionado a dor lombar, promovendo orientação, 
auxiliando também os profissionais da área bem como a sociedade acadêmica e científica. Os dados serão apresentados por meio de medidas de 
tendências central de inspeção, a distribuição normal dos dados serão avaliadas através do teste de mortalidade, caso esses dados tenham 
distribuição normal, utilizaremos para análise de dados destes, paramétricos, e caso a distribuição não seja normal, para testes não paramétricos. A 
coleta de dados somente será realizada após a aprovação da pesquisa pelo comitê de ética de pesquisa (CEP) em humanos, cada sujeito da pesquisa 
assinará um termo de consentimento livre e esclarecido.
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Título PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E A CORRELAÇÃO COM QUALIDADE DE VIDA E KINESIOFOBIA

Docente orientador: Juliana Lima Fonteles Magalhães

RESUMO
O envelhecimento populacional vem tomando uma grande proporção mundial no decorrer dos anos em resultado da longevidade da faixa sênior. 
Adjunto a esse meio, há também o aumento do quadro de enfermidades, principalmente no que se refere às doenças crônicas não transmissíveis, 
ocasionando uma perda da funcionalidade e consequente dependência se acompanhada por dores, sejam elas crônicas ou agudas. A dor é o principal 
fator de interferência na vida do indivíduo, intensificando-se um cuidado maior por parte dos familiares, o que os levam a optarem pela 
institucionalização para os idosos. A diminuição da autonomia em decorrência do quadro álgico leva a uma possível queda na qualidade de vida 
desses indivíduos. O objetivo desse estudo é abordar quantitativamente o predomínio de dor lombar, que atualmente está entre as maiores causas 
de queixas nessa faixa etária, em ambientes institucionalizados, além de analisar a qualidade de vida e a correlação com a kinesiofobia, através de 
questionários avaliativos. Espera-se identificar uma dominância de idosos com dor lombar crônica nesses indivíduos que vivem em associação de 
longa permanência com acréscimo àqueles que possuem o medo de movimentar-se, e resultando em uma baixa na qualidade de vida, caracterizando 
o perfil epidemiológico dessa população. Estudo com abordagem quantitativa, de caráter transversal, descritivo e exploratório que será realizado com 
os indivíduos acima de 60 anos da Associação de Longa Permanência Recanto Sagrado Coração de Jesus, localizado em Fortaleza (CE). A população 
será formada pelo total de idosas que são assistidas pela ILP supracitada, a amostra será formada por todos os idosos que se enquadrarem nos 
critérios de inclusão e exclusão. Serão utilizados como instrumento de pesquisa os questionários: Mini Mental State Examination (MMSE) para avaliar 
a cognição, o The Medical Outcomes Study 36-item Short- Form Health Survey (SF-36) para avaliar a qualidade de vida e o Kinesiophobia: Fear 
Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) para a catastrofização da dor e um questionário sóciodemográfico para caracterização da amostra. Cada 
sujeito da pesquisa assinará um termo de assentimento e o responsável por eles na ILP assinará um termo de consentimento livre e esclarecido. A 
coleta de dados só dará início após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa em humanos. Os dados da pesquisa serão armazenados 
no programa Excel e analisados no pacote estatístico SPSS versão 20.0. Seguiremos a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 para toda a 
pesquisa.

E-mail: jufontelesm@gmail.com

Aluno: Babara Galdino de Sousa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Karen Ariele Ferreira da Costa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVALÊNCIA DE PATOLOGIAS PULMONARES EM MORADORES DE UMA COMINIDADE DA REGIONAL IV EM FORTALEZA-CE

Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
Diante da falta de atenção básica a pacientes com patologias pulmonares crônicas nas comunidades de Fortaleza-CE, o presente estudo tem por 
objetivo avaliar a Prevalência de Patologias Pulmonares em Moradores de uma comunidade da Regional VI em Fortaleza-Ce, bem como detectar 
déficits na atividade respiratória decorrentes da condição clínica do paciente. A pesquisa será realizada no Posto de Saúde Maria de Lourdes Jereissati 
na Regional VI do município de Fortaleza-Ce, sendo avaliados os pacientes com patologias pulmonares. A pesquisa será submetida a avaliação pelo 
comitê de ética em pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará e todos os voluntários assinarão um termo de consentimento livre 
esclarecido (TCLE) para participação no estudo. A realização do estudo piloto se dará apenas mediante a aprovação do CEP. Inicialmente será realizada 
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uma visita técnica a diretoria do posto de saúde, onde serão explicados os objetivos e procedimentos realizados durante a pesquisa além de pedir 
autorização para a realização da mesma. Após isso, ocorrerá a abordagem dos pacientes indicados pelo médico Pneumologista, a qual iniciará com a 
anamnese, sendo coletados os dados pessoais além da História da Doença Atual (HDA), História da Doença Pregressa (HDP) seguida da avaliação dos 
sinais vitais pela monitorização da pressão arterial (PA), com esfigmomanômetro de coluna de mercúrio PREMIUM-BR (Wenzhou Kangshun Medical 
Device Co.,ltd, Wenzhou-China) e estetoscópio PREMIUM-BR (Wenzhou Kangshun Medical Device Co.,ltd, Wenzhou-China), a frequência cardíaca (FC) 
e a saturação parcial de oxigênio (SatO2) com oxímetro de pulso Nonim® 9500 Onys (Nonim® Plymouth, Minnesota- USA) e a frequência respiratória 
(FR) no repouso, pelas incursões da caixa torácica durante 1 minuto. Na etapa de coleta de dados será realizada a medição do volume corrente e da 
capacidade vital com o aparelho Ventilômetro Wright® Analógico Ferraris Mark 8 (Ferraris Cardiorespiratory, Israel, HaMerkaz), aferição da Pressão 
Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) através de um Manovacuômetro (Murenas®, Juiz de Fora- MG, Brasil), e o pico de 
fluxo expiratório sendo executado através do aparelho Peak Flow (Clement Clarke,Harlow, Reino Unido) além da ausculta pulmonar e cirtometria com 
o auxílio de um Estetoscópio PREMIUM-BR (Wenzhou Kangshun Medical Device Co.,ltd, Wenzhou-China) e uma fita métrica (Coats Corrente, 
Uxbridge, Reino Unido) com o objetivo de avaliar o desempenho dos pulmões bem como da musculatura respiratória e detectar assim as 
consequências da patologia no sistema respiratório. Os dados serão analisados através do software estatístico SPSS versão 20.0, utilizando-se o teste 
de Wilcoxon para comparação entre a incidência dos tipos de patologias pulmonares e as diferenças nas medidas espirométricas serão analisadas 
através de estatística descritiva. Os resultados serão apresentados na forma de gráficos, tabelas e/ou quadros. Ao final do estudo, espera-se ter o 
conhecimento da situação epidemiológica de doenças respiratórias na população estudada, do condicionamento respiratório desses pacientes, além 
de verificar a ocorrência de evolução no quadro patológico, bem como pretende-se sugerir medidas preventivas e profiláticas para que os pacientes 
possam conviver com as doenças crônicas, evitar a sua rápida progressão e promover uma melhor qualidade de vida para os pacientes da 
comunidade.

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

Aluno: Mylena Ximenes Aguiar Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS E NÃO INSTUCIONALIZADAS E A CORRELAÇÃO COM A AUTO-EFICÁCIA EM 
QUEDAS E A CAPACIDADE FUNCIONAL

Docente orientador: Juliana Lima Fonteles Magalhães

RESUMO
A idade sênior se caracteriza pela última fase do desenvolvimento humano e representa um grupo de fatores biopsicossociais. Durante o 
envelhecimento natural as condições fisiológicas são fatores determinantes para o aumento dos riscos de quedas. Nos idosos, as quedas ocorrem 
comumente em cerca de um em cada três idosos com uma idade superior a 65 anos. Atualmente a incidência de quedas em idosos é caracterizado 
como um problema de saúde pública, apresentando uma percepção de limitação e incapacidade, trazendo repercussões psicomotoras na 
funcionalidade da população em questão. A prevenção de quedas vem se tornando uma preocupação, e as medidas tomadas para a redução do 
número de quedas muitas vezes são limitadas. Intervenções multidisciplinares e multifatoriais estão sendo implementadas como forma de 
tratamento, e são auxiliadas com a utilização de tecnologias e avaliação individualizada, gerenciamento de casos e acompanhamento a longo prazo. É 
proposto que exista uma correlação com a auto eficácia em quedas e a capacidade funcional, principalmente em idosas institucionalizadas. O objetivo 
do estudo é avaliar e identificar a prevalência de quedas em idosos institucionalizados e não institucionalizados e a correlação com a capacidade 
funcional e a satisfação com a atual condição física. Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de caráter transversal, observacional e de 
campo. A população será formada pelo total de idosas que são assistidas pelo abrigo Casa de Nazaré (Grupo A) e pelo Instituto Sênior do Centro 
Universitário Estácio do Ceará (Grupo B). A amostra será formada por todas as idosas que se enquadrarem nos critérios de inclusão e exclusão. 
Durante a pesquisa será avaliado a capacidade funcional por meio do Timed up and go (TUG), e a auto- eficácia em quedas será avaliada do Falls por 
meio Efficacy Scale International (FES)-I. Os dados serão coletados após a emissão do parecer favorável do Comitê de Ética. Esperamos identificar uma 
maior prevalência de quedas em idosas institucionalizadas do que em idosas não institucionalizadas, o impacto negativo mais substancial na 
capacidade funcional será em idosas institucionalizadas e a correlação com a auto-eficácia em quedas e a capacidade funcional terá maior impacto 
negativo em idosas institucionalizadas do que não institucionalizadas.
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Aluno: Hitallo Lima da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: João Paulo Silva Pereira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Paula Linhares Vasconcelos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Título QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO SENSÓRIO-MOTOR A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE IDOSO QUE FREQUENTAM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR

Docente orientador: Rafaela Pessoa Santana

RESUMO
Propriocepção é a habilidade do sistema nervoso central de captar e processar as informações sensoriais dos receptores das articulações, músculos, 
tendões e demais estruturas imprescindíveis à movimentação e orientação. Com o avançar da idade, devido às mudanças inerentes ao processo 
natural do envelhecimento, o indivíduo torna-se mais frágil, e, há aumento considerável na probabilidade de quedas. Sendo assim, justificamos este 
estudo na extrema importância de trabalhos preventivos com os idosos a fim de minimizar essas quedas. Esse trabalho foi submetido e está 
aguardando parecer do Comitê de ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. A amostra será composta de 60 idosos em um Instituto 
que oferece atendimento gratuito aos idosos em uma Universidade Privada de Fortaleza-CE, e que possui administração não governamental. Os 
idosos devem atender aos critérios de inclusão e concordar com a pesquisa através do Termo de Consentimento. Define-se então como critérios de 
inclusão, idosos de ambos os sexos, que frequentem a Instituição, e, assinem o termo de consentimento de participação da pesquisa; e os critérios de 
exclusão serão os idosos que já possuam alto comprometimento cognitivo. Como instrumento de pesquisa será feito uma entrevista, com perguntas 
elaboradas de forma prévia ou não, visto que irá variar conforme sejam identificados os pontos chaves das alterações proprioceptivas dos idosos. A 
sondagem verbal trará o marco teórico do estudo, ou seja, a identificação das percepções do grupo senil sobre o sistema sensório-motor, com tal 
base, realiza-se a etapa do objetivo geral, que é a elaboração de um questionário sensório-motor a partir da percepção dos idosos. Esse estudo possui 
riscos mínimos visto que as entrevistas se darão individualmente e não haverá exposição dos participantes, o que reduz qualquer constrangimento 
que possa surgir. Uma vez que os avaliados sentirem-se constrangidos terão total liberdade para deixar a qualquer momento o estudo se assim fora-
lhe conveniente. Os benefícios serão pautados na contribuição no aumento do interesse e estratégias no assunto para a melhoria da qualidade de 
vida dos idosos; através da compreensão das percepções do grupo senil sobre o sistema sensório-motor, as propostas de intervenção serão mais 
específicas para atender às necessidades dos idosos. Espera-se então que o trabalho, por intermédio da produção do questionário, contribua 
positivamente para o aumento do interesse das pesquisas na área, e, além disso, facilite a criação de estratégias mais eficientes nas necessidades dos 
idosos conforme seu grau de deficiência cognitiva. Sabe-se que os exercícios terapêuticos de caráter sensório-motor realizados mesmo em indivíduos 
em idade avançada são capazes de minimizar os declínios da capacidade funcional acentuada nesses idosos. Em suma, com a facilitação das 
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estratégias de intervenção para o sistema proprioceptivo, identificados no questionário às necessidades deste, o treinamento sensório-motor seja 
mais específico e principalmente voltado para atividades da vida diária para reduzir o risco de quedas e manter a funcionalidade, além de aprimorar a 
autonomia e melhorar a habilidade na população senil.

Aluno: Izabel Cristina Queiroz Carvalho Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruno Cordeiro Magalhães Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ana Beatriz Dutra de Lima Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título RECONSTRUÇÃO DE UM SER: IMPACTO EMOCIONAL DA CIRURGIA PLÁSTICA EM MULHERES MASTECTOMIZADAS

Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O câncer de mama, é uma enfermidade decorrente da proliferação de células anormais da mama que resultam na formação de um tumor. Existem 
diversos tipos de câncer de mama, que variam dependendo de cada caso, podendo alguns ter um desenvolvimento mais rápido e outros não. 
Acredita-se que a reconstrução da mama, pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e 
emocionais. A pesquisa ora proposta busca revelar os impactos que a reconstrução da mama, acarretaram na vida da mastectomizada. Diante do 
exposto indaga-se: “Qual o impacto emocional da cirurgia plástica em mulheres mastectomizada? O que mudou na vida, a cirurgia de reconstrução da 
mama pós mastectomia, na percepção da mulher? Com esses questionamentos procura-se analisar o impacto psicológico da cirurgia de reconstrução 
mamária em mulheres submetidas a cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata de um estudo exploratório, descritivo de abordagem 
qualitativa. A pesquisa será desenvolvida no período de agosto de 2017 a agosto de 2018. Desenvolvido no Programa de Assistência a Mulher 
mastectomizada, as participantes serão mulheres mastectomizada que fizeram a reconstrução da mama, integrantes do Programa de Assistência a 
mulher mastectomizada- PROAMMA, envolvendo pelo menos 20 mulheres, a depender da saturação dos dados. Os benefícios oriundos dos 
resultados desta pesquisa poderão ser representados pela identificação dos fatores emocionais das mulheres mastectomizada que fizeram a 
reparação mamária que será socializada para a gestão dos serviços públicos de saúde do Brasil e profissionais que atuam na área. Para a organização e 
análise dos dados, definiu-se por usar o método de análise de conteúdo apresentado por Bardin (2006). Desta forma, se procederá com à pré-análise 
das entrevistas, buscando assinalar as colocações semelhantes e aquelas diferenciadas, mas que representem significados importantes para as 
mulheres. Os dados serão organizados com o sentido de expressar ideias, sentimentos, valores e crenças, dentre outros. Com a exploração do 
material coletado, realizar-se-ão  leituras minuciosas, a busca de encontrar as unidades de significados, tendo em vista o contexto do estudo. Será 
agregado os depoimentos em temáticas abrangentes e depois selecionado as temáticas específicas e congruentes com os significados atribuídos pelas 
participantes do estudo. Os dados, uma vez organizados em temáticas, serão analisados com o suporte teórico da literatura disponível sobre o 
assunto. Assim, pretende-se estudar o impacto emocional da reconstrução mamária em mulheres operadas por câncer e sua repercussão em sua vida 
pessoal.
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Aluno: Fernanda Veras Vieira Feitosa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mayara Ruth Nishiyama Soares Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título RELAÇÃO DO ESCORE DE APACHE II E A MORTALIDADE DE PACIENTES ADMITIDOS NA UNIDADE DE EMERGENCIA DE UM HOSPITAL DE 
REFERENCIA

Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

RESUMO
O desempenho da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) precisa ser visto dentro do contexto global de cuidados médicos e dos profissionais que compõe 
essa instituição, desenvolvendo mecanismos de avaliação no campo de cuidado intensivo. Para a realização da análise do desempenho das UTI, 
instrumentos para avaliação do tratamento intensivo são empregados desde 1980, e o seu surgimento foi causado pelos altos custos e altas taxas de 
mortalidade observadas. A necessidade de reposta sobre como o doente se apresentará após ter sido submetido a uma injuria, depara-se como 
processo de reconhecimento da multifatoriedade e complexidade do organismo. O escore de APACHE II foi desenvolvido para analisar, a partir de 
variáveis fisiológicas, o risco de óbito nas Unidades Intensivas. É utilizado com base em dados das primeiras 24 horas da admissão na UTI e estima o 
risco mesmo após a alta hospitalar. Das versões publicadas, o APACHE II foi a versão mais utilizada por suas variáveis serem facilmente coletadas 
rotineiramente e por ser de fácil aplicação. E apesar do índice APACHE II ser um método de prognóstico e gravidade a correlação da mortalidade 
esperada pelo método e a real não é satisfatória em alguns estudos. Transformando-se de um fator de gravidade e prognóstico para um parâmetro. 
Todavia, apesar de alguns estudos contestarem a sua utilização o índice APACHE II é um preditor que deve ser utilizado nas unidades de terapia 
intensiva. A relevância desse estudo é comparar o escore de APACHE II coletado na admissão e os óbitos ocorridos na unidade de emergência no ano 
de 2018, observando o desempenho do escore em prever a mortalidade dos pacientes. O estudo será feito de fevereiro a abril do ano 2018, no 
Hospital Instituto Dr. José Frota na Unidade de Emergência, que corresponde ao local de admissão dos pacientes antes do encaminhamento para UTI, 
esse Instituto é referencia em Trauma no Estado do Ceará, mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital em estudo. Os 
pacientes serão acompanhados durante toda sua internação, durante o período do estudo, para verificar qual o desfecho após essa internação. Os 
dados obtidos serão analisados no software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Toda análise estatística será realizada adotando 
o nível de significância de 5% (p<0,05) e os resultados apresentados em forma de gráficos e tabelas.
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Aluno: Maria Grazyele da Silva da Pascoa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Edinice de Sousa Modesto Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Monica Almeida do Nascimento Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título SIGNOS, SIGNIFICADOS E AÇÕES: COMPREENDENDO O TERMO "SUICÍDIO" EM IDOSOS

Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O cenário mundial atualmente passa por mudanças populacionais, no qual se observa a elevação do número de idosos é notório. A atribuição de 
estigmas e auto-estigmas a idosos, não atribuí o real valor humano a pessoa, ocorrendo disparidades entre a necessidade de ouvir e compreender a 
linguagem pragmática e seus atributos em particularidades de temáticas, como a terminologia “suicídio”. Objetivamos compreender os signos, 
significados e ações do termo “suicídio” em idosos. O estudo será exploratório, descritivo com abordagem qualitativa dos resultados. A pesquisa 
qualitativa direciona-se a análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em 
seus contextos locais. O período do estudo compreenderá de agosto de 2017 a junho de 2018. Será realizado no Instituto Sênior e na clínica escola de 
Fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior do Ceará(IES). Participarão do estudo idoso que frequentam o Instituto Sênior e aqueles assistidos 
pela Clínica Escola de Fisioterapia da IES que será realizado o estudo. O número de gerontos envolvidos compreenderá a 20 de ambos os serviços, 
porem por se tratar de um estudo qualitativo poderá se encerar a coleta a partir da saturação dos dados. Os critérios de inclusão que serão adotados 
para essa pesquisa são: idosos integrante e frequentadores assíduos dos serviços inserido no estudo, independente do sexo, condição civil, religião, 
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orientação sexual que tenha autonomia de decisão e que tenham capacidade de decidir por si próprio. Serão excluídas as pessoas que não tenham 60 
anos completo, que não frequentam regulamente o Instituto Sênior e a Fisiofic, que não apresentem estado de condições cognitivas para 
responderam à pesquisa, bem como aqueles que se recusarem a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O instrumento de 
coleta será a entrevista do tipo semiestruturada elaborada e aplicada pelo pesquisador, sendo as perguntas disparadoras sobre: Como você 
compreende o termo o suicídio? Quais palavras você pode usar para representar o Suicídio? porque dessas denominações? Será utilizado na coleta o 
uso do roteiro e do gravador digital (GPX-MX420), as entrevistas serão gravadas e transcritas exaustivamente e fidedignamente com palavras do 
pesquisado. Os dados serão analisados pela análise de conteúdo a luz do modelo e interpretação dos “sistemas de signos, significados e ações. O 
estudo já foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Ceará sob parecer de n° 459.006/2013 e seguirá todos os 
aspectos éticas das pesquisa que envolvem seres humanos. Numa perspectiva de resultados esperamos compreender o significado do termo suicídio 
em idosos, em uma caracterização qualitativa e no contexto da linguagem pragmática aplicada no contexto em saúde, visto que a partir dos 
resultados e à luz da literatura disponível sobre a temática as definições de suicídio, o contexto nele empregado podem gerar subsídios para uma 
prevenção deste. Resultados estes que vão em conformidade com a preocupação do último relatório da organização Mundial de Saúde, oriundo dos 
altos índices na presente população estudada e a necessidade de discussão por profissionais de saúde para essa temática.

Aluno: Jonas Loiola Gonçalves Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Título USO DE TECNOLOGIA PARA PREVENSÃO DE QUEDAS EM MULHERES IDOSAS: UMA PROPOSTA EDUCATIVA

Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O estudo tem como objetivo elaborar um aplicativo tecnológico de fácil visualização e interpretação, a fim de orientar idosas, quanto à prevenção de 
quedas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de abordagem quantitativa. Será desenvolvido no período de junho de 2017 a junho de 
2018 no Instituto Sênior da Estácio do Ceará envolvendo 80 idosas. Inicialmente será realizado todo um levantamento bibliográfico sobre idosos e 
quedas na terceira idade. Em seguida será feito um levantamento de tecnologias e de outras ferramentas existentes para visualização de dados 
relacionados ao monitoramento de quedas no idoso. Após essas etapas será elaborado um projeto de integração entre os dados públicos existentes 
para a elucidação dos requisitos e uma coleta de dados com idosas através de um questionário. Seguiremos com a elaboração do projeto da 
ferramenta para dispositivos móveis. Por fim será o desenvolvimento do protótipo e dos testes sobre o protótipo. Para o desenvolvimento do 
aplicativo também serão ouvidos os idosos de um projeto que assistem idosos de uma instituição de ensino superior do Ceará, quanto os fatores de 
riscos que são expostos continuamente e diariamente. Os itens que figurarão no aplicativo serão os relacionados aos fatores de risco para quedas no 
idoso como : Ficha cadastral das pacientes que irão utilizar o aplicativo; questionário trimestral para identificação do grau de alerta para número de 
quedas que a idosa encontra-se; recomendações e cuidados que o cuidador deve ter com a idosa, na qual realizou o questionário, em forma de 
feedback para quem realizou o questionário; informações sobre quedas em idosas; dicas para que o cuidador possa prevenir a ocorrência de quedas 
da idosa; pontos mapeados no mapa onde o cuidador pode buscar apoio na cidade, como SAMU. No cadastro das pacientes irão ter perguntas sobre a 
existência de alguma deficiência visual; deficiência auditiva; algum problema de saúde como: diabetes, hipertensão, doenças cardíacas ou outras 
doenças; se faz uso de algum medicamento para dormir; se faz uso de algum outro medicamento que lhe der sono ou indisposição; se tem perda 
involuntária de urina; se tem sua casa tapetes nos ambientes; se tem boa iluminação em sua casa; se tem degraus desiguais nos ambientes que o 
idoso circula e apontando como itens contribuintes para quedas. Espera-se com os resultados do estudo identificar os fatores de risco de quedas nos 
idosos participantes do Instituto Sênior e desenvolver um aplicativo tecnológico para o sistema operacional Android, característico da maioria das 
marcas de dispositivos móveis, para a prevenção de quedas em idosas. As informações coletadas serão organizadas e processadas em uma simples 
frequência e percentual. A análise e interpretação dos dados estatísticos e os tratamentos das informações serão apuradas e baseadas através da 
planilha eletrônica e apresentados sob a forma de gráficos e/ou tabelas através do programa Microsoft Excel Versão 2007. Assim, almeja com a 
realização desse estudo, para desempenhar bem a sua função, além da formação acadêmica, o profissional de saúde deve buscar recursos para ter 
um aprendizado contínuo. Para isso, atualmente podem ser disponibilizados diversos recursos que esses profissionais podem interagir e assim 
aperfeiçoar suas habilidades, tais como o uso de tecnologias educacionais em prevenção de quedas em mulheres idosas.

E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br

Aluno: Mayara da Silva Felix Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Larisse Lobão de Sousa Lima Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título UTILIZAÇÃO DO SHAKER CLASSIC COM ADAPTAÇÃO DE UMA TRAQUEIA EM INDIVÍDUOS COM PATOLOGIAS PULMONARES

Docente orientador: Denise Maria Sá Machado Diniz

RESUMO
A fisioterapia respiratória é essencial ao tratamento de pacientes com acometimentos respiratórios agudos e crônicos, sendo a dificuldade em 
expectorar as secreções retidas um dos principais problemas enfrentados pelo Fisioterapeuta. Vários são os recursos fisioterapêuticos disponíveis no 
mercado nacional e internacional desenvolvidos com objetivo de promover a limpeza das vias aéreas, dentre estes destacam-se os aparelhos que 
promovem a oscilação oral de alta frequência (OOAF), como o Shaker® Classic. Seu mecanismo de ação promove uma pressão positiva oscilante que 
gera vibrações na parede da via aérea e facilita o alargamento dos brônquios até as estruturas mais finas, variando o calibre dos mesmos. Por esse 
mecanismo, há uma diminuição da aderência das secreções à parede brônquica, e consequentemente a mobilização de muco o que reduz as zonas de 
obstrução brônquica, evitando desse modo o colapso precoce das vias aéreas, diminuindo a resistência e o trabalho respiratório. Diante da carência 
na atenção básica a pacientes com patologias pulmonares crônicas hipersecretivos na comunidade da Serrinha em Fortaleza-CE, objetiva-se analisar a 
utilização do Shaker® Classic com adaptação de uma traqueia, nos indivíduos com patologias pulmonares produtores de excesso de secreção. Trata-se 
de um estudo com caráter descritivo, randomizado, exploratório, transversal com estratégia de análise quantitativa dos resultados. A pesquisa será 
submetida a avaliação pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará e todos os voluntários assinarão um termo de 
consentimento livre esclarecido (TCLE) para participação no estudo. A presente pesquisa será realizada na secretaria executiva regional VI, Fortaleza-
CE com 20 indivíduos que apresentem algum tipo de patologia pulmonar participantes do PROSAF (Projeto Serrinha de Assistência Familiar), da 
Universidade Federal do Ceará, de ambos os sexos. Será executada a técnica de Oscilação Oral de Alta Frequência (OOAF) através do aparelho Shaker® 
Classic (NCS do Brasil, Barueri-SP) aparelho usado na fisioterapia respiratória para higiene brônquica, onde será adaptada ao bocal uma traqueia de 
maior extensão, que faz parte do espirômetro de incentivo Respiron®. Este foi escolhido em virtude de pertencer ao mesmo fabricante (NSC do Brasil, 
Barueri-SP). A traqueia será acoplada ao Shaker® Classic, permitindo uma maior mobilidade para a sua execução e a possibilidade de utilização em 
indivíduos também em decúbito dorsal. O acompanhamento dos pacientes será realizado por meio da parceria entre o Projeto de Assistência 
Transdisciplinar a Saúde Respiratória (PROATSAR), do Centro Universitário Estácio do Ceará e o Projeto Serrinha de Assistência Familiar (PROSAF) da 
Universidade Federal do Ceará. Um sorteio será efetuado no início da coleta para definir qual aparelho e posição irá ser realizado primeiro, fazendo 
com que seja de forma aleatória. O voluntário irá realizar uma inspiração lenta e profunda seguido de uma expiração forte e contínua no bocal do 
aparelho. Será realizado dois testes para uma melhor adaptação ao aparelho, e logo após, irá realizar a técnica seguido de mais duas expirações 
através do bocal, seguido de mais 10 execuções que se repetirão por 3 vezes. Espera-se que os pacientes ao utilizarem a técnica possam ter uma 
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melhora na eliminação da secreção, um melhor padrão respiratório e uma melhora na qualidade de vida.

Aluno: Matheus Almeida Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Everton Darlisson Leite da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ABACATE (PERSEA AMERICANA) E GRAVIOLA (ANNONA MURICATA): PRODUÇÃO DE GELEIAS E AVALIAÇÃO  

Docente orientador: Janaina Maria Martins Vieira 

RESUMO
As geleias são tipos de doces que fazem parte da culinária brasileira estando presente em todos os estados, muito utilizado com pães, torradas e 
biscoitos. O abacate contém grande quantidade de vitaminas, minerais, proteínas e fibras, além do elevado teor de lipídios que confere destaque ao 
fruto como auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares. A graviola se apresenta como uma planta frutífera de clima tropical, cultivada no 
Nordeste Brasileiro, principalmente nos Estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Bahia, sendo seus frutos utilizados na fabricação dos mais variados 
produtos (SACRAMENTO, 2003. O presente trabalho tem como objetivo produzir e avaliar a aceitabilidade de geleia de abacate, geleia de graviola e 
geleia mista de abacate e graviola. Para isso serão desenvolvidas as três formulações de geleias, que serão geleia de abacate, geleia de graviola e 
geleia mista de abacate e graviola. As geleias serão analisadas quanto ao pH, sólidos solúveis, acidez titulável e umidade. E, para avaliar a 
aceitabilidade, serão realizados testes sensoriais, utilizando-se da escala hedônica para avaliar o quanto os consumidores gostaram ou desgostaram 
das formulações. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa que irá trabalhar com fatos interpretados em números, opiniões e 
informações, para classificá-las e analisá-las. É estudo de delineamento transversal, com abordagem quantitativa, que irá trabalhar com fatos 
interpretados em números, opiniões e informações.. Trata-se de um estudo de delineamento transversal, ou seja, os dados serão coletados em um só 
momento. O projeto será realizado e desenvolvido no Laboratório de Técnica e Dietética e no de Bioquímica do Curso de Nutrição do Centro 
Universitário Estácio do Ceará. O período de coleta de dados acontecerá nos meses de outubro de 2017 a março de 2018. 2. Para o desenvolvimento 
das geleias, os ingredientes utilizados na preparação serão: açúcar (adquirido no comércio local), pectina de alto teor de metoxilação (ATM) e ácido 
ascórbico. Os frutos utilizados (abacate e graviola) serão comprados no mercado local e transportados para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos 
do Centro Universitário Estácio do Ceará. Seguindo o padrão das Boas Práticas de Fabricação (BPF), serão selecionadas as frutas que estejam em bom 
estádio de maturação e que não apresentem injúrias, para assim, serem higienizadas. Serão desenvolvidos três tipos de geleia: a) Geleia de abacate; 
b) Geleia de graviola. c) Geleia de mista de abacate e graviola. No preparo de cada geleia será utilizada 50% de polpa e 50% de açúcar, caracterizando-
as como geleia extra. Para o preparo das frutas, estas, após higienizadas, serão cortadas e separadas caroços e casca. A geleia será produzida apenas 
com a polpa. A análise sensorial será aplicada no Laboratório de Análise Sensorial do Centro Universitário Estácio do Ceará -FIC, sob luz branca, em 
cabines individuais, isentos de ruídos e odores, onde o provador irá dizer o nível de satisfação do produto respondendo o questionário de 
aceitabilidade. A população que irá avaliar a aceitabilidade das geleias será acadêmica de ambos os sexos, com idades variadas, a amostra contará 
num total de 60 alunos (provadores) do Centro Universitário Estácio do Ceará. A amostra do estudo será composta por conveniência, ou seja, são 
voluntários que estarão prontamente disponíveis a participar, por estarem nas proximidades do laboratório, sendo convidados pela pesquisadora a 
corroborarem com o desenvolvimento da geleia. Os que aceitarem fazer parte da amostra assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), e avaliarão as preparações conforme a escala hedônica estruturada de 9 pontos. Os provadores avaliarão as geleias quanto aos atributos de 
cor, textura, doçura, acidez, sabor e aceitação global. A análise dos dados será realizada através de análise estatística utilizando o Excel, versão 2013. 
Inicialmente serão tabulados os resultados dos testes de aceitabilidade, a escala hedônica será analisada por meio da variância (ANOVA). Os dados 
serão tabulados e os resultados das características físico-químicas. A atual pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Estácio do Ceará, seguindo a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Cada participante será esclarecido sobre os objetivos 
da pesquisa, bem como acerca de seus direitos a serem resguardados, por meio do termo de consentimento livre e esclarecido a (TCLE). Espera-se 
que com esse projeto seja possível mostrar a utilização do abacate e da graviola na produção de produtos que ainda não existem no mercado 
comercial.

E-mail: janainammv@gmail.com

Aluno: Adelia Lisboa teles de Meneses Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Barbara Magalhães de Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcela campelo Uchoa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE DISBIOSE INTESTINAL EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA

Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
O câncer é uma doença crônica não transmissível que vem ampliando suas proporções devido a diversos fatores, dentre eles, alimentação 
inadequada, estresse e má qualidade de vida. O câncer de mama é o mais incidente na população feminina, no Brasil e no mundo, depois do câncer 
de pele não melanoma. O Instituto Nacional do Câncer – INCA, relatou 14.388 números de mortes ocasionadas por decorrência desse tipo de câncer, 
sendo a grande maioria, mulheres. A disbiose pode ser caracterizada como alterações na composição quantitativa ou qualitativa do microbioma. Essas 
alterações podem levar a interações disfuncionais entre os microrganismos do hospedeiro ou ao desequilíbrio homeostático, podendo contribuir para 
um estado de doença, frequentemente com inflamação. De acordo com a bibliografia consultada, destaca-se dentre as principais causas a utilização 
de anti-inflamatórios, o abuso de laxantes, o consumo demasiado de alimentos processados e a excessiva exposição a toxinas ambientais. Assim, o 
objetivo desta pesquisa é investigar a incidência de disbiose intestinal em pacientes com câncer de mama, pois, a hipótese que norteia este projeto é 
a de que pacientes acometidos por esse tipo de câncer possuem maior predisposição para desenvolver disbiose intestinal. Trata-se de uma análise 
quantitativa e exploratória. Após aprovação desse projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética de Pesquisa em humanos (CEP), a coleta de dados deverá 
ocorrer entre janeiro e março de 2018, conforme previsto no cronograma. Durante os encontros mensais promovidos pela associação "Toque de 
Vida", instituição lócus desta pesquisa, serão aplicados questionários individuais a pacientes com câncer de mama que são vinculadas a referida 
associação localizada no município de Fortaleza/CE. Para tanto, foi eleito o Questionário de Rastreamento Metabólico (QRM) do Centro Brasileiro de 
Nutrição Funcional, composto por questões objetivas, o qual verifica o que aconteceu com o organismo no último mês, últimas semanas e nas últimas 
48 horas. O QRM é um método não invasivo utilizado para investigar variados sinais e sintomas. Através das respostas obtidas, será gerada uma 
pontuação e ao fim, o somatório desses pontos caracteriza o quadro de sintomas em relação a maior ou menor probabilidade de estar ocorrendo uma 
alteração disfuncional ou inflamação características. Esse resultado é utilizado como um parâmetro para o rastreamento. Serão convidadas a 
participar, pessoas com idade superior a 18 anos, do sexo feminino. Os pesquisadores deverão explicar a natureza da pesquisa ao paciente e, havendo 
concordância, o participante assinará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Os riscos que a pesquisa pode trazer são mínimos, não 
obstante o constrangimento durante a aplicação da entrevista, a identidade dos mesmos será mantida em anonimato bem como serão preservadas a 
integridade física e moral. Com o intuito de alcançar o objetivo da pesquisa, os dados estatísticos em destaque serão os de sintomas gastrointestinais 
(abdômen distendido, azia, gases intestinais, náuseas, vômito, diarreia, constipação, dor estomacal e/ou intestinal) para análise do risco de Disbiose 
Intestinal. Espera-se relacionar a disbiose intestinal ao câncer de mama, identificar o consumo de probióticos antes ou durante o surgimento da 

E-mail: Karolinearagao@gmail.com

ESTÁCIO FIC Página 107 de 288



doença, verificar se o consumo de prebióticos reduz os sintomas de disbiose intestinal nesses pacientes e rastrear indícios de disbiose intestinal na 
população analisada. Deve-se enfatizar que o estudo mencionado não tem como objetivo esgotar a temática estudada, pois se trata de um assunto 
complexo o qual necessita de diversos estudos que possibilitarão uma maior compreensão em torno dos diferentes fatores que perpassam essas 
patologias.

Aluno: Myleide Bizerra Quimaraes Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Olivana Silva Queiroz Macedo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DA INGESTÃO DE MAGNESIO, COBRE E ZINCO E PRESENÇA DE DESBIOSE COM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS

Docente orientador: Ana Angelica Queiroz Assunção dos Santos 

RESUMO
Os estudos mais recentes nos revelam que a presença de disbiose intestinal e a ingestão irregular de micronutrientes como magnésio (Mg), cobre (Cu) 
e zinco (Zn) estão associadas ao agravamento sintomatológico da depressão, bem como na reposta na terapia medicamentosa, influenciando assim na 
qualidade de vida da população idosa, essa que vem aumentando rapidamente em nossa sociedade geral. Sabemos das grandes alterações 
psicofisiológicas que esse grupo sofre, sendo assim de suma importância uma melhor estratégia de cuidados especiais com essa população. Tendo 
como hipótese a relação entre a presença e interação desses dois fatores com o agravamento dessa patologia e a forte incidência da mesma em 
idosos, este estudo tem como objetivo analisar a ingestão dos micronutrientes Mg, Cu e Zn, a presença de disbiose intestinal com a prevalência de 
depressão em idosos no município de Fortaleza/CE, afim de detectar esses dois fatores como prováveis responsáveis pela sintomatologia mais grave 
desta patogênese, podendo alterar assim a resposta ao tratamento desta. O questionário será aplicado em 500 idosos não-institucionalizados que 
participem de encontros e reuniões em grupos de instituições que recebem doações de um Banco de Alimentos no município de Fortaleza-Ce, 
podendo participar da pesquisa pessoas acima de sessenta anos de idade, ambos os sexos, que sejam frequentadores assíduos nas instituições. 
Utilizando assim um questionário adaptado a partir do questionário para depressão de Goldberg (1988) e o Questionário de Rastreamento Metabólico 
(QRM), este validado pela Associação Brasileira de Nutrição Funcional que objetiva a identificação sintomatológica da disbiose, sendo assim uma 
importante ferramenta não invasiva para o diagnóstico da mesma. Também será realizada a aplicação de dois recordatórios 24horas que visam a 
análise da ingestão alimentar recente daquela população, sendo esse o método retrospectivo mais recomendado para aplicação com idosos, 
observando a ingestão de alimentos que contenham esses micronutrientes. O questionário contará com questões objetivas, sendo o mesmo 
considerado autoaplicável. Serão excluídos da pesquisa, todos aqueles que recusarem assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
Esperamos encontrar como resultado dessa pesquisa a presença de depressão associada aos dois fatores mencionados como potenciais agravadores 
nesta patogênese comprovando a relação de alguns micronutrientes, a relação, já comprovada, entre o plexo intestino-cérebro e a ação inflamatória 
dessa patologia que pode ser auxiliada pela ciência da nutrição como tratamento alternativo, e redutor de sintomatológico.

E-mail: angelica.nutri@gmail.com

Aluno: Joana Darc de Almeida Rego Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ismael Paula de Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE DA PRESENÇA DE GLÚTEN EM PRODUTOS COSMÉTICOS E O IMPACTO NA SAÚDE DOS PACIENTES CELÍACOS

Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
A Doença celíaca é uma patologia do intestino delgado, autoimune, caracterizada pela intolerância ao glúten. Glúten é uma mistura de proteínas 
encontrada no trigo, cevada, centeio e aveia. A exclusão do glúten na dieta ainda é o único tratamento com eficácia garantida, o qual mesmo em 
pequenas quantidades é prejudicial à saúde do paciente celíaco. Embora pessoas portadoras desta doença estejam geralmente concentradas 
somente nos alimentos, qualquer produto que possa conter traços de glúten deve ser evitado, como alguns cosméticos. Nesse sentido, o presente 
estudo tem por objetivo analisar a composição das formulações de filtros solares, protetores labiais, hidratantes corporais e pó compacto, bem como 
verificar a incidência e o conhecimento dos pacientes celíacos acerca da provável influência destes cosméticos no controle de atividade da doença ou 
surgimento de sintomatologia. Os métodos a serem utilizados no estudo estarão divididos em duas etapas, em que a primeira será uma avaliação dos 
produtos cosméticos e sua composição, através da observação visual dos rótulos e simultânea análise de suas elaborações, a fim de identificar se 
algum dos produtos pesquisados possui glúten ou derivados, esta verificação será composta por 160 amostras no total, coletadas em drogarias, 
catálogos e lojas de cosméticos. Na segunda etapa, será analisado junto aos pacientes celíacos, suas experiências e conhecimento referente aos 
cosméticos da pesquisa e a possível presença de glúten em suas formulações, através de entrevista com os indivíduos, com perguntas subjetivas e 
abertas para discussão, serão convidados 20 pacientes celíacos, voluntários, adultos, de ambos os gêneros, que aceitem participar da pesquisa e 
tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o encontro acontecerá na sede da Associação dos Celíacos do Brasil 
(ACELBRA) em Fortaleza-Ceará. A pesquisa só se prosseguirá para segunda parte, com as entrevistas, após aprovação do comitê de ética em pesquisa 
com humanos (CEP). Assim, espera-se que o glúten seja encontrado em vários tipos de cosméticos e que isto possa estar acarretando sintomas de 
origem desconhecida nos pacientes celíacos.
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Aluno: Pamella Rodrigues de Santiagos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: dayana de alencar mesquita Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E TERAPIA NUTRIÇÃO DE RECÉM NASCIDOS PRÉ-TREMO DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ

Docente orientador: Ayana Florencio de Meneses 

RESUMO
O recém-nascido pré-termo é aquele nascido com idade gestacional inferior a 37 semanas completas e ele pode ser classificado, segundo a idade 
gestacional, como prematuro limítrofe, moderadamente e prematuro extremo; e de acordo com o peso do nascimento, como prematuro de muito 
baixo peso e com extremo baixo peso. Na nutrição neonatal, especificamente de recém-nascidos a termo, é preciso que ocorra o fornecimento de 
nutrientes para que assim aconteça um adequado crescimento e desenvolvimento de todo o organismo. O objetivo do estudo é avaliar o estado 
nutricional e a terapia nutricional dos recém-nascidos pré-termos da cidade de Fortaleza, Ceará. O estudo será realizado com as crianças de ambos os 
sexos internadas nos hospitais cadastrados como amigo da criança da cidade de Fortaleza, Ceará. O período de coleta será nos meses de outubro a 
dezembro de 2017. As variáveis coletadas serão: dados socioeconômicos, clínicos, antropométricos e sobre a terapia nutricional através de 
questionário estruturado. As perguntas serão realizadas com os pais e/ou responsáveis das crianças. Os índices usados para avaliação antropométrica 
serão peso/idade, peso/estatura, estatura/idade e índice de massa corporal (IMC)/idade. Esses índices serão avaliados através dos parâmetros 
estabelecidos pela OMS (2006) e a CB através dos parâmetros NHANES/WHO (1995) e FRISANCHO (1990). O perímetro cefálico será avaliado de 
acordo com NCHS (1977) e WHO (2006). Será avaliada a relação entre perímetro cefálico e torácico. A pesquisa se dará início após a aprovação do 
comitê de ética e assentimento dos responsáveis das crianças participantes. Os dados serão analisados através do pacote estatístico SPSS versão 
20.0® e os resultados serão exibidos através de tabelas e gráficos. Através da pesquisa espera-se encontrar crianças com estado nutricional de 
desnutrição e com isto auxiliar em melhor conduta para tratamento e prevenção das complicações hospitalares.
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Aluno: Juliene Figueiredo Tavares  Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Clara Mesquita Magalhães Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Caio de Souza Vinhas Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BACTERICIDA DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS CARREGADA COMÁCIDO ANACÁRDICO NO MODELO 
EXPERIMENTAL DE SEPSE POR SALMONELLA IN VITRO

Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
A sepse constitui um grave problema de saúde pública e está relacionada com altas taxas de mortalidade nas unidades de tratamento intensivo. 
Apesar dos grandes avanços na compreensão da fisiopatologia da doença, pouco se avançou em relação ao seu tratamento. Os sorotipos de 
Salmonella estão associados com três doenças humanas distintas: bacteremia, febre tifóide e enterocolites. Salmonella entérica subespécie entérica 
sorotipo Typhimurium é um bacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo e não produtor de esporos pertencente à família Enterobacteriaceae. Esta 
bactéria possui necessidades nutricionais simples e habita o trato intestinal dos seres humanos e de vários animais, podendo também contaminar 
alimentos O quadro de uma salmonelose caracteriza-se por um processo infeccioso que geralmente se inicia de 6 a 12 horas após a ingestão de 
alimento ou água contaminada. A invasão bacteriana dos tecidos do corpo pode levar à falência múltipla dos órgãos, ao choque séptico e até a morte 
devido a uma variedade de mediadores inflamatórios produzidos pelo sistema imune. O ácido anacárdico (AA) é um composto químico encontrado na 
casca da castanha do caju (Anacardium occidentale). Será realizado o teste de Atividade Antimicrobiana, para a avaliação da atividade antimicrobiana 
dos extratos será utilizado o método de difusão em discos de papel (Kirby-Bauer), as suspensões dos microrganismos serão semeadas com swab 
(DME) estéril na superfície do ágar Muller-Hinton em placa Petri. Para Salmonella Typhi e S. enteritidis, o agar Muller-Hinton acrescido de sangue de 
carneiro a 5%. Após a semeadura, os discos de papel de filtro contendo as amostras dos extratos de nanopartículas carregadas com ácido anacárdico 
serão aplicados com o auxílio de uma pinça estéril. Discos contendo apenas o solvente de extração serão utilizados como controle da atividade. 
Muitas partes do Anacardium occidentale têm sido exploradas para o seu valor medicinal, neste presente trabalho será avaliado o potencial 
bactericida de nanopartículas poliméricas carregada com ácido anacárdico no modelo experimental de SEPSE por Salmonella in vitro.
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Título AVALIAÇÃO DOS EXTRATOS HIDRO ALCOOLICOS E AQUOSOS DA GOIABA

Docente orientador: Ana Paula Colares de Andrade 

RESUMO
O ser humano utiliza as plantas para o tratamento de várias enfermidades desde tempos remotos. Hoje as plantas medicinais correspondem de 20 a 
24% do total das prescrições médicas em países industrializados e nos países em desenvolvimento, correspondem a 80%; sem dúvida, é uma área de 
grande importância mundial. Dentre as riquezas naturais disponíveis encontra-se a goiabeira (Psidium guajava L.), que é uma planta da família das 
mirtáceas, considerada a espécie do gênero Psidium mais distribuída e de grande importância econômica, devido as suas diversas formas de 
utilização, tanto na indústria como in natura. As plantas do gênero Psidium são utilizadas pela população como agentes anti-infecciosos, como 
preparações de chá das folhas da goiabeira de polpa vermelha, (Psidium guajava). O relato de sucesso terapêutico deste procedimento sugere uma 
ação antimicrobiana no mecanismo de ação destes chás. Constituintes do extrato da goiabeira são mais uma opção de tratamento para diarreia 
causada por toxinas produzidas por E. coli ou por S. aureus, devido a sua ação curativa, fácil disponibilidade em países tropicais e baixo custo de 
consumo. Os extratos de folhas de goiabeira (etanol: água) apresentam maior atividade antimicrobiana. Os extratos aquosos das folhas, raízes e casca 
do caule foram ativos contra bactérias gram-positivas Staphylococcus aureus e Bacillus subitilis, e foram inativas contra bactérias gram-negativas E. 
coli e Pseudomonas aeruginosa. Para a realização desse estudo, será obtido um extrato alcoólico e hidro alcóolico das folhas da goiaba vermelha. A 
ação antimicrobiana será avaliada segundo a técnica descrita por Silva et al., (2010), através do teste de difusão em ágar colocando os extratos em 
poços de 4 mm de diâmetro perfurados na superfície do meio de cultura. As suspensões microbianas serão inoculadas na superfície do Agar com 
auxílio de um swab. As placas serão incubadas a 37ºC por 24 horas. Após a incubação, será feita a leitura dos diâmetros dos halos de inibição do 
crescimento microbiano. As cepas avaliadas na ação antimicrobiana serão: S. aureus ATCC 25923 e E.coli ATCC 25922. Paralelamente será realizado o 
controle positivo utilizando solução de clorexidina a 0,12% e o controle negativo com a água destilada. Todos os testes serão realizados em triplicata. 
Os resultados obtidos serão submetidos a um tratamento estatístico composto de análise de variância (ANOVA) e testes das médias de Tukey 
(p≤0,05), utilizando o programa STATISTIC versão 7.0 (versão Statsoft, Tulsa, E.U.A.). Espera-se diante do projeto demonstrar que o extrato da folha de 
goiabeira possui ação antimicrobiana.
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Título AVALIAÇÃO MICROBIOLOGICA E MICROSCOPICA DE AÇAIS COMERCIALIZADOS EM FORTALEZA - CE

Docente orientador: Danielle Alves da Silva Rios 

RESUMO
O açaí é uma fruta da Amazônia brasileira de consumo emergente no Brasil e outras regiões do mundo. Primordialmente consumida na sua forma de 
polpa e com relevância significativa entre os consumidores atuais, devidos aos inúmeros benefícios advindos do seu consumo, com propriedades 
antioxidantes e anti-inflamatórias e por sua praticidade. Entretanto, é um produto extremamente perecível, devido ao seu modo de obtenção e 
processamento, mesmo sob refrigeração, pois a carga microbiana do produto é alta e ainda existe o perigo da contaminação pelo transporte e 
manipulação do local, podendo apresentar riscos aos consumidores. Investigar sobre a qualidade higiênico-sanitária do produto, se torna 
imprescindível em função da signos do mesmo, minimizando malefícios para o consumidor. Dessa forma o objetivo do trabalho é avaliar os 
parâmetros microbiológicos e microscópicos do açaí, serão analisadas 20 amostras utilizando técnicas, padrões estabelecidos e legislações vigentes 
como referência. As amostras de açaí e do fruto foram analisadas quanto aos parâmetros exigidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
(Portaria n° 78 de 17 de março de 1998) e RDC nº 12 (ANVISA), ou seja, contagem de coliformes fecais, bolores e leveduras e Salmonella, além da 
contagem de coliformes totais e, Staphylococcus aureus, conforme metodologia descrita no Compendium of Methods for the Microbiological 
Examination of Foods. O exame microscópico do açaí para a verificação de sujidades e parasitas (ovos, cistos e larvas) será realizado conforme 
técnicas descritas em metodologias padrões. A execução desse projeto visa resultar na obtenção de informações a respeito das condições higiênico-
sanitárias dos açaís comercializados na cidade de Fortaleza (CE). Além disso, espera-se obter dados que possam servir de alerta para os comerciantes 
e população de maneira geral sobre o produto, uma vez que o mesmo teve um aumento significativo em virtude dos benefícios apresentados. 
Contudo, esse projeto apresentará resultados científicos que serão publicados em meios de comunicação científica, que possam auxiliar em pesquisas 
futuras.
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Título BARRA DE CEREAL FEITA DE ALGA MARINHA GACILARIA BIRDIAE 

Docente orientador: Ana Paula Colares de Andrade 

RESUMO
Aliados ao conceito de praticidade e preocupação com a saúde têm os chamados alimentos funcionais. Ao longo dos últimos anos vem ocorrendo 
mudança no estilo de vida das pessoas, havendo cada vez mais a necessidade de buscar praticidade em situações cotidianas, e com a alimentação não 
é diferente. O tempo curto para as refeições e a preocupação com a saúde e o bem-estar está fazendo com que as pessoas busquem alimentos 
práticos e saudáveis transformando o mercado. Alimentos enriquecidos com vitaminas, fibras, algumas sementes e produtos antioxidantes são os 
mais procurados. Esses alimentos funcionais devem conter propriedades nutricionais benéficas sendo apresentados em alimentos comuns, possui 
capacidade de regular as funções corporais auxiliando no combate a doenças. As barras de cereais são muito utilizadas por pessoas que possuem uma 
vida atribulada, mas que estão preocupadas com a saúde. São elaboradas a partir da extrusão da massa de cereais de sabor adocicado e agradável, 
fonte de vitaminas, sais minerais, fibras, proteínas e carboidratos complexos. Barras de cereais são alimentos que estão inclusos na categoria dos 
chamados “snacks” ou “snacks-foods”. Alimentos de tamanho pequeno, fácil de serem consumidos. No mercado atual essas barras utilizam uma 
diversidade de ingredientes, atingindo assim vários segmentos de mercado específicos. Procurando alternativas que permitissem utilizar ingredientes 
mais saudáveis na confecção de barras de cereais, sem que isso provocasse algum prejuízo nos atributos sensoriais mais apreciados pelos 
consumidores, pesquisadores têm procurado desenvolver barras de cereais com novos ingredientes alimentícios, nutritivos e funcionais. As algas 
possuem valor alimentar similar a muitos outros vegetais terrestres comumente consumidos, e por isso seria plausível a sua ampla utilização na 
alimentação humana. O gênero Gracilaria é representado, no Brasil, por 21 espécies distribuídas desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, sendo uma 
das principais espécies utilizadas para extração de ágar. A incorporação de algas às barras de cereais contribuiria para aumentar o teor de 
micronutrientes e melhorar a digestibilidade de proteínas. As barras de cereais salgadas serão formuladas no laboratório de Técnica Dietética do 
Centro Universitário Estácio do Ceará. Em seguida, essas barras serão categorizadas através de analises físico-químicas e determinação de 
características nutricionais. Em seguida, será feita a aceitação do produto, através da aplicação de testes sensoriais. Espera-se com esse projeto 
elaborar um produto elaborar diferenciado e que pode apresentar um caráter funcional, levando-se em conta o interesse do consumidor por 
alimentos mais saudáveis.
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Título CÂNCER: A CATEGORIZAÇÃO DESTE ÍTEM LEXICAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS VINCULADOS A UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA 
    CIDADE DE FORTALEZA - CE

Docente orientador: Karoline Saboia Aragão

RESUMO
O câncer é uma doença crônica multifatorial, caracterizado por uma alteração genética, ocorrendo um crescimento rápido, descontrolado e invasivo 
das células. O item lexical câncer é relacionado diretamente com a dor, sofrimento e interfere diretamente no âmbito psíquico, social, fisiológico e 
espiritual do portador da doença. A experiência não é algo que possa ser quantificado ou qualificado, mas uma construção cognitiva. Um dos aspectos 
fundamentais da cognição é categorizar (julgar que algo é ou não um exemplo de uma categoria particular). O que torna a categorização muito 
importante é compreender que critérios são utilizados para agrupar as entidades em uma mesma categoria. Nesse sentido, diante dos relatos e 
demonstrações científicas, faz-se necessária a realização de novos estudos no intuito de analisar o protótipo da categoria câncer, verificando quais os 
principais conceitos e categorias que representam esse léxico. O estudo tem o objetivo de analisar o protótipo da categoria câncer, verificando quais 
os principais conceitos e categorias que representam esse léxico. O trabalho caracteriza-se como uma análise qualitativo-descritiva e quantitativa a 
ser realizado na casa de apoio Toque de Vida onde será aplicado um questionário sobre a prototipicidade dos exemplares mais típicos da categoria 
“câncer”. O questionário inicialmente será composto por perguntas referentes aos dados socioeconômicos (nome ou iniciais, idade, profissão, gênero, 
nível de escolaridade, tipo e duração do tratamento), em seguida, é composto por três perguntas subjetivas referentes ao câncer. O modelo que será 
utilizado para categorização dos dados, será o protótipo da categoria câncer. O estudo será composto por 100 mulheres adultas e idosas com idades 
entre 19 e 70 anos que forem residentes na casa de apoio. Esta pesquisa obedecerá às regulamentações determinadas pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, respeitando a autonomia, a dignidade e liberdade do ser humano. Todos os indivíduos que concordarem em participar 
do estudo assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) apresentado de maneira clara quanto aos objetivos da pesquisa. Serão 
excluídos da pesquisa aqueles que, por ventura, não sejam cadastrados na casa de apoio Toque de Vida e que não tenham diagnóstico de câncer ou 
que não possuam condições psicológicas para responder ao questionário e os que não aceitarem participar da pesquisa e assinar o TCLE. A 
organização categorial envolve processos representantes mais centrais, com suficiente similaridade ao protótipo, até representantes muitos 
periféricos, que constituem efeito do protótipo e apresentam poucos traços em comum com o núcleo categorial. O método adotado será o hipotético-
dedutivo. Esse método defende o surgimento de um problema antes de ser submetido à observação e à experimentação. A hipótese considera que os 
pacientes oncológicos conceitualizam e categorizam o câncer de forma diferenciada, de acordo com suas experiências de vida. Com isso, as variáveis 
qualitativas serão analisadas por meio de contagem absoluta e de percentuais. Além disso, será relacionado o nível de escolaridade e renda com as 
respostas obtidas no questionário, para tanto será utilizado, a princípio, média aritmética e desvio padrão. A análise utilizando-se o software 
Microsoft Excel 2010. Após análise, os resultados serão apresentados em gráficos e/ou tabelas. Nesse sentido, espera-se avaliar o conhecimento 
linguístico cognitivo desenvolvido no decorrer da vida, bem como definir o protótipo da categoria câncer e definir quais os principais conceitos e 
categorias que representam esse léxico. Espera-se ainda que o câncer apresente-se de forma diferenciada com relação a sua conceitualização e 
categorização e que a categoria seja determinada por uma experiência biopsicosociocultural.
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Título CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DA DIETA VEGETARIANA NA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE
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RESUMO
O indivíduo vegetariano é aquele que restringe em parte alimentos de origem animal em sua dieta, tornando-a baseada em alimentos de origem 
vegetal. Existe atualmente uma crescente demanda de pacientes em busca de dietas vegetarianas, veganas e até mesmo crudívoras. Com o acúmulo 
de evidências científicas que comprovam o efeito benéfico de uma dieta vegetariana, cientistas e profissionais nutricionistas dotados destas 
informações poderiam promover de forma mais efetiva esse tipo de alimentação. Populações vegetarianas desfrutam de boa saúde, com baixa taxa 
de obesidade e doença cardíaca coronária, diabetes, muitos tipos de câncer e expectativa de vida aumentada. Por outro lado, o consumo de carnes 
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vermelhas e processadas tem sido associado com o risco aumentado de algumas doenças. Muito embora a melhora da expectativa de vida e a busca 
por hábitos mais saudáveis sejam os principais motivos inspiradores para esta mudança de vida, muitos vegetarianos alegam motivos éticos, sociais, 
econômicos e ecológicos para a adoção de suas práticas dietéticas. Pesquisas recentes revelaram a existência de preconceito por parte dos 
nutricionistas quanto a escolha deste tipo de dieta revelando a falta de preparo para atender vegetarianos devido ao estigma atribuído à dieta. 
Possivelmente um maior contato dos estudantes com assuntos que abordem o contexto das dietas restritivas de produtos de origem animal durante 
o período da graduação teria mudado os resultados das pesquisas citadas. Este projeto visa justamente levantar a questão do conhecimento dos 
estudantes de nutrição, no início (50) e no final do curso (50), sobre as dietas restritivas de alimentos de origem animal. Para tal serão respondidos em 
sala de aula 100 questionários com seu respectivo TCLE, os mesmos serão aplicados pelos estudantes de IC. Os resultados serão tratados e analisados 
pelo Excel na forma de porcentagem simples e gráficos. O vegetarianismo pode ser visto como uma filosofia ou como uma restrição alimentar visando 
uma maior qualidade de vida. Além de estimular uma maior discussão sobre este tipo de dieta ainda na graduação, tal projeto pode promover através 
da divulgação destes conhecimentos uma melhoria considerável na conduta dietoterápica do futuro profissional.
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Título CONSUMO ALIMENTAR E O ESTADO NUTRICIONAL DE PRATICAMENTE E DE ATLETAS DE CROSSFIT DE FORTALEZA - CE 
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RESUMO
O CrossFit é um treinamento de alta intensidade que apresenta movimentos funcionais e variados que envolvem diversos movimentos usados em 
outros esporte e que leva a uma mudanças na composição corporal de quem os pratica. O estudo tem por objetivo avaliar os dados socioeconômicos, 
consumo alimentar e composição corporal em praticantes e em atletas de CrossFit. O estudo de caráter transversal será realizado com 150 indivíduos 
de ambos os sexos, com faixa etária de 20 a 50 anos. A coleta de dados acontecerá após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio e 
após o aceite do convite para participar da pesquisa mediante a apresentação do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) por parte dos 
praticantes e/ou atletas.  Serão avaliados atletas e praticantes dos boxes de CrossFit localizados na região Sul da cidade de Fortaleza. Para a coleta de 
dados será avaliado o consumo alimentar através da aplicação um inquérito individual por meio de dois recordatórios 24 horas que serão aplicados 
em 2 dias não consecutivos, sendo um no final de semana, que consiste em relatar o consumo de todos os alimentos das refeições e suas respectivas 
quantidades ocorridas nas últimas 24 horas. Para melhor caracterizar os participantes da pesquisa, serão coletadas informações por meio de um 
questionário individualizado com perguntas objetivas sobre dados de identificação, alimentação, atividade física, história clínica, de acordo com o 
modelo adaptado do estudo de Hass (2009). Para a avaliação antropométrica será aferido as dobras cutâneas, peso e altura e posteriormente os 
dados serão cruzados para a determinação de alguns parâmetros de avaliação nutricional com o objetivo de conhecer a composição corporal e 
estimar o estado nutricional dos indivíduos que serão avaliados. Para a aferição do peso e da altura, será seguido o protocolo proposto pelo Ministério 
da Saúde. Para tanto, serão analisados todos os parâmetros e comparados entre atletas e praticantes. Para a análise das informações coletadas nos 
recordatórios, primeiramente, será feita a transformação de todas as porções em medidas caseiras para gramatura, com o auxílio da Tabela para 
Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (PINHEIRO et al., 2005). Em seguida, os dados obtidos de cada nutriente serão transferidos o 
software de nutrição Dietwin® para a análise dos nutrientes contidos nos alimentos ingeridos. Após a análise do consumo calórico, será calculada a 
estimativa do gasto energético (EER – Estimated Energy Requirement) de cada indivíduo utilizando a fórmula do Institute of Medicine (IOM) (2005. Em 
seguida, será realizada a média do gasto energético e do consumo calórico do grupo. Para a prevalência de inadequação, será calculada pela 
proporção de indivíduos do grupo que não atingirem os valores de referência calculados, estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Medicina do 
Exercício e do Esporte (2009), sendo 60-70% de carboidratos, de 10-15% de proteínas e de 20-25% de lipídeos. Para a avaliação da fibra, os valores 
encontrados serão comparados com os valores estabelecidos das DRI’s (Dietary Reference Intakes) da AI (Adequate Intake) e UL (Tolerable Upper 
Intake Level) e para o colesterol, será utilizada a recomendação da RDA (Recommended Dietary Allowance), variando de acordo com a idade e o sexo 
(IOM, 2005). Já para a análise dos micronutrientes (vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina C, sódio, cálcio, fósforo, ferro e zinco) será feita a 
análise quantitativa. Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam servir como base para os profissionais da área esportiva, principalmente os 
nutricionistas, para o conhecimento dos hábitos alimentares e estado nutricional dos indivíduos, no intuito de verificar a existência de possíveis 
inadequações de consumo capaz de alterar a composição corporal de forma que acarrete prejuízos para a prática da modalidade.
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Título CONSUMO ALIMENTAR RELATIVO AO RETINOIDE, ACIDO ASCORBICO, TOCOFEROL, ZINCO, SELENIO E MANGANES VERSUS ACHADOS 
MAMOGRAFICOS DE MULHERES ATENDIDAS EM UM SERVIÇO DE MASTOLOGIA 
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RESUMO
O câncer de mama é um dos maiores causadores de mortalidade atualmente. Diversos fatores estão relacionados ao seu desenvolvimento, entre eles 
o consumo alimentar inadequado, pobre em nutrientes essenciais, como os antioxidantes. As vitaminas e os minerais atuam como antioxidantes e/ou 
componentes do sistema antioxidante, onde se destacam a vitamina A, vitamina E, vitamina C, zinco, selênio e manganês. Deste modo, o consumo 
regular de alimentos ricos em antioxidantes previne o desenvolvimento de câncer. Este estudo objetiva-se a avaliar o consumo alimentar e confrontar 
com os achados mamográficos de mulheres acompanhados no Sistema Único de Saúde. Pressupõe-se que dietas pobres em antioxidantes podem 
favorecer o desenvolvimento de câncer de mama e dietas ricas em antioxidantes retardam ou até mesmo previnem o seu surgimento. A literatura 
mostra que os micronutrientes são antioxidantes e/ou cofatores de enzimas antioxidantes, que desempenham papel fundamental no organismo. 
Entendendo a relevância desta temática, este estudo de caráter documental-analítico, através de análise de dados secundários do banco de dados de 
uma pesquisa maior, já aprovada por um comitê de ética em pesquisa, intitulada “Projeto Prevendo: Saúde, Envelhecimento, Dieta e Inflamação: 
desenvolvimento, validação e normatização de instrumentos para promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis” que foi 
desenvolvida em uma unidade de saúde não governamental ligada à uma universidade federal do Ceará que realiza mamografias em pacientes do 
SUS, irá analisar o consumo alimentar relativo de micronutrientes antioxidantes e confrontar com os resultados dos achados mamográficos 
classificados de acordo com BI-RADS 4ª edição. Os dados dietéticos foram coletados através de dois recordatórios alimentares das pacientes, serão 
convertidos em gramatura e analisados no software DietWin Profissional 2.0. Serão analisados o consumo alimentar relativo aos micronutrientes 
antioxidantes (retinol, tocoferol, ácido ascórbico, zinco, selênio e manganês) e comparados com os resultados dos achados mamográficos alterados e 
não alterados. Os dados serão digitados no software EpiInfo versão 7 e analisados no pacote estatístico SPSS versão 20.0. Serão calculadas as 
frequências relativas e absolutas, medias e desvio padrão das variáveis. O teste Kolmogorov-Smirnov será utilizado para avaliação da normalidade das 
variáveis. Serão utilizados os testes t de Student, Mann Whitney e Quiquadrado de Pearson para comparação de medidas e proporções. Serão 
considerados estatisticamente significantes valores de p inferiores a <0,05. Espera-se obter resultados conclusivos, relacionados ao consumo de 
antioxidantes e resultados positivos ou negativos no BI-RADS 4ª edição.
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Título CORRELAÇÃO ENTRE O COMPORTAMENTO DE COMPULSÃO ALIMENTAR E O ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DE UM CENTRO 
UNIVERSITARIO DE FORTALEZA - CE

Docente orientador: Ana Paola Victor Chayb

RESUMO
O consumo e o hábito alimentar são influenciados, entre outros fatores, pelas questões culturais, avanços tecnológicos na produção de alimentos, 
processo de industrialização, propagandas veiculadas pelos meios de comunicação e pela condição socioeconômica. Com a inserção na universidade, 
os jovens podem sentir dificuldades em prover sua própria alimentação, influenciados por diversos fatores como, estresse, instabilidade psicossocial, 
modismos dietéticos, omissão de refeições, consumo de fast foods, consumo de álcool e cigarros. Dessa forma, o presente trabalho objetiva investigar 
a frequência de possíveis comportamentos de compulsão alimentar, além de avaliar o estado nutricional em estudantes de um Centro Universitário 
de Fortaleza, Ceará. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e analítico, que será realizado com estudantes de graduação de uma instituição 
privada. A população do estudo é composta por estudantes de graduação de ambos os sexos, entre 18 e 59 anos, dos períodos da manhã, tarde e 
noite; a amostra totalizou 365 universitários. A coleta de dados será realizada através de um instrumento semiestruturado contendo questões 
referentes aos dados socioeconômicos, antropométricos, e uma escala validada para avaliação do comportamento alimentar. Para avaliação 
antropométrica serão tomadas medidas de peso e altura para cálculo do IMC e circunferência da cintura para avaliação de risco de doenças 
cardiovasculares. O participante será convidado a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde será explanado o consentimento livre e 
esclarecido do participante, nele conterá todas as informações necessárias com uma linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento, este sendo 
elaborado de acordo com a Resolução vigente. A estatística inferencial tentará revelar correlações entre os comportamentos sugestivos de compulsão 
alimentar e o estado nutricional dos estudantes. A pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado Avaliação Nutricional e Comportamento 
Alimentar de Estudantes de um Centro Universitário de Fortaleza, aprovado no referido comitê sob o número de parecer 2.094.013.
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Título DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE CARNE VEGETAL UTILIZANDO GLUTEN 

Docente orientador: Janaina Maria Martins Vieira 

RESUMO
As evidências científicas produzidas nas últimas décadas sugerem que as dietas baseadas em vegetais e nenhum ou pouco alimento de origem animal, 
como a dieta vegetariana, a dieta vegana, a dieta do Mediterrâneo, entre outras, são as mais indicadas para prevenir doenças carenciais, bem como 
para reduzir o risco de doenças crônicas e promover a saúde. Em geral, vegetarianos apresentam um risco menor de desenvolver 
sobrepeso/obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, neoplasias, entre outras condições, que comprometem a qualidade de vida e 
a longevidade. A farinha de trigo é largamente utilizada para a elaboração de produtos de panificação devido à sua propriedade de gerar uma rede 
viscoelástica, insolúvel em água, a qual permite que todos os ingredientes sejam agregados para formar as massas alimentícias. Essa propriedade é 
atribuída às proteínas gliadina e glutelina, que compõem o glúten, as quais conferem capacidade de absorção de água, coesividade, viscosidade e 
elasticidade às massas. Assim, o glúten é uma rede proteica que pode ser explorada por indivíduos que não possuam problemas com a sua ingestão, 
tornando-se assim uma alternativa proteica para vegetarianos e veganos. O presente trabalho tem como objetivo produzir e avaliar a aceitabilidade 
de carne vegetal de trigo. A carne vegetal será avaliada quanto ao teor de proteína, umidades, cinzas, lipídios e carboidratos. E, para avaliar a 
aceitabilidade, serão realizados testes sensoriais, utilizando-se da escala hedônica para avaliar o quanto os consumidores gostaram ou desgostaram 
das formulações. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa que irá trabalhar com fatos interpretados em números, opiniões e 
informações, para classificá-las e analisá-las. Trata-se de um estudo de delineamento transversal, pois os dados serão coletados em um só momento.  
A pesquisa será desenvolvida adotando-se a abordagem quantitativa, que irá trabalhar com fatos interpretados em números, opiniões e informações, 
para classificá-las e analisá-las. Trata-se de um estudo de delineamento transversal, ou seja, os dados serão coletados em um só momento. O projeto 
será realizado e desenvolvido no Laboratório de Tecnologia de Alimentos e no Laboratório de Bromatologia do Curso de Nutrição do Centro 
Universitário Estácio do Ceará. A coleta de dados acontecerá de outubro/2017 a março/2018. Para a preparação da carne vegetal será utilizada 
farinha de trigo e água. A farinha será colocada em uma refratário e a água será adicionada até que se forme uma massa firme. Essa massa irá 
descansar por 2 horas. Posteriormente a massa será lavada com água para a retirada do excesso de amido e fique somente o glúten (rede proteica) 
bola. Quando a carne estiver firme e sem amido em excesso serão realizados os cortes. A carne será cozida por 45 minutos no fogo convencional e na 
panela de pressão por 20 minutos. Posteriormente serão temperados para a análise sensorial. Serão elaboradas duas preparações de carne vegetal de 
trigo para que sejam avaliadas sensorialmente. As análises físico-químicas da carne vegetal serão realizadas em duplicatas e determinadas de acordo 
com a Associations of Official Analytical Chemists, AOAC (2005): i. Resíduo seco: conforme método 920.151; ii. Cinzas: conforme método 923.03; iii. 
Extrato etéreo: conforme método 922.06; iv. Teor de proteínas: de acordo com a determinação do nitrogênio total, conforme método 920.123. Será 
realizada uma análise sensorial para a verificação da aceitabilidade da carne vegetal. A análise sensorial será aplicada no Laboratório de Análise 
Sensorial do Centro Universitário Estácio do Ceará -FIC, sob luz branca, em cabines individuais, isentos de ruídos e odores, onde o provador irá dizer o 
nível de satisfação do produto respondendo o questionário de aceitabilidade. A população que irá avaliar a aceitabilidade da carne vegetal. Os 
provadores serão acadêmicos de ambos os sexos, com idades variadas, a amostra contará num total de 60 alunos (provadores) do Centro 
Universitário Estácio do Ceará. Os que aceitarem fazer parte da amostra assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e avaliarão 
as preparações conforme a escala hedônica estruturada de 9 pontos. Os provadores avaliarão a carne quanto aos atributos de aparência, textura, 
sabor e aceitação global. A análise dos dados utilizara estatística utilizando o programa Excel, versão 2013. Inicialmente serão tabulados os resultados 
dos testes de aceitabilidade. Logo após, serão tabulados os resultados das características físico-químicas. 4. Aspectos éticos. Espera-se que com esse 
projeto seja possível mostrar a utilização do glúten como alternativa saborosa para a alimentação de pessoas veganas e vegetarianas.
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Título ELABORAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UM MANUAL DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR PARA CUIDADORES DE CRIANÇAS COM TRANSTORNOS DO 
ESPECTRO AUTISTA 

Docente orientador: Ana Carolina Montenegro Cavalcante 

RESUMO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por dificuldades na interação social, atraso na linguagem verbal e padrões limitados e 
estereotipados de comportamentos e interesses e está relacionado a uma série de alterações intestinais. Além disso, comportamentos inadequados 
relacionados à alimentação estão presentes em 30 a 90% dos casos. Diversas intervenções dietéticas, principalmente propondo dietas com restrições 
de grupos alimentares, são sugeridas. Entretanto, os estudos que procuram avaliar os efeitos dessas intervenções são controversos. Levando em 
consideração a complexidade do TEA, é importante recorrer a ferramentas de propagação do conhecimento, a fim de facilitar o acesso das famílias a 
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conteúdos de qualidade e com embasamento cientifico confiável, sendo os manuais de orientação uma importante estratégia. Este trabalho justifica-
se pela necessidade das famílias em possuir acesso a conteúdos de educação e orientação para as diferentes condições das crianças com Transtorno 
do Espectro Autista, sejam no contexto alimentar, comportamental relacionado à alimentação, gastrointestinal ou de intervenções dietéticas 
propostas. Assim tem-se como objetivo do estudo elaborar e qualificar um manual de orientação alimentar para cuidadores de crianças com 
transtorno do espectro autista.  O trabalho seguirá uma metodologia do tipo qualitativa e bibliográfica, podendo ser classificada como metodológica 
descritiva, adaptada da literatura científica. Será realizado um brainstorming com 6 cuidadores para definição de temas e o manual exemplar será 
elaborado por meio de pesquisas em literatura especializada, com posterior avaliação criteriosa por 3 profissionais da saúde e 6 cuidadores para 
qualificação do conteúdo e finalização do material final. Diante disso, o objetivo deste trabalho é elaborar e qualificar um manual de orientação 
alimentar direcionado aos cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista. Espera-se desenvolver um manual de orientação alimentar 
com conteúdo atualizado, abrangente, de fácil entendimento e rico em informações científicas confiáveis e práticas.

Aluno: Pamella Cristina da Costa Araújo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Lucas Martins de Sousa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTRESSE ASSOCIADO A DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PROFESSORES UNIVERSITARIOS 

Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio 

RESUMO
O trabalho é considerado essencial na vida humana, pois através dele é possível transformar a realidade, viabilizar a sobrevivência e formar a 
identidade. Através do exercício profissional que o ser humano se personifica e sente-se integrante da sociedade. É para o trabalho que as pessoas 
dedicam grande parte de seus dias e de suas vidas. Tal experiência se estende para além do ambiente laboral, na medida em que se reflete de modo 
significativo nos processos de inclusão social e na saúde dos trabalhadores. Nesta perspectiva, o estudo ao estresse vem sendo debatido por ter 
implicação no desenvolvimento de muitas doenças, levando a danos na qualidade de vida e na produtividade das pessoas. A preocupação se deve ao 
fato do estresse afetar 90% da população mundial e estar fortemente relacionado às doenças do aparelho circulatório, que estão entre as primeiras 
causas de mortes no Brasil. Portanto, o presente estudo objetiva descrever a percepção subjetiva do estresse de professores universitários em 
diferentes cursos e verificar a correlação com as doenças cardiovasculares. Trata-se de um estudo transversal com componente analítico, de 
abordagem quantitativa. O estudo será realizado no Centro Universitário Estácio do Ceará. A população do estudo será constituída por todos os 
docentes de ambos os sexos que possuem vínculo empregatício na Instituição estudada. Serão adotados os seguintes critérios de inclusão: docentes 
efetivos e ativos, que aceitarem participar da pesquisa mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), com idade superior 
a 20 anos, e que comparecem ao recrutamento para a coleta dos dados em dia previamente agendado. A coleta de dados será realizada no 
laboratório de Avaliação Nutricional. Os indivíduos que aceitarem participar da pesquisa, responderão a um questionário contendo dados 
socioeconômicos e demográficos (escolaridade, ocupação, renda, idade, sexo, tabagismo, consumo de cigarros e bebidas alcoólicas), além de dados 
referentes à história de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Será realizada avaliação nutricional com aferição das medidas: peso, altura e 
circunferência da cintura. Para avaliação do estresse no trabalho será utilizada a Escala de Estresse no Trabalho (Job Stress Scale), adaptada para o 
português, que possui 17 questões divididas em três dimensões: dimensão 1 (D1) que avalia a demanda psicológica (questões de a à e), dimensão 2 
(D2) que avalia o controle, que engloba discernimento intelectual e autoridade sobre as decisões (questões de f a k).
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Título PREVALÊNCIA DE ESTRESSE CRÔNICO E SUA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES SOCIAIS, CLÍNICA E NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS 
INSTITUCIONALIZADAS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Docente orientador: Fernando Cesar Rodrigues Brito 

RESUMO
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à vida e à saúde são considerados fundamentais, portanto quando esses princípios 
básicos não são assegurados, as instituições de acolhimento devem assumir o papel da família para a garanti-los (ECA, 1990). No Brasil, cerca de 30 
mil crianças e adolescentes vivem em instituições de acolhimento, sendo um dos principais motivos as desfavoráveis condições socioeconômicas de 
suas famílias (SILVA & AQUINO, 2005). Esta também é a principal razão da permanência das crianças nos abrigos, embora a pobreza por si só não se 
constitua em um motivo para o afastamento das crianças de suas famílias (ECA, 1990), mas se torna necessária por geralmente estar associada a 
várias condições inadequadas para a saúde ou segurança da criança, como abandono, maus-tratos, abuso ou exploração sexual (IPEA, 2008). Os 
poucos estudos publicados que exploram o tema, avaliaram pequenas amostras de indivíduos, algumas de instituições isoladas e documentaram que 
a maioria dos indivíduos institucionalizados se encontra eutrófica (TORRES et al.,2008), entretanto, outras causas, que também implicam em 
inadequadas condições de saúde, assim como a má nutrição (IPEA, 2003).Este estudo tem como objetivo principal avaliar a prevalência de estresse 
crônico e sua relação com as condições sociais, clínicas e nutricionais de crianças institucionalizadas na cidade de Fortaleza-Ce. Trata-se de um estudo 
transversal analítico com coleta de dados prospectiva de crianças abrigadas em instituições de acolhimento na cidade de Fortaleza de 0 a 5 anos de 
idade em maio de 2017. As variáveis estudadas: Sociais: sexo; idade; motivo do acolhimento; exposição a substâncias psicoativas na vida intrauterina; 
idade, paridade e escolaridade maternas; situação marital dos pais; renda (em salários mínimos) e segurança alimentar da família; inscrição familiar 
em programas de transferência de renda do governo federal; histórico de acolhimento; grupo de irmãos; vínculo mãe-filho; número de cuidadoras por 
criança. Clínicas: antecedentes perinatais: assistência pré-natal, tipo parto, idade gestacional; calendário vacinal; dentição; marcos do 
desenvolvimento; hospitalizações; diagnóstico clínico; cortisol capilar para a avaliação do estresse. Nutricionais: antropométricas: peso; estatura; 
circunferência do braço para os menores de 5 anos; perímetro cefálico e torácico para aqueles até 24 meses de idade; peso, comprimento e 
perímetro cefálico e torácico ao nascer; dietéticas: tempo de aleitamento materno exclusivo e misto; consumo alimentar; bioquímicas: hemoglobina 
capilar. Além da administração de ferro e vitamina A investigada a partir da avaliação da Caderneta de Saúde da Criança. Administração de ferro e 
ácido fólico pela mãe na gestação. A análise estatística será realizada no Epi-info versão 6.04(CDC/WHO, Atlanta, GE, USA). Com o objetivo de avaliar o 
comportamento das variáveis segundo o critério de normalidade da distribuição, o programa estatístico SPSS versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 
será utilizado. As variáveis contínuas serão testadas quanto à normalidade de distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e quando apresentarem 
distribuição normal serão descritas na forma de média e desvio padrão. Para comparação das médias será empregado o teste “t” de Student (duas 
médias) e ANOVA (duas ou mais médias). O teste do Qui-Quadrado (χ²) ou Exato de Fischer será empregado para comparação de frequências. Quando 
os critérios paramétricos (distribuição normal e homocedasticidade) não forem atingidos, os testes não paramétricos de Mann Whitney e Kruskal-
Wallis serão utilizados. Será adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. A pesquisa já se encontra aprovada no 
comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sob parecer número 2.019.560 de 18 de abril de 2017.
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Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio 

RESUMO
A idade escolar compreende o período da vida que se estende dos sete aos dez anos de idade. Nesse período, há um aumento do apetite e melhor 
aceitação da alimentação, porém, se a criança já tiver hábitos alimentares inadequados, há grande chance dessa inadequação se acentuar e alguns 
distúrbios alimentares podem persistir, principalmente quando não forem corrigidos. Nessa faixa etária, também há um aumento da influência do 
grupo social na escolha de alimentos. A alimentação é bastante influenciada pelo tempo que a criança permanece na escola e pelos contatos sociais. 
Há então uma importância ainda mais acentuada na promoção de hábitos alimentares saudáveis e quebras de tabus sobre determinadas classes de 
alimentos, como verduras e legumes. Com uma restrição alimentar, as crianças deixam de consumir certos alimentos que são fontes de vitaminas e 
minerais essenciais ao seu desenvolvimento e intermediar uma nutrição adequada. Diante disto, o objetivo desta pesquisa será quebrar conceitos pré-
estabelecidos por crianças em idade escolar sobre determinados grupos alimentares. Será um estudo transversal, descritivo e de caráter quantitativo. 
O público alvo a ser estudado será formado por crianças em idade escolar que estudam em uma escola particular na cidade de Fortaleza no Estado do 
Ceará. A coleta de dados se dará por meio de um questionário específico, estruturado com dados pessoais, e avaliação do consumo alimentar, sendo 
estes dados aplicados pelos pesquisadores previamente treinados para coletar as informações e dados reduzindo assim, a variabilidade interpessoal 
dos dados avaliados. A coleta de dados será realizada através de dois questionários desenvolvidos pelos bolsistas que terão como objetivo, levantar 
dados relacionados a grupos de alimentos específicos que geralmente são rejeitados pelo público alvo da pesquisa, haverá dois questionários, um 
será utilizado na pré análise sensorial e o outro questionário na pós análise sensorial. Com o levantamento desses dados e a avaliação dos 
questionários pré e pós análise sensorial, será realizado um cruzamento de informações que resultará na conclusão do estudo. A pesquisa foi 
devidamente enviada para Plataforma Brasil e sua execução se dará apenas após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Estácio do Ceará.

E-mail: rafaellasampaio@yahoo.com

Aluno: Gabriell Rachid Jeronimo Santos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bianca de Sousa Barbosa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título RELAÇÃO ENTRE A IMAGEM CORPORAL E ALIMENTAÇÃO EMOCIONAL EM ESTUDANTES DE UM CENTRO UNIVERSITARIO

Docente orientador: Juliana Sampaio Batista

RESUMO
Com o passar dos anos, o padrão de corpo ideal definido pela sociedade foi mudando drasticamente, o que anteriormente era considerável saudável 
nos corpos redondos, atualmente foi substituído pelos corpos magros e atléticos, porém o padrão de ideal sempre referenciando o que no período 
significa poder, força, saúde, beleza, status social. A imagem corporal, como definida por Schinder (1994) e utilizada até hoje, é a figuração de nossos 
corpos formada em nossa mente, como os indivíduos veem a si em suas mentes. A distorção da imagem corporal pode levar a hábitos alimentares 
transtornados, como a restrição cognitiva alimentar e o descontrole alimentar compulsivo. A compreensão do comportamento na vida adulta está 
intrinsecamente ligada às fases de construção da imagem corporal. A compressão do comportamento alimentar é fundamental, pois a distorção da 
imagem corporal acomete indivíduos eutróficos e indivíduos com transtornos específicos como anorexia nervosa, bulimia e obesidade mórbida. O 
comportamento alimentar é determinado em conformidade com a seleção de alimentos que os indivíduos fazem na complexidade desse processo 
que envolve fatores psicológicos, biológicos e socioculturais e a relação entre estes fatores. A alimentação emocional é um comportamento alimentar 
comum tanto em indivíduos eutróficos como em indivíduos caracterizados com algum transtorno alimentar. Trata-se de um estudo quantitativo, 
transversal e analítico, cujo universo será composto por estudantes de graduação de ambos os sexos dos períodos manhã, tarde e noite. De acordo 
com o cálculo, a amostra totalizou 365 estudantes. No entanto, para minimizar erros, optou-se por considerar uma margem de segurança de 10%, 
devendo, assim serem abordados cerca de 415 indivíduos, escolhida de forma aleatória. Para avaliação da percepção corporal será usada a Escala de 
Silhuetas de Kakeshita, que foi adaptada para a população brasileira, e para a avaliação dos hábitos alimentares (restrição cognitiva) será utilizado o 
Questionário dos Três fatores (TFEQ-21), esperamos atingir o resultado esperado que os hábitos alimentares e a imagem corporal são influenciados 
pelo meio vivente e aspectos sociais, culturais, religiosos e sentimentais.
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Título SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: GARANTIA DO DIREITO HUMANO A UMA 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Docente orientador: Samara de Almeida Mesquita Rosa

RESUMO
O conceito de Segurança Alimentar deixou de referir-se somente ao problema de produção e sustentabilidade agrícola do país em período de guerras, 
e tornou-se lei, envolvendo conceitos como nutrição, direitos humanos e promoção de saúde, definindo direitos e deveres do poder público, da 
família, das empresas e da sociedade. Para assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada, existem políticas públicas com seus respectivos 
programas, que exercem um papel relevante na discussão da concretização da segurança alimentar e nutricional. O presente trabalho pretende reunir 
dados que relacionem a segurança alimentar e nutricional com as condições de vida de famílias em vulnerabilidade social em uma comunidade de 
Fortaleza-Ceará, avaliando o acesso, a qualidade e a quantidade adequada de alimentos, além das consequências no estado nutricional e na saúde de 
seus componentes. O estudo será de abordagem intervencionista e quantitativo, com interrogação direta de pessoas em uma comunidade de 
Fortaleza-CE. As entrevistas constarão de avaliação nutricional das famílias e aplicação de dois questionários: (I) Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar (EBIA); e (II) Questionário baseado nas características socioeconômicas domiciliares: destino do lixo (coletado, não coletado), 
abastecimento de água, tipo de água para beber, presença de sanitário, tipo de construção, número de pessoas, recebimento de benefícios do 
governo. Serão propostas intervenções envolvendo a promoção da saúde e a sustentabilidade como: formação de rodas de conversa sobre 
alimentação (acesso, escolhas e consumo saudável), e iniciativas sustentáveis (coleta seletiva do lixo, hortas orgânicas, cuidados com a água). Os 
dados serão avaliados utilizando programas estatísticos, como SPSS, versão 13.0, resultando em tabelas e gráficos. A pesquisa visa contribuir 
positivamente com mais informações sobre a segurança alimentar e nutricional das populações em vulnerabilidade social, possibilitando melhores 
estratégias de educação nutricional para promoção da saúde e qualidade de vida. As questões éticas serão preservadas e providenciadas com base 
nos princípios estabelecidos na Resolução 466/12 do CONEP, que estabelece providências para a condução de pesquisas com seres humanos. Os 
participantes serão convidados a assinar o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) e a pesquisa de campo somente será realizada pós a 
aprovação do parecer do comitê de ética.

E-mail: marameida@yahoo.com.br

Aluno: Grazielle da Silva Lemos Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gabriela de Lima Girão Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título A CATEGORIZAÇÃO DO SUICÍDIO POR PESSOAS IDOSAS: UMA ABORDAGEM DE GÊNEROS
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Docente orientador: Letícia Adriana P. F. dos Santos

RESUMO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. O Brasil ocupa, nesse cenário, 
o 8º lugar em números de casos de suicídio e nele tem aumentado as taxas de suicídio de homens idosos. Já em relação às mulheres acima de 60 
anos, são consideradas mais baixas essas taxas. Diante desses dados, formulamos o seguinte problema: homens e mulheres com mais de 60 anos 
categorizam e conceitualizam o suicídio de forma diferenciada? Em caso afirmativo, quais são os protótipos desses exemplares para esses sexos? Há 
diferenças significativas? E se existem, quais são elas? A nossa hipótese é que homens e mulheres categorizam o suicídio de forma diferenciada. 
Partimos de um método hipotético-dedutivo que se iniciou, principalmente pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da qual 
formulamos a hipótese. Através também dos métodos qualitativo e quantitativo, pretendemos analisar como homens e mulheres, com mais de 60 
anos, categorizam o suicídio por meio de uma entrevista semiestruturada e da aplicação de um questionário. A análise qualitativa será feita, conforme 
assevera Flick (2009), com o intuito de investigar melhor o contexto social e histórico para melhor compreender as dinâmicas nele imbricadas. Após 
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos com CAAE: 19071413.0.0000.5534, com parecer 459.008 e data de relatoria de 
29.10.2013, já podemos iniciar a nossa pesquisa comparando os protótipos do suicídio entre homens e mulheres. Para tanto, utilizamos como aporte 
teórico básico os trabalhos de Rosch (1973; 1978;1999; 1975;2003), Almeida (2009), Austin (1975), Evans (2006). Estruturalmente o Trabalho será 
realizado em três capítulos: um de fundamentação teórica sobre cognição, conceitualização e categorização humana; em seguida abordaremos o 
suicídio em perspectivas históricas e contextuais diferentes; após esse capítulo, faremos a abordagem metodológica. Após análise, esperamos 
encontrar protótipos diferentes para a categorização da palavra suicídio por homens e por mulheres com mais de 60 anos. Em uma pequena amostra 
em que aplicamos dez questionários (cinco para homens) e (cinco para mulheres), depressão, franqueza, covardia e fuga foram os protótipos de 
suicídio para os cinco homens respondentes; e para as mulheres está tendo depressão, sofrimento, medo e desistência.

E-mail: leticia.ferreira@estacio.com

Aluno: Maria Rosimeiry Tomaz Câmara Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título PSICOLOGIA EM CENAS: INTERAÇÕES ENTRE SEXUALIDADE E INTIMIDADE CORPORAL NA VELHICE

Docente orientador: Juliana Fernandes Eloi

RESUMO
Este estudo é parte de um projeto guarda-chuva coordenado pela autora da pesquisa, que considera que a passagem da idade adulta para a velhice 
não ocorre de forma exata e estática, mas se apresenta em um processo lento, sutil e dinâmico. Todavia, no processo de reconhecimento e 
classificação da velhice, o aspecto cronológico da idade representa para o senso comum um demarcador negativo no desenvolvimento humano. 
Porém é preciso considerar não somente os aspectos biológicos, mas necessita-se compreender também as dimensões históricas, sociais e 
principalmente os fenômenos psicológicos que perpassam o envelhecimento, em que, a velhice se constitui e atravessa a caracterização da idade 
estando imersa em múltiplos processos contextuais e subjetivos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE estima que até 2050, o mundo 
será composto por mais idosos que crianças menores de 15 anos e que, a cada 100 crianças, entre 0 a 14 anos, existirão 172,7 idosos ocupando 
diferentes espaços sociais. Esse índice acompanha o crescimento populacional em caráter mundial e tem como efeito a inserção do idoso em um 
novo contexto biopsicossocial. O fenômeno da longevidade principalmente no contexto brasileiro corroborou para criações de políticas assistenciais 
ao idoso no cenário nacional, como a criação em 2002 do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, que articula a Política Nacional do Idoso e 
outras ações que minimizam a violação dos direitos dos idosos. Entre as relevantes conquistas apoiadas pelo CNDI, pode-se destacar a criação do 
Estatuto do Idoso Lei nº 10.741/03 considerado um importante instrumento para a garantia dos direitos, bem como instrumento que se preocupa 
com a promoção da qualidade de vida de indivíduos na velhice. Deste modo, se reconhece a necessidade de se articular aspectos biopsicossociais que 
problematizam o envelhecimento e o discutem como um processo natural e inerente que acompanha todo o ciclo vital do desenvolvimento humano 
ao ser humano. Ou seja, neste estudo buscou-se pensar sistematicamente a sexualidade na velhice, fenômeno que demanda uma discussão complexa 
e por consequência, com rara intersecção entre os estudos nacionais, em que entende-se que a sexualidade na velhice é um processo percebido 
como alternativa frente à vivência da própria identidade sexual, podendo influenciar os modos de enfrentamento diante de situações de 
discriminação e preconceito. Portanto, objetivamos neste estudo compreender as interações entre sexualidade e intimidade corporal na velhice. Para 
tanto, trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório, utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada e a 
produção de um documentário. Os dados coletados serão analisados a partir da análise de conteúdo sugerida por Laurence Bardin. Posteriormente 
realizar-se-á um levantamento de categorias temáticas e será considerado que os participantes demonstrem a existência de novas experimentações 
que possibilitam a reinvenção de uma velhice que se desdobra em meio aos preconceitos geracionais, corporais e sexuais. Assim, leva-se em 
consideração a relevância dos fenômenos vividos na saúde psicossexual do individuo que inclui a experiência da sexualidade, a intimidade corporal, a 
satisfação sexual e a velhice.

E-mail: julianaf.jf@gmail.com

Aluno: Dênis Peixoto Araújo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Eliane da Silva M. Camargo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS LEVES NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA VIVÊNCIA DO 
ADOECER PSÍQUICO EM PSICÓTICOS QUE DEMANDAM CUIDADOS 

Docente orientador: Yzy Maria Rabelo Câmara

RESUMO
Este projeto tem o propósito de fazer uma revisão integrativa dos efeitos das Terapias Integrativas e Complementares no cuidado ao sujeito psicótico 
que demanda atenção em saúde mental terciária. A construção deste anteprojeto teve como pergunta de partida: Quais os resultados da implantação 
das terapias holísticas nos serviços de atenção à saúde mental terciária do SUS que aderiam às tecnologias leves preconizadas pela Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC – 2006)? É de vital importância para a busca de melhores práticas em saúde mental terciária, 
possibilitar e conhecer as estratégias de enfrentamento do sofrimento psíquico (enquanto algo essencialmente ontológico e que predispõe o sujeito a 
refletir sobre aspectos vários de sua vida, podendo ressignificar situações adversas) para o psicótico em crise, por possibilitar-lhe um propulsor do 
crescimento. Neste sentido, conforme Câmara (2011 - A), existe a oportunidade de haver mudança, por lançá-lo em uma teia de possibilidades; 
fazendo-o sair da zona inerte de conforto. METODOLOGIA: Será feita uma pesquisa qualitativa e descritiva através de uma revisão integrativa de livros 
e sítios eletrônicos de periódicos científicos como o Scielo e Pubmed. Esta pesquisa será focada no campo da saúde mental, para que seja possível 
identificar as instituições que estão implementando tecnologias leves de Terapias Integrativas e Complementares legitimadas pela lei federal, PNPIC – 
2006, para o trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS) e quais os resultados das mesmas para o tratamento do transtorno mental grave. Não será 
feito nenhum trabalho de campo, de modo que não será necessário aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa. Uma vez encontradas categorias a 
partir das leituras sistemáticas, elas serão avaliadas à luz da análise de conteúdo de Bardin. O período para a conclusão da pesquisa e elaboração do 
artigo será de doze meses. RELEVÂNCIA: Pretende-se com este estudo compreender como estão sendo aplicadas estas melhores práticas de Terapias 
Integrativas e Complementares para que o sujeito que demanda serviços de saúde mental possa lidar com vivências gratificantes, apesar da 
cronicidade, de modo que seja possível tornar o psicótico em crise mais autônomo e responsável por seu processo de adoecimento, a partir da 
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acolhida de suas dores anímicas, da expressão de suas demandas subjetivas, da assunção de uma postura mais ativa e psicoeducativamente treinada. 
Pretende-se ainda analisar a possibilidade de haver maior adesão ao tratamento institucional e na manutenção do mesmo com a inserção de práticas 
de terapias leves, evitando custos públicos com reinternações psiquiátricas sucessivas e/ou de longa duração, além de poder facilitar a elaboração e 
implantação de técnicas que podem subsidiar e redirecionar melhores práticas institucionais e mesmo políticas públicas em saúde mental.

Aluno: Luana Gadelha Sá Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alcir Caniggia Chaves Pereira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Anny Karoliny da Frota Brito Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

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

Título CONHECENDO IMPACTOS DO VÍRUS DA CHIKUNGUNYA - UMA SOLUÇÃO USANDO BIGDATA NAS REDES SOCIAIS

Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
A Dengue, Chikungunya e a Zika estão entre os principais problemas de saúde pública no mundo. A população brasileira tem sido afetada pelo vírus 
CHIKUNGUNYA transmitido pelo Aedes aegypti em várias regiões do país e em todas as camadas sociais, gerando prejuízos econômicos e financeiros, 
pois afeta diretamente a saúde dos trabalhadores que precisam se afastar de suas atividades por vários dias. Em 2016, foram registrados 271.824 
casos prováveis de Chikungunya no pais, taxa de 133 casos por 100 mil habitantes, destas suspeitas foram confirmadas em 55,7% dos casos. As redes 
sociais são ambientes virtuais ricos de informações registradas livremente pela sociedade sobre vários assuntos, entre eles, as dificuldades 
enfrentadas com problemas de saúde, que está em segundo lugar na lista de principais preocupações da população brasileira, ficando atrás apenas da 
segurança. Este projeto de pesquisa visa minerar dados nas redes sociais, através do uso de tecnologias modernas e emergentes de Big Data para 
conhecer os impactos da arbovirose Chikungunya na vida do trabalhador? Sabemos que trabalhadores regulamentados pela CLT são protegidos por 
leis, mas os trabalhadores avulsos, como eles se sustentam durante o longo e incapacitante período da doença? Esta pesquisa tem caráter 
exploratório e aplicado, este tipo de pesquisa se utiliza quando deseja-se conhecer o contexto do objeto pesquisado, no nosso caso, os impactos 
dessa arbovirose na vida do trabalhador, bem como aplicar os resultados levantados no apoio à decisão do poder público. Será utilizada a 
metodologia quantitativa, para gerar dados estatísticos a partir dos dados levantados que permitam extrair conhecimentos relevantes. O uso da 
tecnologia do Big Data permite o tratamento de dados não padronizados para a geração de conhecimento estratégico que apoie a tomada de decisão. 
No levantamento dos dados serão utilizadas técnicas, softwares e algoritmos de mineração de dados em redes sociais para: extrair, tratar e organizar 
os dados, gerando conhecimentos não detectáveis pelos tradicionais relatórios determinísticos e que permitam à tomada de decisões dos gestores 
públicos a partir de informações ricas em conhecimentos. Serão utilizados técnicas como: Crawlers, Map Reduce, Haddop, Clusters, etc.

E-mail: wellington@tecsist.com

Aluno: David de Sousa Santos Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBIC/IES

Título DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM DEEP LEARNING

Docente orientador: Edson Cavalcanti Neto

RESUMO
O avanço da computação tem proporcionado a criação de novas tecnologias, que abrangem diversos setores comerciais e não comerciais. Tais quais, 
análise de imagens médicas, sistemas de rastreio, segurança, dentre outros. Em particular, empresas têm buscado inovar em seus sistemas de 
segurança para proteger seu patrimônio e prover proteção a seus funcionários. Dentre as inovações proeminentes, os sistemas de identificação 
biométrico, sobretudo que faz uso da biometria facial, surgem como boa alternativa para substituir meios mais arcaicos e inseguros. Sistemas de 
reconhecimento facial são vantajosos por serem confiáveis e não serem invasivos. Estes sistemas são recorrentes na literatura, e por isso têm 
proporcionado o avanço de técnicas de inteligência artificial para a realização desta tarefa. Dentre elas existem a técnica de Redes Neurais Profundas 
que tem se destacado pelo seu alto poder de identificação. Interno a esta técnica, está a característica de classes de algoritmos, essas baseadas em 
um aprendizado de máquina (Machine Learning). Tais algoritmos incluem a transformação de suas entradas em modelos que irão identificar 
características necessárias para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais inteligente. A partir da análise de dados, é possível buscar e realizar 
um modelo de treinamento a fim de padronizar os resultados obtidos. Neste trabalho, será realizado um estudo avaliativo das Redes Neurais 
Profundas em conjunto com uma rede neural de camada simples, na tarefa de classificação em problemas complexos. O desenvolvimento do estudo e 
da aplicação será utilizando ferramentas que auxiliam a desenvolver e aplicar tais reconhecimentos através da linguagem de programação Python e 
do uso de uma biblioteca de desenvolvimento e processamento de imagens, o OpenCV. Em conjunto com estas ferramentas, testes serão executados 
em cima dos datasets da literatura a fim de definir a melhor topologia/arquitetura da rede para a aplicação que objetiva este trabalho. Além disso, 
este estudo implicará o desenvolvimento de um mecanismo de reconhecimento de padrões faciais e seus respectivos elementos (boca, olhos e nariz), 
e será aplicado a dois bancos de imagens de domínio público, a saber, BioID Face Detection Database e Yale face database, bem como a um terceiro 
banco proprietário, que será produzido para este trabalho. Estes, servirão à aplicação como testes e material de modelo de aprendizado para poder 
implantar com sucesso o material desenvolvido. Desta forma o objetivo deste trabalho consiste em realizar o estudo das principais arquiteturas das 
redes neurais profundas e a sua aplicação em imagens, em específico no reconhecimento facial.

E-mail: edsoncavalcanti@hotmail.com

Aluno: Paulo Ítalo Rodrigues do Nascimento Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de Situação: PIBITI/IES
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Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título     OS BAIRROS COMO CONSTRUTORES DE PRÁTICA E DE PERFORMANCE SOCIAL - UM ESTUDO DEANTROPOLOGIA URBANA NUM BAIRRO DO 
    NORTE DA ILHA DE FLORIANÓPOLIS/SC

Docente orientador: Juliana Cavilha M. Losso

RESUMO
O projeto de pesquisa está localizado na área de Antropologia e Sociologia Urbana e busca estudar um bairro do norte da ilha de Florianópolis/SC, 
pretende compreender o espaço social e urbano, na perspectiva de suas interações, trocas, práticas sociais, usos e contra-usos (Leite, 2004), 
governamentais e uso do espaço público e privado, a luz da dos estudos da Escola de Sociologia urbana de Chicago (Foote Whyte, 2005). A proposição 
desta pesquisa pretende aprofundar os entendimentos a respeito da interação urbana, na tentativa de compreender o percurso urbano, sua 
mobilidade para identificar os territórios de prestígio e compreender a maneira de entendimento de como as pessoas acomodam suas escolhas na 
ocupação urbana, - e mesmo territorial -, a partir das instituições da sociedade civil e governamental, desde atendimentos de serviços coletivos e 
infraestrutura, como postos de saúde localizados no bairro, até escolas, igrejas, associação de moradores, grupos de idosos. Nesta esteira a pesquisa 
investigará como o cidadão e ou a cidadã compreendem e utilizam as instituições sociais (entendendo aqui instituições enquanto instrumentos 
reguladores e normativos das ações humanas, as quais reúnem um conjunto de regras e procedimentos que são reconhecidos pela sociedade), 
religiosas, políticas, educadoras em seu bairro e, verificar qual o pertencimento a estes espaços para entender suas redes de interação. A partir deste 
ponto, compreender como se dá a interação nestes universos da cidade. A pesquisa propõe o método investigativo de natureza qualitativa que 
compõe desde histórias de vida entre os moradores, com aplicação de questionários, a observação sistemática ao que diz respeito à observação do 
fluxo de pessoas que buscam o bairro como lugar de trabalho e lazer. Metodologicamente o estudo fará uso de etnografia, registro fotográficos, 
pesquisa de campo com entrevistas, e o estudo da rede social (Both, 1976) na tentativa de compreensão dos laços sociais e afetivos de pertencimento 
entre o bairro e seus moradores (Elias & Scotson, 2000), por esta razão que os espaços de convivência mencionados serão contemplados. Por fim, 
leituras de artigos e livros de autores nacionais e internacionais, busca em bancos de teses e artigos científicos tendo como foco não apenas a 
Antropologia e Sociologia, mas outras disciplinas vizinhas tais como a História e a Geografia em sua perspectiva conceitual para análise dos dados 
coletados e para apresentação dos resultados.

E-mail: juliana.cavilha@gmail.com

Aluno: Mariana de Carvalho Dias Cavalcanti Sávio Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título ANÁLISE DE PENETRAÇÃO DO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO NA FACULDADE ESTÁCIO DE FLORIANÓPOLIS – LEI - FASE 3

Docente orientador: Henrique Otte

RESUMO
Empreendedorismo é hoje algo inquestionável, o especialista contemporâneo e do futuro deve estar alinhado com o entendimento conceitual e 
prático do empreendedorismo para obter se diferencial de mercado. Para tal a Estácio, buscando desenvolver o espírito empreendedor em seus 
alunos, lançou o projeto NAVE, onde os acadêmicos aprendem na prática as etapas para empreender. Este programa foi descontinuado mas sua 
essência perdura e seus embaixadores ainda agem para disseminar o espírito empreendedor. Uma das vertentes que surgiram a partir dos esforços 
do NAVE foi o Programa e Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da Estácio Florianópolis. Programa que iniciou como uma célula autônoma, 
se vinculou ao NAVE e atualmente desenvolve-se com suporte da gestão da unidade por meio dos cursos de extensão com fins de qualificar os alunos 
da Estácio Florianópolis. Como toda iniciativa torna-se necessário avaliar se o programa está obtendo penetração adequada junto aos alunos. Desta 
forma, este trabalho busca a continuidade na avaliação no nível de penetração do programa por meio de entrevistas aos envolvidos no programa para 
geração de indicadores de desenvolvimento e consolidação do mesmo. Sendo que nesta terceira etapa, buscam-se justamente ampliar as pesquisas 
para interessados externos e sua percepção do programa, e seus objetivos de captar, manter e colocar no mercado alunos e profissionais com um 
diferencial do empreendedorismo e inovação, seja como colaboradores em empresas quanto desenvolvendo seus próprios negócios. Este trabalho 
tem sua base no método fenomenológico, procurando descrever a realidade do programa de empreendedorismo na faculdade por meio do que é 
construído pela sua comunidade. Sendo de natureza aplicada, prática e para atender a demandas de justificativa do curso pela unidade dentro de 
uma visão quantitativa, explicativa se utilizando como método do levantamento feito por meio de questionários sobre os alunos. A pesquisa de 
campo será realizada em duas etapas, sendo cada uma dividida em dois momentos, marcando o início e fim de cada semestre letivo no total de dois 
semestres. Nestas entrevistas e questionários serão aplicadas quatro perguntas que tratam do conhecimento sobre a importância do 
empreendedorismo; o conhecimento sobre a mudança de cultura pela qual a instituição passou; o conhecimento sobre a oferta do curso de 
empreendedorismo por parte da faculdade; e interesse em participar do curso. Durante o trabalho serão obtidos indicadores para validar o programa, 
validar seu impacto na qualificação dos alunos assim como seus resultados na percepção positiva da Estácio Florianópolis e como isso influencia nos 
mecanismos de captação, manutenção e colocação deste aluno no mercado.

E-mail: henrique.otte@estacio.br

Aluno: Aneliza Carolina de Melo Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DA MATURIDADE NA GESTÃO DA INOVAÇÃO EM EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE FLORIANÓPOLIS

Docente orientador: César Panisson

RESUMO
O novo modelo econômico, baseado no conhecimento, traz a inovação como principal aspecto de valor para competitividade das empresas. A fim de 
promover uma cultura empresarial inovadora a liderança deve proporcionar e incentivar o ambiente inovador na organização. A organização pode ser 
considerada como um ambiente criador de conhecimento, quando esta exerce atividades que desenvolvedoras de inovação. No ambiente é criado o 
novo conhecimento, o novo conhecimento é compartilhado dentro da organização, e logo é colocado em prática através de novos produtos e 
tecnologias. Praticando constantemente a inovação. No ambiente criador do conhecimento, não é necessário um setor exclusivo para criação e 
desenvolvimento da inovação, todos são produtores e desenvolvedores da inovação. A disseminação do conhecimento em todos os ambientes da 
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organização faz parte de uma atividade da empresa criadora do conhecimento, atingindo todos os níveis da hierarquia da organização. Neste 
contexto, este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar os aspectos de gestão da inovação de Empresas de Base Tecnológica de Florianópolis, 
buscando compreender a forma com que a cultura da inovação é desenvolvida dentro dessas empresas e como ela aparece na observação do 
discurso dos seus funcionários. A coleta de dados se dará por meio da aplicação do questionário a ser elaborado a partir de pesquisa bibliográfica de 
casos de sucesso e de fracasso na gestão da inovação, já estudados na literatura, bem como de pesquisa documental de fatos reais das experiências 
em empresas referências em inovação, buscando entender o que se passou na empresa, observando a condição interna e também o cenário externo - 
o contexto no qual ela se inseria, incluindo público-alvo, situação de concorrentes, momento histórico, tecnologia disponível, entre outros, 
subsidiando os componentes a serem avaliados no questionário. Como resultado pretende-se elaborar um guia inicial para a criação de um plano 
estratégico de inovação para as empresas pesquisadas, ou adequação do plano já existente, baseada nos resultados encontrados.

Aluno: Alini dos Santos Pereira Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Título CAPACIDADE EMPREENDEDORA DOS ALUNOS DA FACULDADE ESTÁCIO DE FLORIANÓPOLIS

Docente orientador: César Panisson

RESUMO
O empreendedorismo constitui um importante indutor do desenvolvimento de um país e seu processo depende, em grande parte, da capacidade que 
os indivíduos possuem de identificar oportunidades de transformação na sociedade em que vivem. No contexto da criação de valor na sociedade do 
conhecimento a capacidade empreendedora se mostra como um elemento essencial na criação de empresas do conhecimento, onde a dinâmica do 
desenvolvimento econômico é associada à figura do empreendedor e a sua capacidade criativa de inovar. Portanto, a capacidade empreendedora, 
bem como a figura do empreendedor, está relacionada diretamente com a inovação. A capacidade empreendedora de uma organização está 
relacionada com a capacidade de gestão dos indivíduos desta organização. Pesquisas relacionam capacidade empreendedora com capital humano e 
têm mostrado constantemente um efeito positivo do capital humano no desempenho empresarial. O mercado se apresenta cada vez mais 
competitivo, e neste contexto o empreendedor deve apresentar características que o diferenciam no sentido de apresentar capacidades que 
promovam o desenvolvimento econômico, a inovação e trazer ideias orientadas à tomada de decisões que culminam no sucesso da organização Mais 
recentemente as Instituições de Ensino Superior têm se empenhado na formação do capital humano voltado ao empreendedorismo e a inovação e 
neste contexto, este projeto de pesquisa pretende realizar um estudo de caso com o objetivo de realizar uma análise da capacidade empreendedora 
dos alunos da Faculdade Estácio de Florianópolis, considerando o ambiente empresarial e mercado de trabalho em que a IES está inserida, buscando, 
dessa forma, evidenciar o diferencial que a instituição possui na formação de profissionais com tal capacidade. Por meio da aplicação da metodologia 
Skills pretende-se identificar as capacidades empreendedoras dos alunos de graduação da instituição, verificar o grau de maturidade empreendera, 
sinalizar os cursos possuem alunos com maior potencial empreendedor, bem como definir estratégias para proposição de ações para 
desenvolvimento da capacidade empreendedora dos alunos da instituição.

E-mail: cesar.panisson@estacio.br

Aluno: Patrícia França de Freitas Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Título IMPACTOS DO EMPODERAMENTO E DA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA EM UM PROJETO PARA MULHERES MORADORAS DE UMA 
COMUNIDADE DE RISCO SOCIAL

Docente orientador: Nonie Ribeiro

RESUMO
O presente projeto de pesquisa engloba um projeto proposto pela Associação de Mulheres de Mulheres de Negócios e Profissionais - BPW 
Florianópolis denominado Mulheres em Ação. Este projeto social iniciou com duas outras edições (2013 e 2014) no qual a BPW Florianópolis recebeu 
dois prêmios nacionais da BPW BRASIL pelos mesmos. A continuidade do mesmo se dá pelo sucesso e pela necessidade de capacitar e empoderar 
mulheres em situação de risco social. O público-alvo deste projeto social são mulheres entre 20 e 45 anos, de baixa renda, sem trabalho e sem renda 
fixa, residentes em um bairro considerado como de risco social, da grande Florianópolis/SC. O projeto engloba oficinas técnicas onde as participantes 
irão aprender a costurar peças artesanais para venda e geração de renda para suas famílias. Nesta etapa o Curso de Moda da Estácio (Centro 
Universitário São José) fará parte na capacitação técnica para tal. A segunda etapa será a capacitação para desenvolvimento de competências 
empreendedoras a qual o curso de Administração da Estácio (Unidade Florianópolis) fará parte. O grupo de pesquisa, incluindo a professora 
orientadora e a aluna pesquisadora, irão atuar diretamente na etapa caracterizada como Empreendedorismo. A intenção das pesquisadoras é a de 
acompanhar o projeto Mulheres em Ação desde o início até o final do mesmo para atingir o objetivo geral desta pesquisa que será “Medir o impacto 
do empoderamento e da formação empreendedora em um projeto para Mulheres moradoras de uma comunidade de risco social”. Como objetivos 
específicos elencam-se a) Aplicar uma pesquisa no início do projeto buscando informações dentre as mulheres participantes sobre conhecimentos 
empreendedores e situação econômico-social das mesmas; b) Desenvolver um cronograma de atividades de empoderamento e empreendedorismo 
durante o período do projeto; c) Aplicar capacitações sobre estes assuntos; d) Aplicar nova pesquisa ao final do projeto buscando informações dentre 
as mulheres participantes sobre aplicações dos conhecimentos adquiridos e situação econômico-social das mesmas; e) Comparar as pesquisas para 
medir o impacto que o empoderamento e a formação empreendedora possam existir. A Metodologia utilizada será a utilização do método indutivo, 
abordagem quali-quantitativa, caráter exploratório e como técnicas de pesquisa o questionário e a pesquisa bibliográfica. Como as pesquisadoras 
participarão ativamente das atividades do projeto pode-se classificar como observação participante. Este projeto deverá ter duração de 1 ano 
iniciando as oficinas em Setembro/2017.

E-mail: nonie.ribeiro@estacio.br

Aluno: Natalia Gonçalves Farias Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Título PROPOSTA DE MODELO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE NEGÓCIO NO SEGMENTO DE BARES E RESTAURANTE

Docente orientador: Henrique Otte

RESUMO
Dentre todas as tipologias de negócio, a administração de bares e restaurantes oferece um desafio diferenciado ao se tratar de um negócio que 
aborda conceitos que vão do industrial aos serviços às vezes em um espaço reduzido e com uma equipe mínima. Da entrada, estoque e controle de 
insumos a transformação com agregação de valor gastronômico ao atendimento e satisfação total do cliente. Diversas etapas que devem possuir 
processos bem organizados e alinhados aos objetivos do negócio, algo que não se encontra facilmente por amadorismo de seus proprietários. O 
desenvolvimento de um modelo de processos de negócio para este segmento oferece um guia de boas práticas e métricas que podem ser utilizados 
por variados negócios para obtenção de qualidade e sustentabilidade. Gestores experientes no ramo possuem uma sensibilidade e intuição quanto 
aos seus resultados e não estão sendo explicitados e compartilhados com os demais empreendedores deste setor. Cabe a academia um estudo que 
compile as boas práticas, indicadores e a gestão do conhecimento que explicite o processo e a relatividade de pontos de controle necessários para o 
sucesso de um negócio de restauração por meio de seus processos de transformação. Desta forma, para o desenvolvimento deste artigo, será feita 
uma vivência e acompanhamento de um negócio de restauração onde serão aplicados experimentos por meio de um estudo de caso real, e 
verificados os resultados dentro do que é visto como as melhores práticas do setor. Em paralelo serão entrevistados empreendedores e gestores de 
bares e restaurantes sobre seus indicadores e controles aplicados como um modelo restritivo e comparativo de medidas de sucesso. Sendo assim, 
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este trabalho trata de um estudo de caso prático, indutivo e participativo para obtenção de resultados quantitativos que serão extraídos do que hoje 
é visto e tratado como intuitivo e qualitativo. Ao fim do projeto será obtido o primeiro mapa conceitual quali-quanti de boas práticas nos processos de 
operação de negócios de restauração. O qual, em próximos projetos, será expandido e validado em uma escala maior com vistas a, futuramente, a 
criação de um manual claro e direto de boas práticas e indicadores de gestão operacional de negócios voltados a alimentação e gastronomia em 
Florianópolis. Busca-se a aproximação da academia com o setor de gastronomia e alimentação, justamente para podermos agregar profissionalismo 
ciência e racionalismo em seus processos para que estes possam então garantir a sobrevivência e manutenção de resultados econômicos, empregos e 
atendimento de necessidades de seus clientes dentro da sociedade.

Aluno: Vinicius Lages Boga Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Título RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: O REFLEXO DAS AÇÕES SOCIAIS DE UMA IES E AS PERSPECTIVAS FUTURAS

Docente orientador: Francini Rensi Schmitz

RESUMO
A responsabilidade social empresarial (RSE) tem como escopo promover ações com intuito de proporcionar benefícios para o público interno ou 
externo da organização, oferecendo qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, bem-estar social, dentro outros benefícios, de forma voluntária 
e com foco em resolver problemas sociais, voltados ou não para o ambiente de negócios. Busca também, minimizar ou exterminar ações destrutivas 
para os ambientes sejam eles sociais, ambientais ou econômicos proporcionando oportunidades, conhecimentos e fomentando às necessidades. Ser 
socialmente responsável requer competências e valores comprometidos com a ética, sustentabilidade, transparência e consciência de que toda ação 
impacta de alguma maneira sobre a vida das pessoas e no meio ambiente. A organização que pratica atitudes socialmente responsáveis com 
engajamento contínuo e sólido, podem ter como retorno uma vantagem competitiva positiva no mercado, efeito da demonstração da transcendência 
organizacional, gerando maior visibilidade e confiança para a organização. Nesse contexto, a pesquisa terá como objetivo geral analisar as ações 
sociais desenvolvidas por uma Instituição de Ensino Superior (IES) e o reflexo dessas ações sob a perspectiva dos seus alunos, visando à melhoria 
contínua e a criação de um ciclo de ações. Para alcançar esta finalidade, efetuar-se-á um estudo de caso com caráter exploratório e descritivo. A 
pesquisa será classificada como documental, de levantamento e bibliográfica, com uma abordagem de método misto, conciliando os enfoques 
qualitativos e quantitativos. Como instrumentos de coleta de dados utilizar-se-ão documentos institucionais, entrevistas, questionários e referências 
bibliográficas. Espera-se como resultados da pesquisa, reconhecer as ações sociais realizadas pela IES e verificar a percepção dos seus alunos com 
relação a esse contexto; verificar o nível de engajamento/participação dos alunos nas ações sociais realizadas; identificar falhas no processo de 
comunicação e propor melhorias; fomentar novas ações sociais e triangular possíveis parcerias. Com isso, pretende-se fortalecer o papel 
organizacional frente as suas responsabilidades sociais, ambientais e econômicas; bem como reforçar o desenvolvimento dos seus alunos em busca 
de uma formação responsável, ética, empreendedora e consciente.

E-mail: francini.schmitz@estacio.br

Aluno: Laura Pertile Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO PMOK NAS EMPRESAS

Docente orientador: Maiara Heil Cancian 

RESUMO
O gerenciamento de projetos, de acordo com o PMI (2008) é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 
projeto a fim de atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da integração dos grupos de processos 
de gerenciamento de projetos, quais são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. Um processo é um 
conjunto de ações e atividades inter-relacionadas realizadas para obter um conjunto pré-especificado de produtos, resultados ou serviços (PMI 2008). 
Cada processo tem entradas e saídas que indicam respectivamente suas pré-condições e os seus resultados produzidos (PMI 2008). Os processos de 
gerenciamento de projetos também são organizados por áreas de conhecimento. O problema identificado é que muitas empresas do setor de TI 
fazem o gerenciamento dos seus projetos sem se apoiar em normas e modelos conhecidos. Isso é comum devido a dois motivos: (i) a falta de 
conhecimento dos Modelos disponíveis; e (ii) ao grande investimento inicial que é necessário fazer para um completo GP, e nesses casos, os 
benefícios a curto e longo prazo, apesar de muito vantajosos, podem ser custosos de ser implementados. Essa situação traz grandes prejuízos às 
empresas de TI. Sendo assim, o objetivo deste projeto é fazer uma averiguação na GP em uma ou mais empresas de TI para saber se as 10 áreas de 
conhecimento do PMBOK são aplicadas e em qual nível. Ao final dessa averiguação será realizada uma compilação dos dados obtidos mostrando 
diversos aspectos da sua implantação (pontos fortes e fracos, vantagens e desvantagens, etc.). A justificativa desta pesquisa refere-se ao valor 
agregado que o trabalho proposto acarretará frente a uma situação atual que se deseja melhorar em alguma perspectiva, nesse caso, o sucesso dos 
projetos no que tange a realidade de muitas empresas de TI. Os objetivos específicos são desta pesquisa serão: Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa do 
Estado da Arte referente ao tema; Levantamento de todas as atividades de GP das empresas; Comparação das atividades da empresa com as 10 áreas 
do PMBOK; Compilação e tabulação dos dados; Entrevista com os envolvidos na empresa sobre a implantação dos demais processos; Compilação dos 
Dados coletados. Este projeto é classificado como uma pesquisa aplicada, de caráter qualitativo, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação 
prática e dirigidos à solução de problemas específicos no que se refere ao Gerenciamento de Projetos. Esta é uma pesquisa exploratória, pois visa 
proporcionar maior familiaridade com problemas relacionados à Engenharia de Requisitos com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 
Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, e análise de exemplos 
que estimulem a compreensão.

E-mail: maiara.cancian@estacio.br

Aluno: Aaron de Melo Ostroski Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Título UM ESTUDO REFERENTE A CRIAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO VESTÍVEL PARA EXPANSÃO DA PERCEPÇÃO HUMANA E ACESSIBILIDADE

Docente orientador: Maiara Heil Cancian 

RESUMO
Sistemas embarcados revolucionam o mundo continuamente melhorando a vida das pessoas. Um sistema embarcado pode salvar vidas, como é o 
caso dos marca passos, podem também garantir a segurança dos transportes em computadores na aviação e freios ABS, também aproxima as pessoas 
através de satélites e equipamentos de telefonia, agrega conforto ao dia a dia com impressoras, TVs e players de mídia, e, ainda deixa a nossa vida 
mais divertida com os consoles de games. Sistema embarcado também é aplicado em sistemas de rede elétrica, em sistemas bélicos, em reatores 
nucleares, enfim, eles estão presentes em quase todos os eletrônicos. Diferente de computadores de propósito geral, como o computador pessoal, 
um sistema embarcado realiza um conjunto de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos. Já que o sistema é dedicado a tarefas 
específicas, através de engenharia pode-se otimizar o projeto reduzindo tamanho, recursos computacionais e custo do produto. É nesse contexto que 
este projeto de pesquisa propõe um estudo do desenvolvimento de um equipamento de computação embarcada vestível que se comunique via rede 
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sem fio com um smartphone, de onde recebe streams de dados provenientes de diferentes fontes e os codifica em estímulos vibro-táteis aplicados 
longo da pele do usuário, sob uma vestimenta que integra o equipamento. Esse equipamento embarcado visa tanto a substituição sensorial para 
portadores de deficiências auditiva e visual, quanto a expansão sensorial para pessoas sem deficiência, pois permite que informações naturalmente 
imperceptíveis, como campo eletromagnético, aceleração, status de objetos inteligentes, entre outros, possam ser sentidos como estímulos vibro-
táteis de modo natural e inconsciente pelo usuário, após uma fase de treinamento, de forma que não seja necessária atenção consciente ou 
concentração para compreendê-los. Com o protótipo desenvolvido pode ser possível integrar à equipe pesquisadores de outras áreas para aprimorar 
as técnicas de percepção táteis, identificar as melhores localizações e distribuições dos atuadores, otimizar as formas de produção dos estímulos, 
como estímulos diferenciais e com “stresse”, semelhantes à forma como os estímulos elétricos são transmitidos por nossos neurônios. O objetivo 
desta pesquisa é fazer um estudo referente a criação de um equipamento vestível para expansão da percepção humana e acessibilidade, contatando 
pessoas com deficiência que utilizariam tal tecnologia e assim verificar ajustes e melhorias sugeridas ao projeto. Este projeto é classificado como 
pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigida à solução de problemas específicos no que se refere ao projeto 
do sistema embarcado vestível. Esta é uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, pois visa proporcionar maior familiaridade com problemas 
relacionados aos equipamentos embarcados para os deficientes visuais e auditivos.

Aluno: Vitoria dos Santos Borba Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/IES

Título UMA ANÁLISE DE TESTES DE SOFTWARES EM METODOLOGIAS ÁGEIS

Docente orientador: Maiara Heil Cancian 

RESUMO
Nos últimos anos a literatura de Engenharia de Software e consequentemente dos Testes, tem sido alvo de muitas mudanças, principalmente nas 
práticas consideradas tradicionais. Essas práticas apresentariam limitações quando utilizadas em ambientes dinâmicos de negócios, com altos níveis 
de incertezas e mudanças constantes, justamente onde estão inseridos projetos de produtos inovadores, nos quais raramente o projeto é executado 
conforme o planejamento inicial. Nesse contexto, surgiram novas propostas de práticas e técnicas de gestão dos testes utilizando ferramentas visuais, 
interativas e simplificadas. Essas práticas, técnicas e ferramentas são conhecidas como “metodologias ágeis”, pertencentes ao movimento intitulado 
de “Gerenciamento Ágil de Projetos – GAP”, que vem ganhando destaque a partir da assinatura do manifesto para desenvolvimento ágil de software. 
O gerenciamento ágil de processos possui seus alicerces em um conjunto de princípios e valores que buscam melhores condições para gestão de 
projetos em ambientes dinâmicos, sujeitos a inúmeras incertezas, onde as mudanças, em muitos casos, são consideradas benéficas e tendem a ser 
absorvidas. Mais recentemente essa abordagem tem sido estudada como uma opção para o gerenciamento de projetos de produtos inovadores que 
descrevem a gestão de projetos tradicional como sendo uma metodologia estruturada por processos, com ênfase no planejamento detalhado e 
resistente às mudanças. O objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento bibliográfico sobre os Testes de Software nas Metodologias Ágeis e 
elaborar um Modelo de aplicação destes testes. Esse Modelo poderá ser utilizado em diferentes empresas de TI com diferentes cenários. A 
justificativa desta pesquisa refere-se ao valor agregado que o trabalho proposto acarretará frente a uma situação atual de Testes de Software que se 
deseja melhorar em alguma perspectiva, nesse caso, o sucesso dos projetos visando o uso de um Modelo de Teste baseado na Metodologia Ágil, no 
que tange a realidade de muitas empresas de TI. Este trabalho é classificado como pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para 
aplicação prática e dirigida à solução de problemas específicos no que se refere a Testes de Software. Sua abordagem é qualitativa, pois o resultado 
da pesquisa será um Modelo a ser aplicado nas empresas de TI. Esta é uma pesquisa exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com 
problemas relacionados aos Testes Ágeis de Software com vistas a desenvolver um Modelo.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - ESTÁCIO FMJ

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ANÁLISE DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOB A ÓTIMA DOS MÉDICOS E 
ENFERMEIROS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Docente orientador: Regina Petrola Bastos Rocha 

RESUMO
A saúde do Adolescente, sob a ótica do Ministério da Saúde (MS), ainda está aquém das necessidades reais e locais que vivenciamos nos municípios. 
Desta forma, torna-se urgente e necessária a implantação da Atenção ao Adolescente, não apenas para cumprir uma pauta da atenção da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), mas, sobretudo, para dar uma resposta à crescente demanda que se encontra nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um 
maior controle sobre os indicadores negativos que envolvem essa fase do ciclo de vida. Esse projeto de pesquisa é relevante por tratar-se de uma 
questão pouco explorada nos trabalhos, mesmo tendo uma população adolescente crescente no Brasil, fazendo-se necessário então articular novas 
maneiras de se atender essa demanda. Objetivos: analisar o funcionamento do Programa de Saúde do Adolescente sob a ótica dos médicos e 
enfermeiros da Estratégia Saúde da Família no município de Juazeiro do Norte-CE. Metodologia: estudo do tipo descritivo e exploratório, com 
abordagem qualitativa, visto que buscamos avaliar um fenômeno que não pode ser quantificado. A coleta de dados será realizada nas Equipes da ESF 
que desenvolvem ações do Programa de Saúde do Adolescente do município de Juazeiro do Norte- CE, onde será realizada através de uma entrevista 
semiestruturada com os Médicos e Enfermeiros, com uma média de 15 profissionais de cada categoria. As perguntas norteadoras serão: 1. DADOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS: Nome; Idade; Sexo, Tempo que atua na área da ESF; Formação Acadêmica; Cursos realizados com a temática Adolescente. 2. 
IDENTIFICANDO A PARTICIPAÇÂO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS: Você conhece alguma atividade de saúde realizada 
pela ESF voltada para o público Adolescente? Qual (is)? Onde foi realizada (escola, ESF)? Você participou do planejamento dessas atividades? Como? 
3. PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS: Como você percebe o funcionamento do serviço de saúde na sua área de atuação (ESF)? Você participa 
de alguma atividade de planejamento local? Como se dá sua participação nesses momentos? Como é o atendimento prestado pela equipe da ESF? 4. 
SUGESTÕES PARA ATENDIMENTO: Na sua opinião, como você imagina que seria melhor organizado o atendimento ao adolescente? O que você 
acredita que poderia ser feito nesse sentido, que impactaria positivamente na a assistência ao adolescente na sua área de atuação na ESF? Para 
organização dos dados optou-se pelo uso do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Este método é descrito nos trabalhos de Lefrève e Lefrève como uma 
técnica de construção de pensamentos, sentidos e posicionamentos manifestados por um grupo social sobre determinado assunto. Aspectos Éticos: 
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, sob número do CAAE: 70594317.3.0000.8074 e teve Parecer Aprovado de nº 2.157.089. 
Os sujeitos que aceitarem participar da pesquisa assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após orientação sobre os objetivos 
da pesquisa, o sigilo sobre as informações fornecidas e sobre os dados pessoais do entrevistado, observando todos os aspectos éticos para pesquisa 
com seres humanos. Resultados Esperados: Além de despertar nos acadêmicos a prática profissional de excelência, espera-se contribuir com o arsenal 
de conhecimentos dos profissionais de saúde dedicados à captação e à assistência ao adolescente na ESF e inspirar outras equipes no 
desenvolvimento dessas ações; propor novas estratégias para a melhoria da assistência prestada; auxiliar na avaliação da atenção prestada nestas aos 
adolescentes e servir como subsídio para implementação de possíveis intervenções para melhor qualificar a assistência prestada a este público.
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Título OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE COM DEPRESSÃO SENIL NA ATENÇÃO BÁSICA

Docente orientador: Cíntia de Lima Garcia

RESUMO
Devido ao envelhecimento populacional do Brasil, diariamente muitos idosos procuram as unidades de saúde para receberem atendimento. O 
período de tempo que os mesmos passam nas unidades de atenção básica é significativo em relação a indivíduos de outros grupos etários. Uma das 
principais queixas dos idosos são os sintomas emocionais típicos do estresse e da depressão. Para que esse atendimento seja eficaz é de suma 
importância o engajamento dos profissionais, sobretudo da equipe de enfermagem, por se tratarem de profissionais que executam ações que vão 
desde a prevenção da depressão senil até a reabilitação dos idosos diagnosticados com essa condição. Objetivos: Analisar as condutas dos 
profissionais de enfermagem frente à depressão senil. Metodologia: Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, que será realizada com a equipe 
de enfermagem que atua nas unidades de Saúde da Família da zona urbana de Juazeiro do Norte, Interior do Ceará, Brasil. Para tanto, serão realizadas 
entrevistas semiestruturadas acerca da temática, a partir de questões norteadoras, como: Quais os cuidados direcionados ao idoso com depressão 
senil? Será adotado o critério de saturação das falas, portanto, a coleta de dados será suspensa mediante o surgimento de idéias repetidas nos 
discursos dos participantes. Para transcrição fidedigna das falas, as entrevistas serão audiogravadas. Os dados coletados serão organizados de acordo 
com a Análise de Conteúdo de Bardin, subdividida em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, interpretação e 
inferência. Aspectos Éticos: As questões éticas e legais serão respeitadas, e o presente projeto será enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina ESTACIO de Juazeiro do Norte, apenas mediante a aprovação ética, será dado início às coletas de dados. Destaca-se ainda, que 
após o esclarecimento dos objetivos e métodos da pesquisa, os participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Resultados esperados: Espera-se identificar que a equipe de enfermagem desenvolve intervenções voltadas para os idosos com depressão que 
promovam a reabilitação e redução das complicações associadas a essa patologia.
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Título RELAÇÃO ENTRE CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE E SINDROME DE BURNOUT EM HOSPITAIS PEDIÁTRICOS

Docente orientador: Cíntia de Lima Garcia

RESUMO
O quantitativo de óbitos decorrentes dos eventos adversos em saúde é alarmante. Quando comparadas aos adultos, as crianças hospitalizadas têm 
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aumentado em três vezes a probabilidade de sofrerem danos relacionados à assistência à saúde. Para prevenir esses eventos e garantir a segurança 
do paciente é fundamental a promoção e manutenção de uma cultura de segurança positiva em instituições de saúde. Fatores humanos também 
estão envolvidos na casuística do erro, como a Síndrome de Burnout, uma condição comum entre profissionais de saúde. Pesquisas realizadas no 
contexto internacional encontraram associação entre cultura de segurança positiva e baixos índices de Burnout, o que justifica a importância do 
estudo dessa relação em hospitais brasileiros. Objetivo: Avaliar a relação entre cultura de segurança do paciente e Síndrome de Burnout. Método: 
Pesquisa de corte transversal, analítica com abordagem quantitativa, que será realizada com profissionais de saúde que atuam na assistência direta a 
criança enferma em hospitais pediátricos da região metropolitana do Cariri, interior do Ceará, Brasil. Para coleta de dados serão utilizados dois 
instrumentos internacionais, validados e traduzidos para português: Hospital Survey on Patient Safety Cultures e Inventário de Malach de Burnout. Os 
dados serão trabalhados no Microsoft Excel e analisados pelo pacote estatístico STATA 11.0. Os aspectos éticos e legais de pesquisas que envolve 
seres humanos serão respeitados. Os participantes, após serem informados acerca dos objetivos e método da pesquisa, assinarão ao Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa através da Plataforma Brasil, e recebeu 
parecer favorável com número 1.935.510. Resultados esperados: Postula-se que a presença de cultura de segurança positiva associa-se a menores 
índices de Síndrome de Burnout, o que demonstra a importância do fortalecimento das ações de segurança do paciente nas instituições hospitalares 
através de medidas gerenciais e assistenciais.

Aluno: Joice Fabrício de Souza Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Janaine de Souza da Paz Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA ESTABILIDADE DE LONGA DURAÇÃO DO DICLOFENACO SÓDICO INJETÁVEL EM AMBALAGENS DE VIDRO E 
PLÁSTICO

Docente orientador: Rafael de Carvalho Mendes

RESUMO
Conforme a Farmacopéia Brasileira, 5ª edição, soluções injetáveis são utilizadas para administração parenteral, devendo-se ter cuidados especiais 
durante o preparo e administração já que devem ser estéreis, não permitindo o contato da solução com o meio ambiente, onde a embalagem e o 
armazenamento dos mesmos devem ser em recipientes bem fechados e protegidos da luz. Polietilenos são polímeros de cadeia longa que podem ser 
lineares ou ramificados, homo ou copolímeros, e possuem estrutura básica formada por (-CH2-) n, contendo ramificações ou cadeias laterais em 
maior ou menor número. Portanto, é necessário examinar as estruturas dos polímeros de baixa, média e alta densidade, verificar os conceitos 
principais envolvidos nos estudos de estabilidade e avaliar a eficiência dos estudos de estabilidade para as preparações farmacêuticas. Objetivos: 
Avaliar comparativamente a estabilidade de longa duração do diclofenaco sódico injetável em embalagens de vidro e de plástico. Metodologia: A 
metodologia experimental será desenvolvida a partir dos parâmetros pré-estabelecidos pela Farmacopeia Americana- USP 39, para produtos 
acabados. Para isso, serão utilizadas ampolas de plástico de polietileno de baixa densidade com o volume de 10 ml como também ampolas de vidro 
divididas em amostras, submetidas a sala de estabilidade acelerada. As análises serão realizadas segundo RDC nº 45, de 9 de agosto de 2012 e RE nº 1, 
de 29 de julho de 2005, onde os parâmetros avaliados serão: pH, doseamento, material particulado, identificação e aspecto. Os métodos utilizados 
para identificação serão espectrofotométricos e por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para análise do potencial de toxicidade dos 
produtos de degradação do Diclofenaco Sódico, será o utilizado o site PROTOX, para realizar os estudos in silico. As informações obtidas serão 
catalogadas e registradas. A análise estatística foi realizada utilizando o protocolo de ANOVA com a geração de tabelas e gráficos comparativos. 
Aspectos Éticos: A pesquisa somente será realizada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados Esperados: Espera-se 
com o estudo avaliar a estabilidade e o desempenho de uma preparação, em frascos de polietileno quando expostas a situações de manejo e 
armazenamento.
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Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO ETANÓLICO DO CAULE DE XIMENIA AMERICANA L. 
(AMEIXA PRETA) EM CAMUNDONGOS MACHOS SWISS

Docente orientador: Camila Beserra Nobre 

RESUMO
A inflamação é necessária para o organismo, pois neutraliza a quebra homeostática e restitui a normalidade tissular. Neste processo de defesa e 
reparação só deve ser combatido no caso de manifestações clinicas intensas. Os AINES (anti-inflamatório não esteroidais) mesmo sendo eficazes 
contra inflamações, estes ainda, infelizmente, apresentam muitos efeitos adversos. Por este motivo busca-se plantas com intuito terapêutico, com 
importante atividade cientifica, priorizando o crescimento e o aperfeiçoamento de técnicas e recursos humanos especializados, com pesquisas 
voltadas para o desenvolvimento de fármacos capazes de contribuir no tratamento e cura de doenças que acometem a população. Objetivo: Avaliar o 
potencial antinociceptivo e anti-inflamatório, do extrato etanólico, da casca do caule da espécie Ximenia americana L. (Ameixa preta). Metodologia: 
Serão realizados os testes de nocicepção induzida por ácido acético1 %, Edema de Pata Induzido por Carragenina 1% para avaliar a atividade 
antiedematogênica e de dor induzida por formalina 2% para avaliar a atividade anti-inflamatória e analgésica. Serão utilizados 48 camundongos Swiss 
machos, pesando entre 20 a 30 g. Para avaliação da atividade antiedematogênica serão utilizados grupos de 06 camundongos, que serão tratados 
intraperitonealmente; o grupo controle (Água destilada) e o controle positivo com Indometacina (10mg/Kg) e os outros grupos tratados com extrato 
etanólico de Ameixa preta nas doses de 25 e 50 mg/kg. Após 30 minutos dos tratamentos, serão injetados na região subplantar (s.c) das patas 
traseiras direitas dos animais 0,1ml de carragenina (1%). Imediatamente após a injeção, será medido, em plestismômetro, o volume das patas a cada 
hora até completar 5 h da injeção da carragenina. Ao final da experiência, a evolução do edema será representada em função do tempo e a diferença 
estatística entre os grupos quantificada. Para a avaliação da atividade anti-inflamatória e analgésica será feito o teste da formalina 2% onde serão 
utilizados grupos de 06 camundongos Swiss machos, tratados intraperitonealmente, o grupo controle (Água destilada) e o controle positivo com 
Morfina (5mg/Kg) e os outros grupos tratados com extrato etanólico de Ameixa preta a 25 e 50 mg/kg. Após 30 minutos dos tratamentos, será 
injetada na região subplantar (s.c) das patas direitas traseiras dos animais formalina a 2%. Os animais são colocados em um cilindro de vidro ao lado 
de um espelho, para facilitar a observação do comportamento nociceptivo. Logo após a injeção de formalina, o número de vezes que os animais 
lambem ou mordem a pata injetada com formalina é quantificado (em segundos), durante 30 minutos após a injeção, sendo esse tempo considerado 
como indicativo de dor. Esse modelo permite evidenciar duas fases da sensibilidade dolorosa: a primeira fase aparece nos primeiros 5 minutos após a 
ingestão de formalina (Dor neurogênica) e a segunda ocorre entre 15 a 30 minutos após a injeção de formalina, representando a resposta inflamatória 
relacionada à liberação de mediadores químicos inflamatórios. Aspectos Éticos: o projeto será submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais da 
instituição e os protocolos experimentais somente serão iniciados após a sua aprovação pela referida comissão. Resultados Esperados: A pesquisa 
almeja evidenciar o potencial anti-inflamatório e antinociceptivo do extrato etanólico da Ximenia Americana L. (Ameixa preta).
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Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E ANTI-INFLAMATÓRIA DA BANHA DE TUPINAMBIS MERIANAE EM RATOS

Docente orientador: Pablo Antonio Maia Farias

RESUMO
Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde tempos imemoriais. A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas, folhas e 
de origem animal talvez tenha sido uma das primeiras formas de utilização dos produtos naturais. Antibióticos são compostos naturais ou sintéticos 
capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias. Devido ao grande problema de resistência a antibióticos, a indústria 
farmacêutica vem depositando nos recursos naturais uma tentativa de controle. Espera-se que produtos extraídos da natureza possuam maior 
eficácia no controle microbiológico ou possam potencializar efeitos produzidos pelos fármacos já existentes. Alguns estudos farmacológicos já foram 
desenvolvidos com produtos derivados da herpetofauna. O produto mais utilizado do Tupinambis merianae, conhecido popularmente como tiú é a 
sua gordura que apresenta numerosas indicações populares. Considerando-se que diversos tipos de infecção são as verdadeiras origens de dores de 
ouvido e são amplamente tratados com produtos obtidos de fontes naturais, incluindo-se a gordura do Tupinambis merianae. Objetivo: Avaliar a 
atividade antimicrobiana e anti-inflamatória da gordura do lagarto Tupinambis merianae. Metodologia: Serão utilizados 36 ratos (Rattus norvergicus 
da linhagem Wistar) machos e fêmeas pesando de 200 a 300 g que comporão grupos de seis animais cada. A atividade anti-inflamatória será induzida 
por carragenina (1mg,100µL) para indução do edema de pata. Para o teste anti-inflamatório vinculado à ação nociceptiva, será administrado, via 
intraplantar, formalina a 2,5% (20 µL/animal), 1h antes da administração oral, da banha (Tupinambis merianae), 10 mg\mL. Para o teste de contorções 
abdominais será administrado ácido acético a 0,6%. Para cada grupo teste haverá um controle que passará pelos mesmos procedimentos, no entanto, 
será administrada água destilada em cada um dos três testes mencionados. A atividade antimicrobiana será avaliada por microdiluição em caldo com 
as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tanto para os testes em animais quanto para os estudos microbiológicos in vitro, será utilizado 
o software GraphPad v. 6. Considerando-se o erro de 5% os dados serão analisados através do teste t de Student entre cada grupo teste e seu 
respectivo controle. Aspectos Éticos: Todos os estudos somente serão iniciados após aprovação do comitê de ética em utilização de animais e dos 
órgãos de proteção ambiental para a coleta de um exemplar do T marianae. Todos os procedimentos ocorrerão sob a luz da legislação ética vigente. 
Resultados Esperados: Espera-se observar a existência ou não de atividade anti-inflamatória e antimicrobiana da gordura T marianae e assim dar 
suporte para novas pesquisas de substâncias presentes na gordura animal que possam ser uteis no tratamento de diversas doenças inflamatórias.
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Título AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA CANDENSARTANA CILEXELITA EM MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE PARKINSON EM RATOS: UMA 
ABORDAGEM NEUROQUÍMICA E IMUNOHISTOQUÍMICA 

Docente orientador: Daniel Luna Lucetti 

RESUMO
A Doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas mais comuns, afetando cerca de 1% da população a partir da sexta década de vida. Pesquisas 
recentes demonstraram que a inflamação neural e o acúmulo de radicais livres no tecido nervoso são fatores que contribuem fortemente para 
desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Estudos mostram que os compostos da classe das Sartanas possuem efeitos importantes no 
estresse oxidativo gerado pela isquemia/ reperfusão, na ansiedade, na depressão, na manutenção do fluxo sanguíneo cerebral e cognição durante o 
choque e na diminuição da neuroinflamação, com a Candensartana apresentando, dentre outras drogas da mesma classe, uma melhor passagem pela 
barreira hematoencefálica. Objetivo: Avaliar o potencial efeito neuroprotetor da Candensartana cilexetila em modelo experimental de Doenças de 
Parkinson. Metodologia: Serão utilizados 96 ratos (Rattus norvergicus da linhagem Wistar) machos pesando de 200 a 300 g que comporão os 
seguintes grupos, de 8 animais cada: Falso-operado que, após indução anestésica, serão posicionados no estereotáxico por 30 min, mas não serão 
operados; Grupo controle, submetidos a cirurgia estereotáxica para injeção de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em corpo estriado direito e que 
receberão, durante os próximos 14 dias, solução salina, via oral; 2 Grupos injetados estereotaxicamente  com 6-OHDA e tratados com Candensartana 
25 e 50 mg/kg, v.o., respectivamente. Uma hora após a última administração, os animais serão submetidos aos testes comportamentais de: campo 
aberto (movimentação espontânea), rota-rod (coordenação motora), nado forçado (atividade antidepressiva) e rotações induzidas por apomorfina 
(lesão estriatal unilateral). Após os testes, serão eutanasiados em guilhotina e terão seus estriados, hipocampos e córtex cerebrais dissecados. Destes 
serão feitos homogenatos para determinação de monoaminas e seus metabólitos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), e determinação 
da concentração de nitrito (método de Green) e TBARS (por absorbância), dois dos principais marcadores de atividade antioxidante. O estudo 
histopatológico será realizado pela técnica de Nissl, onde fatias da região do hipocampo e corpo estriado serão retiradas de cada grupo, colocadas 
dentro de uma solução de formol tamponado durante 24 h e, após esse período, em solução de etanol 70%. As fatias serão processadas em blocos de 
parafina para obtenção dos cortes histológicos e coloração de Nissl. Os cortes serão desidratados em diferentes concentrações de álcool, clarificados 
com xilol e montados para análises. Os principais marcadores de atividade neuroinflamatória relatados na literatura mundial (TNF-α, IL-1β, NF-κB, 
COX-2 e iNOS) serão avaliados por imunohistoquímica, onde novas fatias cerebrais serão removidas, fixadas, emblocadas em parafina e preparadas 
lamínulas nas quais serão adicionados os anticorpos primários e secundários das técnicas específicas de cada marcador. Os dados dos testes 
comportamentais e de dosagem de monoaminas, seus metabólitos e marcadores de atividade antioxidante serão expressos como média + erro 
padrão da média, avaliados por ANOVA, seguido de Dunnet como post hoc, e considerados significativamente diferentes quando p<0.05. Os dados 
das análises imunohistoquímicas, serão avaliados por metodologia semi-quantitativa. Aspectos Éticos: o projeto será submetido à Comissão de Ética 
no Uso de Animais da instituição e os protocolos experimentais somente serão iniciados após a sua aprovação pela referida comissão. Resultados 
Esperados: Em vista das atividades das Sartanas em outros modelos de doenças neurodegenerativas, espera-se que ela também demonstre tal tipo de 
atividade neste modelo.
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Título DESENVOLVIMENTO DE UM XAROPE DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA MAIS DIJPIRONA SÓDICO (USO ADULTO E PEDIÁTRICO) 

ESTÁCIO FMJ Página 123 de 288



Docente orientador: Rafael de Carvalho Mendes

RESUMO
A forma farmacêutica xarope por possuir açúcar na sua composição que facilita a veiculação de fármacos com sabores desagradáveis e na maioria das 
vezes facilita a deglutição para o paciente. A dipirona é um fármaco de poder analgésico e antipirético, pó cristalino, inodoro e rapidamente absorvido 
por via oral, é semelhante a características da escopolamina, porém tem baixa disponibilidade e efeitos adversos como, por exemplo, visão turva, 
fadiga, enjoos. A aceitabilidade do medicamento é aumentada através de técnicas que mascaram o sabor desagradável apresentado por fármacos, 
dentre essas práticas a utilização de excipientes geralmente são pós-cristalinos, incolores ou branco com poder adoçante e bastante eficaz. Objetivos: 
Desta forma o desenvolvimento do xarope tem como objetivo aumentar a aceitabilidade do medicamento utilizando técnicas de mascaramento de 
sabor. Metodologia: Na metodologia o estudo de pré-formulação é o primeiro passo onde as amostras obtidas serão expostas aos estudos de 
estabilidade, onde é avaliado ensaios como características organolépticas, teor dos princípios ativos, por titulometria (dipirona) por cromatografia 
líquida de alta eficiência (butilbrometo de escopolamina), além de aferir pH e expor as amostras a luz e condições forçadas de temperatura e 
umidade, na qual pode gerar produtos de degradação. Os dados gerados serão analisados e tratados utilizando o software GraphPad prism 5. A 
palatabilidade diz muito sobre um medicamento, onde sabor, cheiro e textura influenciam diretamente na adesão ao tratamento, sendo utilizados 
parâmetros que julgam a qualidade, validade e aceitabilidade do medicamento. Os resultados serão compilados a cada mês gerando uma planilha 
detalhando de todos os dados (GraphPad prism 5). Resultados Esperados: onde espera-se a com a pesquisa uma patente de inovação, auxiliando no 
desenvolvimento de uma nova formulação contribuindo assim com a adesão ao tratamento.
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Título DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA FORMULAÇÃO PEDIÁTRICA DE PARACETAMOL SOB A FORMA DE FILME HIDROGELATINOSO PARA 
ADMINISTRAÇÃO BUCAL

Docente orientador: Alice Rodrigues de Oliveira Araruna

RESUMO
O paracetamol é um dos fármacos analgésico-antitérmicos efetivo para adultos e crianças amplamente vendido na atualidade na forma de 
comprimidos, soluções orais e efervescentes. Por outro lado, seu fácil acesso pela população, visto pertencer à categoria de medicamentos de venda 
livre, favorece o crescente número de intoxicações provenientes do seu consumo inadequado e isentos de orientação. Diante desse contexto e, ciente 
da inovação, acessibilidade e demais vantagens da administração via bucal, este trabalho propõem desenvolver uma nova formulação baseada no 
delineamento de filmes hidrogelatinosos para incorporação do paracetamol em baixa dosagem (uso pediátrico), porém com eficácia clínica e maior 
segurança toxicológica. Para tanto, será proposto o desenvolvimento e validação de uma metodologia analítica para doseamento do paracetamol 
utilizando a espectrofotometria Ultravioleta Visível (UV-VIS). A validação do método será realizada de acordo com a resolução nº 899 de maio de 2003 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) avaliando parâmetros de especificidade, linearidade, precisão, limite de detecção e quantificação, 
exatidão e robustez. Como parte desta etapa será construída uma curva analítica na faixa de 4 – 14 μg/mL (obtidas pela média da absorbância versus 
a concentração do fármaco) a qual fornecerá o intervalo de confiança para as posteriores análises quantitativas realizada para o doseamento do 
paracetamol. A padronização e obtenção do filme polimérico utilizará como base a carboximetilcelulose como agente gelificante associado aos 
adjuvantes necessários para compor a formulação tais como benzoato de sódio, polietilenoglicol, sorbitol, mentol e ácido cítrico. Uma vez validado o 
método e obtida a formulação de filme hidrogelatinoso associada ao paracetamol, a espectrofotometria UV-VIS, por meio da equação de regressão 
linear obtida da curva analítica, será aplicada como ferramenta para doseamento da eficiência de incorporação do fármaco no sistema polimérico 
proposto.
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Título ELUCIDAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E MODULADORA DE EXTRATOS ORIUNDOS DE ESPÉCIE DO CARIRI 
CEARENSE 

Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
Estudos com plantas e utilização em terapias combinatórias têm sido estimulados, devido ao aumento considerável de infecções provocadas por 
microrganismos resistentes aos antimicrobianos utilizados na clínica. Objetivos: verificar as possíveis interações entre extratos etanólicos oriundos de 
espécies do Cariri cearense a antimicrobianos utilizados na clínica frente a linhagens bacterianas e fúngicas padrões e multiresistentes, além de 
elucidar os seus principais constituintes químicos. Metodologia: As bactérias e os fungos serão inoculados em Agar Heart Infusion – HIA e incubadas 
em estufa a 37 °C, aproximadamente, durante 24 horas. Os extratos obtidos serão submetidos à análise fitoquímica, pelo método colorimétrico, para 
determinação das principais classes químicas de metabólitos secundários, e por Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD). Será avaliada a 
atividade antimicrobiana, utilizando-se os extratos em uma concentração de 1024μg/mL, pelo método de microdiluição em caldo com determinação 
da Concentração Inibitória Mínima (CIM). Os inóculos serão depositados em solução salina para formar uma suspensão de 105 UFC/ml. As 
concentrações testes vão variar de 1.024-8µg/ml. Será Colocado uma solução contendo 900µl de BHI e 100µl do inóculo em eppendorf. Em seguida 
distribuiu-se 100µl desta solução em cada cavidade da placa de microdiluição, e 100µl de extrato na primeira cavidade, passando para as demais, 
através de sucessivas diluições na proporção de 1:1, até a penúltima cavidade. A última cavidade será reservada para o controle positivo. As placas 
contendo bactérias serão reveladas com a adição de 20µl de resazurina, um indicador calorimétrico de óxidorredução. A revelação da CIM 
considerada como inibição do crescimento para os poços que permaneceram com a coloração azul e não-inibição os que obtiveram coloração 
vermelha. Já a modulação da atividade antibiótica e antifúngica dos extratos será realizada em concentração subinibitória (MIC/8) dos extratos a 
serem estudados. Sendo distribuídos 100µL de uma solução contendo BHI, inóculo e extrato a concentração subinibitória (MIC/8) em cada poço no 
sentido alfabético da placa. Em seguida, 100µL da droga será misturado ao primeiro poço, procedendo-se a microdiluição em série, numa proporção 
de 1:1 até a penúltima cavidade. As concentrações de antimicrobianos vão variar gradualmente de 5.000-2,44µg/mL. 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 
elucidar uma possível atividade antimicrobiana dos extratos observando também a associação com antibacterianos e antifúngicos convencionais 
frente às cepas a serem testadas e elucidar seus principais metabólitos secundário identificando e quantificando estes constituintes. Contribuir para 
futuras pesquisas sobre o aspecto químico e farmacológico de produtos naturais, a fim de incentivar e apoiar o uso racional de alternativas 
fitoterapêuticas em combate aos microrganismos e sua resistência.
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Docente orientador: Nadghia Figueiredo Leite 

RESUMO
Os fitoterápicos são medicamentos que possuem princípio-ativos oriundos de extratos vegetais e açúcares. Com efetividade e eficácia confirmada e 
mobilizando muito dinheiro por ano no mercado brasileiro, eles não têm sido vistos com a mesma rigorosidade dos medicamentos sintéticos. 
Produtos à base de plantas medicinais são fáceis de contaminação em todas as fases da produção, o que pode comprometer a estabilidade do 
produto, consequentemente, a eficácia terapêutica ou segurança ao consumidor. A bactéria Escherichia coli tem sido exposta em maior predomínio 
em amostras de fitoterápicos, sendo acarretadora de infecções urinárias, gastrointestinais e respiratórias, entre muitas outras. Faz-se necessário um 
maior cuidado com a higiene durante a produção, armazenamento e transporte, por parte do produtor, comerciante e consumidor. É de extrema 
importância que exista uma maior preocupação no que se diz aos testes e ao controle de qualidade dos fitoterápicos, 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. Objetivos: Diante disso, este trabalho tem por objetivo analisar a qualidade dos xaropes 
comercializados no município de Juazeiro do Norte – CE. Avaliando se os xaropes que estão sendo comercializados seguem as especificações, físico-
químicas e microbiana, aceitas pela farmacopeia brasileira 5ª edição 2010. Metodologia: As amostras serão analisadas de acordo com as metodologias 
descritas na Farmacopeia Brasileira e nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Para análise microbiológica será realizada a contagem de 
microrganismos viáveis, pelo método de contagem em placas por semeadura em profundidade, seguida de pesquisa de microrganismos patógenos 
em meios de cultura seletivos, e de provas bioquímicas. Serão analisados o teor de açúcares pela metodologia de determinação de glicídios redutores. 
A determinação do pH será realizada pelo método potenciométrico em pHmetro, previamente calibrado com soluções tampões de 7,0 e 4,1 à 
temperatura de 20°C, de acordo com o método de determinação descrito no manual de análises de alimentos do Instituto Adolfo Lutz. A viscosidade 
será determinada por um viscosímetro de Brookfield, que mede a viscosidade pela força necessária para girar o spindle no líquido que está sendo 
testado. Aspectos Éticos: O estudo terá início mediante parecer de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com a 
resolução nº 466/2012, que apresentam diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Resultados esperados: 
espera-se fornecer à população bases de pesquisas sobre qualidade microbiológica e físico-química de medicamentos fitoterápicos comercializados 
em Juazeiro do Norte. Perspectivas: Espera-se também que haja um controle de qualidade mais rigoroso na fabricação desses fitoterápicos para que 
sejam produzidos dentro das especificações recomendadas pela Farmacopéia Brasileira.
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Título ANÁLISE DOS EFEITOS DO MÉTODO PADOVAN NO TRATAMENTO DAS SEQUELAS DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Docente orientador: Tereza Águida Costa do Nascimento 

RESUMO
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença que ocorre por uma alteração na circulação cerebral, podendo ser hemorrágico ou isquêmico, 
onde as células do encéfalo perdem o suprimento de oxigênio e seus nutrientes, levando a um déficit transitório, ou quando as células morrem 
induzindo a uma necrose ocasionando uma lesão permanente, atingindo assim uma ou várias partes do cérebro, resultando na perda da função 
neurológica. O fisioterapeuta vai atuar nesses pacientes na diminuição da espasticidade, tratar a hemiplegia, desfazer os padrões que esses pacientes 
adotam sejam eles em flexão ou extensão com uma sequência de exercícios progressivos voltados para além do que já foi citado fortalecimento e 
alongamento dos músculos, treinos de equilíbrio e uma série de estímulos que visam o restabelecimento sensorial, tais como voz, tato e visão. O 
Método Padovan é um método de reorganização neurofuncional que foi desenvolvido pela fonoaudióloga brasileira Beatriz Padovan na década de 
1970. Esse método constitui em uma terapia que visa reorganizar o sistema nervoso do indivíduo através de uma recapitulação das fases do 
desenvolvimento do sistema nervoso normal. Objetivos: Avaliar os efeitos do Método Padovan em pacientes com sequelas de Acidente Vascular 
Encefálico. Metodologia: estudo do tipo quase-experimental, intervencionista de abordagem quantitativa que será realizado na clínica escola de 
fisioterapia da Faculdade de Medicina Estácio FMJ, no período de agosto de 2017 a junho de 2018. Serão selecionados 10 indivíduos com idade 
superior ou igual a 18 anos, independente do sexo, que tenham sofrido acidente vascular encefálico e procurem atendimento na clínica escola de 
fisioterapia da faculdade Estácio FMJ. Serão realizadas duas intervenções semanais em dias não consecutivos utilizando protocolo de tratamento 
descrito por Padovan. Os pacientes serão avaliados seguindo ficha de avaliação elaborada pela autora abordando as sequelas do AVE como alteração 
de tônus, força, coordenação motora e capacidade funcional dos participantes. Aspectos Éticos: O projeto será submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa via Plataforma Brasil para apreciação ética e somente será iniciado após sua aprovação. Os indivíduos selecionados para esta pesquisa 
deverão manifestar sua autorização por escrito mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Serão respeitados os preceitos 
éticos para realização de pesquisas envolvendo seres humanos de acordo com o preconizado na resolução 466/12. Resultados esperados: espera-se 
que ao final dos atendimentos os pacientes apresentem melhora das sequelas do AVE, uma maior independência funcional e melhor qualidade de 
vida.
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Título EFEITOS DA REABILITAÇÃO VESTIBULAR EM IDOSOS PORTADORES DE VESTIBULOPATIAS

Docente orientador: Luciana de Carvalho Pádua Cardoso 

RESUMO
O envelhecimento é um processo natural, que surge através de um declínio das funções de diversos órgãos e sistemas, podendo comprometer 
algumas habilidades básicas, dentre elas a do sistema nervoso central em processar os sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos, responsáveis pela 
manutenção do equilíbrio corporal.  Juntamente com o aperfeiçoamento e a propagação das novas tecnologias, surge também a necessidade de 
proporcionar à sociedade avanços que impactem diretamente na sua qualidade de vida, nesta população epidemiológicamente em ascensão, assim 
como a Reabilitação Vestibular. Objetivos: Averiguar os efeitos da reabilitação vestibular na sintomatologia de pacientes idosos com vestibulopatias. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo longitudinal, experimental, descritivo e analítico, de caráter quantitativo, que será realizada na Clínica 
Escola de Fisioterapia, no setor de traumato-ortopedia da Estácio/FMJ, unidade Juazeiro do Norte, CE. Participarão desse estudo cerca de 50 
pacientes, idosos, de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com encaminhamento por diagnóstico clínico confirmado de vestibulopatia. Os 
atendimentos serão consumados individualmente duas vezes por semana, com duração de 20 minutos cada, sendo o período de intervenção, 
baseado em protocolo cinesioterapeutico segmentar, cervical e ocular. A coleta dos dados será realizada antes e após à intervenção, onde serão 
adotados como medidas avaliativas, testes e escalas devidamente validadas: Romberg e Romberg sensibilizado para avaliar o equilíbrio estático; para 
avaliação do equilíbrio dinâmico será utilizado o teste de Babinski-Weill; e para avaliação da qualidade de vida, a aplicação do questionário sf-36. Os 
dados obtidos serão examinados e computados no programa Statistics Package for Social Science (versão 17), onde será realizada a estatística 
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descritiva e analítica, representados em gráficos e tabelas, levando-se em consideração significância de p<0,05. Aspectos Éticos: A coleta de dados 
será realizada apenas após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, respeitando os preceitos bioéticos 
previstos na resolução 466/12, bem como, de que todos os pacientes serão devidamente informados sobre a pesquisa, bem como assentimento 
através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Pós-Esclarecido. Resultados Esperados: Outrossim, espera-se que a técnica proposta pelo 
presente estudo seja relevante no tratamento de disfunções vestibulares, a fim de fornecer reflexos diretos na qualidade de vida da população 
acometida, partindo do pressuposto da presença resultados positivos, venha propor alternativa terapêutica inovadora, não invasiva, e que 
possivelmente favoreça a redução dos índices de quedas e acidentes, declínio funcional, de interação medicamentosa, custos e procedimentos 
cirúrgicos advindos desta afecção.

Aluno: Rayane Sales de Oliveira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
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Título A EFICÁCIA DA BROMOCRIPTINA NO TRATAMENTO DA CARDIOPATIA PERIPARTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
A cardiomiopatia periparto (CMPP) é uma causa de insuficiência cardíaca que se desenvolve durante o último mês de gestação ou nos cinco primeiros 
meses pós-parto. A CMPP é considerada uma condição rara, mas associada à elevada morbimortalidade, sendo fundamental seu diagnóstico precoce 
e manejo adequado. O aumento dos níveis de prolactina tem sido apontado como um importante fator envolvido na fisiopatologia da CMPP 
contribuindo para a disfunção miocárdica e sendo alvo das estratégias terapêuticas. Entretanto, em virtude da gravidade do quadro e do potencial 
para causar insuficiência cardíaca permanente, novas terapias têm sido propostas como o bloqueio farmacológico da prolactina com a bromocriptina. 
Essa droga é um agonista dopaminérgico usado inicialmente no tratamento da hiperprolactinemia, mas vem demostrando bons resultados no 
tratamento da CMPP não responsiva ao tratamento convencional e nos casos graves. Objetivos: Avaliar através da filtragem de evidências científicas, 
a eficácia da Bromocriptina no tratamento na cardiomiopatia periparto. Metodologia: Uma revisão sistemática da literatura será conduzida via base 
de dados PubMed, utilizando os termos MeSH (Medical Subject Headings) “peripartum” e “cardiomyopathy” e “bromocriptine”, incluindo artigos 
publicados nos últimos 10 anos. A seleção de artigos para compor esta revisão seguirá os seguintes critérios de inclusão: (1) artigos publicados em 
inglês; (2) artigos com acesso disponível pelo Portal da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (3) artigos que 
abordem o uso da bromocriptina na miocardiopatia periparto; (4) estudos de caso-controle, de coorte, ensaios clínicos e relatos de caso. Os dados 
extraídos dos artigos revisados serão organizados em uma tabela, a qual apresentará autores, características da amostra, tipo de estudo, 
revista/periódico, achados principais, limitações e conclusão. Posteriormente, os artigos serão divididos em categorias de acordo com os achados 
principais, objetivando facilitar a análise dos resultados. Nesse estudo, será adotado o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analysis). O protocolo PRISMA é uma lista de 27 itens mínimos que norteiam revisões sistemáticas e meta-análises, além de um 
fluxograma de quatro fases. Resultados esperados: Definir com base nas evidências científicas a eficácia da bromocriptina no tratamento da 
cardiomiopatia periparto. É esperado que haja um bom índice terapêutico para esse medicamento, tendo em vista ser uma droga já aprovada pela 
organização americana Food And Drug Administration (FDA).
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Título A QUALIDADE DA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR EM ADULTOS DEPENDE DA POSIÇÃO DAS MÃOS NA COMPRENSÃO TORÁXICA: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

Docente orientador: Hermes Melo Teixeira 

RESUMO
A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) gera um aumento da pressão intratorácica, criando assim, um fluxo sanguíneo capaz de fornecer sangue rico 
em oxigênio para o cérebro e o coração. Estudos clínicos e radiológicos recentes, afirmam que o local recomendado pelas diretrizes para a posição das 
mãos no centro do tórax da vítima, para a compressão torácica, não é o ideal, pois o coração não está localizado de forma correta abaixo deste ponto. 
Uma vez que a parada cardíaca é uma das principais causas de morte entre adultos com mais de 40 anos, pequenas melhorias na técnica de 
reanimação cardiopulmonar podem se traduzir em milhares de vidas salvas a cada ano. Este estudo destaca a seguinte pergunta norteadora de 
pesquisa: há evidências clínicas de que a posição das mãos e dispositivos de compressão torácica interferem na qualidade da reanimação 
cardiopulmonar em adultos? Objetivos: Realizar uma revisão sistemática no período de 2011 a 2017, sobre a interferência da posição das mãos ou 
dispositivos de compressão torácica na qualidade da reanimação torácica. Metodologia: A busca na literatura será conduzida através da base de 
dados online Scopus, limitando-se a artigos publicados entre 2011 e 2017. Como estratégia de busca, será adotada uma pesquisa avançada por meio 
de resumos com base nas palavras-chave representativas dos descritores da área da saúde. Serão utilizados os seguintes descritores e palavra-chave, 
em inglês: “Cardiopulmonary Resuscitation” (MeSH term), “Hand” (MeSH term), “Adult” (MeSH term) e a palavra-chave “chest compression”. No 
cruzamento das palavras será adotada a expressão booleana “AND” com a inserção das quatro palavras: “Cardiopulmonary Resuscitation” AND 
“Hand” AND “Adult” AND “chest compression”. Resultados Esperados: A posição das mãos durante a compressão torácica é fator importante no 
desfecho satisfatório da reanimação cardiopulmonar, no entanto ainda não está claramente demonstrado como e o quanto esse posicionamento 
afeta a qualidade da ressuscitação. Assim, espera-se através da presente revisão, compilar as evidências necessárias para compreender e ampliar a 
correlação existente entre o posicionamento das mãos na compressão torácica e a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, apresentando de 
maneira clara e objetiva os fatos científicos relacionados a esse tema.
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Título AÇÃO DA FRAÇÃO PROTÉICA DO LÁTEX DE HIMATANTHUS DRASTICUS (JANAGUBA) EM MODELO DE ISQUEMIA/REPERFUSÃO CEREBRAL 
GLOBAL EM RATOS

Docente orientador: Samya de Araujo Neves 

RESUMO
A Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel, também conhecida como “Janaguba” é uma planta medicinal de conhecimento popular que possui efeitos 
analgésico, anti-inflamatório e antitumorais. Estudos realizados com o látex revelaram o Lupeol como importante constituinte da espécie H. drasticus, 
atribuindo a este componente a relação com ação anti-inflamatória, destacando também a presença de triterpenos pentacíclicos. O acetato de lupeol, 
isolado do látex de H. drasticus apresentou potente ação anti-inflamatória provavelmente relacionada à sua habilidade de prevenir a produção de 
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mediadores pró-inflamatórios. Objetivos: avaliar os efeitos neuroprotetores da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus (Janaguba) em 
modelo de isquemia/reperfusão cerebral global em ratos. Metodologia: Utilizaremos 100 ratos machos, com peso variando entre 200 gramas e 250 
gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, machos, para evitar alterações hormonais, caso fêmeas, saudáveis, procedentes do biotério da 
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ, submetidos ao modelo de isquemia cerebral transitória por oclusão bilateral das carótidas 
durante 30 min, seguida de reperfusão. O grupo falso-operado (sham) será submetido ao procedimento cirúrgico, exceto pelo clampeamento das 
carótidas. Após o procedimento cirúrgico, os animais serão tratados com H. drasticus durante 7 dias nas doses de 25 e 50 mg/Kg, v.o. Após os sete 
dias de tratamento os ratos serão avaliados quanto a atividade locomotora (campo aberto), testes de memória (esquiva passiva e labirinto aquático), 
atividade antidepressiva (nado forçado). Após os testes de comportamento os ratos serão eutanasiados e seus cérebros retirados para determinação 
de monoaminas em HPLC, determinação da concentração de nitrito/TBARS e análise histopatológica. O Estudo Histopatológico será realizado pela 
técnica de Nissl, onde fatias correspondentes à região do hipocampo e corpo estriado serão retiradas de cada grupo, colocadas dentro de uma 
solução de formol a 4% tamponado (pH 7.0) durante 24 horas e, após esse período, em solução de etanol a 70%. As fatias serão processadas em 
blocos de parafina para obtenção dos cortes histológicos com 20 μm de espessura com a utilização de um micrótomo. As lâminas serão coradas com 
Cresil Violeta (técnica de Nissl). Imediatamente após, os cortes serão desidratados em diferentes concentrações de álcool, clarificados com xilol e 
montados com lamínula e Entellan®. Esse procedimento será realizado no Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Ceará – UFC, 
Fortaleza Nos procedimentos experimentais, os resultados dos testes realizados, serão acompanhados utilizando o programa GraphPag Prisma 5, 
empregando-se análise de variável ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc. Os dados numéricos estarão expostos como média 
± desvio padrão. As diferenças serão consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05.  Aspectos Éticos: O projeto de pesquisa já obteve 
aprovação prévia do comitê de ética em pesquisa com animais antes do início dos experimentos e serão observados todos os aspectos éticos para 
pesquisa com animais, CEUA – URCA 0070/2013.2. Resultados esperados: Uma vez que outros efeitos farmacológicos da Janaguba já têm sido 
demonstrados, acredita-se que a fração proteica do seu látex demonstrará atividades neuroprotetoras no modelo de isquemia/ reperfusão cerebral 
global em ratos.
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Título AÇÃO DO USO PREVENTIVO DA  DOXICLINA NO COMPORTAMENTO E NOS NIVEIS DE NEUROTRANSMISSORES CEREBRAIS DE RATOS NO 
MODELO DE ESQUIZOFRENIA INDUZIDA POR  KETAMINA
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RESUMO
A esquizofrenia é uma doença crônica irreversível que acomete cerca de 1% da população mundial trazendo gastos públicos não apenas no seu 
tratamento, mas também retirando do mercado de trabalho pessoas em idade economicamente ativa. Seu tratamento, portanto, ainda carece de 
melhores linhas de conduta que permitam uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Objetivo: avaliar o possível efeito preventivo do uso da 
doxiciclina nas alterações comportamentais e neuroquímicas que venham a aparecer nos animais (ratos Wistar) submetidos ao modelo de 
esquizofrenia induzida por ketamina. Metodologia: Serão utilizados 64 ratos (Rattus norvergicus da linhagem Wistar), machos e fêmeas, em idade 
puberal (1 a 2 meses) pesando entre 30 e 100 gramas. Os animais (8 por grupo, separados por sexo) serão submetidos à administração crônica 
intraperitoneal de doxiciclina (25mg/kg) por 15 dias, seguida, a partir do 8º dia de início do tratamento anterior, da administração intraperitoneal de 
Ketamina (25mg/kg) durante os próximos 8 dias. Assim, serão montados os seguintes grupos: Controle (que receberá 1 ml de água via oral durante 15 
dias, além de solução salina via intraperitoneal (i.p) uma vez por dia, durante 8 dias); Tratados com Doxiciclina e Ketamina (que receberão doxiciclina 
na dose de 25 mg/kg, via oral, uma vez por dia, durante 15 dias, bem como de ketamina, na dose de 25 mg/kg, via i.p. por 8 dias); Tratados com Água 
Destilada e Ketamina (que receberão 1 ml de água destilada, via oral, durante 15 dias, bem como a administração via i.p de ketamina 25 mg/kg 
durante 8 dias); e Tratados com Doxiciclina e Salina (que receberão administração por via oral de doxiciclina 25 mg/kg por 15 dias e 0,15 ml de solução 
salina, via i.p, uma vez por dia, durante 8 dias). Duas horas após a última administração serão realizados os seguintes testes comportamentais: o teste 
do campo aberto, que verifica a capacidade exploratória do animal; o teste de Rota-rod, para avaliar efeitos na locomoção; o de nado forçado, para 
verificar efeito antidepressivo; o de catalepsia induzida por haloperidol, para verificar se há ação no efeito cataléptico, e o de esquiva-passiva que 
avalia a memória recente e tardia do animal. O intuito da realização desses testes será, portanto, analisar um possível efeito neuroprotetor da 
doxiciclina diante do efeito indutor de sinais similares aos sinais e sintomas da esquizofrenia encontrados em humanos. Após os testes, os animais 
serão eutanasiados por decapitação com o uso de guilhotina própria para tal, e terão seus cérebros dissecados para remoção do córtex pré-frontal, 
hipocampo e estriado, que serão submetidas às análises neuroquímicas. Para o estudo neuroquímico serão retirados o corpo estriado, o hipocampo e 
córtex pré-frontal e analisados no HPLC (High-Performance Liquid Chromatography - Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) verificando a alteração 
nas monoaminas, aminoácidos e seus metabólitos. Os resultados serão expressos como a média  erro padrão da média e analisados por ANOVA com 
Student-Newman-Keuls como post-hoc e considerados estatisticamente diferentes quando p<0,05. Aspectos Éticos: A pesquisa somente será 
realizada após aprovação do protocolo pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEUA), onde serão respeitados todos os aspectos éticos para 
pesquisa com animais. Resultados Esperados: Espera-se obter um efeito neuroprotetor com a doxiciclina já que esta demonstrou reverter o déficit 
cognitivo causado pela ketamina em ratos. Assim, possivelmente tal efeito se reflita também no modelo de esquizofrenia.
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Título AÇÕES COMPORTAMENTAIS, NEUROQUÍMICAS E ANTIOXIDANTES DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRONICA DA PIPERINA NO MODELO DE 
EPILEPSIA INDUZIDA POR PILOCARPINA  EM CAMUNDONGOS
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RESUMO
A epilepsia, especialmente a do tipo do lobo temporal medial, é uma das condições que apresenta maior resistência à terapia farmacológica. A 
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piperina é um dos principais componentes de plantas do gênero Piper, cujas atividades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, antitumorais, têm sido 
bastante evidenciadas nos últimos anos. Objetivos: avaliar a possível ação neuroprotetora da administração crônica de baixas doses de piperina nos 
parâmetros comportamentais observados no modelo de epilepsia induzida pela administração única de elevada dose de pilocarpina. Além disso, 
pretende-se verificar os efeitos de tal administração crônica, quer isoladamente, quer como pré-tratamento ao modelo, nos níveis de monoaminas 
(seus metabólitos) e aminoácidos do córtex cerebral, estriado e hipocampo, importantes áreas envolvidas nas crises epilépticas, bem como dos níveis 
de marcadores do estresse oxidativo, que também serão quantificados em tais áreas. Metodologia: Serão utilizados 200 camundongos albinos (Mus 
musculus) machos da linhagem Swiss pesando entre 24 e 30 gramas. Serão utilizados camundongos que comporão grupos de 8 animais cada. Um 
grupo com animais não tratados, mas submetidos aos mesmos estresses de administração dos demais. Um grupo controle, que receberá água 
destilada como pré-tratamento crônico durante 30 dias. Seis grupos que receberão a administração de piperina, nas doses de 5, 10 e 20 mg/kg, por 
via oral (v.o), durante 30 dias. Ao final do período crônico de tratamento, 60 min após a administração da última dose, 3 desses 6 grupos, além do 
controle, receberão a administração de metilescopolamina 1 mg/kg, via subcutânea e, 30 min depois, também via i.p., pilocarpina na dose de 350 
mg/kg (P350). Os outros 3, receberão soro fisiológico, i.p. Em cada grupo, os principais parâmetros comportamentais observados no modelo serão 
quantificados, e a capacidade da administração crônica prévia de piperina de modificá-los será avaliada. Duas horas após a entrada dos animais no 
Status Epilepticus (SE), será administrado diazepam (1 mg/kg) para a interrupção das convulsões. Os grupos serão então acompanhados diariamente, 
durante 45 dias para avaliar o aparecimento de crises espontâneas recorrentes e seus parâmetros comportamentais. Quatro semanas depois da 
primeira crise espontânea, os animais serão eutanasiados para remoção das áreas cerebrais e preparação de homogenatos, cujos sobrenadantes 
serão injetados no equipamento de HPLC (Cromatografia Líquida de Alto Desempenho) para determinação dos níveis de monoaminas, aminoácidos e 
seus metabólitos. Os animais terão ainda seus cérebros dissecados e, após a preparação dos homogenatos, encaminhados para determinação dos 
níveis de marcadores do estresse oxidativo (nitritos, por reação de diazotização; TBARs e Catalase, por espectofotometria). Os grupos que só 
receberão o tratamento com piperina, também serão eutanasiados para os mesmos fins, 48 h após a última administração. Os resultados serão 
expressos como a média  erro padrão da média e analisados por ANOVA com Student-Newman-Keuls como post-hoc e considerados 
estatisticamente diferentes quando p<0,05. Aspectos Éticos: A pesquisa somente será realizada após aprovação do protocolo pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Animais (CEUA), onde serão respeitados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. Resultados Esperados: Uma vez que a 
piperina já demonstrou possuir atividade anticonvulsivante, quando do seu uso agudo nas convulsões induzidas por pilocarpina, bem como quando 
do seu uso crônico em outros modelos, possivelmente tal efeito se reflita também no modelo de epilepsia.
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Título ANÁLISE MORFOLÓGICA DA LINGUA BOVINA E SUAS POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES NO NIVEL DE FIDELIDADE PRA UM MODELO DE TREINAMENTO 
CIRÚRGICO DE BANCADA 
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RESUMO
A literatura das últimas duas décadas aponta deficiências de aprendizado e carências técnicas desde as mais básicas nos estudantes de medicina e 
recém-formados. As inovações curriculares trazem consigo desafios aos docentes que precisam modificar paradigmas de ensino para adequar suas 
disciplinas às novidades científicas e exigências sociais. A Simulação Clínica e Cirúrgica é demandada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Medicina de 2014 (DCN-2014) e já é realidade aplicada em faculdades de medicina do Canadá e Estados Unidos e do Brasil também (estas não bem 
divulgadas). O treinamento cirúrgico em Modelos de Bancada contribui para o início e o adequado direcionamento da formação cirúrgica e técnica, há 
diversos modelos de baixa e alta fidelidade (nível de realismo) para se treinar suturas. Os cursos cirúrgicos voltados à pós-graduados (laparoscopias, 
por exemplo) preconizam o início do estudo em Laboratório de Habilidades, em ambiente controlado e com modelos de alta fidelidade, já que é 
contraproducente e antiético treinar novos médicos em ambiente de trabalho sobre pacientes. Entretanto, ainda que os parâmetros morfológicos-
histológicos do tegumento humano e de muitos animais sejam bem conhecidos, não se possui estudos de Anatomia Comparada entre eles para se 
saber quão similares ao ser humano são esses modelos animais vivos ou ex-vivo (até vegetais e sintéticos). Objetivos: Reavaliar parâmetros 
morfológicos e histológicos da língua bovina ex-vivo (popular modelo de simulação de sutura de pele humana) em comparação com o tegumento 
(pele e sub-cutâneo) humano previamente descrito na literatura, porém sem esse enfoque comparativo. Metodologia: este é um estudo quantitativo 
e descritivo a ser realizado com 20 línguas bovinas congeladas oriundas de frigoríficos regulares obtidas em açougues comuns. Amostras 
quadrangulares de 1cm por 1cm serão extraídas de línguas bovinas usadas em treinamento de suturas por estudantes de medicina. Cada peça 
conterá desde a cada cornificada da mucosa até a hipoderme com 1cm de profundidade e serão preservadas em formaldeído para emblocamento e 
coloração com técnica de Hematoxilina/ Eosina. Obter-se-ão duas peças em posição paramediana de cada um dos terços da face rostral (superfície 
áspera com papilas gustativas de superfície cornificada) da língua bovina e de cada metade da face inferior (mucosa lisa e úmida). À microscopia 
óptica observar-se-á as dimensões micrométricas das diferentes camadas da mucosa lingual e a composição (proporção muscular, adiposa e/ ou 
conectiva) da submucosa. Uma análise estatística descritiva será feita para a definição da espessura das camadas e da proporção de tecido adiposo, 
conectivo e ou muscular da submucosa. Um estudo compilativo dos parâmetros cutâneos (espessura de epiderme e derme) e subcutâneos 
(composição tissular) da pele humana em diferentes sítios anatômicos (todos os que a literatura fornecer) e comparar-se á os dados dos 5 locais da 
língua bovina com a pele humana. Um teste t-Student (ou outro mais adequado, conforme a apresentação dos resultados demandar) será usado para 
compará-los entre si. Aspectos Éticos: Estudo sob a CAAE 69579917.2.0000.8074 e aprovado por Comitê de Ética e Pesquisa via Plataforma Brasil. 
Resultados esperados: encontrar similaridades e identificar diferenças entre os tegumentos (língua bovina e pele humana) e responder à pergunta: 
Onde os dois mais se equivalem? Perspectivas: a partir do conhecimento metodológico obtido com essa pesquisa, aprimorar o método (testes 
biomecânicos, por exemplo) e expandi-lo a outros Modelos de Simulação Cirúrgica de Bancada (pernil suíno, pata suína, modelos sintéticos, etc.).
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Título ATIVIDADE ANTINOCICEPETIVA E ANTIINFLAMATÓRIA DA FRAÇÃO PROTEICA OBTIDA DO LATEX DE HIMATANTHUS DRAUSTICOS (MART.) 
PLUMEL ( JANAGUBA) 
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RESUMO
Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel é uma espécie arbórea conhecida no Ceará como janaguba (família Apocynaceae) e apresenta um amplo 
espectro de usos medicinais por comunidades de todo Brasil. O látex de seu talo de madeira é popularmente usado no tratamento de várias 
enfermidades. Estudos preliminares da fração de proteínas obtidas do látex apresentaram atividades anti-inflamatória, antinociceptiva, antitumoral e 
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propriedades imunoestimulantes. Um outro estudo apresentou avaliação do efeito do tratamento tópico de uma pomada contendo proteínas 
isoladas deste látex sobre a cicatrização de feridas em camundongos. Objetivos: avaliar o potencial anti-inflamatório e antinociceptivo da fração 
protéica do látex de Janaguba (FPLJ) através dos testes de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, teste da formalina e edema de patas, 
em camundongos swiss de ambos os sexos. Metodologia: A fração protéica obtida do látex da Janaguba (FPLJ) será submetida à centrifugação 8.000g 
por 20 minutos. Após centrifugação, o sobrenadante será dialisado contra água destilada por 10 vezes e na última diálise contra tampão fosfato pH 
7,0, para em seguida ser liofilizado para posterior utilização. Para os referidos testes os animais serão divididos em grupos onde serão utilizadas as 
doses de 1, 5, 10; 25, 50 e 100 mg/kg/peso do animal (i.p) do látex de janaguba como também o grupo do controle água destilada 0,1 ml/kg i.p, 
fazendo um total de 100 animais. Os animais serão tratados e os resultados serão colhidos e então comparados. Serão realizados os testes de 
nocicepção induzida por ácido acético1 %, Edema de Pata Induzido por Carragenina 1% para avaliar a atividade antiedematogênica e de dor induzida 
por formalina 2% para avaliar a atividade anti-inflamatória e analgésica. Após os testes os ratos serão eutanasiados e suas patas retiradas para análise 
histopatológica. O Estudo Histopatológico será realizado pela técnica de Nissl, onde fatias correspondentes à região das patas serão retiradas de cada 
grupo, colocadas dentro de uma solução de formol a 4% tamponado (pH 7.0) durante 24 horas e, após esse período, em solução de etanol a 70%. As 
fatias serão processadas (blocos de parafina) e, para obtenção dos cortes histológicos com 20 μm de espessura, será utilizado um micrótomo. As 
lâminas serão coradas com Cresil Violeta (técnica de Nissl). Imediatamente após, os cortes serão desidratados em diferentes concentrações de álcool, 
clarificados com xilol e montados com lamínula e Entellan®. Nos procedimentos experimentais, os resultados dos testes realizados, serão 
acompanhados utilizando o programa GraphPag Prisma 5, empregando-se análise de variável ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como Teste 
pos hoc. Os dados numéricos estarão expostos como média ± desvio padrão. As diferenças serão consideradas estatisticamente significativas quando 
p < 0,05.  Aspectos Éticos: O projeto de pesquisa já obteve aprovação prévia do comitê de ética em pesquisa com animais antes do início dos 
experimentos e serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais, CEUA –URCA 0070/2013.2. Resultados esperados: Uma vez 
que outros efeitos farmacológicos da Janaguba já têm sido demonstrados, acredita-se que a fração proteica do seu látex demonstrará atividades 
antinociceptivas e anti-inflamatórias.
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RESUMO
O Diabetes mellitus é considerado, atualmente, como um problema de saúde pública mundial, tanto devido ao número de pessoas afetadas, como 
também, pelos altos custos envolvidos no controle e tratamento de suas complicações. Alguns aspectos farmacológicos de Hybanthus ipecacuanha 
(HI) têm despertado o interesse científico dos pesquisadores, principalmente os estudos publicados sobre o valor terapêutico, riscos e toxicidade 
dessas plantas empregadas, não apenas no diabetes, mas em um grande número de doenças. O desenvolvimento de uma pesquisa com a fração de 
Hybanthus ipecacuanha, visando avaliar seu possível mecanismo de ação em ratos diabéticos induzidos pelo aloxano nos mostraria a possível 
utilização prática desse vegetal presente no nosso Estado e estimularia a pesquisa por novos agentes de origem vegetal. Objetivos: Avaliar o possível 
efeito hipoglicemiante do extrato aquoso da HI em modelos experimentais de diabetes induzidos por aloxano em ratos. Metodologia: Para tal 
utilizaremos 70 ratos machos, com peso variando entre 200 gramas e 250 gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, machos, saudáveis, 
procedentes do biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ, nos quais será induzido o diabetes através da administração de uma 
injeção de monohidrato de aloxano em dose única de 40mg/kg, na veia dorsal do pênis. Os animais permanecerão 48 horas em repouso com livre 
acesso a água e ração, confinados em gaiolas-padrão de polipropileno (40cm30cm15cm) forradas com maravalhas e fechadas por grade de aço 
inoxidável para coleta por capilar de 1 ml de sangue do plexo retro-orbital do animal após anestesia, para confirmar se o diabetes foi induzido com 
sucesso e para a avaliação dos níveis de glicemia, colesterol, triglicerídeos, TGO e TGP que serão analisados através de Kits bioquímicos- LABTEST®. 
Animais que alcançarem uma glicemia superior a 250mg/dl serão divididos em 6 grupos: Grupo 1 (controle) – tratado com água destilada 0,8 ml; 
Grupo 2 (controle especial) – tratado com glibenclamida na dose de 5 mg/kg; Grupo 3 – tratado com a fração de HI na dose de 25 mg/kg; Grupo 4 – 
tratado com metiformina na dose de 5 mg/kg; Grupo 5 – tratado com a fração de HI na dose de 25 mg/kg associado com a glibenclamida na dose de 5 
mg/kg; Grupo 6 – tratado com a fração de HI na dose de 25 mg/kg associado com a metiformina na dose de 5 mg/kg . Os animais serão tratados por 
cinco e por trinta dias e os resultados serão colhidos e então comparados. No último dia, serão coletadas novamente amostras de sangue uma hora 
após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em mg/dL). A atividade hipoglicemiante será determinada pela 
diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Nos procedimentos experimentais, os resultados dos testes realizados, serão acompanhados 
utilizando o programa GraphPag Prisma 5, empregando-se análise de variável ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc. Os dados 
numéricos estarão expostos como média ± desvio padrão. As diferenças serão consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05. Aspectos 
Éticos: O projeto de pesquisa já obteve aprovação prévia do comitê de ética em pesquisa com animais antes do início dos experimentos, e que serão 
observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais, CEUA-ESTÁCIO/FMJ: protocolo 2014.1, processo 006. Resultados esperados: Uma vez 
que outros efeitos farmacológicos da HI já têm sido demonstrados, acredita-se que o seu extrato aquoso demonstrará atividade hipoglicemiante no 
modelo de diabetes induzido por aloxano.
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Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA E ANALGÉSICA DO EXTRATO ETANÓLICO DOS FRUTOS DE MORINDA CITRIFOLIA L. (NONI) 
EM CAMUNDONGOS MACHOS SWISS

Docente orientador: Monalisa Ribeiro Silva

RESUMO
Mesmo com a eficácia dos AINES (Anti-inflamatórios não esteroidais), estes ainda, infelizmente, apresentam vários efeitos adversos, como dor 
gástrica e até casos de enfermidades cardiovasculares, demostram um grande empecilho quando se utilizado em tratamentos de doenças. A busca 
por substâncias menos tóxicas e com bom potencial anti-inflamatório têm levado pesquisadores a produzirem novos fármacos, principalmente de 
origem natural. É neste contexto que nos referimos a Morinda citrifolia L. mais conhecida por Noni, planta notória a mais de dois mil anos, utilizada 
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para tratamento e cura de várias enfermidades, principalmente a partir de seus frutos, portadores de altos teores de antioxidantes e vitaminas. 
Objetivos: Avaliar o efeito anti-inflamatório e analgésico do extrato etanólico dos frutos de Morinda citrifolia L. (Noni) utilizando camundongos 
machos Swiss. Metodologia: Serão utilizados 48 camundongos Swiss machos, pesando entre 20 a 30 g provenientes do Biotério da Faculdade de 
Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. Avaliação da atividade antiedematogênica: serão utilizados grupos de 06 camundongos, que serão tratados 
intraperitonealmente, o grupo controle (Água destilada) e o controle positivo com Indometacina (10mg/Kg) e os outros grupos tratados com extrato 
etanólico de Morinda citrifolia L. (Noni) (25 e 50 mg/kg). Após 30 minutos dos tratamentos, injetar na região subplantar (s.c) das patas traseiras dos 
animais 0,1ml de carragenina (1%), injetar igual volume de salina na pata contralateral. Imediatamente após a injeção, medir o volume das patas e 
repetir a medida a cada hora até completar 5 h da injeção da carragenina. Para isso, imergir as patas traseiras até o maléolo lateral em um 
hidropletismômetro elétrico que mede o volume das patas injetadas. Ao final da experiência, representar a evolução do edema em função do tempo 
e testar estatisticamente a diferença entre os grupos. Avaliação da atividade anti-inflamatória e analgésica: No teste da formalina 2% serão utilizados 
grupos de 06 camundongos Swiss machos, onde serão tratados intraperitonealmente, o grupo controle (Água destilada) e o controle positivo com 
Morfina (5mg/Kg) e os outros grupos tratados com extrato etanólico de Morinda citrifolia L. (Noni) (25 e 50 mg/kg). Após 30 minutos dos tratamentos, 
injetar na região subplantar (s.c) das patas direitas traseiras dos animais formalina a 2%. Os animais são colocados em um cilindro de vidro ao lado de 
um espelho, para facilitar a observação do comportamento nociceptivo. Logo após a injeção de formalina, o número de vezes que os animais lambem 
ou mordem a pata injetada com formalina é quantificado (em segundos), durante 30 minutos após a injeção, sendo esse tempo considerado como 
indicativo de dor. Esse modelo permite evidenciar duas fases da sensibilidade dolorosa: a primeira fase aparece nos primeiros 5 minutos após a 
ingestão de formalina (Dor neurogênica) e a segunda ocorre entre 15 a 30 minutos após a injeção de formalina, representando a resposta inflamatória 
relacionada à liberação de mediadores químicos inflamatórios. Aspectos Éticos: O estudo somente será realizado após a aprovação do projeto pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais. Resultados Esperados: A pesquisa almeja evidenciar o potencial anti-inflamatório e antinociceptivo do extrato 
etanólico de Morinda citrifolia L. (Noni).
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Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE MYRACRODRUON URUNDEUVA FR. ALL (AROEIRA-DO-SERTÃO)

Docente orientador: Ana Luiza de Aguiar Rocha  Martin

RESUMO
A diabetes é uma doença bastante prevalente e que acomete cada vez mais indivíduos. O tratamento farmacológico se baseia em diversos 
mecanismos e o uso de produtos naturais vem sendo cada vez mais útil como adjuvante nesta terapia. A Myracrodroun urundeuva, conhecida 
popularmente como aroeira do sertão, é uma espécie comum no Nordeste do Brasil rica em taninos, polifenóis e chalconas e vem se destacando 
devido a suas várias ações comprovadas. Relações entre flavonoides e diabetes vem sendo estabelecida e merece mais investigações. Objetivos: 
verificar o papel do decocto desta planta na redução da glicemia em ratos diabéticos, bem como o possível mecanismo para tal efeito. Metodologia: 
Serão utilizados aproximadamente 100 animais que serão divididos nos seguintes grupos: Grupo 1: controle negativo- ratos diabéticos tratados com 
solução fisiológica (0,9%); Grupo 2: tratado com decocto de M. urundeuva (DMU), 25 mg/Kg; Grupo 3: tratado com decocto M. urundeuva (DMU), 50 
mg/Kg; Grupo 4: controle positivo - tratado com metformina (MET), 50 mg/kg; Grupo 5: controle positivo – tratado com glibenclamida (GLI), 5 mg/kg; 
Grupo 6: associação do DMU 25mg/kg + MET 50mg/kg; Grupo 7: associação do DMU 25mg/kg + GLI 5mg/kg, A diabetes será induzida através da 
estreptozotocina e após a indução, os animais serão  submetidos a testes que avaliam os parâmetros bioquímicos (glicemia, triglicerídeos, colesterol 
total, transaminases hepáticas AST e ALT, ureia, creatinina, hemoglobina glicada, frutosamina e insulina serão realizadas segundo métodos 
enzimáticos seguindo o protocolo do fabricante para cada kit, e a densidade das estruturas pancreáticas envolvidas no processo fisiopatológico da 
diabetes será avaliada através da coloração hematoxilina e eosina (HE).  Aspectos Éticos: O projeto foi submetido ao Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA) sob o protocolo 2017.01.011 e está aguardando apreciação. Resultados esperados: Outros estudos têm demonstrado que a MU 
apresenta atividade anti-inflamatória, dentre outros. Considerando o envolvimento da inflamação na patogênese do diabetes, acredita-se que o 
decocto da UM terá efeito hipoglicemiante no modelo de diabetes induzido por estreptozotocina. Perspectivas: Espera-se com isso indicar se a 
aroeira do sertão pode ser utilizada como uma possível ferramenta terapêutica farmacológica adjuvante nesta doença.
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Título AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA NA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE

Docente orientador: Fernando Gomes Figueredo

RESUMO
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as infecções causam 25% das mortes em todo o mundo e 45% nos países menos 
desenvolvidos. A prevalência das infecções e o consequente consumo de antibióticos para trata-las, acarretam muitos erros de prescrição 
relacionados ao mecanismo de resistência bacteriana. Esse mecanismo é proporcionado devido à pressão seletiva do uso desses medicamentos, 
exercendo papel fundamental na disseminação da resistência no ambiente hospitalar e no meio extra-hospitalar. Esse vem se constituindo um 
problema para a coletividade, pois a problemática da multirresistência se constitui uma ameaça à sociedade, particularmente à indústria 
farmacêutica, que se encontra sem resposta terapêutica. A resistência das diversas espécies bacterianas aos antimicrobianos é extremamente variável 
entre os países, regiões e a origem hospitalar ou comunitária. Na atualidade, é motivo de grande preocupação entre os cientistas, os microbiologistas 
e os médicos clínicos a resistência entre as bactérias gram-positivas, que vêm se tornando bactérias problemas na terapêutica anti-infecciosa. Na 
região do Cariri Cearense, observa-se que os estudos diante dessa perspectiva são praticamente escassos. Objetivos: Ressaltar a importância do 
conhecimento do perfil de resistência bacteriana na região caririense, afim de contribuir na elaboração de estratégias de prevenção e controle 
trazidas para a prática assistencial, constituindo um forte argumento para revisões de condutas e protocolos. Metodologia: Estudo epidemiológico, 
retrospectivo, documental, a ser realizado em Hospitais da região do Cariri cearense. O trabalho avaliará as principais topografias; hemocultura, 
urocultura, ponta de cateter, cateter urinário e secreção traqueal, computando os resultados das amostras positivas e os resultados dos 
antibiogramas dos pacientes hospitalizados no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. A coleta de dados será realizada de agosto a 
novembro de 2017 e prosseguirá com o preenchimento de um instrumento estruturado contendo as variáveis de interesse da pesquisa. Parte da 
coleta de dados será realizada nos arquivos do serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH), que adota a metodologia do Sistema Nacional de 
Vigilância de Infecção Hospitalar (NNISS). E a outra parte da coleta do registro de dados do Laboratório de Microbiologia interno, computando os 
resultados das amostras positivas no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. Os dados coletados serão tabulados pelo software 
Excel® e fechamento de dados com o software SPSS, Versão 9.0.  Aspectos Éticos: o projeto será enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa e, 
apenas mediante a aprovação, será dado início às coletas de dados. Resultados esperados:Acredita-se que a presente pesquisa possa fornecer 
informações importantes para o controle da disseminação dos microorganismos resistentes não só no contexto hospitalar como também no âmbito 
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comunitário, além de redirecionar terapêuticas que possam não estar mais agindo de maneira eficaz.
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Título AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Docente orientador: Regina Petrola Bastos Rocha 

RESUMO
A cada dia se faz mais necessário estimular nos discentes uma visão ampliada para a assistência aos idoso frente à nova demanda dessa população 
que vem se caracterizando pela transição demográfica e tendo aumento progressivo. Objetivos: analisar as Instituições de Longa Permanência para 
Idosos no município de Juazeiro do Norte – CE, através da aplicação do Instrumento de Avaliação das ILPI da ANVISA, elaborado em 2007. 
Metodologia: O estudo será do tipo exploratório com abordagem quantitativa.  A coleta de dados será desenvolvida em 03 (três) ILP do município de 
Juazeiro do Norte, no período de Outubro de 2017 a Janeiro de 2018. Os critérios propostos pelo Instrumento da ANVISA abordam os seguintes 
aspectos das ILP: O instrumento contempla 9 itens gerais, caracterizando um formulário envolvendo dados da identificação da instituição; 
características da clientela; condições gerais e processos operacionais; recursos humanos; processamento de roupas; alimentação; saúde; 
monitoramento e avaliação do funcionamento; infraestrutura física. Dentre os indicadores do instrumento foram selecionadas 5 para análise: Dados 
de identificação da instituição; Número do Conselho Nacional de Assistência Social; Natureza da Instituição; recebe subvenção do governo; Uso de 
aposentadoria dos idosos; Alvará de licenciamento expedido pela vigilância sanitária local; responsável legal pela ILPI; Tipos de profissionais que 
prestam assistência à instituição. Características da clientela: Capacidade instalada; Quantidade de residentes; Grau de dependência; Plano de 
atendimento de Atenção à Saúde. Recursos humanos: Dimensionamento da equipe de cuidadores; Concretização de políticas de educação 
permanente; Capacitação dos profissionais. Saúde: Plano de saúde vigente contempla aspectos necessários; rotinas e procedimentos; Medicamentos; 
Notificação Compulsória. Infraestrutura física: Instalações físicas em condições de habitabilidade, segurança e acessibilidade; Caracterização dos 
dormitórios e banheiros; Tipificação dos refeitórios e das áreas de atividades. A análise dos dados será realizada com o uso do programa Microsoft 
Excel versão 2010. Para a análise estatística o banco será exportado para o programa Stata 12.1SE. Aspectos Éticos: A coleta de dados será iniciada 
somente após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de ética de pesquisa em humanos (CEP) e será submetida em seguida à apreciação da Plataforma 
Brasil. Resultados Esperados: tendo em vista que a institucionalização por vezes é a única alternativa para muitos idosos, espera-se construir um 
panorama fiel das ILP de Juazeiro do Norte para permitir a elaboração de melhorias de recursos humanos e estruturais para atender as necessidades 
básicas dessa população da melhor maneira possível.
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIDEPRESSIVO DA CETAMINA EM MODELO EXPERIMENTAL COM CAMUNDONGOS MACHOS E FÊMEAS

Docente orientador: Glauce Socorro de Barros Viana

RESUMO
A depressão é um dos maiores problemas atuais de saúde pública. A incidência maior do transtorno depressivo em mulheres resulta de alguns fatores 
biológicos, como o fator genético e o hormonal, sendo este o responsável principal pela divergência na incidência. A cetamina (CET) é um anestésico 
geral, antagonista do receptor NMDA. Ainda que sua utilização seja bastante ampla, sua biodisponibilidade por via oral não é muito boa. Entretanto, 
tem sido postulado que a cetamina, em baixas doses, possa ter efeito antidepressivo. Assim, estudos que investiguem o aspecto da sua 
biodisponibilidade por via oral e que reforcem a sua inclusão na clínica evidenciando as suas propriedades antidepressivas são de elevada importância 
científica. Objetivos: Avaliar o possível efeito antidepressivo da CET quando administrada em baixas doses por via oral em camundongos machos e 
fêmeas. Metodologia: Utilizar-se-ão camundongos (adultos machos e fêmeas, 30 g), distribuídos (10-12) nos grupos controle e tratados com CET (2, 5 
e 10 mg/kg, v.o.) e com Imipramina (30 mg/kg, v.o.) por duas semanas. Os animais serão submetidos, ao fim do período, ao Teste do Nado Forçado, 
para avaliação de atividade antidepressiva, que consiste em colocar os camundongos individualmente em cilindros contendo água, por 5 min, e 
registrar o tempo de imobilidade para cada animal. Os controles receberão 10 mL/kg de salina. Após os testes, os animais serão eutanasiados para 
retirada do córtex pré-frontal, do estriado e do hipocampo (após o teste do nado forçado). O material será processado para avaliação 
imunohistoquímica com o objetivo de se quantificar a imunomarcação para iNOS, COX-2 e TNF-alfa e, assim, avaliar o potencial anti-inflamatório da 
droga. Os dados serão analisados por ANOVA e Newman-Keuls (teste post-hoc) e considerados significantes para p<0.05. Aspectos Éticos: O Projeto 
foi aprovado pela CEUA Estácio/FMJ, sob o número 2014-0004.Resultados esperados: Espera-se contribuir para a formação científica dos estudantes 
envolvidos no Projeto e para o desenvolvimento de espírito crítico fundamental para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica e/ou de 
pesquisador. Uma vez que a cetamina já tem demonstrado conhecidas ações clínicas e/ ou neuroprotetoras em modelos experimentais de doenças 
do Sistema Nervoso Central, a expectativa é que esse tipo de efeito, não só também seja evidenciado no modelo de depressão, mas que também 
apresente diferenças de resultados associadas ao sexo dos animais.
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIDEPRESSIVO SEXO-DEPENDENTE DA CETAMINA EM MODELO EXPERIEMENTAL COM CAMUNDONGOS
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RESUMO
A depressão é um dos maiores problemas atuais de saúde pública. A incidência maior do transtorno depressivo em mulheres resulta de alguns fatores 
biológicos, como o fator genético e o hormonal, sendo este o responsável principal pela divergência na incidência. A cetamina (CET) é um anestésico 
geral, antagonista do receptor NMDA. Evidências indicam que a atividade antidepressiva da CET apresenta efeito intensificado ou melhor resposta no 
gênero feminino. São, assim, de fundamental relevância, estudos translacionais que reforcem a inclusão da cetamina racêmica ou levógira na clínica 
ou mesmo, por conta das propriedades alucinógenas da droga, que estimulem a indústria farmacêutica, no sentido de sintetizar um análogo 
destituído de propriedades alucinógenas, porém retendo as propriedades antidepressivas do composto original, e que enfatizem a possível diferença 
de resposta da droga associada ao sexo dos animais. Objetivos: Avaliar o possível efeito antidepressivo da CET e a sua relação sexo-dependente em 
modelo de depressão. Metodologia: Utilizar-se-ão camundongos (adultos machos e fêmeas, 30 g), distribuídos (10-12) nos grupos controle e tratados 
com CET (2, 5 e 10 mg/kg, i.p.) e com Imipramina (30 mg/kg, i.p.) por duas semanas. Os animais serão submetidos, ao fim do período, ao Teste do 
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Nado Forçado, para avaliação de atividade antidepressiva, que consiste em colocar os camundongos individualmente em cilindros contendo água, por 
5 min, e registrar o tempo de imobilidade para cada animal. Os controles receberão 10 mL/kg de salina. Após os testes, os animais serão eutanasiados 
para retirada do córtex pré-frontal, do estriado e do hipocampo (após o teste do nado forçado). O material será processado para avaliação 
imunohistoquímica com o objetivo de se quantificar a imunomarcação para iNOS, COX-2 e TNF-alfa e, assim, avaliar o potencial anti-inflamatório da 
droga. Os dados serão analisados por ANOVA e Newman-Keuls (teste post-hoc) e considerados significantes para p<0.05. Aspectos Éticos: O Projeto 
foi aprovado pela CEUA Estácio/FMJ, sob o número 2014-0004. Resultados esperados: Espera-se contribuir para a formação científica dos estudantes 
envolvidos no Projeto e para o desenvolvimento de espírito crítico fundamental para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica e/ou de 
pesquisador. Uma vez que a cetamina já tem demonstrado conhecidas ações clínicas e/ ou neuroprotetoras em modelos experimentais de doenças 
do Sistema Nervoso Central, a expectativa é que esse tipo de efeito, não só também seja evidenciado no modelo de depressão, mas que também 
apresente diferenças de resultados associadas ao sexo dos animais.
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Título AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DO LÍTIO EM MODELOS EXPERIMENTAIS DE INFLAMAÇÃO E ESQUEMIA CEREBRAL GOLBAL EM 
RATOS 

Docente orientador: Monalisa Ribeiro Silva

RESUMO
O acidente vascular cerebral é uma condição patológica decorrente da ruptura ou oclusão de vasos sanguíneos precipitando uma cascata de eventos 
que envolvem excitotoxicidade, inflamação, estresse oxidativo e morte celular. O lítio (Li) é um estabilizador do humor que tem sido usado por 
décadas para tratar doença bipolar e vem mostrando que também protege os neurônios contra excitotoxicidade e apoptose após hipóxia isquêmica. 
Objetivos: Avaliar o efeito neuroprotetor do lítio em modelos experimentais de isquemia cerebral global e de inflamação em ratos. Metodologia: O 
tratamento iniciará 1h antes da cirurgia e 7 dias após com Li (10, 25 e 50 mg/kg/dia, i.p). Os animais serão anestesiados com Ketamina (75 mg/kg, i.p.) 
e Xilazina 2% (10 m/kg, i.p.) submetidos à isquemia cerebral global (30 min) e reperfusão após 7 dias serão realizados os testes comportamentais, 
campo aberto, esquiva passiva, rota rode e labirinto aquático, para avaliar atividade locomotora e déficit de memória. Em seguida, serão eutanasiados 
e o corpo estriado dissecado, sendo utilizado na preparação de homogenatos para dosagem de Dopamina, DOPAC e ácido homovanílico (HVA) em 
HPLC. Os resultados serão expressos como média ± E.P.M, para comparação múltipla dos parâmetros foi utilizado ANOVA de uma via e o teste de 
Newman-Keuls como post hoc. Aspectos Éticos: A pesquisa somente será realizada após aprovação do protocolo pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Animais (CEUA), onde serão respeitados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. Resultados Esperados: Pretende-se com este 
estudo contribuir para o melhor conhecimento das propriedades neuroprotetoras do lítio procurando elucidar os mecanismos pelos quais esta droga 
pode agir e determinar, assim, o seu potencial terapêutico como tratamento alternativo em casos de acidente vascular cerebral.
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Título AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO TRATAMENTO CONSERVADOR EM PACIENTES COM INFARTO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST

Docente orientador: Patricia Gonçalves Pinheiro 

RESUMO
A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) representa a principal causa de óbito no mundo e pode ser dividida em angina instável e infarto agudo do 
miocárdio (IAM). O IAM, por sua vez, se apresenta sob duas formas clínicas: com supra desnivelamento do segmento ST e sem supra desnivelamento 
do segmento ST. Essa classificação influencia a conduta a ser tomada e sua efetividade é inversamente proporcional ao tempo do atendimento. O 
intervalo de tempo decorrido entre o início dos sintomas e o atendimento é extremamente relevante para a sobrevida, sendo assim o tratamento 
conservador precoce é crucial para a redução de complicações advindas do IAM. Objetivos: avaliar o impacto no tratamento conservador em 
pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento de seguimento ST (IAM-CSST). Metodologia: Trata-se de um estudo 
epidemiológico do tipo quantitativo descritivo, prospectivo e documental. O estudo será realizado por meio de filtragem de informações através dos 
prontuários dos pacientes admitidos na UCO com diagnóstico de IAM CSST. A amostra será do tipo intencional, composta por todos pacientes com 
IAM CSST confirmados por meio de história clínica, ECG e enzimas cardíacas. Serão registradas para avaliação as seguintes variáveis: Hospital de 
origem, data de admissão; Características gerais: sexo, idade, estado civil, profissão/atividade, prática de atividade física: qual a atividade praticada, 
quantas vezes por semana e duração do treino; Comorbidades associadas: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes mellitus tipo 1 ou tipo2, 
dislipidemia, insuficiência cardíaca, tabagismo atual ou prévio, IAM prévio, história familiar, obesidade; Tempo gasto para procurar tratamento na 
emergência; Tipo de atendimento inicial do IAM, da unidade de emergência proveniente; Protocolo de atendimento no HCC; Tratamento 
conservador; Reperfusão: administração de agentes trombolíticos, angioplastia coronariana; e a existência de evolução para complicações mecânicas 
ou clínicas. Os dados serão analisados utilizando-se a estatística descritiva, apresentando o cálculo dos diferentes parâmetros estatísticos descritivos, 
de modo a organizar e analisar os dados relativos à amostra, recorrendo à média e ao desvio-padrão (como medidas de tendência central), às tabelas 
de frequência e respectivos valores percentuais. Com o objetivo de compararmos as variáveis, utilizaremos a análise da variância (ANOVA) teste t de 
Student. Para comprovar as nossas hipóteses, utilizaremos um nível de significância de p ≤ 0,05. Aspectos Éticos: o projeto será enviado para o Comitê 
de Ética em Pesquisa e, apenas mediante a aprovação, será dado início a coleta dos dados. Resultados esperados: Espera-se evidenciar que o 
tratamento conservador precoce, os pacientes com SCA - Infarto com Supra desnivelamento do segmento ST, podem ter um índice menor de 
complicações cardiovasculares.
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Título CONHECIMENTOS DOS ACADÊMICOS DA FACULDADE ESTÁCIO FMJ SOBRE A SÍNDROME DE DOWN: ANTES E DEPOIS DA DISCIPLINA DE 
GENÉTICA MÉDICA

Docente orientador: Anderson Pontes Arruda

RESUMO
A Síndrome de Down (SD) é a doença de maior incidência dentro do amplo grupo de doenças genéticas, sendo uma criança afetada a cada 600/800 
nascimentos, e é a principal causa de deficiência mental na população. Os alunos constantemente interagem com esse grupo em particular, 
enfatizando a importância dos conhecimentos embasados cientificamente para o manejo adequado e a atenção continuada dos mesmos. Objetivos: 
avaliar o conhecimento dos acadêmicos de Medicina da Faculdade Estácio FMJ e relacionar essas informações com a influência da disciplina de 
Genética Médica na construção desses conhecimentos. Metodologia: O estudo é quantitativo, descritivo, transversal, observacional e prospectivo. A 
população constará de acadêmicos de Medicina pertencentes ao 5º e 7º semestre da referida instituição, sendo estes de ambos os sexos e tendo uma 
idade inicial de 22 anos. Pretende-se incluir no mínimo 80 participantes ao estudo. O instrumento utilizado será a aplicação de questionário em 
momento único e cada participante assinará um termo de consentimento livre e esclarecido após receber as informações sobre os objetivos da 
pesquisa e de sua participação no estudo. O questionário abordará as seguintes nuances: sabe o que é a síndrome, conhece alguém com a síndrome, 
exame diagnóstico, herança genética, problemas relacionados à síndrome, pode se reproduzir, expectativa de vida, influência da idade dos pais, tem 
tratamento ou não, existem escolas especiais ou não. Após tabulação dos dados no Excel, serão analisados os percentuais de erros e acertos das 
questões propostas no questionário, levando em consideração qual semestre em curso, sexo e faixa etária o entrevistado se encontra. Então será 
feito a interpretação desses resultados por meio de programa estatístico (à definir), sendo apresentados em forma de tabelas que irão demonstrar 
estatisticamente cada quesito abordado, construindo dessa forma o perfil de instrução dos entrevistados sobre a Síndrome de Down e esse será 
correlacionado à hipótese de que a disciplina de Genética Médica tem influência direta em um maior domínio dos acadêmicos na atenção e cuidado 
continuado a pacientes com SD. Aspectos Éticos: A presente pesquisa encontra-se em conformidade ética pontuada na resolução 466/12 CNS, com o 
número de CAAE: 48943115.6.0000.5042. Resultados esperados: Demonstrar a importância da disciplina de Genética Médica no desenvolvimento da 
atenção, manejo adequado e cuidados com o paciente com SD.

E-mail: andyparruda@yahoo.com.br

Aluno: Márley Rândley de Sousa Bezerra Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Esther de Macêdo Lira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Diego Freitas Mendes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Francisco Raí Batista dos Santos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jéssica de Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lívia Barbosa Taveira do Nascimento Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Natália Maria da Costa Figueiredo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tatiana Araújo de Amorim Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Yalle Ferreira Angelim Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Larissa Moreira Torres Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título CRIAÇÃO DE UM TREINAMENTO EM SUTURAS CIRÚRGICAS A PARTIR DE CONCEITOS DE SIMULADORES DE CIRURGIA E AVALIAÇÃO EM 
TEMPO REAL

Docente orientador: Rodolpho Alberto Bussolaro 

RESUMO
Os currículos das faculdades médicas têm sofrido muitas mudanças adaptativas aos novos métodos pedagógicos, as áreas científicas médicas básicas 
mesclam-se com novas práticas profissionais e inclusão profissional e social do egresso na sociedade, destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Medicina de 2014 (DCN-2014) e artigos de docentes estadunidenses, canadenses e ingleses. A literatura relata percepção de deficiência 
técnica para habilidades cirúrgicas básicas em alunos e recém-formados de currículos médicos deste século, sendo estimulados os treinamentos 
simulados com o maior nível de realismo possível em ambiente laboratorial controlado. Há apenas um método internacionalmente aceito para 
quantificar eficiência de treinamento com específica análise estatística e ele se aplica às cirurgias laparoscópicas apenas. Como se deve medir 
objetivamente a eficiência desses treinamentos cirúrgicos? Objetivos: Elaborar um curso de simulação de suturas a partir dos conceitos pedagógicos 
deste século com medição objetiva da eficiência do método sobre os alunos treinados em perspectiva de gerar inédita abordagem estatística. 
Metodologia: Pesquisa experimental quantitativa de ensino médico em fases: I) Revisão descritiva da literatura (de livros clássicos de Cirurgia até 
artigos científicos atuais) compilando técnicas manuais indicadas à alta destreza em sutura tegumentar. II) Filmagem de 20 alunos de Medicina (já 
aprovados pelas disciplinas cirúrgicas curriculares) suturando com mãos enluvadas, fio de nylon 3.0 agulhado, porta-agulhas e pinça dente-de-rato em 
incisão elíptica de 1cm por 3cm em face rostral do terço médio de língua bovina (gênero alimentício obtido em açougues comuns) com pontos simples 
separados. III) Aplicação de “lista de checagem mensuradora de destreza manual e eficiência cirúrgica” dotada de graduação numérica para anotação 
de erros: a) Manipulação e controle dos instrumentos cirúrgicos; b) Preensão e perfuração do tegumento, realização das laçadas e eficácia dos nós e 
do fechamento da fenda tegumentar; c) Tempo cirúrgico; d) Desperdício e dano de material; e) Incidentes cometidos (contaminação instrumental e/ 
ou acidentes pérfuro-cortantes). IV) Treinamento e qualificação de cada aluno por um cirurgião-professor por ensino “hands on” em 3 aulas de duas 
horas. V) Nova filmagem e aplicação da lista de checagem em condição semelhante ao primeiro momento pré-aulas. Resultados Esperados: Redução 
dos erros a nível aceitável (5 a 10% ou melhor que o índice obtido pelo cirurgião-professor). Com análise estatística (descritiva e objetiva ANOVA com 
possibilidade de retificação desta devido aos aspectos matemáticos dos resultados compilados) para índice de significância superior a 95%. Aspectos 
Éticos: Estudo registrado na Plataforma Brasil (CAAE: 69572417.7.0000.8074), status: pesquisa aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados 
esperados/ Perspectivas: Motivar alunos qualificados a replicar o curso-treino como monitores de ensino e assim criar nova disciplina extracurricular 
optativa em Simulações Cirúrgicas (como preconizado pelas DCN-2014). Compreender e disseminar a boa prática cirúrgica desde seus princípios 
básicos com a recuperação pedagógica desses ensinamentos. Motivar a agregação de métodos objetivos para a avaliação-mensuração da 
competência operatória dos alunos de Medicina. Motivar a criação estruturada e com eficiência sempre mensurável de cursos de cirurgia; contribuir 
para a mudança do paradigma das avaliações subjetivas imprecisas e a supervalorização da percepção individual sobre essas habilidades; incentivar a 
redução de estudos qualitativos sobre o tema e iniciar pesquisas quantitativas com inéditas soluções estatísticas.
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ENFERMAGEM DO CARIRI

Docente orientador: Rodolpho Alberto Bussolaro 

RESUMO
O avanço das técnicas e fármacos anestésicos, equipamentos e insumos hospitalares tirou a cirurgia dos grandes hospitais e levou-a a 
estabelecimentos alternativos (consultórios, clínicas e postos de saúde) onde o paciente permanece menos de 24 horas internado. Este regime 
(ambulatorial) reduz as filas de espera nos Sistemas de Saúde. A qualidade da prestação de serviços em saúde requer não só uma estrutura predial 
como, também, a eficiência laboral humana para atingir a satisfação do paciente e resolver seus problemas. O Cariri é uma região formadora de 
profissionais de saúde desde 2006 quando se diplomaram os primeiros médicos; outros cursos surgiram, na mesma primeira faculdade e em outras 
guiados pelo Ministério da Saúde (MS) e o da Educação no intuito de melhorar os Sistemas de Saúde do interior do país com o aumento da oferta de 
médicos ao mercado de trabalho. Os critérios de fixação desses profissionais vão além da remuneração, com a boa condição de trabalho é citada por 
98,2% dos médicos como fator motivador de sua fixação numa cidade. O “Processo de Acreditação Hospitalar” foi instituído pelo MS para qualificar e 
orientar Instituições de Saúde rumo à excelência. Pode-se fornecer bom serviço em saúde de maneira não necessariamente ligada à alta tecnologia 
predial e de equipamentos desde que os profissionais de saúde treinem e trabalhem harmonicamente para esse objetivo. Qual é o nível atual de 
qualidade predial e de equipamentos cirúrgicos das instituições de saúde do Cariri? Qual é o nível de conhecimento e engajamento dos estudantes e 
professores de Medicina e Enfermagem nos métodos de avaliação objetiva da qualidade da prestação serviços de saúde? Objetivos: Avaliar a 
qualidade dos setores cirúrgicos dos estabelecimentos de saúde de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha (locais de estágio profissionalizante de 
médicos e enfermeiros) focando sua viabilidade para a prática das cirurgias tipo ambulatorial (em níveis I, II e III preconizados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA). Avaliar o nível de conhecimento e engajamento dos estudantes em estágio profissionalizante de Medicina e 
Enfermagem no atual Sistema de Qualificação de Prestação de Serviços em Saúde. Metodologia: aplicar uma lista de checagem (obedecendo aos 
parâmetros ANVISA) dos itens prediais e de equipamentos dos setores cirúrgicos e compilação dos dados de maneira anônima para análise estatística 
descritiva comparando-os aos itens exigidos para estruturação de Salas Cirúrgicas Ambulatoriais tipo I, II e III. Também aplicar-se-á, após 
consentimento, um questionário estruturado com perguntas do tipo sim ou não sobre o nível de esclarecimento e engajamento pessoal em sistemas 
de avaliação de qualificação de prestação de serviço em saúde em: 80 estudantes de Medicina (último ano do curso), 80 estudantes de enfermagem 
(último ano do curso), 40 professores de Medicina e 40 de Enfermagem ambos do estágio profissionalizante. Aspectos Éticos: Estudo registrado na 
Plataforma Brasil o CAAE (70594217.0.0000.8074 e comprovante 072961/2017), aguardando aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O estudo 
só será iniciado após aprovação por Comitê de Ética e Pesquisa e obtenção de consentimento da direção de 5 Instituições de Saúde usadas como 
ambiente de formação acadêmica médica e de enfermagem. Resultados esperados: Descobrir se os hospitais escola são aptos parcial ou totalmente a 
acomodar cirurgias ambulatoriais e de que tipos. Descobrir se a nova geração de profissionais de saúde está ciente de seu papel na melhoria dos 
serviços de saúde. Perspectivas: Traçar um perfil objetivo deste problema para futuras estratégias de intervenção.
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Título EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DA KETAMINA COM PIPERINA NO COMPORTAMENTO E NOS NIVEIS DE NEUROTRANSMISSORES DE CAMUNDONGOS

Docente orientador: Giovany Michely Pinto da Cruz

RESUMO
A ketamina é um antagonista não competitivo de canais de glutamato que possui aplicação clínica como anestésico geral dissociativo desenvolvido a 
partir da necessidade de se reduzir os efeitos colaterais da Fenciclidina (PCP). Embora não seja de primeira escolha em adultos, nos EUA é utilizado 
como primeira escolha para a indução anestésica em crianças. Possui alta lipossolubilidade, com seus efeitos se iniciando rapidamente. Entretanto, 
sua biodisponibilidade via oral é relativamente baixa, o que tem impulsionado as pesquisas que possam melhorar este parâmetro. A piperina, é um 
alcaloide constituinte das plantas do gênero Piper, que tem demonstrado propriedades neuroprotetoras em vários modelos de distúrbios 
neurológicos. Ela também possui a capacidade de reduzir a atividade de algumas enzimas metabólicas, promovendo, assim, uma melhor 
biodisponibilidade de diversas substâncias. Objetivos: Avaliar os efeitos da associação de ketamina com piperina no comportamento e nos níveis de 
neurotransmissores de camundongos. Metodologia: Serão utilizados 160 camundongos albinos (Mus musculus) machos da linhagem Swiss pesando 
entre 24 e 30 gramas. Os animais serão aleatoriamente divididos em 4 grupos de 8 animais cada: Controle – que receberá solução salina 0,9%, via i.p 
e, 30 min depois, água destilada via oral; Grupo PPR 5 + Água – que receberá a administração i.p de Piperina 5 mg/kg e, 30 min depois, água destilada 
via oral; Grupo Salina + KET 5 – que receberá 0,15 mL de solução salina, via i.p. e, 30 min depois, Ketamina na dose de 5 mg/kg, via oral; Grupo PPR 5 + 
KET 5 – que receberá a administração i.p de Piperina 5 mg/kg e, 30 min depois, Ketamina na dose de 5 mg/kg, via oral. Duas horas após a última 
administração serão realizados os seguintes testes comportamentais: o teste do campo aberto, que verifica a capacidade exploratória do animal; o 
teste de Rota-rod, para avaliar efeitos na locomoção; o de nado forçado, para verificar efeito antidepressivo; o de catalepsia induzida por haloperidol, 
para verificar se há ação no efeito cataléptico, e o Labirinto em Y, que avalia a memória de trabalho associada à cognição-exploração do animal. Após 
os testes, os animais serão eutanasiados por deslocamento cervical, e terão seus cérebros dissecados para remoção do córtex pré-frontal, hipocampo 
e estriado, que serão submetidas às análises neuroquímicas. Para o estudo neuroquímico serão feitos homogenatos dessas áreas, que serão 
analisados num equipamento de Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC) para quantificação de possíveis alterações nos níveis de 
monoaminas, aminoácidos e seus metabólitos. Os dados dos testes comportamentais e da análise quantitativa dos níveis de neurotransmissores 
serão expressos como média + erro padrão da média e analisados por “One Way” ANOVA com Student-Newmann-Keuls como post-hoc. As diferenças 
serão consideradas significativas quando p<0,05. Aspectos Éticos: A pesquisa somente será realizada após aprovação do protocolo pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Animais (CEUA), onde serão respeitados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. Resultados Esperados: Uma vez 
que a capacidade de potencializar a biodisponibilidade de várias substâncias da piperina já apresenta diversas evidências científicas, espera-se que 
isso se reflita também na melhoria da absorção e da biodisponibilidade no Sistema Nervoso Central da ketamina.
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Título EFEITO DA DOXICICLINA NAS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS  E NOS NÍVEIS DE NEUROTRANSMISSORES CEREBRAIS DE RATOS 
SUBMETIDOS AO MODELO DE ESQUIZOFRENIA INDUZIDA POR KETAMINA

Docente orientador: Giovany Michely Pinto da Cruz

RESUMO
A esquizofrenia é uma doença crônica irreversível que acomete cerca de 1% da população mundial trazendo gastos públicos não apenas no seu 
tratamento, mas também retirando do mercado de trabalho pessoas em idade economicamente ativa. Seu tratamento, portanto, ainda carece de 
melhores linhas de conduta que permitam uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Objetivo: avaliar o possível efeito reversor da doxiciclina nas 
alterações comportamentais e neuroquímicas que venham a aparecer nos animais (ratos Wistar) submetidos ao modelo de esquizofrenia induzida por 
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ketamina. Metodologia: os animais (8 por grupo, separados por sexo) serão submetidos à administração crônica intraperitoneal de Ketamina 
(25mg/kg) por 15 dias, segundo o modelo de esquizofrenia proposto para roedores. Assim, serão montados os seguintes grupos: Controle (que 
receberá solução salina via intraperitoneal (i.p) uma vez por dia, durante 15 dias, além de água via oral durante 8 dias); Tratados com Ketamina e 
Doxiciclina (que receberão ketamina na dose de 25 mg/kg, via i.p, uma vez por dia, durante 15 dias, bem como administração por via oral de 
doxiciclina por 8 dias); Tratados com Ketamina e Água Destilada (que receberão ketamina na dose de 25 mg/kg, via i.p, uma vez por dia, durante 15 
dias, bem como administração por via oral de água destilada por 8 dias); e Tratados com Salina e Doxiciclina (que receberão solução salina, via i.p, 
uma vez por dia, durante 15 dias, bem como administração por via oral de doxiciclina por 8 dias). Duas horas após a última administração serão 
realizados os seguintes testes comportamentais: o teste do campo aberto, que verifica a capacidade exploratória do animal; o teste de Rota-rod, para 
avaliar efeitos na locomoção; o de nado forçado, para verificar efeito antidepressivo; o de catalepsia induzida por haloperidol, para verificar se há 
ação no efeito cataléptico, e o de esquiva-passiva que avalia a memória recente e tardia do animal. O intuito da realização desses testes será, 
portanto, analisar um possível efeito neuroprotetor da doxiciclina diante do efeito indutor de sinais similares aos sinais e sintomas da esquizofrenia 
encontrados em humanos. Após os testes, os animais serão eutanasiados por decapitação com o uso de guilhotina própria para tal, e terão seus 
cérebros dissecados para remoção do córtex pré-frontal, hipocampo e estriado, que serão submetidas às análises neuroquímicas. Para o estudo 
neuroquímico serão retirados o corpo estriado, o hipocampo e córtex pré-frontal e analisados no HPLC (High-Performance Liquid Chromatography - 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) verificando a alteração nas monoaminas, aminoácidos e seus metabólitos. Os resultados serão expressos 
como a média  erro padrão da média e analisados por ANOVA com Student-Newman-Keuls como post-hoc e considerados estatisticamente 
diferentes quando p<0,05. Aspectos Éticos: A pesquisa somente será realizada após aprovação do protocolo pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Animais (CEUA), onde serão respeitados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais. Resultados Esperados: Espera-se obter um efeito 
neuroprotetor com a doxiciclina já que esta demonstrou reverter o déficit cognitivo causado pela ketamina em ratos. Assim, possivelmente tal efeito 
se reflita também no modelo de esquizofrenia.
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RESUMO
A Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel, também conhecida como “Janaguba” é uma planta medicinal de conhecimento popular que possui efeitos 
analgésico, anti-inflamatório e antitumorais. Estudos realizados com o látex revelaram o Lupeol como importante constituinte da espécie H. drasticus, 
atribuindo a este componente a relação com ação anti-inflamatória, destacando também a presença de triterpenos pentacíclicos. O acetato de lupeol, 
isolado do látex de H. drasticus apresentou potente ação anti-inflamatória provavelmente relacionada à sua habilidade de prevenir a produção de 
mediadores pró-inflamatórios. Ainda não há muitos estudos acerca do efeito neuroprotetor da espécie, bem como poucos são os estudos com a 
atividade anti-inflamatória da H. drasticus, podendo essas ações conferir a ela um potencial neuroprotetor. Objetivos: avaliar os efeitos 
neuroprotetores da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus (Janaguba) em modelo experimental de doença de Parkinson. Metodologia: 
Utilizaremos 100 ratos machos, com peso variando entre 200 gramas e 250 gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, machos, saudáveis, 
procedentes do biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ, onde serão anestesiados com cloridrato de ketamina (Vetanarcol®, 
160mg/kg, intraperitoneal) e usado o relaxante muscular Xilazina (Anasedan® – 2%, 9 mg/kg, intraperitoneal) e submetidos a cirurgia estereotaxia 
para injeção de 12μg/2μL de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em corpo estriado. Após a lesão os animais serão tratados com H. drasticus nas doses de 25 
e 50 mg/kg (v.o.) por 14 dias e, em seguida, submetidos aos testes comportamentais: campo aberto (atividade locomotora), nado forçado (atividade 
antidepressiva) e rotações induzidas por apomorfina. Após os testes de comportamento os ratos serão eutanasiados e seus cérebros retirados para 
determinação de monoaminas em HPLC, determinação da concentração de nitrito/TBARS e análise histopatológica e imunohistoquímica. O Estudo 
Histopatológico será realizado pela técnica de Nissl, onde fatias correspondentes à região do hipocampo e corpo estriado serão retiradas de cada 
grupo, colocadas dentro de uma solução de formol a 4% tamponado (pH 7.0) durante 24 horas e, após esse período, em solução de etanol a 70%. As 
fatias serão processadas em blocos de parafina para obtenção dos cortes histológicos com 20 μm de espessura com a utilização de um micrótomo. As 
lâminas serão coradas com Cresil Violeta (técnica de Nissl). Imediatamente após, os cortes serão desidratados em diferentes concentrações de álcool, 
clarificados com xilol e montados com lamínula e Entellan®. Esse procedimento será realizado no Departamento de Morfologia da Universidade 
Federal do Ceará – UFC, Fortaleza. Nas Análises Imonuhistoquímicas para tirosina hidroxilase (TH) e para o transportador de dopamina (DAT), as fatias 
cerebrais serão removidas e fixadas em formol tamponado (24 h) seguida de álcool a 70%.  Após fixação as fatias serão emblocadas em parafina e 
feitos cortes histológicos de 5 µm de espessura colocados sobre lâminas de vidro próprias para imunohistoquímica. Os dados serão avaliados por 
ANOVA, seguido do Newman-Keuls como post hoc, considerados diferenças para p<0.05. Aspectos Éticos: O projeto de pesquisa já obteve aprovação 
prévia do comitê de ética em pesquisa com animais antes do início dos experimentos e serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com 
animais, CEUA – URCA 0070/2013.2. Resultados esperados: Uma vez que outros efeitos farmacológicos da Janaguba já têm sido demonstrados, 
acredita-se que a fração proteica do seu látex demonstrará atividades neuroprotetoras no modelo experimental de Doença de Parkinson.
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Título EFEITO HIPOGLICEMIANTE DA FRAÇÃO PROTÉICA OBTIDA DO LATEX DE HIMATANTHUS DRAUSTICOS (MART.) PLUMEL ( JANABUBA) EM 
RATOS DIABÉTICOS INDUZIDOS POR ALOXANO
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RESUMO
A síndrome clínica do diabetes é caracterizada pelo aumento da glicemia, nos níveis séricos, resultante da diminuição da capacidade de metabolizar 
carboidratos a qual, a longo prazo, leva a uma degeneração vascular pela deficiência de insulina. Objetivos: Diante de experimentos que revelam 
vários efeitos farmacológicos de Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel (Janaguba), resolvemos desenvolver essa pesquisa utilizando a fração protéica 
do látex do referido vegetal para avaliarmos qual o seu efeito hipoglicemiante em modelos experimentais de diabetes induzidos por aloxano. 
Metodologia: Para tal utilizaremos 100 ratos machos, com peso variando entre 200 gramas e 250 gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, 
machos, saudáveis, procedentes do biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ, nos quais será induzido o diabetes através da 
administração de uma injeção de monohidrato de aloxano em dose única de 40mg/kg, na veia dorsal do pênis. Os animais serão tratados e os 
resultados serão colhidos e então comparados. Os animais permanecerão 48 horas em repouso com livre acesso a água e ração, confinados em 
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gaiolas-padrão de polipropileno (40cm30cm15cm) forradas com maravalhas e fechadas por grade de aço inoxidável para coleta por capilar de 1 ml 
de sangue do plexo retro-orbital do animal após anestesia, para confirmar se o diabetes foi induzido com sucesso e para a avaliação dos níveis de 
glicemia, colesterol, triglicerídeos, TGO e TGP que serão analisados através de Kits bioquímicos- LABTEST®. Animais que alcançarem uma glicemia 
superior a 250mg/dl serão divididos em grupos: Grupo 1 (controle) – tratado com água destilada 0,8 ml; Grupo 2 (controle especial) – tratado com 
glibenclamida na dose de 5 mg/kg; Grupo 3 – tratado com a fração da Janaguba na dose de 5 mg/kg Grupo 4 – tratado com a fração da Janaguba na 
dose de 10 mg/kg; Grupo 5 – tratado com a fração da Janaguba na dose de 25 mg/kg; Grupo 6 – tratado com a fração da Janaguba na dose de 50 
mg/kg Grupo 7 – tratado com a fração da Janaguba da dose de 100 mg/kg e Grupo 8 – tratado com fração de Janaguba 10 mg/kg + glibenclamida na 
dose de 5 mg/kg. No quinto dia serão coletadas novamente amostras de sangue uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores 
glicêmicos (expressos em mg/dL). A atividade hipoglicemiante será determinada pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Os 
animais serão tratados por cinco e trinta dias e os resultados serão colhidos e então comparados. Nos procedimentos experimentais, os resultados 
dos testes realizados, serão acompanhados utilizando o programa GraphPag Prisma 5, empregando-se análise de variável ANOVA e o Teste Student-
Newman-Keuls como Teste pos hoc. Os dados numéricos estarão expostos como média ± desvio padrão. As diferenças serão consideradas 
estatisticamente significativas quando p < 0,05. Aspectos Éticos: O projeto de pesquisa já obteve aprovação prévia do comitê de ética em pesquisa 
com animais antes do início dos experimentos, e que serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com animais, CEUA –URCA 
0070/2013.2. Resultados esperados: Uma vez que outros efeitos farmacológicos da Janaguba já têm sido demonstrados, acredita-se que a fração 
proteica do seu látex demonstrará atividade hipoglicemiante no modelo de diabetes induzido por aloxano.
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Título EFEITO HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO AQUOSO DO DECOTO DO CAULE DE SIDEROXYLON OBTUSIFOLIUN (QUIXABA) EM RATOS 
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RESUMO
A síndrome clínica do diabetes é caracterizada pelo aumento da glicemia, nos níveis séricos, resultante da diminuição da capacidade de metabolizar 
carboidratos, a qual, a longo prazo, leva a uma degeneração vascular pela deficiência de insulina. Vários estudos revelam efeitos farmacológicos 
benéficos de Sideroxylon obtusifolium – Quixaba. O desenvolvimento de uma pesquisa com a fração da quixaba, visando testar seu possível efeito 
hipoglicemiante em ratos diabéticos induzidos pelo aloxano é relevante, pois nos mostraria a possível utilização prática desse vegetal presente no 
nosso estado, assim como estimularia a pesquisa por novos agentes de origem vegetal, de preferência pertencente à flora estadual, que possam 
apresentar algum efeito contra determinadas patologias crônicas. Objetivos: Avaliar o possível efeito hipoglicemiante do extrato aquoso do decocto 
do caule da Quixaba em modelos experimentais de diabetes induzidos por aloxano em ratos. Metodologia: Para tal utilizaremos 70 ratos machos, com 
peso variando entre 200 gramas e 250 gramas, albinos, da linhagem Wistar, adultos, machos, saudáveis, procedentes do biotério da Faculdade de 
Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ, nos quais será induzido o diabetes através da administração de uma injeção de monohidrato de aloxano em 
dose única de 40mg/kg, na veia dorsal do pênis. Os animais permanecerão 48 horas em repouso com livre acesso a água e ração, confinados em 
gaiolas-padrão de polipropileno (40cm30cm15cm) forradas com maravalhas e fechadas por grade de aço inoxidável para coleta por capilar de 1 ml 
de sangue do plexo retro-orbital do animal após anestesia, para confirmar se o diabetes foi induzido com sucesso e para a avaliação dos níveis de 
glicemia, colesterol, triglicerídeos, TGO e TGP que serão analisados através de Kits bioquímicos- LABTEST®. Animais que alcançarem uma glicemia 
superior a 250mg/dl serão divididos em 6 grupos: Grupo 1 (controle) – tratado com água destilada 0,8 ml; Grupo 2 (controle especial) – tratado com 
glibenclamida na dose de 5 mg/kg; Grupo 3 – tratado com a fração de quixaba na dose de 100 mg/kg; Grupo 4 – tratado com a fração de quixaba na 
dose de 50 mg/kg; Grupo 5 – tratado com a fração de quixaba na dose de 25 mg/kg e Grupo 6 – tratado com fração de quixaba 25 mg/kg + 
glibenclamida na dose de 5 mg/kg. Os animais serão tratados por cinco e por trinta dias e os resultados serão colhidos e então comparados. No último 
dia, serão coletadas novamente amostras de sangue uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em 
mg/dL). A atividade hipoglicemiante será determinada pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Nos procedimentos 
experimentais, os resultados dos testes realizados, serão acompanhados utilizando o programa GraphPag Prisma 5, empregando-se análise de variável 
ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc. Os dados numéricos estarão expostos como média ± desvio padrão. As diferenças 
serão consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05. Aspectos Éticos: O projeto de pesquisa será submetido à aprovação prévia do 
comitê de ética em pesquisa com animais antes do início dos experimentos, e que serão observados todos os aspectos éticos para pesquisa com 
animais. Resultados esperados: Uma vez que outros efeitos farmacológicos da Quixaba já têm sido demonstrados, acredita-se que o extrato aquoso 
do dectoto do seu caule demonstrará atividade hipoglicemiante no modelo de diabetes induzido por aloxano.
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RESUMO
A asfixia perinatal que afeta dois a quatro neonatos a cada 1000 nascimentos, é uma preocupação de saúde pública, especialmente no caso de 
neonatos pré-termos, sendo a principal causa de morte perinatal e levando ao óbito entre 10 a 60% dos recém-nascidos (RN). A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que, dos 5 milhões de óbitos neonatais por ano no mundo, 19% são consequência da asfixia perinatal. Síndrome de disfunção 
hipóxico-isquêmica de múltiplos órgãos (encéfalo, coração, rins, pulmões, intestinos, fígado, medula óssea, sistema endócrino), frequentemente 
associada com distúrbios hidroeletrolítico e ácido-básicos graves, de coagulação disfunção respiratórios, hipertensão pulmonar persistente e choque, 
entre outros. A asfixia é decorrente de incidentes perinatais, mais raramente pré-natais, que podem levar a: grave hipoxemia, choque ou parada 
circulatória e acidose. A asfixia perinatal é uma complicação grave que compromete a qualidade de vida das crianças e de seus familiares. As 
investigações clínica e experimental sobre esta problemática certamente fornecerão subsídios para o melhor entendimento de alterações anatômicas, 
bioquímicas, fisiológicas e comportamentais, decorrentes de lesões causadas pela asfixia perinatal. É uma importante causa de sequelas neurológicas 
permanentes em crianças, mas os modelos experimentais atualmente em uso são complexos. Assim, vários modelos foram desenvolvidos em ratos e 
camundongos para o estudo de injúrias cerebrais isquêmica, hipóxica e hipóxicaisquêmica. Alguns desses modelos requerem a oclusão de pequenos 
vasos intracerebrais ou a ligação da artéria carótida, associados à exposição do animal a atmosfera com níveis reduzidos de oxigênio. Objetivos: 
Avaliar o possível efeito neuroprotetor do uso da Vitamina D nos filhotes de ratas submetidas à isquemia cerebral. Metodologia: Para a realização do 
estudo, utilizar-se-ão ratos Wistar, machos e fêmeas, provenientes do biotério da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (FMJ/CE). Os 
ratos serão alojados, no Laboratório de Biofisiologia e Farmacologia, uma semana antes do experimento, mantidos em temperatura ambiente 
controlada (21 a 23ºC), alternância do ciclo claro/escuro de 12 h e livre acesso à água e ração. As fêmeas adultas (200 g) serão acasaladas na 
proporção de 2 fêmeas para cada macho (250 g). Apenas os filhotes receberão o tratamento com vitamina D por via oral (1gota: 200 UI), a partir do 
21° dia de vida e submetidos em seguida ao clampeamento das artérias carótidas durante 30 minutos, seguido de reperfusão. O tratamento será 
realizado por 7 dias e no 28° dia de vida os testes comportamentais. Após os testes comportamentais, os filhotes serão eutanasiados para retirada do 
córtex cerebral, hipocampo e corpo estriado para realização de estudos histológicos e imunohistoquímicos. Os dados serão apresentados como média 
EPM e avaliados com teste para comparações múltiplas (ANOVA). Utilizar-se-á o Student-Newman-Keuls como teste post-hoc. Aspectos Éticos: O 
estudo será submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais e somente será iniciado após sua aprovação. Resultados esperados: Uma vez que o 
papel neuroprotetor da Vitamina D já tem obtido resultados positivos em outros modelos de doenças do Sistema Nervoso, espera-se que ela também 
os apresente nesse modelo.
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RESUMO
No Nordeste do Brasil, é comum o uso da Myracroduon urundeuva (aroeira-do-sertão - AS) como anti-inflamatório para várias afecções, 
principalmente ginecológicas. O extrato hidro alcoólico e o aquoso são feitos da sua entrecasca e os estudos têm mostrado efeitos anti-inflamatórios, 
cicatrizantes, antiulcerogênicos, anti-histamínicos, antibradicininas e analgésicos, aliados à ausência de efeitos tóxicos e teratogênicos nas doses 
utilizadas. A espécie Astronium fraxinifolium (também conhecida como Gonçalo-Alves - GA) tem sido popularmente indicada para tratar diversas 
doenças, tais como diarreias e hemorroidas. O óleo obtido da planta é utilizado no tratamento de dores de dente e de calos e as folhas, e apresenta 
propriedades antissépticas, sendo indicadas no tratamento de úlceras de pele. A isquemia cerebral é caracterizada pela oclusão súbita de um vaso 
sanguíneo por um trombo ou êmbolo, resultando em uma perda quase imediata de oxigênio e glicose para o tecido cerebral, tendo sido registrada 
como uma condição patológica que se apresenta como uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Estudos no nosso laboratório 
têm demonstrado o potencial efeito neuroprotetor de ambas as plantas quando utilizadas isoladamente no modelo de isquemia/ reperfusão cerebral 
global. Objetivo: Comparar as atividades neuroprotetoras da Myracroduon urundeuva (aroeira-do-sertão) e da Astronium fraxinifolium (Gonçalo-
Alves) no modelo de isquemia/ reperfusão cerebral global em ratos. Metodologia: Serão utilizados 48 ratos (Rattus norvergicus da linhagem Wistar) 
machos pesando de 200 a 300 g que comporão os seguintes grupos de 8 animais cada: Falso-operado (que, após indução anestésica com uso de 
ketamina (30mg/kg, i.p.), e Cloridrato de Xilasina à 2% (25mg/kg, i.p.)), terão suas carótidas expostas por 30 min, mas não clampeadas; Grupo 
controle, que terão suas carótidas clampeadas por 30 min, ferida cirúrgica fechada e serão tratados com solução salina 0,9% durante 7 dias, uma vez 
ao dia, via oral; 2 grupos isquemiados e tratados com extrato aquoso da AS, v.o, nas doses de 25 e 50 mg/kg, respectivamente; e 2 grupos 
isquemiados e tratados com Gonçalo-Alves (GA), v.o, nas doses de 25 e 50 mg/kg, respectivamente. No 7º dia de tratamento de todos os grupos, 1h 
após a última administração, os animais serão avaliados quanto à atividade exploratória (campo aberto), coordenação motora (Rota Rod), memória de 
curto e longo prazo (esquiva passiva) e memória espacial (labirinto aquático) e atividade antidepressiva (nado forçado). Após os testes 
comportamentais os animais serão eutanasiados por decapitação em guilhotina (Harvard, USA) e o corpo estriado, córtex e hipocampo serão 
dissecados sob gelo para preparação de homogenatos e determinação de monoaminas e metabólitos em HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography). Os dados serão analisados por Análise de Variância (ANOVA), com Student-Newman-Keuls como post-hoc, sendo expressos como 
média + erro padrão da média e sendo significativamente diferente quando p<0,05. Aspectos Éticos: Os estudos somente serão iniciados após 
aprovação do comitê de ética em utilização de animais. Resultados Esperados: Uma vez que ambas as substâncias apresentaram atividades 
neuroprotetoras nesse modelo em estudos anteriores, espera-se determinar comparativamente se há, para as mesmas doses utilizadas, ação 
neuroprotetora diferenciada entre as plantas.

E-mail: gbviana@estacio.br
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Docente orientador: Monalisa Ribeiro Silva

RESUMO
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., conhecida como Jurema Preta, é uma espécie pertencente à família Fabaceae, que surpreende por suas utilidades 
medicinais:  tratamento da depressão, enxaqueca, distúrbios de ansiedade, auxiliar no tratamento de queimaduras e na regeneração da pele, ação 
anti-inflamatória, atividade antioxidante, potencial antinociceptivo e vasto caráter antimicrobiano. Além disso, as raspas da casca da raiz deste 
arbusto são convertidas, em rituais religiosos, na bebida indígena denominada “Vinho da Jurema”, detentora de atividade psicoativa. Nos estudos 
fitoquímicos, são destacados grande quantidade de saponinas, taninos e alcaloides, dentre outras substâncias. Objetivos: avaliar as atividades 
farmacológicas do extrato hidroetanólico e frações obtidas da entrecasca da raiz da Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. em camundongos, utilizando 
modelos experimentais já padronizados de convulsão, ansiedade e sedação, que possam dar suporte ao potencial terapêutico dessa espécie. 
Metodologia: Os animais receberão injeções intraperitoneais do extrato, nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg, Diazepam (2 mg/kg) ou do veículo de 
dissolução dessa droga (água destila - cremofor 0,5%). Após 30 minutos do tratamento com o extrato ou veículo, serão administrados os agentes 
convulsivantes. Serão realizados três modelos, nos quais utilizamos a Pilocarpina, o Pentilenotetrazol como agentes convulsivantes. Outros testes 
serão realizados, como testes de campo aberto, rota-rod, nado forçado e sono induzido por barbitúrico. Aspectos Éticos: O estudo somente será 
realizado após a aprovação do projeto pela Comissão de Ética no Uso de Animais. Resultados Esperados: obter como resultados, a comprovação da 
eficácia terapêutica na prevenção e/ou tratamento da epilepsia, ansiedade e depressão, além de poder contribuir para um melhor conhecimento 
desses distúrbios neurológicos que afetam um percentual bastante considerável da população mundial.
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Título ESTUDO DOS EFEITOS CENTRAIS DA FRAÇÃO PROTEICA OBTIDA DO LATEX DE HIMATANTHUS DRASTICUS (MART) PLUMEL (JANAGUBA)

Docente orientador: Samya de Araujo Neves 

RESUMO
A ansiedade é um termo utilizado para descrever um estado emocional normal associado ao “stress” ou dificuldade psicológica associada a uma 
condição patológica. Quando a ansiedade é crônica e não está claramente associada a um evento bem definido, ela é geralmente considerada 
anormal e própria para uma intervenção psicológica ou psiquiátrica. Embora muitas formas de tratamento sejam aplicadas, a ansiedade é atualmente 
tratada com drogas ansiolíticas. A literatura disponível ainda não oferece informações suficientes a respeito das ações centrais da fração protéica do 
látex de Himatanthus drasticus. (Janaguba). Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel é uma espécie arbórea conhecida no Ceará como janaguba (família 
Apocynaceae) e apresenta um amplo espectro de usos medicinais por comunidades de todo Brasil. O látex de seu talo de madeira é popularmente 
usado no tratamento de várias enfermidades. Estudos preliminares da fração de proteínas obtidas do látex apresentaram atividades anti-inflamatória, 
antinociceptiva, antitumoral e propriedades imunoestimulantes. Objetivos: Determinar as possíveis ações centrais da fração protéica do látex de 
Janaguba (FPLJ) através dos testes comportamentais: Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e Campo Aberto (CA), em camundongos swiss de ambos os 
sexos. Metodologia: A fração protéica obtida do látex da Janaguba (FPLJ) será submetida à centrifugação 8.000g por 20 minutos. Após centrifugação, 
o sobrenadante será dialisado contra água destilada por 10 vezes e na última diálise contra tampão fosfato pH 7,0, para em seguida ser liofilizado para 
posterior utilização. Para os referidos testes serão utilizadas as doses de 1, 5, 10; 25, 50 e 100 mg/kg (i.p) do látex de janaguba. Os animais serão 
tratados e os resultados serão colhidos e então comparados, sendo expressos como a média  erro padrão da média e analisados por ANOVA com 
Student-Newman-Keuls como post-hoc e considerados estatisticamente diferentes quando p<0,05. Aspectos Éticos: A pesquisa somente será 
realizada após aprovação do protocolo pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEUA), onde serão respeitados todos os aspectos éticos para 
pesquisa com animais. Resultados Esperados: Com o intuito de contribuir para um maior conhecimento dos efeitos da fração protéica do látex de 
Janaguba (FPLJ) sobre o sistema nervoso central, o presente trabalho irá possibilitar a utilidade da FPLJ como uma droga adjuvante no tratamento de 
alguns transtornos comportamentais. O desenvolvimento de uma pesquisa com a FPLJ nos mostraria a possível utilização prática desse vegetal 
presente no nosso estado, assim como estimularia a pesquisa por novos agentes de origem vegetal, de preferência pertencente à flora estadual, que 
possam apresentar algum efeito contra determinadas patologias.
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Título ÉTICA E FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Docente orientador: André Alencar Suliano

RESUMO
O desenvolvimento da competência ética entre estudantes universitários da área da saúde é imprescindível. Independentemente da futura profissão 
específica, do gênero ou da faixa etária, tanto pacientes como colegas de profissão podem sofrer danos em função de condutas antiéticas. Apesar de 
tal competência ser influenciada por inúmeros fatores, entende-se que o período de formação acadêmica possui grande relevância. Nesse sentido, as 
circunstâncias vivenciadas ao longo do processo de formação acadêmica podem influenciar tanto positivamente como negativamente o 
comportamento dos futuros profissionais. Objetivos: Analisar o estado da arte da produção científica sobre a ética no âmbito da formação acadêmica 
na área da saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Serão utilizadas as seguintes bases de dados: LILACS, SciELO, 
MEDLINE e, para a busca da literatura cinzenta, serão utilizados os bancos de teses da CAPES e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Serão utilizados os seguintes critérios de inclusão: tipos de trabalhos: artigos, 
dissertações e teses; período de publicação: entre 2013 e 2017; idiomas: português, inglês e espanhol; texto completo disponível na internet. Os 
trabalhos serão classificados em: artigos originais, de revisão, estudos com evidências empíricas e sem evidências. O levantamento bibliográfico 
acontecerá entre os meses de agosto de 2017 e abril de 2018.  Resultados esperados: Espera-se, ao final do estudo, conhecer o estado da arte da 
produção científica sobre ética no âmbito da formação acadêmica na área da saúde, sobretudo no contexto brasileiro, e fornecer, desse modo, 
subsídios importantes para a elaboração de futuros estudos primários acerca desse tema.

E-mail: andre.suliano@gmail.com  
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Título MANEJO DE PACIENTES COM INFECÇÃO ESTERNAL PROFUNDA PÓS-CIRURGIA CARDIOVASCULAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
A infecção esternal profunda é uma infecção precoce associada à osteomielite do esterno com infecção no espaço retroesternal, ou apenas com 
infecção retrosternal. Pós-cirurgia cardiovascular com esternotomia é uma complicação relativamente rara com uma incidência relatada de 1,2% -
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1,8%, no entanto, com mortalidade associada de 30 dias entre 10% e 25% e uma sobrevida de longo prazo significativamente reduzida em 
comparação com pacientes submetidos a mesma cirurgia não complicada. Pode ainda provocar necrose e ruptura do esterno, o que torna órgãos 
vitais na cavidade torácica vulneráveis. Os agentes patogénicos mais comuns identificados nas infecções de feridas profundas do esterno são cocos 
Gram positivos, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, representando mais de dois terços dos casos. As bactérias Gram negativas (E. 
coli, Pseudomonas, Klebsiella) e Corynebacterium foram isoladas em 5-22% dos casos, enquanto que vários patógenos são relatados em até um 
quarto dos casos. Para a maioria das infecções do sítio cirúrgico, a fonte de patógenos é endógena e é da flora da pele dos pacientes. Fonte exógena 
de patógenos inclui a equipe cirúrgica, o ambiente da sala de cirurgia, todas as ferramentas, instrumentos e materiais trazidos para o campo cirúrgico 
durante uma operação. A infecção superficial da ferida pode se converter em infecções esternais profundas quando há instabilidade esternal ou 
deiscência esternal que rompe a barreira mecânica entre o tecido mediastinal e o tecido pré-esternal. A via de entrada, a virulência dos organismos e 
a carga inicial de patógenos em combinação com o estado imunológico do hospedeiro podem influenciar o risco de infecção. O seu manejo é 
cansativo, prolonga a permanência hospitalar e está associado a altas taxas de morbidade e mortalidade. A administração dessa complicação deve ser 
individualizada de acordo com os achados na exploração da ferida esternal e a cobertura da aba deve ser iniciada somente quando o paciente está 
bacteriologicamente livre. Objetivos: analisar através de evidências científicas as variáveis que corroboram para um desfecho de infecção esternal 
profunda pós-cirurgia cardiovascular e o manejo mais adequado para essa afecção ressaltando o impacto que determinadas técnicas cirúrgicas 
possuem no aumento ou redução da incidência dessa patologia. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. O protocolo 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) será utilizado para elaborar esta revisão sistemática através da 
pesquisa de estudos observacionais nas bases PUBMED e SCIENCE DIRECT utilizando os descritores “sternal” AND “infection” AND “heart” AND 
“surgery” sendo incluídos artigos completos publicados no período de 2015 a 2017, digitalizados nos idiomas português ou inglês, com descrição da 
metodologia empregada, ensaios clínicos controlados randomizados ou não e que apresentação consistente dos resultados encontrados. Serão 
excluídos artigos que apresentarem erros de metodologia, apresentação insuficiente dos resultados, relatos de caso ou comunicação, revisões 
sistemáticas e ensaios clínicos não-controlados.  Resultados esperados: Espera-se, ao final do estudo, definir com base em evidências científicas 
confiáveis quais condutas apresentam impacto significativo sobre a redução tanto da incidência de infecção esternal profunda quanto em sua 
morbimortalidade, consequentemente otimizando a recuperação pós-operatória, diminuindo o seu tempo de permanência intra-hospitalar e 
reduzindo os custos em seu manejo.

Aluno: Pablo Ítalo do Nascimento Santos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título MODULAÇÃO AUTONÔMICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES SUBMETIDOS A ANESTESIA SUBARACNÓIDE

Docente orientador: Hermes Melo Teixeira 

RESUMO
Anestesia subaracnóidea, convencionalmente chamada de raquianestesia, consiste na administração de anestésico local no espaço intratecal, 
suprimindo a condução nervosa através da medula espinhal. As fibras do sistema nervoso simpático são bloqueadas por concentrações menores de 
anestésico, seguidas das fibras responsáveis pela condução da dor, toque e função motora. O bloqueio das fibras eferentes do simpático é o 
responsável pelas principais complicações decorrentes da raquianestesia, sendo a intensidade da bradicardia e da hipotensão relacionadas à altura 
atingida pelo bloqueio. Pressupõe-se que a duração do bloqueio simpático também exceda a duração dos bloqueios sensitivos e motores, 
principalmente quando são utilizados adjuvantes associados ao anestésico local. A variabilidade da frequência cardíaca é uma medida direta e não 
invasiva do SNA. A avaliação da Variabilidade da frequência cardíaca através de ECG ou cardiofrequencímetros é uma técnica validada e utilizada em 
todo o mundo para avaliar o sistema nervoso autônomo e seus componentes simpático e parassimpático. Alguns trabalhos demonstram as alterações 
da VFC durante a instalação da anestesia subaracnóide, entretanto, não encontramos nenhum artigo descrevendo as alterações na VFC durante a 
recuperação da anestesia, nem tampouco, a duração do bloqueio simpático. O bloqueio simpático causado pela anestesia subaracnóide é o 
responsável pelos principais efeitos colaterais da técnica como retenção urinária, bradicardia e hipotensão. Objetivos: caracterizar a modulação 
autonômica em pacientes submetidos à anestesia subaracnoide, desde a sua instalação até a recuperação da função motora. Metodologia: A amostra 
constará de 30 pacientes ASA I e II, de ambos os sexos, na faixa etária entre 15 e 99 anos, a serem submetidos a cirurgia ortopédica de membros 
inferiores sob raquianestesia. A VFC será avaliada em 3 momentos iniciais: em repouso, antes da anestesia; após 20 min da instalação do bloqueio, e 
no momento da recuperação da função motor e a ocorrência de hipotensão será registrada (queda de mais de 20% da pressão sistólica comparadas 
aos valores de repouso). Serão utilizados métodos lineares, no domínio do tempo e da frequência e não-lineares no domínio do caos (plot de 
Poincaré, entropia aproximada e entropia de amostra, análise de flutuação destendenciada (DFA) e Dimensão de correlação). Os dados serão 
coletados através de um   cardiofrequencímetro Polar V800® e devidamente submetidos para análise e filtragem pelo software Kubios 3.0. Será 
utilizado o programa estatístico PRISMA 7 para comparar os parâmetros da VFC nos diversos momentos. Será considerado como significante p<0,05. 
Os dados serão analisados utilizando os testes estatísticos ANOVA para comparar as 3 médias, Wilcoxon e t de Student pareado para comparar os 
dados nos diversos momentos, além do valor preditivo positivo, sensibilidade e especificidade e curva ROC, para determinar o risco de hipotensão 
associado aos valores em repouso da VFC. Aspectos Éticos: A coleta de dados será iniciada somente após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de 
ética de pesquisa em humanos (CEP) do HRC e será submetida em seguida à apreciação da Plataforma Brasil. Cada participante assinará um termo de 
consentimento livre e esclarecido após receber as informações sobre os objetivos da pesquisa e de sua participação no estudo e estará livre para se 
retirar da pesquisa a qualquer momento. Resultados Esperados: são a perda de fractalidade e comportamento complexo do sinal da variabilidade da 
frequência cardíaca após a instalação da anestesia subaracnóide, resultando em maior probabilidade de hipotensão em pacientes com maior redução 
da variabilidade.
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Título PERFIL DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM ANEURISMAS INTRACANIANOS: DA AVALIAÇÃO INICIAL AO DESFECHO CLÍNICO

Docente orientador: Thiago Freitas Lins Pimentel 

RESUMO
Os aneurismas intracranianos (AI) são dilatações da parede arterial. Estes são classificados conforme o tamanho, forma e localização. A Hemorragia 
Subaracnóidea representa a consequência mais grave, potencialmente fatal e, está associada com as complicações neurológicas graves. Os AI 
representam um risco para a população já que as consequências de sua ruptura reduzem os anos potenciais de vida de uma pessoa que é vítima de 
um evento vascular súbito e silencioso. Estima-se que 2% a 3% da população global possuam essa alteração vascular. Os aneurismas rotos apresentam 
um risco de 65% de mortalidade em decorrência da HSA. Objetivos: avaliar a evolução dos pacientes diagnosticados com aneurisma intracraniano da 
admissão até a alta hospitalar atendidos nos últimos 10 anos e que foram submetidos a Microcirurgia de Aneurisma no Hospital Maternidade Santo 
Antônio, em Barbalha-CE. Metodologia: Pretende-se realizar uma pesquisa retrospectiva quantitativa de caráter exploratório. A pesquisa será do tipo 
coorte transversal e ocorrera entre janeiro de 2006 a janeiro de 2016 em um hospital de nível terciário localizado no município de Barbalha/CE, o qual 
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fornece cobertura assistencialista para pacientes na Região do Cariri. A população a ser pesquisada será composta por todos os indivíduos 
diagnosticados com aneurisma cerebral roto e não roto que necessitaram de procedimento cirúrgico na cidade de Barbalha/CE, no HMSA, no período 
janeiro de 2006 a janeiro de 2016. Os Critérios de Inclusão envolvem: Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos para tratamento de AI, idade 
maior ou igual a 18 anos e que disponha em seu prontuário os exames necessários (Arteriografia, Angiorressonância, Angiotomografia. Serão 
excluídos os pacientes que evadiram do hospital; que foram transferidos para outra unidade hospitalar de tratamento; ou submetidos à Embolização. 
Serão analisadas as informações sobre a avaliação pré-operatória: escala de Hunt-Hess, Classificação de Fisher, risco intrínsecos e extrínsecos, número 
de aneurismas do paciente, localização do aneurisma, tamanho. Quanto procedimento cirúrgico se foi realizada uma microcirurgia ou uma 
embolização. Serão averiguadas as complicações pós-operatórias, como vasoespasmo cerebral, hidrocefalia, convulsões, ressangramento, 
hiponatremia hipoxia, hipotensão, ventriculite/meningite, hipopituitarismo e sepse. Após a coleta as informações serão tabuladas no programa 
Microsoft Excel 2010/XP e analisados através da estatística descritiva por meio do programa SPSS versão 17.0. Aspectos Éticos: O estudo terá início 
mediante parecer de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com a resolução nº 466/2012, que apresentam diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Resultados esperados: busca-se responder ao seguinte questionamento: o 
conhecimento prévio do perfil de pacientes com aneurisma cerebral, tem impacto na sobrevida dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico? 
Perspectivas: A realização deste estudo possibilitará à comunidade acadêmica, e sobretudo, ao corpo discente participante da pesquisa, a 
oportunidade de se aprofundar e aprimorar seus conhecimentos técnicos-científicos sobre Aneurismas Intracranianos, albergando aprendizados que 
comporão sua formação acadêmica contínua. Ademais, incentivará nos participantes a necessidade de sempre pesquisar aspirando perspectivas de 
conseguir conquistas de cunho acadêmico assim como profissionais. Permitirá à Instituição onde será realizada a pesquisa, adquirir informações sobre 
o perfil de pacientes com aneurismas intracranianos, admitidos, tratados quer seja clinicamente, quer seja cirurgicamente que são atendidos pelo 
serviço.

Aluno: Mifran Cabral Alencar Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Título REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FAMILIARES DE PACIENTES COM CÂNCER PEDIÁTRICO SOBRE A DOR PSÍQUICA 

Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
A dor psíquica (DP) é representada como fenômeno singular na vida dos familiares de pacientes com câncer, pois envolve diversas e complexas 
mudanças biopsicossociais. A atitude face à dor, os comportamentos de resposta variam consoante a sua condição social, a sua cultura, os contextos 
de vida, a sua história pessoal e a sua personalidade. Nessa acepção, a DP configura-se como um objeto de conhecimento psicossociológico, passível 
de ser estudada a luz das representações sociais, uma vez que essas traduzem as interpretações e os sentidos que os grupos e os indivíduos 
constroem sobre objetos socialmente relevantes. Objetivos: apreender as representações sociais de familiares de pacientes oncológicos pediátricos 
acerca da dor psíquica. Metodologia: Pesquisa do tipo exploratória e descritiva, com uso de multimétodos ou triangulação metodológica. Será 
desenvolvido em duas casas de apoio ao tratamento de crianças com câncer pediátrico no município de Barbalha-Ce. A amostra será composta por 
familiares de pacientes acometidos com câncer pediátrico em tratamento que atenda aos seguintes critérios de inclusão: idade maior ou igual a 18 
anos, ter parentesco de até terceiro grau com o paciente em linha reta ou colateral, além de contato com a criança anterior a doença. Além disso, 
serão excluídos os participantes que no momento da coleta de dados se mostrarem sem condições cognitivas como déficit de percepção ou memória, 
representação do conhecimento, linguagem e pensamento. Para isso será usado o Mini Exame do Estado Mental (Mini mental).  Após aplicação dos 
critérios de inclusão/exclusão, será realizado o teste de associação livre de palavras (TALP) que utilizará como expressões indutoras criança, câncer, 
criança com câncer e dor psíquica. As palavras evocadas a partir do TALP serão lidas, organizadas em um banco de dados e processadas no Software 
Tri-Deux-Mots, que possibilitará uma interpretação a partir da análise fatorial de correspondência. A entrevista semiestruturada será composta por 
dados sociodemográficos dos familiares como sexo, idade, estado civil, naturalidade, profissão, escolaridade, religião, renda familiar e número de 
pessoas do núcleo familiar. Além disso, será constituída, também, por indagações específicas relacionadas ao tema como: Para o senhor (a) o que é 
dor psíquica? Como está sendo para o Senhor (a) vivenciar o adoecimento do seu familiar com câncer? Quais as ações/atitudes o senhor (a) toma para 
lidar com a dor psíquica? Os dados obtidos através dos depoimentos expressos pelos participantes nas entrevistas narrativas serão organizados a 
partir do método de análise lexical. O programa informático ALCESTE emprega uma análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e permite 
uma análise lexical do material textual, oferecendo contextos (classes lexicais) que são caracterizados pelo seu vocabulário e pelos segmentos de 
textos que compartilham este vocabulário. Aspectos Éticos: o estudo somente terá início mediante parecer de aprovação do projeto pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa. Resultados esperados: gerar dados que permitam conceituar clinicamente a dor psíquica e, assim, aplicá-la nos diferentes 
contextos de cuidados que envolvem o sofrimento psíquico. Além disso, criar dispositivos que maximize a assistência aos familiares de pacientes com 
câncer pediátrico e promova a qualificação dos profissionais envolvidos na ambiência do cuidar oncológico.

E-mail: modestorolim@yahoo.com.br

Aluno: Messias Silvano da Silva Filho Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título RESPOSTA IMUNOLÓGICA E OS MECANISMOS DE EVASÃO NA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR

Docente orientador: Claudio Gleidiston Lima da Silva

RESUMO
Leishmania amazonensis é o principal agente da leishmaniose cutânea difusa, uma doença associada a respostas imunes anérgicas, trata-se de uma 
antropozoonoses considerada um amplo problema de Saúde Pública e representa um complexo de doenças com importante espectro clínico-
epidemiológico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 350 milhões de pessoas estejam expostas ao risco com registro aproximado de 
dois milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano. No Brasil, Moreira em1895, identificou pela primeira vez a existência do botão 
endêmico dos países quentes, chamando “Botão da Bahia” ou “Botão de Biskra”, e a confirmação de formas de leishmânias em úlceras cutâneas e de 
vias aéreas (mucosas) ocorreu no ano de 1909, quando Lindenberg encontrou o parasito em indivíduos que trabalhavam em áreas de desmatamentos 
na construção de rodovias no interior de São Paulo. Objetivo: Avaliar quais os mecanismos imunológicos e não imunológicos que estão envolvidos na 
evasão no curso da infecção da leishmaniose tegumentar. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática com busca eletrônica conduzida no 
período 1980 – 2017 utilizando como bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e COCHRANE. Como estratégia de busca, será adotada uma 
pesquisa avançada por meio de resumos com base nas palavras-chave: Escape, Leishmaniose cutânea, Imunopatologia, Evasão, representativas dos 
descritores da área da saúde. Existem estudos que mostram que o antígeno bruto de Leishmania amazonensis (LaAg), mas não L. braziliensis 
promastigotes (LbAg) contém substâncias que reprimem respostas proliferativas mitogênicas e espontâneas de células T. As substâncias supressoras 
em LaAg são termorresistentes (100ºC / 1h) e parcialmente dependentes da atividade protease. A anergia celular não se deveu a uma diminuição da 
produção de fatores de crescimento, pois não foi revertida pela adição de IL-2, IL-4, IFN-g ou IL-12 exógenas. O LaAg não inibiu a ativação de células T 

E-mail: claudiogleidiston@hotmail.com

ESTÁCIO FMJ Página 140 de 288



induzidas por anti-CD3, sugerindo que a anergia era devido a um defeito na apresentação do antígeno. Também não se deveu a necrose celular, mas 
foi acompanhada por fragmentação expressiva do DNA nas células dos linfonodos, indicando a apoptose. Embora a pré-incubação de macrófagos com 
LaAg impedisse sua capacidade de apresentar antígenos, esse efeito não se deveu à apoptose do primeiro. Esses resultados sugerem que a anergia 
das células T encontrada na leishmaniose difusa pode ser o resultado de uma apoptose dirigida ao antígeno do parasita dessas células após a 
apresentação do antígeno defeituoso. Resultados Esperados: Considerando que os dados da literatura sobre o assunto ainda não foram compilados e 
mostrados claramente, porque Leishmania consegue escapar e driblar a resposta imune, o presente projeto pretende mostrar o que existe sobre o 
assunto apresentando-se de maneira didática com revisão sistemática.

Aluno: Cícera Luana Cruz Tavares Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título RISPERIDONA NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA

Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
Transtorno do espectro autista (TEA) ou autismo infantil é considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento que se caracteriza pelo 
comprometimento em três aspectos-chave: interação social, comunicação verbal e não-verbal e atividades repetitivas com interesses restritos. O 
diagnóstico de autismo é eminentemente clínico e pode ser obtido com base nos critérios diagnósticos contidos no Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM-V). O tratamento farmacológico é feito com o intuito de tratar sintomas associados de TEA. Dentre os sintomas 
associados possíveis de serem tratados estão: irritabilidade, agressão, automutilação, ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção e insônia. A 
risperidona, um antipsicótico com alta potência, em combinação com as propriedades da dopamina (D2) e do antagonista do receptor de serotonina 
(5-HT2), controla os comportamentos agressivos e autolesivos em crianças com e sem esse transtorno. Neste contexto, devido a necessidade do uso 
de risperidona a longo prazo no autismo, é essencial determinar a menor dose terapêutica possível para minimizar os potenciais efeitos adversos 
relacionados ao tratamento, avaliando a real eficácia dessa medicação. Objetivos: Avaliar a eficácia e o perfil de tolerabilidade à risperidona no 
tratamento de crianças e adolescentes com TEA através de evidências científicas atuais. Metodologia: Será realizada uma busca com os descritores 
“autistic disorder” AND “risperidone” nas bases de dados PUBMED e SCIENCE DIRECT. Os artigos selecionados serão submetidos aos seguintes 
critérios de elegibilidade: artigos originais em inglês ou português, descrição da metodologia empregada, amostra composta por crianças e/ ou 
adolescentes autistas sem comorbidades e que utilizassem a risperidona como monoterapia medicamentosa. A qualidade dos estudos inclusos será 
avaliada pela Cochrane Risk of Bias Tool. Os dados serão extraídos de forma independente por dois autores e os principais resultados dos estudos 
foram sumarizados em tabela e sintetizados qualitativamente Resultados esperados: Definir com base nas evidências científicas atuais a posologia 
adequada para minimizar os potenciais efeitos adversos mantendo a eficácia da risperidona no controle dos sintomas associados do autismo. É 
esperado que haja um bom índice terapêutico para esse medicamento, tendo em vista ser uma droga já aprovada pela organização americana Food 
And Drug Administration (FDA).

E-mail: modestorolim@yahoo.com.br

Aluno: José Antonio de Lima Neto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título SUICÍDIO NA MEDICINA: FATORES PREDISPONENTES E MEDIDAS PREVENTIVAS – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE

Docente orientador: Modesto Leite Rolim Neto

RESUMO
De acordo com a Organização Mundial De Saúde, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas no mundo cometem suicídio a cada ano. Ademais, o 
suicídio entre médicos e estudantes de medicina revela-se um grande problema de saúde pública, com um comportamento extremamente peculiar, 
complexo e multifatorial. Comparando-os com outros profissionais de saúde e da população em geral, médicos e estudantes revelam taxas mais 
elevadas de sofrimento psíquico, o que traduz uma maior predisposição a comportamentos suicida, reiterando a necessidade de estudos que 
explorem este assunto. Objetivos: avaliar os fatores que incidem no surgimento de comportamento suicida em médicos, além de buscar medidas e 
intervenções para prevenção desse problema. Metodologia: Este estudo é uma revisão sistemática com metanálise. Serão utilizadas as bases de 
dados PubMed/MEDLINE, EMBASE, Scopus, Web of Science, PsycINFO e SciELO. A pesquisa será realizada utilizando os descritores em DeCS/MeSH 
“Suicide”, “physicians” e “public health”. Serão utilizados artigos de caso-controle, coorte ou ensaios clínicos por permitir uma melhor análise 
estatística, em qualquer idioma. A análise quantitativa e qualitativa ocorrerá inicialmente por conjuntos de estudos segundo sua publicação iniciando 
em 2007 com uma análise a cada década até o ano de 2017. Para seleção dos estudos serão realizadas etapas de triagem e elegibilidade para inclusão 
dos artigos na revisão sistemática e na metanálise. Para análise estatística será utilizado o programa Review Manager 5.3, BioEstat 5.0 e R 3.3.1 e será 
calculado o Odds ratio, Risk Ratio, Inverso da Variância, qui-quadrado de independência, várias proporções com pw combinado e várias correlações do 
rw combinado e análise do p valor combinado dos estudos que forem selecionados. Resultados esperados: espera-se ratificar que devido à carga de 
trabalho e ao estresse diário, médicos são mais predispostos a comportamentos suicidas que a população em geral, além de possuírem altas 
expectativas profissionais exigidas pela sociedade e por si próprio geram sofrimento psíquico no médico. Dessa forma, identificando os fatores de 
riscos e corroborando essa ideação suicida maior que a população em geral, este estudo propõe-se a encontrar na literatura medidas preventivas 
efetivas na assistência à saúde mental dos médicos e estudantes de medicina.

E-mail: modestorolim@yahoo.com.br

Aluno: Igor Humberto Ferreira Amorim Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/IES

Título VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS MENORES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO LUCAS (HMSL) DE JUAZEIRO 
DO NORTE – CE, NO PERÍODO DE 2011 À JULHO DE 2017

Docente orientador: Anderson Pontes Arruda

RESUMO
As malformações congênitas menores incluem toda anomalia funcional ou estrutural do desenvolvimento do feto de etiologia genética, ambiental ou 
desconhecida que não causam alteração de função, sendo tema de relevância no meio médico e científico, visto que tem uma prevalência de até 3% 
entre os nascidos vivos. Objetivos: avaliar e descrever a prevalência de tais anomalias em nascidos vivos no Hospital Maternidade São Lucas (HMSL) 
no município do Juazeiro do Norte – Ceará, o qual atende também a população de cidades circunvizinhas, no período de novembro de 2011 a julho de 
2017. Metodologia: Os participantes do projeto de extensão universitária Vigilância Epidemiológica de Malformações Congênitas do HMSL o 
frequentam diariamente em busca do nascimento de crianças com malformações congênitas. Após a identificação da criança com malformação, é 
preenchida uma ficha pré-determinado, adaptada a partir da Declaração de Nascidos Vivos (DNV), e realizado o exame físico e registro fotográfico da 
criança, com autorização da mãe através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os pacientes malformados 
identificados são direcionados ao aconselhamento genético na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juazeiro do Norte – CE (APAE – JN) e 
ao Ambulatório da Estácio Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – CE (ESTÁCIO – FMJ). Mensalmente são colhidos dados do perfil da 
maternidade como número de crianças nascidas vivas, peso, idade gestacional, gemelaridade, óbitos e sexo. Este tratar-se-á de um estudo 
observacional transversal quantitativo retrospectivo, com base nos dados coletados das fichas do projeto e dos prontuários dos recém-nascidos, 
correlacionando as informações com variáveis maternas e dos recém-nascidos, tais dados serão digitados no programa Excel 2010 para posterior 
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montagem de tabelas e gráficos. A pesquisa abrangerá os pacientes com diagnostico confirmado clinicamente de malformação congênitas menores, e 
serão excluídos os portadores de síndromes, malformações congênitas maiores, natimortos e abortos. Aspectos Éticos: o projeto aguarda aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados esperados: Concretizar um adequado apanhado das malformações congênitas num hospital de referência 
do município de Juazeiro do Norte para que esse dado sirva de base para a melhoria do aconselhamento genético dessas situações.

Aluno: Antonio Junio de Lima Ferreira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título A FOTOGRAFIA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: UMA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA AMBIENTAL

Docente orientador: Francisco José de Souza Sacramento

RESUMO
O processo de ensino e aprendizado nos últimos anos indica a necessidade de serem adotadas novas abordagens estratégicas na construção do 
conhecimento. A proposta, ora apresentada, constitui-se em uma extensão do projeto de Iniciação Científica em fase final de execução na Estácio 
Ibiúna o qual, tem apresentado resultados positivos e sugere fortemente a necessidade de sua realização, posto que naquela unidade o processo de 
aprimoramento de todos os envolvidos identificou a sua importância. Assim, essa proposta tem como objetivos a expansão de esforços focados na 
busca de soluções capazes de criar uma abordagem diferenciada. Nesse sentido, o ato de fotografar, transcenderá à reprodução de imagens pois 
estará alicerçado na visão diferenciada de mundo, uma vez que em sua essência ele se constitui numa “janela” aberta para as realidades presentes e 
as expectativas futuras. O enfoque, é de um lado técnico e criativo, e de outro, envolverá, além de aspectos ambientais, econômicos, históricos, 
sociais, políticos da região, as atividades de planejamento, controle, execução e desenvolvimento de um indivíduo crítico e dotado da capacidade de 
desenvolver ações empreendedoras e dinâmicas. Assim, a partir da leitura diferenciada destacar-se-á a analise, a discussão, o vivenciar de realidades, 
de experiências, de novas formas de conhecimento. Desse modo, é enfatizado o olhar global e parcial associado à busca do equilíbrio, entre as formas 
tradicionais e não tradicionais de aprendizado, suportadas pela leitura e interpretação dos signos fotográficos, como elemento subjacente à 
construção do homem e do profissional sensível e capacitado para enfrentar contínuas mudanças. Nesse aspecto, a proposta, transcende às 
limitações da própria fotografia pois, se constituirá em alicerce voltado à leitura transversal ao envolver fatos, organizações, pessoas e saberes. Outro 
ponto, diz respeito à interação entre a IES e a sociedade do município e região.

E-mail: sacramento_adm@yahoo.com.br

Aluno: Matheus dos Santos Leal Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Leticia da Silva Vieira Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Emylin Rafaela Aparecida de Oliveira Pedroso Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Claudia Luz Camargo Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Suelen Fernandes de Oliveira Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Suelen Cristina Vieira Brito Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Aline Teixeira de Oliveira Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário
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Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título MATERIAIS NANOESTRUTURA: ÊNFASE EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS

Docente orientador: Luciano Nascimento

RESUMO
Através do grande desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, os nanomateriais vêm recebendo grande destaque em muitas áreas de pesquisa 
devido à diferenciada propriedade. Materiais nanoestruturados podem ser descritos de maneira geral como substratos em que as medidas típicas 
estão no intervalo entre 1-100 nm (embora o limite superior de 100 nm possa ser relaxado para tamanhos maiores em alguns casos, dependendo do 
material e da propriedade específica que está sendo investigada). Assim, o projeto objetiva buscar conhecimentos matemáticos e físicos em particular 
em mecânica quântica, aplicados ao estudo de materiais de baixa dimensionalidade e microcristalinos; adquirir conhecimentos sobre técnicas 
caracterização no campo dos novos materiais e sua caracterização estrutural, catalítica, magnética, microestrutural e óptica; e obter conhecimentos 
que permita uma compreensão global e predominantemente qualitativa de diversos aspectos dos nanomateriais e das nanotecnologias. A partir 
desse cenário, o propósito do presente projeto é fazer um estudo teórico, qualitativo e quantitativo com aplicabilidade na área de Engenharia Civil, 
Física e Química em âmbito multidisciplinar, propondo utilizar materiais nanoestruturados como no caso das ligas metálicas cristalinas e amorfas 
nanoestruturadas, para descrever fenômenos de interesses físico e químicos. A investigação destas novas propriedades (nanociência) e das aplicações 
associadas (nanotecnologia) constitui uma das áreas de pesquisa mais promissoras da atualidade. Existem vários tipos de materiais nanoestruturados 
e os que têm tido uma atenção especial são aqueles materiais formados por componentes orgânicos, inorgânicos, metálicos, cerâmicos e compósitos 
ou mesmo híbridos. Então, o objetivo final desta prospecção é o de apresentar o panorama do tema discutido em termos de patentes depositas e, ao 
mesmo tempo, sinalizar para a necessidade de se pesquisar tais materiais em virtude da abrangência comercial e científica dos mesmos.

E-mail: luciano.ufpe@gmail.com

Aluno: Tatiana Rúbia Soares de Carvalho Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Iury Alves de Menezes Brito Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alexsandro James Ielpo Ribeiro Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Amanda Carla Soares de Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tatiana Virna Freitas Souza Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paula Fernanda da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Francisco de Assis Gonçalves Júnior Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título SOFTWARES LIVRES APLICADOS NA ÁREA DA TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO EM ENGENHARIA

Docente orientador: Paulo Sergio Oliveira de Carvalho

RESUMO
Com o desenvolvimento cada vez mais acelerado das tecnologias livres, principalmente no que se refere aos softwares de Sistemas de Informação 
Geográfico (SIG), é imprescindível que os profissionais da engenharia tomem conhecimento da aplicabilidade do geoprocessamento na coleta, 
armazenamento, tratamento e análise de dados espaciais para que se possa extrair os dados topográficos para a preparação de anteprojetos e até de 
projetos, diminuindo os custos operacionais de levantamento topográfico tradicional em campo e otimizando o tempo e aumentando o nível de 
confiabilidade no momento da tomada de decisão. A partir desse cenário, os objetivos que se deseja alcançar seriam analisar os melhores softwares 
de SIG livres disponíveis no mercado, suas ferramentas, funcionalidade, aplicabilidade, para potencializar o trabalho do profissional de engenharia, 
além de demonstrar analises comparatórias entre as curvas de nível geradas a partir de imagens SRTM e o levantamento topográfico em campo 
tradicional por Estação Total e/ou por GPS Topográfico e/ou Geodésico, demonstrado através das técnicas de geoprocessamento as ferramentas dos 
softwares, sua aplicabilidade no auxílio aos diversos projetos da engenharia, como realizar procedimentos para preparar uma base cartográfica de 
determinada área de interesse, utilizando como base de informação imagens de satélite disponíveis gratuitamente na internet, demonstrar suas 
aplicações como: extração vetorial de detalhes observáveis na imagem de satélite, geração de perfil do terreno, Modelo Digital de Elevação (MDE) 3D, 
delimitação de bacias hidrográficas, dentre outras informações, auxiliando a engenharia civil nos planejamento de projetos e na tomada de decisão. A 
execução do trabalho será iniciada com a delimitação de uma área de estudo e a partir desta área realizar consultas espaciais como identificação da 
área por imagens de satélite Google Earth, exportação de imagens SRTM para dentro do Software de SIG, vetorização da poligonal da área de estudo, 
extração de eixo de ruas/quadras/lotes, utilizando a ferramentas disponíveis nos SIGs, em seguida exportar os arquivos para as extensões compatíveis 
com outros softwares de SIG. Após os procedimentos de extração das informações das imagens de satélite, o próximo passo seria realizar um 
levantamento topográfico convencional de estudo, gerar as curvas de nível e posteriormente analisar e comparar os resultados das curvas de nível 
geradas por imagem de satélite e pela topografia e assim podemos identificar o grau de confiabilidade entre os procedimentos.

E-mail: ps@psvideoaulas.com

Aluno: José Helton Vicente Leite Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paulo Vicente Leite Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO ASSISTENCIAL EM MINAS GERAIS: A ASSISTÊNCIA AOS POBRES DO IMPÉRIO À REPÚBLICA (1870-1930)

Docente orientador: Virna Ligia Fernandes Braga

RESUMO
O presente projeto, iniciado no ano de 2016, tem como objetivo geral investigar as práticas de assistência pública e privada aos pobres no estado de 
Minas Gerais, entre os anos finais do Império (1870) e as décadas iniciais da República (até 1930). O trabalho de pesquisa desenvolvido em 2016 
analisou as estratégias de auxílio à pobreza por parte das instituições privadas e das iniciativas do poder público mineiro. Entretanto, descortinou-se 
um universo mais amplo de investigação que necessita ser analisado, daí o pedido de continuidade do mesmo. Objetivos mais específicos, como a 
análise do perfil de atuação das instituições de caridade privadas (hospitais, hospícios, escolas agrícolas, escolas de reforma, asilos, orfanatos) e sua 
relação com os pobres, não foram alcançados, devido à amplitude da pesquisa e também do grande número de fontes. Para elucidar a metodologia a 
ser utilizada neste projeto iremos, primeiramente, dialogar com as fontes secundárias, a partir da delimitação de alguns conceitos muito úteis para 
nosso trabalho: pobreza/pauperismo, questão social, reciprocidade, entre outros, fundamentais para o pesquisador que analisa a assistência à 
pobreza. Na segunda parte trataremos das fontes primárias, explicitando para o leitor o teor e alcance de tais fontes. No que tange à análise das 
fontes primárias, em um primeiro levantamento realizado para os fins deste projeto, constatamos a existência de uma vasta documentação que 
permite a análise das estratégias de assistência pública e privada em Minas Gerais, da pós-abolição à segunda década republicana. Encontradas no 
APM - Arquivo Público Mineiro, tais fontes oficiais estão organizadas dentro do acervo da ‘Secretaria do Interior’, na qual a documentação é 
subdividida em séries temáticas. No Departamento de Assistência e Saúde Pública, série 10, encontram-se centenas de relatórios e pedidos de auxílio 
que demonstram como o Estado e a própria sociedade viam os pobres, as formas de socorro utilizadas e como se dava a prática da filantropia. Além 
disso, percebe-se o interesse do poder público para com as associações de caridade. A consulta prévia das fontes, pedidos de auxílio de todas as casas 
de caridade de Minas Gerais, permitiu vislumbrar o papel das associações beneficentes e do poder público para a construção de um sistema de auxílio 
aos pobres em Minas Gerais. Além disso, é possível traçar um perfil dos desvalidos no período. Cada relatório traz o número de socorridos, bem como 
idade, cor, sexo, ocupação e um breve histórico pessoal. A assistência a estrangeiros pode ser mapeada através de tais dados: nos relatórios 
encontram-se fichas de auxílio a imigrantes japoneses, espanhóis, portugueses, italianos, austríacos, franceses, etc. As ocupações dos pobres em geral 
se restringiam às seguintes: lavradores, domésticas, jornaleiros, tropeiros, carpinteiros e, como era de se esperar, a maioria tem sua ocupação 
caracterizada como “indigente”. Além da série 10, do Departamento de Saúde e Assistência Pública, consultamos previamente a documentação do 
departamento Social do Menor, série 18, que contém pedidos de internação em orfanatos e escolas de reforma, tabela de gastos anuais com as 
instituições destinadas a abrigar crianças e adolescentes, quantidade de abrigados e ou matriculados em cada instituto e cadernetas com dados dos 
internos. Na série 05, Presos Pobres, as correspondências sobre o sustento de presos pobres trazem anexadas as contabilidades de cada instituto 
penal do estado. Todos os gastos destinados à manutenção dos presos pobres estão registrados e lançados em formulário próprio, como também 
contam tabelas com nome, idade, naturalidade e delito cometido pelos presos pobres. Portanto, tais fontes podem responder às questões que 
colocamos na problematização: quem iria assumir a ajuda aos pobres com o advento da República, já que tal sistema pressupunha certa autonomia 
estadual? Qual o impacto da atuação da filantropia em Minas? Como ocorria, na prática, a relação de reciprocidade entre doador e receptor? Como se 
deu o controle do estado sobre os recursos assistenciais privados? O conjunto documental consiste em relatórios, correspondências, balaços 
financeiros, uma diversidade de fontes que abarcam as finanças e gastos do estado de Minas Gerais com seus desvalidos, como também permitem ao 
historiador a análise do perfil institucional e beneficente da assistência no estado.

E-mail: virna.ligia@gmail.com

Aluno: Bernardo Venâncio Netto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO SOBRE O DIREITO ELEITORAL BRASILEIRO

Docente orientador: Cristiano Batista dos Santos

RESUMO
O Direito Eleitoral trata-se de um ramo do Direito Público e tem como fundamento a garantia ao direito de sufrágio, guiando o bom funcionamento do 
processo democrático, garantindo a lisura do processo eleitoral e conferindo legitimidade aos resultados observados nas urnas. Nesse sentindo, 
embora a Lei 4.737/1965, que instituiu o Código Eleitoral Brasileiro, tenha sido recepcionada pela Constituição de 1988, ressaltamos que ela foi criada 
em um contexto ambiental político muito controverso e de inquestionável lacuna democrática. Sua construção se deu sob a égide do Ato Institucional 
Nº 1 de 9 de abril de 1964, notadamente desprovido de princípios democráticos consagrados no texto Constitucional de 1988. Nesse contexto, a 
presente proposição de pesquisa deverá buscar identificar as principais características que fazem parte do Direito Eleitoral Brasileiro, presentes não só 
no Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), como também essencialmente nos pressupostos previstos nas normas constitucionais de direito eleitoral, como 
fontes primárias e elementos norteadores dos direitos políticos no Brasil. Além da Lei 4.737/65 também serão estudadas outras fontes formais 
secundárias do direito eleitoral, tais como: Lei das Eleições (Lei 9.504/97 e Lei 12.034/09); Lei das Inelegibilidades (LC 64/90); Lei dos Partidos Políticos 
(Lei 9.096/95); Lei 13.165/15; Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/10), além das Resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Considerando 
as fontes elencadas acima, formar-se-á um grupo de estudos com professor pesquisador e discentes do curso de direito com intuito de compreender 
o fenômeno do sistema eleitoral brasileiro, a partir da percepção de algumas das principais características que norteiam o funcionamento desse 
sistema, tais como: os princípios norteadores do direito eleitoral, os direitos políticos positivos e negativos, bem como o sistema eleitoral brasileiro; os 
casos de nulidade do voto e da eleição previstos no Código Eleitoral; a proibição de doações de pessoas jurídicas (ADI 4650 e Lei 13.165/15); a 
inelegibilidade eleitoral e a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/10); os crimes eleitorais; e a atuação do MPE (Ministério Público Eleitoral).

E-mail: cristiano@akrospesquisa.com.br

Aluno: Caren da Silva Barros Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título BASTIDORES DA FOLIA: ENTRE CROQUIS, FANTASIAS E ADEREÇOS
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Docente orientador: Daniela de Oliveira Brito 

RESUMO
Este projeto destina-se à pesquisa e desenvolvimento de croquis para figurinos carnavalescos, destinado à escola de samba Grêmio Recreativo União 
das Cores, da cidade de Juiz de Fora, para o carnaval 2018. A busca e aquisição de conhecimentos sobre o processo criativo de um desfile 
carnavalesco, será a base dessa pesquisa e estudo, de forma a revelar os bastidores da criação e todo o processo de construção de uma fantasia, 
desde sua concepção, desenho, materiais à pilotagem. A cidade de Juiz de Fora tem grande destaque no carnaval e cresce cada vez mais nesse 
segmento com escolas de samba e blocos de rua, e com isso, já completou 51 anos de história, além de revelar muitos compositores nas áreas do 
samba. A população operária e a proximidade do Rio de Janeiro foram ingredientes fundamentais para o surgimento dos primeiros movimentos 
ligados ao samba. Com isso a partir de um convite da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage e do Presidente da escola mencionada acima, 
concretizou-se uma parceria nesse projeto, possibilitando uma interdisciplinaridade e troca de experiências entre profissionais do setor, comunidade, 
academia além de reforçar a existência e progresso da identidade cultural carnavalesca na cidade, sua valorização e reconhecimento. O marco teórico 
desse projeto destaca-se no livro “Diário de Pesquisadores: traje de Cena” de Fausto Viana e Rosane Muniz. O exemplar traz elementos da 
antropologia, da etnologia, das artes plásticas e cênicas, da moda, da arquitetura, do design e de outras áreas, a partir de um levantamento de artigos 
acadêmicos, como um diário de pesquisadores, marcando um flagrante das pesquisas que possuem como foco de interesse o que se tem discutido 
nas universidades. O livro de Milton Cunha, “Carnaval É Cultura - Poética e Técnica No Fazer Escola de Samba”, também será uma fonte de pesquisa 
bem importante pois ele relata registros dos bastidores de vinte anos de seus desfiles, abrindo seu baú pessoal e o dos recortes de jornais que 
concebeu Carnaval é cultura: poética e técnica no fazer escola de samba. A metodologia a ser empregada para a concretização do projeto se dará 
através de pesquisa de campo em primeira etapa, nos barracões de fantasias e lugares destinados ao seu desenvolvimento, criação e acervo. A 
pesquisa bibliográfica sobre técnicas, história do carnaval, história da indumentária, técnicas de desenho, dentre outros assuntos que tangenciam 
essa temática será também abordada como método. Além de encontros presenciais em laboratórios específicos para a criação dos croquis e peças 
experimentais. Espera-se a partir deste, que se tenha uma aprendizagem multicultural e participativa do carnaval, promovendo novas possibilidades 
de conhecimentos a educandos e comunidade do setor carnavalesco de forma inovadora, criativa, consciente e educativa. Além de proporcionar mais 
uma possibilidade de campo de trabalho e atuação, motivação para novas pesquisas e seus desmembramentos, pois há ainda um número reduzido de 
publicações e relatos sobre essa temática.

E-mail: daniela.brito@estacio.br

Aluno: Mariana Assad de Matos Zerlottini    Curso do aluno: Design de Moda Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título VISIBILIDADES PERIFÉRICAS:  ESTUDO SOBRE PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MIDIÁTICAS DE JOVENS DE JUIZ DE 
FORA

Docente orientador: Aline Silva Corrêa Maia 

RESUMO
Este projeto de pesquisa versa sobre jovens moradores de periferia e os processos comunicacionais engendrados por estes sujeitos em um sentido de 
participação social e de inserção cultural no mundo que os rodeia.  A presente investigação volta-se para a análise de práticas de comunicação – que 
também podemos chamar de práticas culturais, tais como a música, a dança e a produção textual – como via de autorrepresentação e visibilidade 
social e midiática destes atores juvenis. E, ainda, como tais práticas podem atuar conjuntamente com os próprios sujeitos para um processo de 
inclusão e de pertencimento destes jovens – que experimentam situações de desigualdade muito em função de seu território de moradia - à 
sociedade e à cidade. Situado em uma encruzilhada de componentes numerosos de subjetividade, caberia ao próprio indivíduo na 
contemporaneidade o desejo e a ação para subverter sistemas opressivos dominantes. É nesse âmago que podem despontar pequenas 
movimentações revolucionárias capazes de despertar processos de percepção e sensibilidade inteiramente novos, rompendo situações paralisantes e, 
ao mesmo tempo, reivindicando um reconhecimento que passará pela via estética. Nossa proposta, então, é avaliar a emergência de distintas 
sensibilidades proponentes e propulsoras de representações e que evidenciam um novo protagonismo cultural juvenil nas periferias. Conciliando 
trabalho de campo e pesquisa documental, o estudo buscará privilegiar, como área de conhecimento, a Comunicação, com ênfase no âmbito da 
cultura, a fim de contribuir, diretamente, para um mapeamento de culturas juvenis em bairros da periferia de Juiz de Fora e das representações 
sociais que estruturam os discursos dos produtores da mídia. De um modo geral, vigora a intenção maior de realizar um estudo sobre os sistemas 
simbólicos que norteiam nossa sociedade.  Para nossa reflexão no campo da Comunicação, visamos buscar subsídios metodológicos caros à 
Antropologia. A intenção é apoiarmo-nos em um instrumental de análise que privilegie o aprofundamento nos objetivos desta pesquisa. Assim, 
acreditamos que não temos como escapar ao método etnográfico – elegendo como ferramental a observação participante e a análise qualitativa -, via 
propícia para observarmos de perto os processos que buscamos compreender, percorrendo o caminho do detalhe, da minúcia. O fim é fornecer uma 
descrição e análise, que esperamos útil, sobre jovens moradores da periferia e suas práticas de comunicação enquanto estratégia de visibilidade social 
e discursos dos produtores da mídia. De um modo geral, vigora a intenção maior de realizar um estudo sobre os sistemas simbólicos que norteiam 
nossa sociedade.
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Aluno: Willian Ferreira Marinho                                    Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título A PESQUISA NA FORMAÇÃO DOCENTE

Docente orientador: Francisca Cristina de Oliveira e Pires

RESUMO
A formação de professores tem sido foco de estudos que reconhecem sua importância, os desafios intrínsecos a ela e suas deficiências. No entanto, 
reflexões sobre a importância da pesquisa como um dos aspectos fundamentais nessa formação também vem ganhando espaço, à medida que se 
observa a necessidade da mesma para que o professor seja um profissional reflexivo, assim como afirma Lüdke (2009): “O reconhecimento da 
pesquisa como aliada importante no trabalho e na formação de professores está se fazendo de maneira cada vez mais clara, tanto na literatura 
especializada, quando na internacional” (p.111). Uma prática embasada em pesquisa sobre o tema a ser trabalhado, bem como sobre como os alunos 
aprendem determinado conteúdo, sobre as possíveis dificuldades dos mesmos e de como saná-las é, nos dias atuais, uma necessidade. Colocações 
como “a escola está em crise”, “o professor é mau remunerado”, “o conteúdo da escola está vazio”, “o aluno não aprende” parecem ser claras e reais 
por si só, no entanto, evidenciam muito mais do que aparentam à primeira vista, uma vez que estão nos cobrando uma grande mudança, o que 
implica em “um novo pensar, uma prática com um novo conteúdo, novos conhecimentos, novas formações, novas formas de intervenção” (MACIEL, 
2011, p. 98). Logo, é urgente que os cursos de licenciatura enfoquem a pesquisa como um dos seus componentes para que o professor, já na prática, 
tenha o hábito de tê-la como aliada. Essa urgência se faz necessária uma vez que o papel do professor não pode ser o de transmitir conhecimento, 
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como a educação bancária previa, por isso tão atacada por Paulo Freire. A função do professor, portanto, vai muito além, indo ao encontro de um 
trabalho que deve estar envolto de diálogo com os alunos, de valorização do que trazem como conhecimento prévio, para que o que a escola ofereça 
seja interessante e não um conjunto de conhecimentos desprezíveis aos olhos desse grupo. A dicotomia entre professor e pesquisador não deve ser 
mais visível nos cursos formadores de professores, uma vez que o intuito deve ser a formação do professor pesquisador, já que a sua prática em sala 
de aula requer esse movimento constante de pesquisa. Necessidade anunciada também por Maciel (2011): “Nesse sentido, tomamos a prática 
investigativa do professor como aquela que poderá colaborar na compreensão dos diferentes e complexos fenômenos que ocorrem na sala de aula, 
por meio de uma ação reflexiva, realizando uma triangulação de interlocuções entre o professor, o fenômeno, a teoria (...)” (p.97). Embasando-nos no 
que trazemos aqui, que é uma pequena parte do que as pesquisas da área vêm apontando, é que despertamos o interesse em realizar um estudo 
sobre “a pesquisa na formação do professor”. O presente projeto tem o intuito de levar os alunos a pesquisarem sobre a temática, de modo a 
perceberem a sua importância e como a mesma pode auxiliar na prática dos futuros professores. Logo, a partir da busca por estudos referências na 
área, em fontes específicas, e leitura e análise dos textos, espera-se que os licenciandos identifiquem se a pesquisa tem estado presente, e o papel 
que desempenha, nos cursos formadores de professores e nas práticas docente.

Aluno: Joyce Aparecida Duque Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ATO DE LER: GOSTO, ENSINO E CIÊNCIA

Docente orientador: Mara Conceição Vieira de Oliveira

RESUMO
O presente projeto de pesquisa objetiva fomentar a leitura no Curso de Pedagogia, enfatizando a importância do ato de ler a partir de três pilares: o 
gosto, o ensino e a ciência (pesquisa). Diante da hipótese de que o aluno universitário no Brasil não lê ou lê pouco (apenas slides de aulas e vídeos), 
entende-se que este procedimento não deva ser mantido no curso de Pedagogia, pois os alunos deste curso formarão alunos leitores das/nas séries 
iniciais. Logo, a relevância deste projeto se justifica, uma vez que o ato de ler, infelizmente, pode não fazer parte da cultura dos estudantes de 
graduação no Brasil. No Brasil, os problemas de leitura decorrem não apenas de uma educação básica deficitária, mas da falta de acesso por parte de 
uma camada da população aos bens culturais e à informação de qualidade. O ranking mundial e a colocação do Brasil nos índices nacionais e 
internacionais evidencia um péssimo resultado da proficiência leitora em todos os segmentos educacionais. Para tanto, este projeto intenciona 
construir uma cultura leitora, e coloca como questão problema a necessidade do entendimento - por parte dos alunos do Curso de Pedagogia - de que 
a prática leitora, embora despertada pelo “gosto” (lúdico, recreação, brincadeira, contação de histórias), é também um procedimento investigativo 
que conduz o estudante à pesquisa e ao aprofundamento das questões teóricas e práticas. Assim, o grupo de pesquisa, levantará questões-problema 
relacionadas a diversos e diferentes temas transversais, a partir da leitura literária. O aluno do curso de Pedagogia (futuro professor de educação 
básica) definirá, organizará e planejará atividades educativas que estejam vinculadas a temas “caros” discutidos atualmente (temas transversais). 
Nesta seleção de temas e planejamento das atividades o aluno-professor já identificará a necessidade do arcabouço teórico, ou seja, da demanda de 
leitura para construção de um ensino de qualidade. Não se forma um aluno leitor sem que o professor seja um leitor. Analisaremos a dimensão 
científica da leitura por meio de bibliografias e estudos teóricos, já publicados, como de Eliana Yunes, por exemplo, sobre a importância da leitura. A 
metodologia a ser empreendida inicialmente será teórica bibliográfica, a fim de fundamentar proposição de que a leitura decorre do gosto, que pode 
ser “ensinada” e que seu aprofundamento pode, ainda, gerar ciências, melhorando o processo ensino aprendizagem na educação básica. Espera-se 
que os alunos envolvidos neste projeto tornem-se conscientes da importância da demanda leitora, e possam transferir esta importância aos seus 
futuros alunos. A fim de fomentar principalmente a leitura crítica e científica, na graduação, esta pesquisa no que diz respeito à aquisição de dados 
será teórica e bibliográfica, e quanto ao tipo será descritiva, explicativa e analítica, pois buscará, respectivamente, descrever, justificar e entender as 
hipóteses levantadas, a partir de questão-problema elaborada no círculo de leitura (Clube de Leitura), para o qual sempre será selecionado 
previamente um livro/tema. A questão-problema elaborada no/pelo círculo de leitura poderá ser construída e respondida de modo interdisciplinar, 
pois aproxima áreas do saber distintas para solução ou busca de solução, tais como: linguagens e artes, ciências exatas e humanas, ou seja, 
aprofundando os temas transversais previstos, inclusive, nos PCNs – Parâmetros curriculares nacionais.  Quanto ao procedimento de coleta de dados 
a pesquisa será qualitativa, pois buscará no aprofundamento das interfaces existentes entre diferentes áreas compreensão e profundidade, 
relativizando as preocupações e não generalizando ou objetivando (como seria o caso de uma pesquisa quantitativa). Logo, nos interessa a 
causalidade local, circular e simbólica do problema levantado, sendo nosso objeto básico e principal para a análise: palavras e ideias. Serão estudados 
textos literários instrumentos deste procedimento.

E-mail: maravioli@yahoo.com.br

Aluno: Joyce Aparecida Duque Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título     LEAN CONSTRUCTION: UMA ALTERNATIVA PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL

Docente orientador: Larissa de Oliveira Mendes

RESUMO
A indústria da construção civil brasileira é composta por diversos setores e prestadores de serviço, sendo uma das características marcantes, sua 
heterogeneidade, o baixo conteúdo tecnológico, além do baixo investimento em qualificação de mão de obra. Sua participação no PIB é responsável 
por uma importante parcela, chegando a 5,6% em 2016, segundo dados do IBGE. Sabendo-se da sua importância para a economia nacional, faz-se 
necessário entender melhor esse setor e melhorar sua produtividade para que se tenham resultados ainda mais expressivos, retomando, inclusive, o 
desenvolvimento econômico do país. Com a finalidade de melhorar os processos produtivos da construção civil, surge, em 1992, criada pelo 
pesquisador finlandês Lauri Koskela, a Lean Construction. A filosofia foi criada baseando-se no sucesso do sistema Toyota de Produção, o Lean 
Thinking – que se baseava na adaptação dos conceitos de fluxo e geração de valores do pensamento enxuto. Através do relatório técnico “Application 
of the new production philosophy in the construction industry” elaborado por Koskela em 1992, foi criado em 1994 um grupo mundial de 
pesquisadores sobre Lean Construction, o International Group for Lean Construction – IGLC, que se reúnem para discutir os avanços desse sistema de 
Gestão de Produção no setor da Construção Civil. Em 1996, através de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), chega ao 
Brasil a Lean Construction. Com a aplicação dessa nova filosofia, é possível ter um ambiente de trabalho mais limpo e seguro; reduzindo o desperdício 
de materiais, tempo e espaço; ressaltando sistematicamente as falhas que possam surgir, como atrasos de entregas e escassez de materiais. Assim, 
além de proporcionar melhores condições de trabalho, com economia e melhor utilização dos equipamentos empregados na construção. A 
construção civil brasileira ainda apresenta atraso na sua evolução tecnológica e nas ferramentas de controle, sendo assim, torna-se necessário 
entende-la para conseguir implementar os conceitos da Lean Construction, uma vez que temos como resultado produtos singulares, produção no 
local do produto a ser produzido e diversas especialidades reunidas de maneira temporária. Pretende-se, através da elaboração desse Projeto de 
Iniciação Científica, buscar um modelo para verificação da implantação da Metodologia Lean Construction na cidade de Juiz de Fora – MG.

E-mail: larissa.mendes@estacio.br
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Título UM ESTUDO DOS MANUAIS DOS PROPRIETÁRIOS, UMA ANÁLISE A PARTIR DAS NBR 15.575 E 14037

Docente orientador: Paula Campos de Castro

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica objetiva analisar a confecção dos Manuais dos Proprietários utilizado por algumas empresas de Engenharia 
Civil, na cidade de Juiz de Fora, assim como sua adequação à Norma de Desempenho em Edificações Habitacionais (NBR 15575) elaborada em 2013 
ainda em vigor e também a NBR 14037 sobre Manual de operação, uso e manutenção das Edificações de 1998. Uma das normas, que servirá como 
norteadora da pesquisa, a NBR 15575, foi elaborada com o objetivo de amenizar o declínio da qualidade das construções, assim como nortear 
tecnicamente o mercado, o que ocasionou em um marco regulatório no setor da construção civil. A partir da norma, toda a cadeia produtiva da 
construção civil teve sua responsabilidade definidas anteriormente, inclusive as do comprador, uma vez que fornece parâmetros técnicos para vários 
requisitos importantes da construção. O trabalho adotará como metodologia uma pesquisa bibliográfica baseando nas normas 14037 e 155575 da 
ABNT e em manuais de duas construtoras com obras em andamento e atuantes na cidade de Juiz de Fora. Sabendo que os Manuais dos Proprietários 
têm por objetivo transmitir todas as informações referentes às unidades adquiridas e, também, aos ambientes de uso coletivo da edificação, 
estabelecendo as condições de uso, operação, conservação e manutenção no momento da entrega do imóvel, torna-se necessário verificar se tal 
escopo é realmente alcançado sem lesão, proposital ou não, do consumidor. Existe um guia criado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado de Minas Gerais para que as empresas de construção civil elaborem seus manuais de garantia e manutenção que também será analisado 
durante o projeto. A pesquisa pretende identificar junto aos Manuais dos proprietários os principais fatores que facilitam e que dificultam a sua 
elaboração e aplicação, assim como, em seu conteúdo, a clareza com que as informações são transmitidas ao consumidor. Um manual bem elaborado 
precisa conter todas as informações sobre a unidade comercializada, procedimentos para sua manutenção e orientação para seu correto uso, 
ampliando a vida útil da edificação e evitando gastos desnecessários durante suas reformas e ampliações.

E-mail: paula.castro@estacio.br

Aluno: Tatiane Barbosa Belo Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título O PERCURSO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE FORA: UMA ANÁLISE 
ESTATÍSTICA DAS QUESTÕES DE GÊNERO E ORIGEM SÓCIOECONÔMICA

Docente orientador: Pricilla Cristina Mendes Cerqueira

RESUMO
O ensino superior ao longo dos últimos anos vem sofrendo mudanças significativas na sociedade e diante desse quadro as Universidades e IES 
necessitam de uma nova organização, resignificando sua maneira de ver o ensino, a sociedade, criando e difundindo valores para promover suas 
múltiplas dimensões (CARDOSO, 2004). Para isso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora se preocupa com o estudante, em especial nesse projeto, 
com o estudante do curso de Administração, oferecendo condições para ele desenvolver suas potencialidades, engajar em projetos, se conhecer, 
conhecer o mundo globalizado que se transforma a cada momento, conhecer seus hábitos e comportamentos que são influenciados pelo ambiente, 
pelo que aprendem e compartilham. Com esse olhar, precisamos focar nosso aluno de forma diferenciada e acolhedora. Escolhemos para esse Projeto 
de Iniciação Científica uma abordagem qualiquantitativa para estudar e estabelecer marcos teóricos importantes e aproximações conceituais para a 
pesquisa em foco. Os procedimentos metodológicos dessa abordagem nos permitem coletar, registrar, tabular, organizar, apresentar, descrever, 
interpretar e fazer uma análise crítica-reflexiva das informações mais abrangentes, frequentes, relevantes e significativas obtidas através de um 
estudo de campo. O objetivo dessa pesquisa é investigar e confrontar como os aspectos de gênero e socioeconômicos dos alunos do curso de 
Administração do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora influenciou e influencia na tomada de decisão pela escolha do curso e pela Instituição. 
Através de entrevistas semiestruturadas (LAVILLE & Dionne, 1999, p.188), o pesquisador selecionará uma amostragem estratificada de alunos de 
todos os períodos. Diante desses dados coletados e estudados, faremos uma análise mais profunda e detalhada, relatando e cruzando todas as 
informações utilizando softwares para a representação e organização desses resultados. A finalidade é fazer com que essas informações organizadas 
gerem um diferencial e sinalizem um novo olhar para o gestor, indicando pontos de trabalho para a permanência dos alunos no curso, diminuindo 
assim a evasão como também a identificação de pontos que precisam ser revistos para o desenvolvimento de estratégias de captação e o 
reconhecimento do perfil dos alunos. De acordo com o Conselho Estadual de Administração, o Curso de Bacharelado em Administração agrega o 
maior número de alunos matriculados no ensino superior. Os números apontam que a demanda para os cursos de Administração está em pleno 
crescimento e cresce em igual sentido a procura por profissionais nessa área. A preocupação nesse projeto vem de encontro à demanda nacional 
desses profissionais para o mercado de trabalho, mas com o diferencial e excelência que o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora possui.

E-mail: primendescerqueira@gmail.com

Aluno: Eder Baeta Eberle Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título METODOLOGIA DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Docente orientador: Emerson Rodrigues Duarte

RESUMO
Na atuação docente, percebe-se o crescente interesse dos graduandos do curso de educação física nos conhecimentos e na prática pedagógica 
referente à prática do exercício físico para a pessoa com deficiência. Este projeto, portanto, vem cobrir a lacuna existente no oferecimento destas 
oportunidades de formação acadêmica e humana. Para que se seja atendida a crescente demanda de pessoas com deficiência, em todas as idades, na 
prática de exercícios físicos, faz-se necessário que na formação do profissional de educação física, sejam incorporados conhecimentos e práticas 
pedagógicas atuais que contemplem a inclusão das pessoas com deficiência. Atualmente, não se discute mais sobre os benefícios da do exercício 
físico, mas sim a forma mais correta de realizá-la para alcançar e/ou manter a saúde, já que a falta e o excesso podem ser danosos ao organismo, 
especialmente em se tratando de pessoas com deficiência. Em documentos com reconhecimento internacional, destaca-se a prática da educação 
física como um direito fundamental para todos com o oferecimento de oportunidades especiais desta prática às pessoas muito jovens, ou idosas ou 
com algum tipo de deficiência ou enfermidade limitante. Essa estratégia tem por fim promover oportunidades de desenvolvimento integral, por meio 
de programas de educação física e esportes adequados às suas necessidades e potencialidades. Portanto, é nesta perspectiva que este projeto se 
pautará, ou seja, atuar de forma sistematizada e científica no reconhecimento do direito da pessoa com deficiência à atividade física e seus benefícios 
e ainda na importância do reconhecimento destes valores para a formação do profissional de educação física. Dessa forma, essa proposta de projeto 
de iniciação científica tem como objetivo analisar fatores psicológicos como catalisadores ambientais que promovam a inclusão e permanência de 
pessoas com deficiência visual em programa de prática de exercício físico. Participarão desse estudo cinco pessoas adultas com deficiência visual. Será 
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utilizado como instrumento o WHOQOL modelo abreviado para avaliação da percepção da qualidade de vida, a escala de motivação para a prática de 
exercício físico e a escala de autoestima de Rosenberg. Serão oferecidas, no período de agosto de 2017 a julho de 2018, oportunidade para a prática 
de treinamento de força atividades de esportes para pessoas com deficiência visual, três vezes por semana em horários a serem combinados. Os 
participantes das atividades responderão aos instrumentos dessa pesquisa em agosto de 2017 e junho de 2018. Os instrumentos serão aplicados de 
forma verbal e em local reservado. Espera-se obter como resultado como fatores catalisadores intrapessoais da de pessoas com deficiência visual 
podem contribuir para a adesão e permanência na prática do treinamento de força. Tal conhecimento pode contribuir na atuação do profissional de 
Educação Física durante o planejamento e execução dessas atividades.

Aluno: Emanuelle Soares Silva Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/IES

Título     PERFIL FÍSICO E ANTROPOMÉTRICO DE UMA EQUIPE UNIVERSITÁRIA DE FUTSAL FEMININA

Docente orientador: Dirceu Fábio Ribeiro

RESUMO
No Brasil o esporte universitário é um fenômeno social que supre as necessidades de intercâmbio e integração física, cultural e social dos 
universitários (Hatzidakis, 1993). Por sua vez, Coelho (1984) afirma que o esporte universitário é um esporte de formação, cuja função principal é 
social, visando o bem-estar do estudante universitário. O esporte universitário contribui positivamente para aproximação do ser humano, de seu 
relacionamento, do incentivo ao coleguismo, ao espírito de coletivismo e também ao incentivo à formação de novas lideranças. Desde o ano de 2015 
o Centro Universitário Estácio – JF vêm participando do cenário esportivo universitário local, com diversas modalidades, incluindo o futsal feminino, 
que obteve no ano de 2016 a 4ª posição geral dos jogos, de 27 faculdades participantes, o que ocasionou um aumento de mulheres interessadas na 
prática da modalidade na Instituição, incluindo alunas que já vivenciaram a prática do futsal em escolas e clubes. A modalidade futsal caracteriza-se 
por ser um dos esportes mais praticados no Brasil. Entretanto, apesar dos excelentes resultados obtidos em competições internacionais, a modalidade 
carece de abordagem científica, apresentando reduzido número de estudos realizados com atletas desta modalidade desportiva (GOMES, 2011). O 
presente projeto tende-se a ofertar um aos estudantes do curso de Educação Física um campo de pesquisa científica no âmbito esportivo na vertente 
universitária. A avaliações físicas e antropométricas tem o objetivo de indicar a necessidade do avaliado, gerando informações objetivas sobre os 
pontos fortes e fracos das capacidades físicas e fisiológicas do mesmo (NSCA, 2015). Identificar possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de 
doenças e auxiliar a estabelecer metas para o avaliado a partir da identificação dos déficits apresentados, seja para melhorar o condicionamento 
físico, o desempenho esportivo e reduzir peso ou percentual de gordura, nunca se esquecendo dos objetivos necessários. Em uma equipe de futsal 
feminino serão realizadas medidas antropométricas básicas como massa corpórea e altura, calculando a partir o índice de massa corporal (IMC), e 
percentual de gordura corporal. Serão realizados testes físicos específicas da modalidade como teste de VO2. A partir das mensurações serão 
avaliadas as condições físicas e antropométricas das atletas que auxiliarão na montagem dos treinamentos de ordem física vertendo aos treinamentos 
técnicos e táticos que se utilizam também das valências físicas individuais de cada atleta. Próximo a finalização do processo os dados serão reunidos e 
estruturados para a montagem de trabalhos científicos, juntos para um estudo de caso e separados para os devidos objetivos dos conceitos.

E-mail: dirceufabio@yahoo.com.br

Aluno: Matheus Wesley Pereira Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E O PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS

Docente orientador: Graziela Lonardoni de Paula

RESUMO
Os motivos que conduziram a elaboração desse Projeto de Iniciação Científica se encerram na necessidade de tornar oportuno aos acadêmicos de 
Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, que cursaram uma disciplina cujo tema é a Saúde Mental, o desenvolvimento de habilidades 
Os motivos que conduziram a elaboração desse Projeto de Iniciação Científica se encerram na necessidade de tornar oportuno aos acadêmicos do 
Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, que cursaram a disciplina Ensino Clínico VI, cujo tema é a Saúde Mental (ou os que 
estão em curso), o desenvolvimento de habilidades e competências do enfermeiro na assistência à saúde integral aos portadores de sofrimento 
psíquico egressos de longos processos de institucionalização, com vistas à reinserção social e à reabilitação destes sujeitos. O processo de 
desinstitucionalização dos portadores de transtornos mentais asilados é uma realidade brasileira e um evento histórico a ser tratado com distinção. 
Isso expressa não apenas a efetivação de políticas e programas públicos vigentes, mas também a manifestação ética exercida no sentido de 
reconhecer novas e subjetivas maneiras de encarar os “doentes mentais” que, por muito tempo, foram objeto de saberes e práticas excludentes, 
disciplinares e moralizantes. Nesse sentido, o presente Projeto de Iniciação Científica tem como objetivo, a partir do exercício da prática acadêmica 
nos serviços de residências terapêuticas (um dos aparatos substitutivos da Rede de Atenção Psicossocial), diagnosticar o “grau de dependência” e o 
potencial para o autocuidado de seus moradores egressos de hospitais psiquiátricos, destituídos de direitos humanos, sociais e civis devido à 
terapêutica asilar. Dez acadêmicos de enfermagem serão selecionados e submetidos a um processo de educação para saúde (capacitações) no Centro 
Universitário Estácio Juiz de Fora e a reuniões mensais com os gestores públicos municipais da Coordenação em Saúde Mental, os responsáveis 
técnicos das entidades gestoras das residências terapêuticas e com a docente responsável por esse projeto no Curso de Enfermagem para supervisão 
e planejamento das atividades acadêmicas a serem empreendidas com os participantes da pesquisa em questão, moradores de cinco residências 
terapêuticas do município de Juiz de Fora (cada residência terapêutica tem capacidade de acolher dez moradores). Tais atividades estão relacionadas 
ao desenvolvimento e à aplicabilidade das etapas do processo de enfermagem (anamnese, diagnóstico de enfermagem, intervenções de 
enfermagem, avaliação de enfermagem e evolução de enfermagem), entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018. A inserção de 
acadêmicos de enfermagem nas residências terapêuticas, enquanto acompanhantes terapêuticos, e suas experiências compartidas no vivido 
cotidiano com seus moradores propiciará a avaliação do “grau dependência” e do potencial de vida e saúde dos portadores de sofrimento psíquico, 
com o intento de reabilitá-los para a vida cotidiana e os atos da vida em sociedade, bem como para a apropriação da moradia e do território em que 
são residentes atualmente. Essa estratégia se fundamenta no método da observação participante que se configura como um excelente recurso 
metodológico para a pesquisa de campo, com abordagem qualitativa. Espera-se, como resultado relacionado ao desenvolvimento desse projeto, 
produzir conhecimento técnico-científico acerca da viabilidade de resgatar a autonomia e a cidadania dos portadores de sofrimento psíquico a partir 
do empreender das atividades do acompanhante terapêutico pelos acadêmicos de enfermagem junto aos moradores de residências terapêuticas, 
egressos de hospitais psiquiátricos e subsidiar uma formação acadêmica libertária e transformadora em atenção às prerrogativas do Sistema Único de 
Saúde e da reforma psiquiátrica brasileira, comprometida com a pesquisa científica que aproxime saberes e práticas acadêmicas da realidade 
profissional.
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Título ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SEXUAL AO HIV/AIDS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM ENFERMAGEM
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Docente orientador: Renata Cristina Justo de Araújo

RESUMO
Sabemos que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é uma doença vem se espalhando rapidamente por todo o mundo em decorrência da 
vulnerabilidade a que todos estamos expostos, uma vez que a chance de exposição das pessoas à contaminação é resultante de sua relação com o 
coletivo, onde vivenciam as desigualdades de condições econômicas, políticas, culturais, jurídicas e todas essas afetam a suscetibilidade à infecção ao 
HIV e ao adoecimento pela AIDS. A prevenção do HIV/AIDS deve ser uma ação contínua, realizada de forma intersetorial, e não apenas no setor saúde. 
A infecção pelo vírus tem mudado seu perfil de contaminação. Hoje vemos cada vez mais, pessoas que se positivaram em decorrência da transmissão 
vertical chegado na fase jovem e ou adulta, em decorrência da melhora no tratamento e na qualidade de vida. Desta forma, apresentam-se como os 
demais jovens, vivem com uma vida isenta de privações e não se veem como potenciais contaminadores de outros jovens, principalmente quando 
falamos sobre relacionamento interpessoal de cunho afetivo e sexual, deixando seus parceiros cada vez mais vulnerável. Além deste crescente 
número de pessoas que adquiriram o vírus através da transmissão vertical, existe outro grupo que vem se destacando quanto ao aumento dos casos 
de soropositividade para o HIV. São as pessoas, podemos assim dizer, que se enquadram no grupo da terceira idade, também conhecido como grupo 
da melhor idade. Muitos deste grupo não vivenciaram o início da epidemia, ou não se viam expostos ao vírus por estarem casados e viverem a 
monogamia. Atualmente, esse cenário vem se modificando, seja por rompimento de relacionamentos afetivos, seja por perda do companheiro de 
toda uma vida matrimonial, estão cada vez mais disponíveis para novos relacionamentos interpessoais e afetivos.   Diante deste cenário, objetivou-se 
conhecer a vulnerabilidade ao HIV/AIDS da qual os alunos estão expostos, suas diversas faixas etárias. Trata-se de um estudo descritivo a partir dos 
dados colhidos em um questionário semiestruturado, em entrevista realizada no período de agosto de 2017 a junho de 2018, com alunos do curso de 
enfermagem no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora – Minas Gerais, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Espera-se 
encontrar fatores de vulnerabilidade do qual possamos intervir, promovendo ações de prevenção da doença e promoção da saúde, realizando 
campanhas de conscientização sobre a importância de diminuição desta vulnerabilidade. De um modo geral, os profissionais da assistência à saúde e 
neste contexto, principalmente os envolvidos com a docência, podem contribuir para melhorar a conscientização dos alunos ao ampliar a efetividade 
de suas ações nos espaços de sua atuação enquanto educador.

E-mail: renatajusto1980@yahoo.com.br 

Aluno: Larissa Cristina Ribeiro Caiafa Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE FILMES BIODEGRADÁVEIS À BASE DE AMIDO E DE ÓLEOS ESSENCIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

Docente orientador: Danielle Barros Cenachi

RESUMO
Desde o início do século XX, com o crescimento populacional e econômico mundial, houve um enorme aumento na produção de resíduos sólidos, 
entre os quais se destaca as embalagens plásticas. Como forma de amenizar os impactos ambientais causados por estas, além da reciclagem, a 
substituição dos plásticos convencionais pelos biodegradáveis vem ganhando cada vez mais destaque nos últimos anos. Uma das funções das 
embalagens é prolongar o tempo de vida útil de produtos alimentícios por isso é recorrente encontrar embalagens que contêm certas substâncias ou 
componentes que incorporem atividade antioxidante e antimicrobiana a elas. Entre essas substâncias, destaca-se àquelas obtidas na nossa flora como 
a clorofila, a própolis e o urucum. Objetivo: O presente estudo propõe avaliar a atividade antimicrobiana contra linhagens de interesse clínico-
microbiológico de filmes biodegradáveis a partir de amido de milho devido à incorporação de extratos de clorofila, ou própolis ou urucum nas suas 
formulações. Metodologia: Os filmes serão obtidos através da técnica casting conforme VEIGA-SANTOS et. al., 2007 e SOUZA et al, 2011 e serão 
disponibilizados pelo Prof. Dr. Tonimar Domiciano Arrighi Senra do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares. 
Preliminarmente, o potencial antimicrobiano dos filmes será obtido de acordo com o teste de difusão em disco utilizando discos do filme contra 
linhagens bacterianas (Staphyloccoccus aureus, Staphyloccoccus epidermidis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) e 
fúngica (Candida albicans) de relevância clínico-microbiológica. O potencial antimicrobiano dos filmes será realizado de acordo com o teste de difusão 
em disco utilizando discos do filme de 6mm de diâmetro, seguindo as metodologias descritas por CLSI (2011) e Gelinski et al. (2007) com adaptações. 
Suspensões bacterianas serão obtidas em salinas estéreis 0,85% NaCl e ajustadas através da turbidez da escala 0,5 McFarland (1,5x108 UFC/mL). Cada 
suspensão será semeada (em duplicata), com auxílio de um swab descartável, em toda a superfície de meio ágar Müller Hinton e em seguida serão 
adicionados discos de filme.  Após a incubação das placas a 35°C de 18h a 24h, será realizada a leitura dos resultados com auxílio de uma régua 
milimetrada, utilizando-se a medida do tamanho do diâmetro dos halos de inibição em volta de cada disco do filme.  Serão considerados com ação 
antimicrobiana os filmes que apresentarem a formação de um halo de inibição igual ou superior a 10 mm de diâmetro (GELINSKI et al., 2007). 
Resultados Esperados: Com esse projeto espera-se avançar o conhecimento sobre os filmes biodegradáveis, além de avançar no desenvolvimento de 
novos filmes que futuramente possam substituir as embalagens plásticas amplamente utilizadas atualmente.
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Aluno: Valmo Sebba Nogueira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Título CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM: A CONSULTA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO UTERINO

Docente orientador: Ana Claudia Sierra Martins

RESUMO
A Consulta de Enfermagem à mulher, na realização do exame ginecológico para a citologia oncótica, utilizado na prevenção do Câncer Cérvico Uterino 
ou Papanicolau, deve ser realizado em mulheres com idade entre 25 a 64 anos de idade e naquelas que iniciaram sua vida sexual precoce. O projeto 
objetiva-se em apresentar a Consulta do Enfermeiro e a Abordagem Sindrômica das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) como uma ação que 
contribui para a o tratamento das IST e, por conseguinte, para a prevenção do Câncer do Colo do Útero. Para tanto, será realizada uma pesquisa 
aplicada, quantitativa, documental e exploratória, a partir da Ficha Clínica da Mulher, dos laudos citológicos de exames realizados no Consultório de 
Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Minas Gerais, no período de junho de 2017 a julho de 2018. Os dados serão tratados a 
partir da ferramenta estatística Excel, do pacote Office da Microsoft®, a partir da aplicação do método estatístico de frequência absoluta e relativa. 
Para a análise, com base na epidemiologia descritiva, serão apresentadas as variáveis relativas às pessoas: idade, grupo étnico, estado civil, família, 
instrução, início e frequência da atividade sexual. A seguir, a medida de frequência das IST, com base nos laudos citológicos de mulheres atendidas no 
consultório, em que o uso da incidência e da prevalência contribuirá para a mensuração do agravo e para a comparação do comportamento sexual 
feminino em usar o preservativo com a ocorrência de IST. O projeto já foi submetido à Plataforma Brasil sob o CAAE: 62084316.6.0000.5089, sendo 
aprovado com o número do parecer 1.970.885. Para a discussão será realizada uma revisão bibliográfica, a partir dos descritores pesquisados na base 
de dados da SciELO e da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde. Espera-se traçar o perfil epidemiológico das mulheres atendidas, assim 
como os hábitos pessoais e os fatores de risco para o Câncer ginecológico. Espera-se ainda, identificar quais os epitélios estarão representados na 
amostra, e verificar se o resultado microbiológico do exame citológico condiz com a Abordagem Sindrômica das IST, realizada durante a consulta.
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Título PROJETO SAÚDE E ACESSIBILIDADE 

ESTÁCIO JUIZ DE FORA Página 150 de 288



Docente orientador: Alex dos Santos Mendes

RESUMO
A questão da inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais em todos os recursos da sociedade ainda é muito incipiente no Brasil. 
Movimentos nacionais e internacionais têm buscado um consenso para formatar uma política de inclusão de pessoas portadoras de deficiência na 
sociedade. Passos fundamental deve ser dada para mudar o quadro de marginalização dessas pessoas, como: alteração da visão social; inclusão 
escolar; acatamento à legislação vigente; maiores verbas para programas sociais; uso da mídia, da cibercultura e de novas tecnologias. O Projeto 
saúde e acessibilidade será realizado no Departamento Pessoas com Deficiência e Recursos Humanos – DPCDH localizado na Rua: São Sebastião 
número: 1950 – Centro de Juiz de Fora - MG. A idealização do projeto partiu da parceria entre a disciplina Estágio Curricular Supervisionado e o 
serviço no qual está lotada a acadêmica Camila Cristina Gregório Assis, que atualmente atua como Estagiaria de Enfermagem, autora e executora do 
projeto e sob orientação do Professor Alex dos Santos Mendes. O projeto atende em conformidade ao Decreto Nº 3.298 - Estatuto das Pessoas com 
Deficiência Regulamentada a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Os objetivos serão efetivar a promoção de ações educativas, como as 
referentes ao planejamento familiar, aconselhamento genético, do parto e do puerpério, a nutrição da mulher e da criança, a identificação e o 
controle da gestante e do feto de alto risco, imunização, doenças e seus diagnósticos, encaminhamento precoce das doenças causadoras de 
deficiência e a detecção precoce das doenças crônico-degenerativas e as outras potencialmente incapacitantes. Será realizado um levantamento e 
mobilização com as famílias cadastradas, optando por uma metodologia investigativo-qualitativo, para elaboração estruturação e implementação 
deste projeto. A metodologia será aplicada aos portadores de deficiência e às famílias que serão divididas de acordo com a deficiência que enfrentam, 
sendo ela intelectual, auditiva, visual, física, múltiplas. As atividades serão elaboradas ativamente com a pessoa com deficiência e seu familiar através 
de oficinas de saúde, busca ativa, dinâmicas que serão acompanhadas sob supervisão direta dos alunos participantes do projeto e coordenadas pelo e 
professor. Um método de 3 avaliação será utilizado para mensurar a evolução do projeto antes e após a execução como forma de aferir a viabilidade 
das informações e os impactos na vida cotidiana dos sujeitos envolvidos nessa ação (em fase de elaboração). Espera-se, com esse projeto, 
desenvolver saberes e habilidades nos indivíduos e nos familiares com intuito de pode identificar uma demanda de cuidado especifico e de propiciar a 
pessoa com deficiência o desenvolvimento, inclusão familiar e social e uma melhor qualidade de vida.

E-mail: alex.mendes@estacio.br

Aluno: Bruna Valladares Locasso Cardoso Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS DE JUIZ DE FORA-MG

Docente orientador: Leandro Hermisodrff Bernardo

RESUMO
O envelhecimento populacional configura-se em uma realidade global, envolvendo mudanças na estrutura etária das sociedades, reconfigurando a 
distribuição epidemiológica de morbidades. Desta forma, há um aumento na prevalência das doenças crônicas e degenerativas, impactando 
diretamente a capacidade funcional da população idosa emergente. O termo “Qualidade de Vida” (QV) é definido como a percepção do indivíduo de 
sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive, em relação a expectativas, padrões e preocupações, baseando-
se em um conceito ampliado de saúde que vai além da ausência de doença. O conceito é multidimensional por abarcar campos que englobam a saúde 
física, estado psicológico, nível de independência, relações e crenças pessoais, relações sociais e meio ambiente. Assim, a QV demonstra-se uma 
excelente medida de impacto e um importante preditor em saúde, justificando assim pesquisas que abordem a avaliação entre esta medida e o 
declínio funcional. Objetivo: Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a relação entre a qualidade de vida e a capacidade funcional, 
bem como os fatores e características que podem estar associados a esta relação, de idosos residentes em um bairro da cidade de juiz de fora/ MG. 
Metodologia: Após o treinamento da equipe será realizado uma contagem rápida para o levantamento do número de indivíduos com 60 anos ou 
mais, como elegíveis participantes do estudo. Em uma segunda etapa, estes serão abordados e incluídos no estudo após a assinatura do TCLE. A 
aplicação do questionário dará prosseguimento ao processo, onde o participante terá sua capacidade cognitiva avaliada através do Mini Exame do 
Estado Mental, e, quando não atingirem o score pré-determinado, outro morador do domicílio será convidado a responder parte do instrumento. Os 
idosos respondentes serão questionados sobre nível socioeconômicas, questões relacionadas a saúde e em seguida será feita uma avaliação da 
capacidade funcional através do Índice de Katz e Índice de Lawton e Brody (que avaliam, respectivamente as Atividades Básicas de Vida Diária e 
Instrumentais de Vida Diária) e do Teste POMA-Brasil (que avaliam aspectos relacionados a equilíbrio e marcha). Finalizando, eles responderão aos 
questionários específicos de QV: O Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-36) e o WHOQOL-Bref. Os dados serão 
registrados no instrumento de coleta de dados e em seguida serão digitados e arquivados no programa SPSS versão 15.0. Para a descrição do perfil da 
amostra, serão feitas tabelas das variáveis categóricas, com os valores de frequência absoluta (n) e relativa (%), e estatísticas descritivas das variáveis 
contínuas, com valores de média, mediana, valores máximo e mínimo e desvio padrão. Para a análise estatística, será feita a testagem da hipótese de 
normalidade dos dados e, em caso de confirmação da hipótese, serão utilizados testes paramétricos, e em caso de rejeição da hipótese, serão 
empregados testes não paramétricos. Para verificação de associação entre as variáveis dependentes e independentes será utilizado o teste exato de 
Fisher ou o teste Qui-Quadrado, e para as variáveis contínuas o Teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado para os testes estatísticos 
será α = 0,05. As variáveis que apresentarem associação estatisticamente significativa com a qualidade de vida serão incluídas nas análises 
multivariadas e regressão logística múltipla. Resultados esperados: Através deste estudo, espera-se identificar a relação entre o nível de capacidade 
funcional e a qualidade de vida da população idosa, além de identificar fatores que podem influenciar nesta relação, buscando assim contribuir para a 
literatura especializada sobre os impactos do envelhecimento nos múltiplos domínios avaliados pelo conceito de qualidade de vida, subsidiando ações 
específicas e políticas públicas voltadas para a população idosa.

E-mail: leohermisdorff@yahoo.com.br

Aluno: Anna Carolina Alves Dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Título     EFEITOS DA CRIOTERAPIA E DO ULTRASSOM CONTÍNUO SOBRE A FORÇA DA MUSCULATURA FLEXORA DE COTOVELO

Docente orientador: Sílvia Regina Costa Dias

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

Aluno: Maraline Cristina de Andrade Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Título INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E FUNÇÕES CARDIORRESPIRATÓRIAS DE JOVENS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
    FORA/MG

Docente orientador: Sílvia Regina Costa Dias

RESUMO
O tabagismo é uma doença causada pela dependência à nicotina, sendo considerado o principal fator de risco para diversas doenças, entre elas, 
câncer de pulmão, doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio e doenças respiratórias, principais causas de mortalidade e morbidade do 
mundo. Fumantes têm perdas precoces e expressivas da função pulmonar. Isso porque o tabaco desencadeia processos inflamatórios, o que afeta a 
estrutura e funções pulmonares, que podem culminar no aparecimento de doenças mais graves. As funções do sistema cardiovascular, também são 
prejudicadas em vários aspectos, dentre eles, temos: aumento da deterioração das propriedades elásticas da artéria aorta, com consequentes 
aumento da pressão arterial. Do ponto de vista cardiorrespiratório, o tabagismo provoca o aumento da frequência respiratória e queda no pico de 
fluxo expiratório, decorrentes do processo inflamatório agudo pulmonar e bronco constrição. Durante a atividade física de um indivíduo tabagista, a 
musculatura recebe suprimento sanguíneo com maior concentração de monóxido de carbono, podendo levar à dispneia, à limitação do exercício e a 
um aumento ainda maior da frequência cardíaca. Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar como o hábito tabagista interfere na condição clínica e 
capacidade cardiorrespiratória de jovens estudantes no município de Juiz de Fora/MG. Para isso, serão utilizados 40 voluntários (20 fumantes e 20 
não fumantes), de ambos sexos e, respeitando os critérios de inclusão, os selecionados assinarão o TCLE e serão caracterizados quanto a parâmetros 
socioeconômicos e de saúde (clínico e físico). Em seguida, os voluntários deverão responder ao teste de Fagerström, que estima a dependência à 
nicotina. A fim de avaliar a mobilidade torácica, durante um movimento de inspiração e expiração máxima, os avaliadores farão a medida da 
perimetria torácica dinâmica (cirtometria) em quatro pontos: perímetro axilar, perímetro xifoide, perímetro basal e perímetro umbilical. Para avaliar a 
força dos músculos respiratórios, serão aferidas, com indivíduo sentado e através de manovacuômetro calibrado, a pressão inspiratória e expiratória 
máximas. Para verificar o fluxo expiratório, será utilizado aparelho “Peak-flow”, numa manobra expiratória forçada a partir da inspiração máxima. Para 
avaliar a capacidade aeróbica do indivíduo, será realizado teste de marcha estacionária de 2 minutos (TME2’) e o teste de caminhada de 6 minutos 
(TC6’). Este último avalia a resposta de um indivíduo ao exercício e propicia uma análise global dos sistemas respiratório, cardíaco e metabólico. Após 
os testes TME2’ e TC6’, será aplicada a escala de Borg, que avalia a fadiga. Para análise, serão realizados testes estatísticos descritivos que verifiquem 
a normalidade da distribuição dos dados. Os dados expressos em média ± desvio-padrão. Será utilizado o teste t de Student, além do coeficiente de 
correlação de Pearson. Será utilizado o programa estatístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) para Windows, versão 13.0.
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Aluno: Alexandra Cristina Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES

Título VENTOSATERAPIA EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Docente orientador: Clara Alice Gentil Daher Mota

RESUMO
A ventosaterapia é uma antiga modalidade de tratamento de vácuo muito utilizada entre atletas, resultante de alteração de pressão osmótica que 
possui diversos benefícios ainda não comprovados cientificamente, dentre eles melhora do desempenho muscular, da flexibilidade, evitando tensões 
miofasciais, diminuição da produção de ácido lático evitando-se fadiga e dores musculares. Os praticantes de musculação tendem a sentir dor durante 
a realização de exercício físico, devido à produção de ácido lático, produzido pelo metabolismo celular e também como consequência do treinamento 
de força possuem baixa flexibilidade, que pode provocar desconforto e dores musculoesqueléticas. OBJETIVOS: Avaliar os benefícios da 
ventosaterapia em praticantes de musculação. Testar a hipótese de que, após 10 sessões de ventosaterapia, os praticantes de musculação 
apresentam melhora na flexibilidade geral e menor produção de ácido lático durante a sessão de treino e, portanto, menor dor muscular após a 
realização do exercício físico. METODOLOGIA: Para realizar a pesquisa, serão recrutados voluntários, entre 18 e 50 nos, do sexo masculino, alunos da 
academia Extrema da cidade de Juiz de Fora com no mínimo um ano de prática da musculação de forma assídua. Todos os voluntários devem ser 
aparentemente saudáveis e não podem ter úlceras e alergias cutâneas, insuficiência cardíaca, febre alta, doenças hemorrágicas, anemias, cirurgia 
recente, fratura em um período inferior a 3 meses, uso de hormônios, ou qualquer outra contraindicação para aplicação da técnica. Todos os 
voluntários serão esclarecidos da natureza e propósito desta pesquisa e, após concordância, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), redigido em duas vias. A intervenção se dará da seguinte maneira: Dia 1: Avaliações pré, ventosaterapia, treino de musculação e avaliações 
pós. Dia 2: Avaliações pré, treino de musculação e avaliações pós. Serão aplicadas 10 sessões de ventosaterapia e então refeitas as avaliações. 
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que a técnica da ventosaterapia melhore o desempenho muscular, a flexibilidade, as tensões miofasciais, 
diminua a produção de ácido lático e assim a fadiga e as dores musculares dos praticantes de musculação.

E-mail: claradaheref@gmail.com

Aluno: Júlia Fernandes de Almeida Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título ANÁLISE IN VITRO DA RESISTÊNCIA DA UNIÃO AO MICROCISALHAMENTO DO SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL SOBRE 
SUPERFÍCIES DENTINÁRIAS APÓS PROCESSOS EROSIVOS

Docente orientador: Mariella Agostinho Gonçalves

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

Aluno: Carolina Barone Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Título COMPORTAMENTO DA GENGIVA MARGINAL EM TORNO DE DENTES TEMPORÁRIOS DE ACRÍLICO, REVESTIDOS COM ANTISSÉPTICO DE 
LONGA DURAÇÃO

Docente orientador: Vívian Massi Paschoalino

RESUMO
O objetivo deste estudo será verificar a eficácia de um antisséptico no controle microbiano dos dentes temporários por meio de parâmetros de 
avaliação clínica na gengiva marginal. Este trabalho será um estudo clínico randomizado do tipo cego. Serão incluídos neste estudo 40 indivíduos de 
ambos os gêneros, maiores de 18 anos, que necessitem como tratamento restaurador a confecção de coroas em porcelana. Estes pacientes serão 
selecionados na Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá de Juiz de Fora. Serão excluídos os indivíduos 
portadores de doenças sistêmicas, imunossuprimidos, gestantes e lactantes, assim como indivíduos não normorreativos. Serão excluídos ainda 
indivíduos fumantes, submetidos à antibioticoterapia no último mês e os com doença periodontal ativa. Todos os pacientes serão orientados a não 
fazerem uso de colutório bucal e quanto à higienização utilizando a técnica de Bass. Em cada paciente selecionado, para se obter o tratamento final, 
será necessário confeccionar um provisório para sua reabilitação até a confecção final da prótese em cerâmica. Após a confecção dos dentes 
temporários, os indivíduos serão alocados em dois grupos. Grupo experimental (n=20): Cada dente temporário deverá ser seco completamente (Jato 
de ar na pressão de 25 libras por 10 segundos) para se aplicar a pomada antisséptica friccionando bem o produto até a sua saturação na superfície da 
coroa para que penetre nas irregularidades e porosidades da superfície até uma altura de 5 mm. O próximo passo deverá ser a cimentação e 
removido os excessos de cimento. O grupo controle (n=20) se faz o mesmo procedimento, porém sem a aplicação da pomada antisséptica. Após sete 
e 15 dias feitos e cimentados os provisórios, serão controlados os sinais clínicos do periodonto segundo o Índice de Depósito de Placa (IDP) e o Índice 
de Sangramento Sulcular (ISS). Todos os pacientes do estudo não apresentam doença periodontal e a sondagem no sulco gengival não há risco de 
inocular bactérias nos pacientes. A coleta de dados do paciente (anexo II) e todo atendimento clínico, isto é, a confecção da peça protética e aplicação 
do antisséptico serão executadas pelo pesquisador principal. O exame clínico será realizado por um 2º avaliador devidamente calibrado, o qual será 
cego em relação aos grupos. Espera-se, avaliar a eficácia clínica da pomada antisséptica na redução do biofilme em pacientes que necessitem de 
dentes temporários como tratamento reabilitador. Como consequência, almeja-se fornecer evidências que justifiquem mudanças na prática atual que 
se traduzam em uma melhora da saúde periimplantar dos pacientes. Os resultados deste trabalho serão divulgados em periódicos com o intuito de 
divulgação da pesquisa.
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Aluno: Lucas  Teixeira Toledo Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Título PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA NOS PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES EM ESCOLARES DE 6 E 12 ANOS

Docente orientador: Cristiane Corsini Mdedeiros Otenio

RESUMO
Apesar de estudos epidemiológicos demostrarem um declínio na prevalência de cárie dentária, no Brasil, a polarização da doença reflete as 
desigualdades socioeconômicas da sociedade e demonstra como a cárie continua sendo um grande problema de saúde pública. Esta pesquisa tem 
como objetivo avaliar a condição clínica dos primeiros molares permanentes pelo índice de CPO-D, por meio da avaliação da clínica dos primeiros 
molares permanentes das crianças de 6 e 12 anos. O projeto propõe promover a saúde dos escolares, da rede pública, das seguintes escolas 
municipais Escola Municipal Ipiranga, Escola Municipal Bela Aurora Escola Municipal Lions Centro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no período de agosto 
de 2017 a julho de 2018, por meio do Programa de Educação em Saúde Bucal desenvolvido pelo curso de Odontologia, na disciplina de Saúde Coletiva 
da Universidade Estácio Juiz de Fora. O Programa tem como objetivo principal à transmissão de métodos educativos e preventivos em saúde bucal 
para pré-escolares e escolares do ensino fundamental. O presente estudo seguirá as normas e diretrizes da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde – MS para pesquisa em seres humanos e a coleta de dados somente ocorrerá a partir da aprovação do projeto pelo comitê de ética de 
pesquisa em humanos (CEP). Antes de iniciar cada entrevista, os responsáveis dos escolares serão informados sobre os objetivos do estudo, 
assegurando a eles o sigilo de todos os depoimentos e a liberdade de recusar-se a participar da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo 
e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Além disso, serão feitas reuniões com os pais ou responsáveis pelos escolares com o 
objetivo de da apresentação do trabalho a ser realizado e orientações sobre os objetivos da pesquisa, o destino a ser dado as informações que serão 
coletadas e o preenchimento do questionário socioeconômico. Essas reuniões deverão aproveitar a reunião dos pais e responsáveis com a escola. Os 
dados serão coletados através de exame epidemiológico, realizado por duas examinadoras, treinada dentro dos critérios estabelecidos (Oliveira et al., 
1999), utilizando-se paramentação completa (avental, gorro, máscara e luvas), fora do consultório odontológico, sob luz natural, com auxílio de uma 
espátula de madeira para afastar a bochecha e gaze para secar as superfícies em diagnósticos diferenciais. Os dados serão anotados por presença de 
cárie dentária nas faces dos primeiros molares permanentes, em impresso próprio, por uma anotadora também treinada. Após a será feita a 
composição do índice CPO-d (c=cariados, p=perdidos, Ei = extração indicada, o=obturados). De acordo com a distribuição e frequência da cárie 
dentária no Brasil, a situação de saúde destas crianças pode ser elevada, devido a população atendida ser extremamente carente e por isto, se 
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constitui em grupo de risco, considerando a determinação social da doença. Evidencias cientificas mostram que apesar de estudos epidemiológicos 
demostrarem um declínio na prevalência de cárie dentária, no Brasil, a polarização da doença reflete as desigualdades socioeconômicas da sociedade 
e demonstra como a cárie continua sendo um grande problema de saúde pública, ou seja, um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
principalmente no que se refere à universalização e à integralidade do atendimento em relação a saúde bucal. Sabe- se que a cárie dentária continua 
a ser a patologia que mais acomete a cavidade bucal, o que justifica ações e estudos na promoção e prevenção em saúde bucal, principalmente, em 
crianças ao iniciarem a fase dentição mista, evitando assim a perda precoce de dentes permanentes. Já que a perda do primeiro molar permanente, 
propicia a má oclusão, alterações da ATM, inclusive ocasionando perturbações envolvendo o aparelho auditivo.

Aluno: Tatiane Alvim de Carvalho Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título A LOUCURA E O FEMININO NA PSICANÁLISE

Docente orientador: Andréia da Silva Stenner

RESUMO
Esta pesquisa será desenvolvida através do estudo teórico de revisão bibliográfica da obra de Freud, de Lacan e autores que subsidiem as discussões 
propostas acerca do tema. Este projeto propõe estudar a partir dos casos clínicos publicados de psicose em mulheres investigar a relação da mulher 
com a loucura na perspectiva psicanalítica a partir da retomada do conceito lacaniano da mulher e o do conceito de Outro na obra psicanalítica.  A 
revisão conceitual buscará cernir como os conceitos de mulher e Outro estão relacionados aos chamados fenômenos corporais, ou acontecimentos de 
corpo que aparecem nos estudos de casos publicados na atualidade.  Para isso, o estudo de casos será feito a partir do caso Schreber, aprofundando a 
investigação na história de Camille Claudel, a escultora francesa que retratou a mulher em sua obra, em sua vestimenta, em suas ornamentações até 
enlouquecer e parar de produzir. O estudo também irá discutir o conceito de corpo na psicanálise, perpassando pelos conceitos da relação entre 
corpo e linguagem, corpo e inconsciente e corpo e gozo. Isso, fundamentalmente, para problematizar os acontecimentos de corpo na clínica 
diferencial da psicose e da histeria. De um lado, pelo viés da clínica, os casos de psicoses em mulheres interrogam a todo o momento no cotidiano do 
SPA(Serviço de Psicologia Aplicada) do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora e, por outro lado, pelo viés teórico, faz desejar avançar nos estudos 
sobre as consequenciais de  algumas afirmações posteriores de Lacan, como em sua lição de 10/05/67, onde afirma que : “... o Outro é o corpo...” 
(LACAN, 1966/67, lição de 10/05/67).Interrogar os casos publicados na atualidade sobre a clínica das mulheres e  a direção de tratamento  na psicose 
e na histeria lançou-se  como um grande desafio teórico-clínico. Pelo viés do estudo do conceito de corpo e do Outro    a pesquisa irá buscar as bases 
teóricas que fundamentarão a discussão sobre a histeria e a psicose, tendo também estudos publicados de casos atuais por autores da psicanálise. 
Pretende-se investigar com esta pesquisa o estatuto do corpo como Outro na clínica diferencial da histeria e da psicose na atualidade.  Como 
resultado, interessa ao final dos estudos comparativos na revisão, delimitar o conceito de Outro na psicose e na histeria problematizando a clínica 
diferencial com o que Freud denominou de loucura histérica, bem como, verificar a relação do corpo e Outro na clínica psicanalítica. A proposta dessa 
pesquisa visa avançar o conhecimento sobre a clínica com mulheres e sua particularidade para a psicanálise. Trata-se também de dar continuidade 
aos estudos desenvolvidos pelos acadêmicos que se utilizam da psicanálise como base para suas intervenções na clínica do SPA (Serviço de Psicologia 
Aplicada) do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Pretende-se como resultados do estudo de casos e de conceitos psicanalíticos melhor 
fundamentar as bases conceituais em clínica psicanalítica para o acadêmico de psicologia, bem como visa embasar a formação teórica com vistas a 
atuação clínica, desenvolvendo sua capacidade crítica e de elaboração de pensamento e produção científica já que a linha de pesquisa em psicanálise 
é uma das interfaces fundamentais no campo científico da psicologia. Este projeto não envolve pesquisa com seres humanos ou experimentos com 
animais.
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Aluno: Fernanda Lopes Molinari Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS DE UM INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR INTERNET PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL

Docente orientador: Leonardo Fernandes Martins

RESUMO
O consumo de excessivo de álcool pode ser considerado como um dos principais problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. Diversos 
problemas de saúde estão relacionados de forma direta e indiretamente ao seu consumo.  A dependência de álcool é uma das suas consequências 
mais graves, sendo o seu tratamento de difícil manejo às principais indicações da literatura científica as quais recomendam a realização de 
intervenções precoces de cunho preventivo e que possam evitar o seu surgimento. As intervenções breves baseadas em entrevista motivacional são 
propostas como um destes métodos de prevenção, sendo focada na redução do consumo de álcool e capaz de prevenir problemas futuros. Através do 
uso de técnicas motivacionais usuários são levados a avaliar seu consumo, percebendo as consequências para a saúde, assim como desenvolvem 
estratégias que podem contribuir para mudança do comportamento de beber. Apesar destas intervenções serem tradicionalmente oferecidas de 
forma presencial, existem estudos demonstrando que a sua disponibilização por internet também é efetiva e contribui para o aumento da cobertura 
populacional destas intervenções. O Álcool & Saúde é o primeiro programa de código-aberto e de sessão única, orientado a ofertar por internet 
intervenções breves para redução do consumo de álcool. Através do acesso ao site qualquer pessoa pode de forma gratuita fazer a avaliação do seu 
consumo, assim como está habilitado a conhecer estratégias que podem ajudar na redução do consumo. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar o perfil dos usuários que acessaram o Álcool & Saúde durante o período de um ano, compreendido entre junho de 2016 até junho de 2017. 
Através dos dados registrados on-line serão apresentadas estatísticas descritivas referentes ao perfil de recrutamento e origem dos acessos 
(Facebook, Google e outras fontes), consumo de álcool (número de doses consumida e padrão de consumo), aspectos socioeconômicos dos usuários 
(sexo, idade, escolaridade e status ocupacional), assim como indicadores da adesão à intervenção (tempo de uso, construção de metas e uso de 
ferramentas). A linguagem de programação R será utilizada para criar o acesso ao banco de dados da intervenção em MySQL, assim como os scripts 
de análise estatística dos resultados. Uma análise de regressão logística múltipla será utilizada para analisar a associação das variáveis de estudo como 
preditoras da adesão ao programa. Espera-se que este estudo contribua para o melhor entendimento destas intervenções e que de modo específico a 
origem dos acessos seja uma variável preditora de adesão ao programa, moderada por características sócio demográficas como idade, sexo e 
escolaridade.
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Aluno: Diego Chandretti Barros Abreu Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título ATITUDES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS INDIVÍDUOS TRANSGÊNEROS

Docente orientador: Adriana Woichinevski Viscardi

RESUMO
A pesquisa em questão pretende investigar a atitude dos prestadores de serviço da área de Saúde em Juiz de Fora sobre o público transgênero. Pode-
se definir transgênero como o indivíduo que não se identifica socialmente com seu sexo biológico, necessitando, por isto, buscar alternativas de 
adaptar fisicamente seu corpo à forma como se sente. Esta adaptação pode se dar através de intervenções cirúrgicas e hormonais (transexualidade) 
ou não. Embora haja desde 2006 uma portaria (Portaria 675) que garante a este público o direito de acolhimento, atendimento e tratamento sem 
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preconceito e discriminação, ratificada pela Carta dos Direitos dos Usuários do SUS em 2009, há uma forte hipótese de que tais determinações 
jurídicas ainda não tenham sido incorporadas, na prática, ao atendimento nos serviços de Saúde. A ideia de estudar a atitude dos prestadores de 
serviço na área de Saúde em relação ao público trans, parte do pressuposto que o preconceito é uma atitude negativa em relação a este público, o 
que é determinante para o tipo de serviço e cuidado que se oferece. As atitudes se consolidam como um conjunto de crenças, formada de 
sentimentos e conhecimentos a favor ou contra pessoas ou objetos, que predispõem para a ação, formadas pelos componentes cognitivo, afetivo e 
comportamental. A pesquisa pretende ainda levantar dados sobre a circulação de informações técnicas e legais sobre atendimento ao público trans 
nos espaços de serviços de saúde, levantando subsídios para uma possível intervenção junto aos prestadores de serviço, com intuito de modelar uma 
atitude positiva e diminuir o preconceito e a discriminação. Os sujeitos da pesquisa, cuja mostra será por conveniência, são profissionais da frente de 
atendimento dos principais aparelhos de Saúde de Juiz de Fora, como técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos e Assistentes 
Sociais. A Aplicação de um questionário semiestruturado, desenvolvido a partir do Modelo ABC de Atitude (Affect, Behavior, Cognition) permitirá 
diagnosticar e fazer intervenções sobre o que estes trabalhadores da Saúde pensam e sabem, o que sentem e o que provavelmente farão em relação 
ao público transgênero. A coleta principal será feita através de uma pesquisa aplicada, que é um método que pretende responder a questões 
concretas, ou problemas práticos (Booth; Colomb, Williams, 2205). Será principalmente de cunho qualitativo, realizada através de levantamento, que 
é ideal para uma amostra relativamente grande, com a finalidade descritiva. Como é uma amostra por conveniência, os dados não poderão ser 
generalizados. Na construção do questionário semiestruturado de atitude, a avaliação será feita considerando-se as três dimensões do Modelo ABC, 
quais sejam, os aspectos cognitivos (os conhecimentos sobre o público transgênero, e a forma adequada e legal de atendimento); as questões afetivas 
em relação a este público e a probabilidade de ações daí decorrentes (Miranda et al.,2009). A pesquisa terá os dados qualitativos digitados, 
organizados e analisados através do software Atlas t.i. Dados quantitativos serão analisados estatisticamente através do software SPSS, versão 12 
(Statistical Package for Social Science). Como resultados, pretende-se com essa pesquisa obter maior esclarecimento sobre a atitude dos profissionais 
da área de saúde de Juiz de Fora em relação ao público trans que permitam obter subsídios para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento 
do preconceito e da discriminação relacionada ao público trans nos espaços de saúde.  Também se espera que os resultados possam ser apresentados 
em simpósios, congressos com a finalidade de conscientização referente a temática envolvida. Salienta-se que o projeto somente será realizado após 
aprovação do protocolo de pesquisa pelo Comitê de ética de Pesquisa em Humanos (CEP), e que cada sujeito que aceite participar da pesquisa 
assinará um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) individual, após ser orientado sobre os objetivos do estudo e sobre o destino dos 
dados coletados.

Aluno: Débora de Sousa Lucindo Russo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA CIRURGIA BARIÁTRICA  

Docente orientador: Elza Maria Gonçalves Lobosque

RESUMO
A Atuação do Psicólogo na Avaliação Psicológica para Cirurgia Bariátrica e quais os instrumentos e procedimentos utilizados para esta Avaliação são de 
suma importância para a compreensão desta prática. A prevalência da obesidade em nível mundial tem alarmado as instituições de saúde, a 
população e os profissionais envolvida no seu tratamento, De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), a obesidade é considerada 
um problema de saúde pública. Nos últimos anos, a prevalência da obesidade nos países industrializados tem aumentado muito, sendo considerada 
pela OMS (2004) uma epidemia, estimando um aumento da incidência em todas as faixas etárias (HELLER, 2004). A cirurgia bariátrica aparece como 
alternativa efetiva e duradoura para a redução do peso e melhora geral da saúde. Nesse cenário, a cirurgia bariátrica vem sendo considerada a única 
alternativa efetiva no manejo da obesidade, visto que oferece benefícios que vão além de perda de peso significativa e prolongada, e inclui redução 
das comorbidades associadas, remissão de sintomas de depressão e ansiedade, melhora no funcionamento sexual, aumento do nível de atividade e 
melhora geral da qualidade de vida associada à saúde. No Brasil, o número de cirurgias bariátricas praticamente quadriplicou, aumentando de 16.000 
em 2003, para 60.000 em 2010. Para que uma pessoa possa ser considerada candidata à cirurgia bariátrica, é necessário que seu índice de massa 
corporal (IMC) seja maior do que 40 kg/m², ou esteja acima de 35 kg/m² com comorbidades associadas à obesidade (diabete tipo II, apneia do sono, 
hipertensão arterial, dislipidemia, doença coronariana, osteoartrites e outras). Além disso, é necessário ter havido tratamento clínico prévio 
insatisfatório, por pelo menos dois anos, os psicólogos são responsáveis em certificar de que o paciente possui nível intelectual e cognitivo de 
compreensão acerca dos riscos da operação e cuidados inerentes a esse procedimento no período do pós-operatório imediato e em longo prazo. 
Como visto anteriormente, a elevada prevalência da obesidade no Brasil impulsionou o crescimento no número de procedimentos bariátricos, o que 
representa ampliação da atuação do psicólogo, no campo da avaliação pré-operatória. Nesse contexto, o psicólogo apresenta-se como parte 
importante da equipe multiprofissional, responsável pela avaliação psicológica pré-operatória do candidato a procedimento bariátrico. Objetivo: O 
presente estudo objetiva avaliar a atuação prática do psicólogo na avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica e seus os procedimentos. Verificar 
como são realizadas as avaliações psicológicas dos pacientes bariátricos, incluindo a identificação dos recursos utilizados, fatores avaliados, duração 
do processo, protocolos existentes, bem como verificar a importância dessa prática. Metodologia: Para coleta e análise dos resultados utilizaremos 
questionário composto por questões abertas e fechadas via survey monkey com os psicólogos que realizam a prática em avaliação psicológica na 
cirurgia bariátrica, as análises serão qualitativas e quantitativas. A coleta de dados ocorrerá a partir da aprovação do projeto pelo Comitê de ética de 
pesquisa em Humanos (CEP) e após o consentimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes após receber as 
orientações sobre os objetivos da pesquisa e o destino a ser dado às informações coletadas. Resultados Esperados: Espera-se ao final do estudo 
proposto a compreensão da prática e análise desta atuação. E que este estudo proporcione conhecimentos relevantes sobre o assunto, possibilitando 
à sociedade em geral, aos novos acadêmicos e ao mundo cientifico e pacientes informações adicionais para o estudo deste tema, mostrando a 
importância da prática do profissional de psicologia, tendo em vista tratar-se de um tema atual e polêmico.
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Aluno: Jaciara Vaz lopes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA MATURIDADE NA ESCOLHA DA PROFISSÃO NA PRÁTICA DA CLINICA ESCOLA DE PSICOLOGIA DO 
    CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE JUIZ DE FORA

Docente orientador: Elza Maria Gonçalves Lobosque

RESUMO
A Atuação do Psicólogo na Orientação Profissional e a importância dos instrumentos psicológicos e procedimentos utilizados para esta avaliação são 
de suma importância para a compreensão desta prática, desta forma este estudo busca a contribuição dos resultados do processo de 
desenvolvimento da maturidade para escolha da profissão na prática de Orientação Profissional. Sabemos que o orientador profissional auxilia os 
orientandos no processo de tomada de consciência de suas necessidades (entre elas escolher a profissão), possibilitando-lhe falar sobre suas 
dificuldades, obstáculos, apreensões, temores, dúvidas, interesses, aptidões e desejos. Buscar fazê-lo responder "quem eu quero ser?" E, assim, 
assumir seu projeto de vida considerando seus interesses e a realidade social, política e econômica, visando ao exercício da cidadania, à participação 
na sociedade. Para escolher uma carreira, portanto, é necessário desenvolver a maturidade profissional, aprender a lidar com os obstáculos para 
superá-los. Atualmente, nota-se que os serviços em OP são destinados, principalmente, a estudantes do ensino médio, especialmente os da rede 
privada e de cursos preparatórios para o vestibular (Melo-Silva, Lassance, & Soares, 2004). Para as autoras, o serviço de OP destinado à comunidade 
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continua sendo desenvolvido, frequentemente, em clínicas-escola dos cursos de Psicologia. Ressalta-se, ainda, que essas práticas carecem de estudos 
avaliativos sobre a natureza do trabalho, os instrumentos utilizados e a prática instituída (Baptista, 1984; Noronha et al., 2006). Neste contexto, o 
trabalho tem por objetivo analisar a prática em Orientação Profissional e a importância do amadurecimento para escolha profissional e o quanto o 
processo pode auxiliar neste processo. Serão utilizados instrumentos de avaliação psicológica em todo o processo. Objetivo: O presente estudo 
objetiva avaliar os resultados do processo de desenvolvimento da maturidade para escolha da profissão na prática de Orientação Profissional em 
orientandos do atendimento na Clinica Escola do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Incluindo a identificação dos recursos utilizados, fatores 
avaliados, duração do processo, protocolos existentes, bem como verificar a importância dessa prática. Metodologia: Para coleta e análise dos 
resultados utilizaremos a Escala de Maturidade para Escolha Profissional (EMEP) como pré e pós-teste. A EMEP é uma escala multifatorial composta 
de cinco subescalas: Determinação, Responsabilidade, Independência, Autoconhecimento e Conhecimento da Realidade, desta forma antes do 
processo os adolescentes serão submetidos a aplicação da escala EMEP, posteriormente passarão pelo processo de Orientação Profissional que 
consta de 10 a 15 encontros, onde serão realizadas entrevistas, dinâmicas, colagens, orientação de carreira, testes psicológicos, pesquisas sobre a 
profissão. Ao final do processo aplicaremos a EMEP, para verificar o nível de amadurecimento na escolha profissional, as análises serão qualitativas e 
quantitativas. A coleta de dados ocorrerá a partir da aprovação do projeto pelo Comitê de ética de pesquisa em Humanos (CEP) e após o 
consentimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes após receber as orientações sobre os objetivos da pesquisa 
e o destino a ser dado às informações coletadas. Resultados Esperados: Espera-se ao final do estudo proposto a compreensão do desenvolvimento do 
amadurecimento no processo de escolha profissional, a prática e análise desta atuação. E que este estudo proporcione conhecimentos relevantes 
sobre o assunto, possibilitando à sociedade em geral, aos novos acadêmicos e ao mundo cientifico e pacientes informações adicionais para o estudo 
deste tema, mostrando a importância da prática do profissional de psicologia, tendo em vista tratar-se de um tema atual.

Aluno: Jaciara Vaz lopes Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título O SUPORTE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO: UMA REVISÃO NARRATIVA

Docente orientador: Denise Mendonça de Melo

RESUMO
Qualidade de vida é um tema amplo que suscita a necessidade de investigação em todas as etapas da vida por ser um objetivo central na vida dos 
seres humanos. Devido ao aumento da expectativa de vida e ao envelhecimento da população, compreender os determinantes da qualidade de vida, 
especificamente na velhice vem sendo um desafio para pesquisadores e clínicos. Até meados dos anos 1940, era dada grande ênfase ao modelo 
biomédico de qualidade de vida. Por esse modelo a qualidade de vida seria pautada por manutenção de altos níveis de funcionalidade física e 
cognitiva e ausência de doença. Nos tempos atuais, sabe-se que esse é um assunto que precisa ser compreendido multidimensionalmente, 
considerando que aspectos biopsicossociais podem impactar a qualidade de vida na velhice, envolvendo parâmetros objetivos e subjetivos. Dentre as 
variáveis subjetivas passíveis de influência na qualidade de vida dos idosos, o suporte social merece destaque, pois se acredita que os seres humanos 
como agentes gregários e interdependentes precisam manter suas relações sociais satisfatórias até o fim da vida. Suporte social engloba conjuntos 
hierarquizados de pessoas que mantêm entre si interações de dar e receber. Não somente o suporte social sólido e satisfatório, mas também a forma 
como o idoso percebe subjetivamente esse suporte, podem funcionar como recursos protetivos e de compensação das perdas que possam ser 
deflagradas pelo processo de envelhecimento. Acredita-se que o suporte social, ou a percepção subjetiva do suporte social possa interferir nos níveis 
de qualidade de vida das pessoas idosas. Sendo assim, este projeto tem como objetivo efetuar uma revisão sistemática da literatura brasileira sobre 
qualidade de vida e suporte social no envelhecimento. Especificamente pretende-se conhecer o “estado da arte” sobre qualidade de vida e suporte 
social no envelhecimento com vistas a identificar a maneira como pesquisadores brasileiros estudam a suposta relação entre essas variáveis, 
mapeando e discutido a produção acadêmica referente aos artigos disponíveis na base de dados SciELO Brasil. Almeja-se também ordenar o conjunto 
de informações e resultados sobre o tema, vislumbrando possíveis lacunas das pesquisas a serem futuramente analisadas. A pesquisa será realizada 
por meio de revisão sistemática da literatura, buscando por artigos nacionais que estejam publicados em idioma português e que versem sobre os 
temas qualidade de vida e suporte social na velhice, ou seja, investigações empíricas que utilizaram como amostra pessoas com idade igual ou maior a 
60 anos e estudos de revisão de literatura sobre as variáveis de interesse dessa pesquisa (qualidade de vida e suporte social na velhice). A 
recuperação dos textos não terá delimitação temporal e será feita na base de dados SciELO Brasil fazendo uso do campo “assuntos” para uma busca 
detalhada. Os descritores utilizados serão agrupados da seguinte maneira: qualidade de vida e velhice, qualidade de vida e idoso, qualidade de vida e 
envelhecimento; suporte social e velhice, suporte social e idoso, suporte social e envelhecimento; qualidade de vida e suporte social; qualidade de 
vida, suporte social e velhice, qualidade de vida, suporte social e idoso, qualidade de vida, suporte social e envelhecimento. Os artigos recuperados 
serão lidos integralmente. Os dados serão tratados mediante análise de conteúdo. Além disso, será utilizada estatística descritiva (média e desvio 
padrão).  Como resultados espera-se conhecer o “estado da arte” sobre qualidade de vida no envelhecimento e suporte social e a possível relação 
entre essas variáveis.

E-mail: denisemmelo@gmail.com
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Título PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM TESTE PSICOLÓGICO DE ATENÇÃO CONCENTRADA – FASE 2

Docente orientador: Juliana Oliveira Gomes-Valério

RESUMO
Diante dos mais distintos contextos de estudo em Psicologia, destaca-se, no presente projeto, a Avaliação Psicológica. Trata-se de um procedimento 
sistemático de levantamento de informações com o propósito de apoio fidedigno ao profissional em tomadas de decisões, por meio de inferências 
que podem ser concluídas a partir do resultado de testes psicológicos. Este projeto destaca a avaliação psicológica da atenção, construto definido de 
modo global como a capacidade de selecionar estímulos relevantes a uma tarefa, em detrimento dos demais possíveis, chamados distratores. 
Operacionalmente, ela pode ser dividida em Atenção Seletiva, Sustentada, Dividida, Alternada e Concentrada, sendo esta última o foco do presente 
estudo. Atualmente, existem alguns testes já publicados que mensuram o mesmo construto, especialmente para o contexto de Avaliação Pericial para 
o Trânsito. Entretanto, diversos autores apresentam a importância de que instrumentos de medida sejam construídos com frequência, e para diversos 
contextos e, portanto, o presente trabalho tem como objetivo dar continuidade a um processo de construção de um Teste Psicológico de Atenção 
Concentrada (ATECON), e também iniciar estudos de evidências de fidedignidade. A atenção concentrada apresenta definições distintas na literatura, 
e por esta razão, há uma proposta de construção de definição operacional para construção adequada da ferramenta de mensuração. Por isso, os 
procedimentos do presente projeto incluem a continuidade da revisão teórica do construto, proposta pela fase 1, e a busca de informações sobre 
testes já publicados. Para esta segunda fase o instrumento construído será a juízes para análise formal. Após correções e adequações necessárias, 
será realizado estudo piloto e posteriormente a aplicação em diferentes amostras para estudo da fidedignidade, o qual consiste na investigação de 
evidências de estrutura interna, por meio de Análise Fatorial. Para estudos futuros, almejam-se pesquisas para busca por evidências de validade, 
juntamente com o Teste de Atenção Concentrada (TEACO-FF).

E-mail: gomes.juliana@estacio.br
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Título RAZÕES PARA VIVER: UM ESTUDO SOBRE IDEAÇÃO SUICIDA
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Docente orientador: Juliana Oliveira Gomes-Valério

RESUMO
O comportamento suicida é estudado de modo multifatorial. Isso quer dizer que vários são os fatores relacionados ao tema. Embora o fenômeno 
suicida envolva ideação, intenção, planejamento, tentativa e ato consumado, o presente projeto dá foco à ideação, ou seja, pensamentos, crenças, 
imagens, vozes ou qualquer outra cognição mencionada pelo indivíduo que se refere acabar com a própria vida. Vários autores acreditam no estudo 
dos motivos ou razões para se viver como uma alternativa para se investigar a ideação suicida, e neste sentido apresenta-se a Escala de Razões para 
Viver, construída em 1983 nos Estados Unidos, como uma solução metodológica para o estudo da ideação suicida, de modo indireto e gerando pouco 
contágio. Para o uso no Brasil, foi traduzida por Gomes (2013) durante trabalho de doutorado pela Universidade São Francisco. Ela é composta por 48 
itens, organizados em escala Likert de 6 pontos, os quais analisam a importância de cada um para a pessoa não se matar diante de situações que 
devem ser analisadas pelo respondente. Esta configuração é altamente relevante no estudo da ideâção, visto que o mesmo pode estar relacionado a 
diversos fatores, ligados a desordem social, acontecimentos da vida, como por exemplo, rompimento de relações afetivas, perdas profissionais, como 
também pode estar relacionado com acontecimentos na infância, embora os motivos alegados sejam tão somente fatores desencadeantes. Neste 
sentido, o presente projeto tem o objetivo de verificar a relação entre as razões para viver e eventos de vida em uma amostra por conveniência de 
jovens adultos da cidade de Juiz de Fora (MG). Além disso, pretende-se investigar a presença de ideação suicida na amostra e também verificar a 
relação entre eventos de vida marcantes e os motivos para viver. De modo global, prende-se promover estudo com a Escala de Razões para Viver, no 
sentido de auxiliar na busca por evidências de validade para a mesma. Farão parte da amostra aproximadamente 200 pessoas, com idade acima de 18 
anos, de ambos os sexos, de modo voluntário e sigiloso. Pretende-se promover o estudo de qualidades psicométricas do instrumento e também 
auxiliar no estudo do comportamento suicida, especificamente em relação à ideação suicida.

E-mail: gomes.juliana@estacio.br
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Título REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE OS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

Docente orientador: Taísa de Araújo Serpa

RESUMO
Este projeto de pesquisa propõe um levantamento e melhor compreensão sobre as Representações Sociais construídas por indivíduos da comunidade 
sobre os moradores dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) de Juiz de Fora. Tais serviços são moradias localizadas na comunidade, destinadas a 
pessoas que outrora estiveram institucionalizadas em hospitais psiquiátricos. Com o avanço da Reforma Psiquiátrica no país, instituições desse tipo 
foram sendo fechadas e abertos serviços que substituem os hospitais, oferecendo tratamento sem exclusão social e consoante com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Os SRT’s oferecem moradia às pessoas que saíram dos hospitais psiquiátricos, mas não contavam com nenhum 
suporte familiar. Em Juiz de Fora existem, atualmente, 29 SRT’s, localizados em diferentes bairros da cidade. Porém, o município ainda luta para 
solidificar um processo mais complexo que é chamado desinstitucionalização. Tal processo envolve não só a abertura de serviços de saúde mental que 
cuidem melhor das pessoas, mas também a aceitação da sociedade com relação a essa política de assistência. A loucura é, ainda hoje, cercada de 
estigmas e preconceitos. Se entendermos que a Reforma Psiquiátrica objetiva a reinserção em sociedade das pessoas que sofrem com transtornos 
psíquicos, fica claro que não se trata de um processo possível de ser desenvolvido apenas por técnicos, mas que deve envolver a sociedade como um 
todo. Por isso, esse projeto tem como objetivo principal compreender as representações sociais que estão sendo construídas a respeito dos SRT’s, 
para traçar um panorama do processo de desinstitucionalização no município de Juiz de Fora: quais os avanços, os impasses e dificuldades, etc. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. As abordagens qualitativas procuram fornecer aos pesquisadores 
a oportunidade do estudo dos fenômenos em seu interior. As variáveis não são fragmentadas, mas sim estudadas em sua totalidade. A escolha desse 
tipo de modelo de estudo sugere um trabalho que esteja voltado para a importância da subjetividade presente no resultado da pesquisa. Entrevistas 
semiestruturadas são aquelas que possuem em sua estrutura perguntas fechadas e abertas, as questões abertas permitem uma maior expressividade 
por parte do entrevistado e um maior aprofundamento a respeito do tema estudado, bem como a obtenção de dados subjetivos que estão ligados 
aos valores, às crenças, aos comportamentos e as opiniões dos entrevistados. Participarão desta pesquisa aproximadamente sessenta (60) moradores 
que residem no entorno das Residências Terapêuticas. A escolha dos participantes será aleatória. Os critérios de inclusão serão: residir há mais de seis 
meses na comunidade e morar a aproximadamente 100 metros de um SRT. A avaliação dos dados terá como base a análise de conteúdo. As respostas 
dos participantes da pesquisa serão transcritas e com base nestas, serão realizadas comparações para verificar o que existe em comum e o que 
diverge no discurso dos entrevistados. A análise deverá intercalar a escuta e transcrição do material gravado com a leitura do material teórico 
existente sobre o assunto. Será possível criar um delineamento geral a respeito da visão da comunidade em relação ao SRT, e compreender as 
similaridades existentes entre os conceitos formulados a respeito das Representações Sociais e seu efeito sobre a sociedade, tomando como base a 
conceituação sobre “loucura” e convívio social. Com essa pesquisa, esperamos conseguir compreender melhor o andamento do processo de 
desinstitucionalização em desenvolvimento na cidade e contribuir com a Gestão em Saúde do município, oferecendo dados importantes que podem 
auxiliar na resolução de impasses no tocante ao processo citado.
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Título A POLITICA DE TRATAMENTO/SEGREGAÇÃO/ENCARCERAMENTO DO LOUCO-CRIMINOSO EM MACAPÁ

Docente orientador: Bruno de Oliveira Rodrigues

RESUMO
Resumo indisponível.
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Aluno: Thais Fernandes da Cunha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Charlene Lorena da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título O CRIME E A LOUCURA: ANALISES DIALÓGICAS E TRANSVERSAIS

Docente orientador: Tayra Rezende Fonseca

RESUMO
Resumo indisponível.
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Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título EDUCOMUNICAÇÃO NA ESTÁCIO EM MACAPÁ: COMO ALUNOS, PROFESSORES E COLABORADORES ENXERGAM AS DIFERENTES AÇÕES 
APLICADAS PELA INSTITUIÇÃO

Docente orientador: Jacks de Mello Andrade Junior

RESUMO
Resumo indisponível.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE AMOSTRAS DA ALFACE (Lactuca sativa) COMERCIALIZADAS NAS FEIRAS E SUPERMERCADOS DO MUNICÍPIO 
DE MACAPÁ-AP 

Docente orientador: André de Lima Brito

RESUMO
Devido ao considerável valor nutricional, os vegetais consumidos in natura são recomendados como alimentação saudável. Destaca-se nessas 
recomendações a alface (Lactuca sativa) por apresentar baixo teor calórico, elevado valor nutricional e propriedades tranquilizantes, o que favorece o 
seu consumo pela população brasileira.  Entretanto, ao serem atraídos pelos benefícios oferecidos por este vegetal, os consumidores ficam expostos 
aos riscos das infecções parasitárias, uma vez que por ser consumida crua, a alface pode veicular ovos e/ou oocistos destes parasitas. A contaminação 
pode ser decorrente de vários fatores, incluindo o uso de águas residuais não trata¬das na irrigação e o manuseio dessa hortaliça por manipuladores 
contaminados. A ausência de educação sanitária expõe muitas pessoas aos riscos de infeções a partir desta fonte e aos perigos que esses parasitas 
representam. Será analisada 60 amostras provenientes de feiras livre e 60 de supermercados. A análise será realizada no laboratório de parasitologia 
da Faculdade Estácio de Macapá, será utilizado amostras de alface. Cada pé de alface será desfolhada e serão retiradas cinco folhas médias. Em 
seguida, será feita uma lavagem com água destilada e com o auxílio de uma escova de cerdas macias para melhor remoção da superfície de contato 
da folha, onde poderá ser encontrado parasitas. O líquido lavado será filtrado em gaze e deixado em repouso por 24 horas, em temperatura 
ambiente, para ocorrer a sedimentação. Após o tempo de sedimentação, será preparada lâminas para cada uma das amostras, em triplicata, coradas 
com lugol e analisadas ao microscópio óptico em aumento de 40 x. Após a coleta de dados será feita a tabulação dos dados e a elaboração de tabelas 
e gráficos para melhor visualização e entendimento dos resultados, assim como para a comparação das informações encontradas em cada local. 
Espera-se com essa pesquisa, concluir que a alface é um grande reservatório de parasitas causadores de doenças. O presente estudo tem caráter 
quali-quantitativo, observacional e descritivo acerca da avaliação parasitológica da alface comercializada nas feiras e supermercados do município de 
Macapá-AP, revestindo-se de grande importância para a Saúde Pública, pois fornecerá dados a respeito da real situação higiênico-sanitária desses 
alimentos.
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Título AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA E MICROBIOLÓGICA DE ALFACES (LACTUTA SATIVA) COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ – AP 

Docente orientador: Claude Porcy

RESUMO
A ingestão de hortaliças faz-se importante por ser fonte de diversos nutrientes essenciais ao organismo, melhorando seu funcionamento, além de 
auxiliar na prevenção de doenças. Devido aos inúmeros benefícios proporcionados pelo seu consumo, sua ingestão deve fazer parte de um estilo de 
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vida. A alface é uma hortense rica em nutrientes e uma excelente fonte de vitaminas e minerais, trazendo inúmeros benefícios ao organismo, 
destacando-se sua ajuda na digestão e no bom funcionamento do intestino, no fortalecimento dos ossos, suas propriedades analgésicas, além de um 
alto teor de antioxidantes. Porém, é necessário avaliar a qualidade dessas hortaliças, pois a péssima prática de higienização pode facilitar a 
transmissão de diversos parasitas e bactérias do grupo dos coliformes, principalmente, quando consumidas de forma in natura. A contaminação das 
alfaces acontece devido a irrigação feita com água e solo contaminados, más condições nas áreas de cultivo e transporte. O objetivo da pesquisa visa 
detectar a qualidade parasitológica e microbiológica das alfaces comercializadas no município de Macapá – AP, no período de agosto a dezembro de 
2017.  Buscando a obtenção dos resultados, serão analisadas 100 amostras de alface crespa (Lactuca sativa var. crispa). Para avaliação parasitológica, 
será utilizado o método de concentração por sedimentação espontânea, onde as hortaliças serão lavadas e, após um processo, analisadas.  A 
avaliação microbiológica será baseada na técnica dos tubos múltiplos. A partir dela, será possível determinar o número mais provável (NMP) de 
coliformes totais e fecais. Com o presente estudo, espera-se detectar possíveis microrganismos patogênicos presentes nas hortaliças.

Aluno: Joyce da Silva Oliveira  Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/IES
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Título INVESTIGAÇÃO DE FENÓTIPO KIDD NULO JK(a-b-) EM DOADORES DE SANGUE NO AMAPÁ

Docente orientador: Mylner Oliveira Fermiano de Souza

RESUMO
A membrana eritrocitária apresenta antígenos que formam os sorotipos, dando especificidade sanguínea para cada indivíduo. O processo de 
transfusão de concentrado de hemácias requer uma atenção rigorosa, precedido de testes de compatibilidade contendo aglutinogênios compatíveis 
com suas aglutininas. Na ocorrência de incompatibilidade sanguínea é desencadeada uma série de respostas imunológicas, denominada 
aloimunização, resultando em aglutinação e hemólise. Atualmente, existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos definidos, onde os mais 
importantes em métodos transfusionais são os sistemas ABO e Rh (D), devido sua alta imunogenicidade e possibilidade de reação transfusional, além 
dos sistemas Kell, Kidd, Duffy e MNS. O sistema de antígeno Kidd (JK) é responsável pelo transporte da ureia através de uma glicoproteína que está 
presente na membrana dos glóbulos vermelhos, que também é encontrada nos rins. São definidos quatro tipos de fenótipos Kidd: JK (a+ b-), JK (a- 
b+), JK (a+ b+) e JK (a- b-). O fenótipo JK (a- b-), também chamado de JK nulo, é considerado raro, fazendo com que os glóbulos vermelhos fiquem 
carentes de todo o antígeno JK e das proteínas JK, logo causando um defeito no transporte da ureia. O Kidd nulo está associado também as reações 
transfusionais hemolíticas imediatas e tardias e a Doença Hemolítica do Recém-nascido (DHRN). O objetivo desse estudo é realizar uma identificação 
fenotípica para antígeno Kidd nulo Jk(a-b-), para possível composição de Banco de Sangue Raros, cuja utilidade é muito importante principalmente no 
tratamento de pacientes aloimunizados ou que apresentem fenótipos raros. Para a obtenção de tais resultados, a metodologia a ser utilizada é a 
triagem por técnica de hemólise direta por meio de solução de ureia 2M. As amostras serão dispostas em tubos de hemólise em acrílico e tratadas a 
solução de ureia 2M, homogeneizadas, incubadas em temperatura ambiente e centrifugada a 1800 rpm por 2 (dois) minutos, assim visualizar a 
integridade das hemácias e as que não sofrerem lise são suspeitas de apresentarem o fenótipo Kidd nulo JK(a-b-) e estas serão confirmadas por meio 
de testes com anticorpos monoclonais comerciais anti-JKa e anti-JKb. Os dados serão obtidos através da análise pela referida técnica em amostras de 
doadores de sangue, do Instituto de Hematologia Hemoterapia do Estado do Amapá (HEMOAP), participantes desta pesquisa, mediante aceite através 
de Termo de Consentimento Livre-Esclarecido (TCLE). Serão incluídos na pesquisa doadores com amostragem aleatória, no mínimo 400, atingindo 
representatividade mínima, com intervalo de confiança de 95%, e doadores que ainda não constituem o banco de dados dessa pesquisa e que 
aceitem participar da mesma, excluindo doadores com PAI (Pesquisa de Anticorpos Irregulares) positivos, hemoglobina S e amostras que apresentem 
hemólise.
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SOCIAIS E ECONÔMICOS
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RESUMO
Resumo indisponível.
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Título CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E HPV: SENSILIZAÇÃO E RASTREAMENTO EM MULHERES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: Alessandra Inajosa Lobato 

RESUMO
Tal pesquisa tem como objetivo primário aplicar condutas de sensibilização e rastreamento para mulheres sobre Câncer do Colo do Útero e HPV, os 
objetivos secundários são realizar palestra de sensibilização sobre câncer do colo do útero e HPV e simular a prática da coleta do exame Papanicolau; 
realizar a coleta do exame Papanicolau e encaminhar para análise laboratorial; avaliar os resultados dos exames coletados, extraindo dados para 
levantamento do Rastreamento do Câncer do Colo do Útero e HPV e entregar o resultado do exame Papanicolau e realizar Consulta de Enfermagem. 
Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho descritivo, quantitativo e qualitativo, tem como público alvo mulheres com faixa etária de 18 a 60 anos 
acadêmica de graduação da Faculdade Estácio de Macapá. Ocorrerá nas dependências da Faculdade Estácio de Macapá, sendo o primeiro momento 
destinado para a sensibilização da mulher sobre o câncer de colo do útero e HPV, e as formas de rastreamento de tais patologias, realizar-se-á duas 
palestras em dias e horários distintos nas dependências do auditório com 200 vagas para cada palestra. Durante a palestra de sensibilização as 
mulheres serão informadas do rastreamento através do exame preventivo Papanicolau o qual será realizado nas dependências do laboratório de 
semiologia do curso de enfermagem, será ressaltada também a necessidade do agendamento prévio das coletas, agendamento que será realizado 
após o termino das palestras pelos discentes participantes do projeto, disponibilizaram cartão de agendamento com previas orientações, data, horário 
e local do exame preventivo, bem como, a orientações verbais necessárias das condutas a ser tomada antes da coleta, serão também distribuídos kits 
de prevenção do HPV, tais kits contendo: preservativo masculino e feminino e folder de sensibilização para o rastreamento do HPV. Após a realização 
da coleta preventiva as amostras coletadas serão enviadas para a Secretária de Saúde do Município para análise e elaboração dos resultados. Com os 
resultados emitidos pela SEMSA as mulheres serão acionadas para a consulta de enfermagem. Espera-se com este projeto de pesquisa, 
primeiramente que atenda a resolução 466/2012, que o público alvo seja atingido através da sensibilização para o rastreamento, e que os 
agendamentos da coleta preventiva atenda a demanda estipulada para a elaboração dos resultados esperados.

E-mail: alessandra.inajosa@gmail.com 

Aluno: Luany Azevedo Ferreira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alexandra Marcielle Dutra de Moraes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES
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Aluno: Clodoaldo Chaves de Melo Junior Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Priscila do Socorro Ribeiro Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DO SPIRAL TAPING NA REDUÇÃO DA DOR MUSCULAR EM FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE ESTÁCIO DE MACAPA

Docente orientador: Fabrício Oliveira da Costa

RESUMO
Estudos relatam que a dor muscular é uma experiência desagradável que surge em decorrência a algum dano ou esforço exercido e também está 
associada ao estado emocional do indivíduo. Dentro desse contexto o Spiral taping é uma técnica de tratamento que utiliza colagens por meio de fitas 
adesivas em forma de espiral, com objetivo de tratar dores musculares, edemas e problemas nas articulações, proporcionando equilíbrio músculo 
articular e orgânico. Conforme o local de colagem da fita adesiva e o seu formato, ocorre um estimulo que com relação ao sistema nervoso central, no 
qual ocorre a liberação de substâncias que atuam diretamente no relaxamento dos músculos, proporcionando de forma significativa efeitos 
analgésicos e anti-inflamatórios. OBJETIVO: Analisar os efeitos da técnica Spiral taping no controle da dor muscular em funcionários da Faculdade 
Estácio de Macapá. METODOLOGIA: A presente pesquisa será realizada no município de Macapá – AP, agosto de 2017, e irá tratar sobre o aspecto: 
quantitativo, baseado na veracidade dos dados estatísticos das informações, Buscando-se dar maiores visibilidades à temática, dando importâncias 
dores musculares que acometem os funcionários do setor de limpeza e manutenção da Faculdade Estácio de Macapá.  Dessa forma o projeto será 
desenvolvido por meio da aplicação de uma ficha de avaliação clínica e uma de avaliação da dor com identificação do grau de dor, em seguida será 
aplicado a técnica Spiral taping e por fim a partir do levantamento de dados os mesmos serão tabulados e analisados, em seguida serão descritos em 
forma de artigo cientifico que será enviado à publicação. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se ao final desta pesquisa que sejam amenizados os 
quadros de dores musculares nos funcionários, devido suas atividades de vida diária. Com isso promover melhor qualidade de vida e possibilitar que 
os mesmos possam desempenhar suas funções de forma mais assídua e com menos desconfortos.

E-mail: fabricio.oliveira@estacio.br

Aluno: Thaila Barbara de Sena Dias Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sarah Yasamin Lotfi de Cerqueira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título QUALIDADE DE POLPAS DE FRUTAS COMERCIALIZADAS NOS PRINCIPAIS SUPERMERCADOS E FEIRAS DE PRODUTORES DO MUNICIPIO DE 
MACAPÁ-AP

Docente orientador: Mary de Fátima Guedes dos Santos

RESUMO
A produção de polpas de frutas congeladas tem se destacado como uma importante alternativa para o aproveitamento dos frutos durante a safra, 
permitindo a estocagem das polpas fora da época de produção dos frutos in natura. Outro aspecto que favorece a atividade é a expansão acentuada 
das indústrias de polpa de frutas congeladas nos últimos anos, com as unidades processadoras sendo compostas em sua maioria, de pequenos 
produtores, dos quais, grande parte ainda utiliza processos artesanais. Embora esteja estabelecido, que as polpas devem ser preparadas com frutas 
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas e detritos de animais ou vegetais, assim como não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis das frutas e atender os padrões de qualidade física, sensorial e físico-químicos, ainda observa-se no mercado produtos que não atendem 
a esses padrões. Este projeto tem como objetivo avaliar a qualidade de polpas de frutas comercializadas nos principais supermercados e feiras de 
produtor no município de Macapá-AP. A pesquisa experimental será realizada nos laboratórios de Bromatologia e Técnica Dietética da Faculdade 
Estácio de Macapá e complementada com a realização de análises no Laboratório de Microbiologia do Núcleo de Alimentos do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Amapá-IEPA e do Laboratório Central de Saúde Pública-LACEN. As polpas de frutas (cupuaçu, taperebá, goiaba e acerola) 
serão coletadas aleatoriamente nos supermercados e feiras de produtores, a seguir serão transportadas em cubas térmicas até os laboratórios para 
realização das seguintes avaliações: características físicas e sensorias (cor, sabor e aroma) de forma subjetiva para verificação de atributos de 
qualidade; características físico-químicas (sólidos solúveis em oBrix, pH, acidez total titulável e relação SS/ATT) conforme IAL (2005); análises 
microbiológicas (bolores e leveduras, coliformes totais, coliformes termotolerantes e salmonella) de acordo com Siqueira (2005) e características 
microscópicas (fragmentos de insetos, larvas e ovos de insetos e matérias estranhas por flutuação) de acordo com Bueno et al. (2002). Entre os 
resultados esperados podemos destacar a geração de informações sobre a qualidade das principais polpas de frutas comercializadas no mercado local 
e sensibilização de fornecedores sobre a importância de produção/comercialização de polpas de cupuaçu, taperebá, goiaba e acerola obedecendo aos 
padrões de identidade e qualidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

E-mail: mary_guedes_ap@hotmail.com

Aluno: Arnaldo Lopes da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cássio Willian Brito Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título PSICOEDUCAÇÃO: PREVENÇÃO DO ALICIAMENTO VIRTUAL (GROOMING/ENTICEMENT) ENTRE ALUNOS DE 5ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA 
ESTADUAL DA CIDADE DE MACAPÁ

Docente orientador: Alessandra Duarte Ferreira

RESUMO
Resumo indisponível.

E-mail: alessandra.duarte@estacio.br

Aluno: Paula Suelen Passos Barbosa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Regilane Dias Furtado Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Direito

Título A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL

Docente orientador: Adriana Gomes Medeiros De Macedo Dantas

RESUMO
O presente trabalho faz uma explanação sobre a efetividade das políticas públicas para a prevenção e erradicação de todas as formas de trabalho 
infantil. Inicialmente faz-se necessário apresentar um breve histórico sobre a evolução social da exploração do trabalho da criança e o surgimento de 
uma preocupação mundial para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Embora o trabalho infantil já apresentasse registros desde o Código de 
Hamurabi, desenvolvidos pelos babilônicos por volta de 1772 a.C, a preocupação com esse tipo de labor começou a tomar grandes proporções após a 
Revolução Industrial do século XVIII, onde a exploração sofrida por crianças e adolescentes eram de forma demasiada e sem limites, sem serem 
levadas em conta quaisquer diferenciações em relação à execução do trabalho ou à jornada de trabalho. No Brasil, a Consolidação das Leis 
Trabalhistas de 1943, estabeleceu um capítulo exclusivo para a proteção do trabalho do menor, mas o marco inicial para a proteção dos direitos da 
criança foi a Constituição de 1988, por meio do Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente consubstanciado no artigo 227 e 
posteriormente, a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 veio efetivar e garantir que esses direitos sejam cumpridos. A partir 
disso, a criança passou a ser vista como sujeito de direitos, sendo dever da família, da sociedade e do Estado proteger integralmente a dignidade dos 
menores. Assim, a infância e a adolescência passaram a ser vistas como etapas da vida essenciais para a formação do indivíduo e de educação. O 
combate ao trabalho infantil é um ponto essencial para a melhoria dos indicativos sociais, para redução da pobreza e, principalmente preservar a 
dignidade da criança. Foram mostradas as causas e consequências muitas vezes, irreversíveis, da exploração do trabalho infantil. As principais políticas 
públicas governamentais adotadas no Brasil para prevenir e erradicar o trabalho infantil são o Programa Bolsa Família e o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil - PETI. Os objetivos desta pesquisa são verificar quais são os instrumentos normativos referentes à proteção da criança e do 
adolescente quanto ao trabalho e mostrar quais são as ações estratégicas governamentais adotadas pelo Brasil, se elas estão realmente atingindo 
suas metas. Ademais, procura-se sensibilizar e conscientizar a sociedade para a problemática do labor infantil. Os procedimentos metodológicos 
utilizados nesta pesquisa foram o empírico, com pesquisa de campo, os documentais baseados na legislação brasileira, nas Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho, e nas pesquisas bibliográficas. Embora a pesquisa esteja em desenvolvimento, verificou-se que apesar das 
ações estratégicas do PETI e do Programa Bolsa família procurarem eliminar ao máximo o trabalho infantil e proteger o trabalho do menor aprendiz, 
faz-se necessárias fiscalizações mais intensas para o cumprimento das suas metas e uma interação da sociedade para a situação do trabalho infantil. 
Em que pese a intenção do legislador e dos órgãos públicos e privados em procurar prevenir e erradicar o trabalho infantil, não será possível eliminar 
esse tipo de trabalho enquanto existirem famílias em estado de pobreza extrema, altos índices de violência doméstica, abandono escolar e uma baixa 
educação escolar.

E-mail: adriana_gmmacedo@hotmail.com

Aluno: Lana Lopes de Souza Nobre Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título APLICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL PUNITIVO INSTITUCIONALIZADO NA SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA COM FIM DE ESCLARECER A 
DELIQUÊNCIA PRATICADA PELO INDIVÍDUO DO SETOR MARGINALIZADO 

Docente orientador: Luiz Felipe Pinheiro Neto

RESUMO
O ponto de partida rumo a descoberta de novos conhecimentos, requer uma busca incessante acerca do resultado mais favorável ao 
desenvolvimento de uma pesquisa científica, com escopo de subsidiar a finalidade almejada. Neste sentido, a proposta de investigação a ser 
desenvolvida, dar-se á, a partir do recorte temporal, no que tange a transição da sociedade natural, prejudicada em sua conservação nas mais 
variadas práticas do indivíduo em seu estado de natureza, remodelando sua formação rudimentar na outorga de poderes a um terceiro, com 
finalidade de manterem a ordem social, fonte de teorias denominadas contratualistas, que tem como expoentes Rousseau, Locke e Hobbes. Por 
conseguinte, nossa abordagem investigativa pós-contrato social, será enfatizar a formação em cadeia de dominador e dominados, sob o aspecto da 
estrutura de poder mencionada por Eugênio Raúl Zaffaroni, tratativa esta, que terá realce em apenas uma engrenagem deste contexto, o qual 
denomina-se controle social punitivo institucionalizado. Com base na cadeia de poder, que se estrutura em centro decisório (centro do poder), setor 
próximo ao centro do poder e por fim setor marginalizado, poderemos identificar, se em virtude de tal encadeamento houve uma ampliação da 
desigualdade social, bem como a disparidade nas relações sociais hodiernas. Por fim, ao compilarmos os dados dos aspectos históricos da formação 
das primeiras sociedades, entendendo o controle social punitivo institucionalizado, faremos uma interligação com a teoria da liquidez-moderna 
defendida por Zygmunt Bauman, com fito de esclarecer o problema da padronização estereotipada e seus efeitos, como propulsor da delinquência no 
setor marginalizado, bem como ressaltar a importância do tratamento multidisciplinar restaurativo deste setor desprivilegiado.

E-mail: lfpinheironeto@gmail.com

Aluno: Jorge Luiz Câmara Nicácio Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título EVOLUÇÃO ELEITORAL: DA DITADURA À DEMOCRACIA

Docente orientador: Luiz Felipe Pinheiro Neto

RESUMO
Na época conhecida como Regime Militar (1964-1985), a legislação eleitoral ficou marcada pelos sucessivos atos institucionais. O período teve o seu 
processo eleitoral adequado de acordo com os interesses da época, que alterou a duração de mandatos, cassou políticos e decretou eleições indiretas 
para presidente e governadores. Também foram instituídos o voto vinculado, as sublegendas e a alteração de cálculo do número de deputados a 
serem eleitos na Câmara, sempre privilegiando os estados aliados. Com o término do regime militar, inicia-se a redemocratização e com ela os atos 
institucionais e complementares impostos pelos militares foram revogados pela Emenda Constitucional nº 11/78, que também modificou as 
exigências para a organização dos partidos políticos. A Emenda Constitucional nº 15 restabeleceu, em 19 de novembro de 1980, as eleições diretas 
para governador e senador, além de eliminar a figura do senador biônico. A Lei nº 6.767 de 20 de dezembro de 1979 restabeleceu o pluripartidarismo, 
marcando o início de uma nova abertura política. A sociedade mobilizou-se por mudanças políticas e foi às ruas pedir a redemocratização do país 
“Diretas Já”. Durante o regime de exceção, o primeiro presidente civil, Tancredo Neves, foi eleito indiretamente em 1985, por meio de um colégio 
eleitoral. A Constituição de 1988 estipulou que um plebiscito definiria a forma (República ou Monarquia) e o sistema de governo brasileiro 
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(parlamentarismo ou presidencialismo). Assim, ficaria decidido que o presidente, governadores e prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores 
fossem eleitos por maioria absoluta ou em dois turnos. O mandato presidencial seria de cinco anos, sem possibilidade de reeleição. E o voto tornou-se 
obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativos para idosos acima de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Emendas constitucionais reduziram o 
mandato presidencial para quatro anos, mas passaram a permitir a reeleição dos chefes do Executivo para um período subsequente. Dessa forma, a 
evolução eleitoral foi nitidamente recepcionada no nosso ordenamento jurídico e favorável a um Estado Democrático de Direito, garantida na Carta 
Magna de 1988 e posteriormente em legislações específicas. Objetivo geral: Realizar um projeto de pesquisa sobre o tema, analisando a respectiva 
evolução doutrinária, jurisprudencial e normativa, aprofundando o estudo sobre a evolução eleitoral: da ditadura à democracia. Objetivos Específicos: 
o presente trabalho tem como objetivos específicos no Rio Grande do Norte: analisar o período eleitoral durante a ditadura militar; realizar um 

 panorama geral voltado na evolução eleitoral; relacionar o contexto do período ditatorial, bem como a consagração da democracia; demonstrar a 
importância da atual legislação eleitoral em um país democrático de direito. Justificativa: Os estudos e debates sobre o tema evolução eleitoral: da 
ditadura à democracia têm como fim a melhoria e a maior efetividade dos mecanismos de controle já existentes – e até mesmo a criação de novos – 
para que sejam satisfeitas as condições que estabelece o Código Eleitoral. Portanto, considerando o contexto político atual, vislumbra-se a 
necessidade de se refletir sobre o seu respectivo controle no meio social. Metodologia: O presente trabalho utilizará o método lógico-dedutivo, 
baseando-se na construção doutrinária, jurisprudencial e normativa, sendo analisada a evolução eleitoral: da ditadura à democracia. A pesquisa sobre 
o tema, por meio de artigos jurídicos, doutrina, revistas jurídicas, jurisprudência, normas constitucionais e infraconstitucionais será o método de 
procedimento específico do trabalho em questão.

Aluno: José Salatiel Dantas Nascimento Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Samuel Ricardo de Medeiros Góis Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título MULHER NO DIREITO PENAL: DA SUBMISSÃO À ASCENSÃO DA REPRESENTATIVIDADE PELA LEI

Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

RESUMO
Os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana são dois conceitos interdependentes, tanto no âmbito do direito público como no do 
privado, em que o protagonista é o ser humano, e a meta da nação democrática é reconhecer e proteger sua dignidade. Nessa perspectiva de estudo, 
o presente projeto busca enfatizar a importância da mulher, de sua efetiva proteção, enquanto titular de direitos humanos, através de um conteúdo 
social histórico buscando considerar fatores como da submissão à ascensão da representatividade pela lei. Destaca-se que a Lei, que protege as 
mulheres, maior parcela da população brasileira, as quais, potenciais agentes multiplicadores da cidadania, ainda sofrem diversas formas de 
discriminação nas variadas modalidades. Diante do contexto, busca-se o valor significativo e representativo da Lei 13.340/06, que abriu discussões e 
ascendeu a representatividade, influenciando mulheres, que antes não se sentiam representadas, nem acolhidas pela justiça, a ter voz e exigir que 
seus direitos à sua dignidade sejam respeitados. Com essa problematização em destaque, o projeto de pesquisa debruçará sobre a evolução histórica 
do Código Penal no que tange a tipificação de crimes de violência contra a mulher, sua representatividade. Entender como a mulher era tutelada na 
ausência de leis específicas que abrangessem o contexto histórico e o que a criação destas influenciam nas condutas das vítimas hoje. A relevância 
dessa pesquisa está na análise e importância da participação da mulher na sociedade, no mundo do trabalho e na conquista de seus direitos. A 
proposta é de suma importância porque além de analisar esse comportamento histórico do Código Penal, é preciso entender se ele atende as 
necessidades sociais, se o problema está na lei ou em sua aplicabilidade, se ele representa e alcança a todos, ou só os que interpretam e a reclamam. 
Para tanto, os objetivos propostos concentram-se em entender o contexto histórico da ausência de leis até as mudanças no Código Penal Brasileiro 
que assistem a mulher como vítima; compreender fatos e discussões que antecederam a aprovação das mudanças no Código vigente; identificar os 
avanços que a Lei alcançou e os respectivos anseios em meio à sociedade. Como aporte metodológico, analisar-se-á de forma inicial, uma 
historicidade social, através de um estudo da evolução do papel da mulher, mediante as Constituições Brasileiras, análise e distinção pelo Código 
Penal, e referenciando-se através de estudiosos, tanto no campo jurídico, como no social; somando-se ao estudo de casos concretos, seguido de um 
mapeamento e análise estatística. Buscando-se assim, a finalidade de compreender o alcance e efetividade da Lei. Como resultado, espera-se 
compreender essa linha tênue do passado até o presente, o que deverá contribuir na promoção de futuras políticas públicas, bem como também sua 
aplicabilidade e eficácia.

E-mail: arkeleysouza@gmail.com

Aluno: Patrícia Raíssa Carlos de Melo Leonez Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título O SISTEMA PRISIONAL E A CIDADANIA ENTRE O MEDO, A SEGURANÇA E A LIBERDADE

Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

RESUMO
O Brasil convive com um abandono do sistema prisional, o que deveria ser um instrumento de ressocialização, muitas vezes, funciona como escola do 
crime, devido à forma como é tratado pelo estado e pela sociedade, O problema carcerário é complexo e envolve diferentes âmbitos, traduzidos pela 
superpopulação carcerária, violação aos direitos humanos dos presos, altos índices de reincidência, organizações criminosas com comandos dentro 
dos próprios presídios, entre outras celeumas que nascem e se diversificam a cada dia.  Com essas condições, vem ampliando e reproduzindo as 
desigualdades sociais, enquanto um espaço das mais variadas violações de direitos humanos, e, como instituição política, vem mantendo seu caráter 
punitivo e pouco ressocializador. Porém, a partir da sedimentação do modo de produção capitalista e do aprofundamento das desigualdades daí 
decorrentes, foi o sistema penal que revelou-se importante técnica de controle social sobre as maiorias naturalmente excluídas do processo de 
acumulação de capital. O controle social, portanto, considerado um conjunto entre formas externas de intervenção no comportamento do sujeito 
desviante e um processo de construção de uma consciência guiada pelas regras e normas de uma sociedade. Nesse aporte teórico, o estudo objetiva 
uma análise sobre os mecanismos de controle social no sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte e as suas interferências nas esferas de 
segurança, liberdade e medo. Para tanto, como aporte metodológico, será abordado, inicialmente, as origens da sociedade disciplinar e como suas 
técnicas se desenvolveram até o modelo atual. Em seguida, centralizar-se-á no sistema penal como elemento central das técnicas atuais de controle e 
dominação, a partir de um dos eixos principais do poder punitivo na atualidade, na perspectiva de teóricos como Michel Foucault, Eugenio Raúl 
Zaffaroni, Nilo Batista, e Loïc Wacquant, dentre outros, que oferecem o aporte doutrinário necessário para o trabalho. Sob a perspectiva de um 
método de pesquisa dialético, busca-se a verificação de uma abordagem jurídico-sociológica, na perspectiva de indicar as transformações do poder 
disciplinar até sua concepção atual, bem como demonstrar suas relações com um dos principais instrumentos do poder punitivo na atualidade a pena 
privativa de liberdade. Com isso, reporta-se a organização de reunião dos elementos que permitam analisar o sistema penal enquanto técnica de 
controle social daqueles considerados indesejáveis ou inaptos para o convívio em sociedade. Com os possíveis resultados da pesquisa espera-se 
responder de que forma o Sistema Prisional, como mecanismo de controle social, vem interferindo nas esferas de segurança, liberdade e medo. Dessa 
forma, podendo direcionar a discussão no mundo acadêmico com respaldo teórico e analítico, através de dados reais vivenciado na 
contemporaneidade.

E-mail: arkeleysouza@gmail.com

Aluno: Milena Gomes dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título REFORMA TRABALHISTA – EVOLUÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS?
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Docente orientador: Adriana Gomes Medeiros de Macedo Dantas

RESUMO
O trabalho surgiu desde a existência do primeiro homem, pois este já possuía a necessidade de alimentar-se e manter a sua sobrevivência, mas a 
existência de legislação reguladora do trabalho no
Brasil não é tão antiga assim. Primeiramente tivemos a vitória da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, que libertou os escravos. Após a edição dessa lei, 
fomos conquistando pequenas vitorias, tais como a Constituição de 1934 que foi a primeira a ter normas específicas do direito do trabalho que 
previam o salário mínimo, jornada de oito horas, férias, repouso semanal (não remunerado), pluralidade sindical, e a criação da justiça do trabalho, 
ainda não integrante do poder judiciário. Posteriormente, em 1943 foi criada a consolidação das Leis do Trabalho, com o objetivo de sistematizar as 
leis trabalhistas vigentes, porém não é um código propriamente, pois sua função era apenas reunir as leis trabalhistas existentes. Na Constituição de 
1946, considerada democrática, conquistamos o direito de greve e também outros direitos, como a participação dos empregados nos lucros, repouso 
semanal remunerado, estabilidade, etc. Já a Constituição de 1967, trouxe ainda regulamentação dos empregados domésticos e rurais. Em seguida, a 
promulgação da atual Constituição Federal de 1988 inovou os direitos trabalhistas, previstos nos seus artigos 7º, XXIV, e 8º, VI, CF/88, os quais 
trouxeram melhores qualidade de trabalho, prevendo salário mínimo e registro obrigatório na CTPS (carteira de trabalho e previdência social), 
priorizando o coletivo, o social e a dignidade da pessoa humana. Atualmente nos deparamos com um projeto de reforma trabalhista, aprovado pelo 
Senado em 11 de julho de 2017, reforma polêmica que divide opiniões, pois traz mudanças consideráveis para o direito do trabalho tais como: que os 
Acordos coletivos entre empresas e empregados podem se sobressair sobre as leis, parcelamento de férias em até três vezes, supressão de direitos, 
como o direito as horas in itinere, a exigência de atestado para afastar grávidas de ambientes de trabalho insalubres, e etc. Contudo, houve 
assimilação doutrinária e jurisprudencial, trazendo o legislador para a CLT, entendimentos já consagrados no âmbito da jurisprudência. Muito já se 
discutiu sobre a reforma trabalhista, mas independente da posição que se adote, a reforma já foi aprovada, e a partir de 11 de novembro de 2017 
vigorará, então diante disso, surge a importância de estudá-la, averiguando as interferências no Direito do Trabalho, considerando varias fontes 
formais e materiais do direito do trabalho, inclusive de outras áreas do direito, pois a Constituição Federal em seu artigo 8º já prevê a aplicação do 
direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho, no regime atual essa aplicação só pode ser realizada caso haja incompatibilidade com os 
princípios do direito do trabalho, porém a reforma traz a permissão da aplicação do direito comum independente de compatibilidade, assim poderá 
haver demandas na esfera trabalhista sendo resolvidas por dispositivos do direito Civil, processo civil etc. Dessas mudanças muitas parecem ir de 
encontro ao contexto histórico de conquistas dos trabalhadores, parecendo trazer um retrocesso e supressão de direitos, principalmente ao direito 
material, surgindo então a pergunta: quais as principais mudanças que suprimiram direitos dos trabalhadores? Desta feita, os objetivos desta pesquisa 
são repensar os direitos trabalhistas a partir das mudanças ocorridas com a edição da Nova Lei Trabalhista; verificar quais os instrumentos normativos 
de proteção ao trabalho na ordem jurídica nacional e internacional, e fazer uma análise se essas mudanças trazem ou não evolução aos direitos 
trabalhistas e para o país. Os procedimentos metodológicos utilizados foram os documentais baseados na legislação brasileira, nas Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho, e nas pesquisas bibliográficas como livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita, cabíveis ao tema.

E-mail: adriana_gmmacedo@hotmail.com

Aluno: Angélica Mendonça de Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título INCLUSÃO SOCIAL: AS CAUSAS DA EXCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO DA GRANDE NATAL SEGUNDO OS 
MESMOS

Docente orientador: Julio André Moreira Neto

RESUMO
Esse projeto visa responder quais são os reais obstáculos que impedem o ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho da grande 
Natal/RN, mais precisamente nas cidades de Parnamirim, Macaíba e na própria Natal, que juntas tem uma população já superior à um milhão de 
habitantes, dando prosseguimento ao trabalho iniciado por Aguiar (2009). Esse projeto se faz importante para que no futuro se consiga aumentar de 
forma significativa o número de pessoas com deficiência assumindo postos de trabalho nessa localização, já que hoje essa realidade é bem reduzida, 
segundo o IBGE (2002). Esse não é um problema novo no país e único do Estado do Rio Grande do Norte, porém ao identificar os motivos pelos quais 
esses indivíduos não conseguem trabalhar é possível propor soluções mais efetivas para minimizar a excludente realidade dos indivíduos deficientes 
no mercado. O trabalho parte de uma adaptação do modelo de Ribas (2010), que identifica como as principais variáveis de impedimento para esse 
ingresso no mercado de trabalho, a falta de qualificação das próprias pessoas com deficiência, o preconceito ainda existente na sociedade, os 
benefícios ofertados pelo governo para assisti-los enquanto estes se encontram desempregados, e por fim a inadequação geral das organizações para 
receber essas pessoas. Além de verificar uma a uma as variáveis supracitadas, essa pesquisa também propõe a possibilidade de descobrir outras 
novas variáveis para complementar o modelo apresentado. Desta forma, pode-se afirmar ser esse um estudo exploratório, ao tentar aumentar o 
conhecimento sobre o assunto de acordo com Cervo, Bevian e Silva (2007); e que será utilizado como procedimento a pesquisa de campo. É 
importante registrar que o projeto apresenta natureza qualiquantitativa na análise dos dados; uma vez que também fará uso de questionários juntos 
às pessoas com deficiência da grande Natal em idade de trabalho identificados por seu vínculo com ONGs e associações que atendam a esse público 
alvo. O tratamento dos dados, que será efetuado através de uma análise estatística básica, isto é, a mensuração da frequência, média e moda das 
perguntas feitas.

E-mail: juliomneto1974@yahoo.com.br

Aluno: Micarla Taliana de Oliveira Carvalho Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título SOBRE A ORATÓRIA E SUA PRÁTICA

Docente orientador: Hélcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva

RESUMO
Este projeto tem como objetivo geral investigar sobre o ato de falar em público. Ressalta-se que a língua enquanto elemento social, que ao usá-la para 
fala em pública o sujeito deve atender aos aspectos sociais e culturais em que se encontra. Para tanto, consistem em objetivos específicos: pesquisar 
sobre a teoria de Mikhail Bakhtin (1920-1924), elaborar texto científico contendo as práticas do falar em público e promover a prática de falar em 
público. Esta pesquisa fundamenta-se nos seguintes teóricos: Aristóteles (1971), no livro A Retórica, e Bakhtin (1920-1924), em Para uma filosofia do 
ato responsável. Desenvolve-se esta investigação, que não tem experimentos envolvendo seres humanos nem com animais, com métodos e técnicas 
acadêmicos, metodologia de pesquisa descritiva e exploratória, e método comparativo. Dos métodos aplicados, faz-se um entrelaçamento que 
propicia o amplo debate acerca da linguagem e seus usos no tocante a oratória e sua prática. A coleta dos dados parte da revisão da literatura dos 
conceitos e estado da arte. Entre outros aspectos, a relevância de se pesquisar a oratória está na real carência do estudante no ensino superior, não 
apenas no aspecto da fala em público como tem na capacidade argumentativa. Diante do exposto, a questão que se estabelece é: quais os requisitos 
que fazem a pessoa ter boa oratória? Os procedimentos desta pesquisa são os seguintes: inicialmente serão pesquisadas referências acerca do tema, 
textos que serão estudados por meio da elaboração de fichamentos. Em seguida, aulas preparatórias para os estudantes envolvidos na pesquisa, 
priorizar o fortalecimento da identidade de cada um, praticar a oratória e, por fim, a elaboração do produto final, que é a produção de artigo científico 
para posterior publicação em revistas científicas, bem como a prática do aprendizado, com apresentação em público dos oradores. Constituem-se 
corpus os textos supraditos, como base teórica para a elaboração de discursos e artigos autorais. O que justifica esta pesquisa é a contribuição para a 
desenvoltura do falar em público e do pesquisar, uma vez que no âmbito do ensino superior a teoria e a prática devem suscitar o uso da linguagem 
em esferas de comunicação verbal, preenchendo os espaços ainda obsoletos no que concerne à arte de falar em público de modo claro e persuasivo.

E-mail: helciamacedo@gmail.com

Aluno: Ana Lúca Belo Romano Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jailza Oliveira Nascimento Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

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

Título DESENVOLVENDO APLICAÇÃO E MAPEANDO VALORES HUMANOS NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS

Docente orientador: Thiago Rodrigues Medeiros

RESUMO
Através do desenvolvimento de uma aplicação para análise de dados é possível mapear os valores inseridos nas mensagens das redes sociais digitais 
e, com isso, tentar identificar tema de discussões e comportamentos sociais. As postagens, comentários e compartilhamentos de conteúdos que 
endossam valores normativos podem indicar uma predisposição dos usuários da Internet para a escolha de um candidato político mais conservador, o 
consumo de marcas mais tradicionais ou a valorização de políticas mais moderadas no ambiente social. Da mesma forma, a divulgação de conteúdos 
baseados nos valores de sobrevivência pode indicar que os consumidores optarão por produtos mais básicos, que resguardem a economia doméstica 
e as condições de alimentação, saúde e sobrevivência. As pessoas estão utilizando cada vez mais as redes sociais para expressar suas ideias e eventos 
da vida cotidiana. É pressuposto que estas mensagens, armazenadas diariamente nas bases de dados das redes sociais, possuam um conteúdo 
valorativo que serve como espelho das prioridades valorativas dos indivíduos. Partindo deste pressuposto, o presente projeto busca desenvolver uma 
aplicação para mapear os valores humanos endossados pelos usuários de redes sociais digitais, por meio da classificação dos seus conteúdos textuais, 
com base na Teoria Funcionalista dos Valores Humanos e nas estratégias de Análises de Redes Sociais. Está pesquisa se enquadra no escopo das 
Ciências dos dados focando na análise de Redes Sociais, que adotam estratégias quantitativas (cálculos matemáticos e estatísticos), assim como 
qualitativas (análises de conteúdo computadorizados). O objetivo da pesquisa é a criação de uma ferramenta de coleta e análise de dados que 
identifique valores humanos difundidos pela internet, tornando possível predizer padrões de comportamento relacionados a uma série de variáveis, 
tais como escolhas de consumo, posicionamentos políticos, comportamentos econômicos, uma vez que os valores possuem capacidade preditiva 
frente aos diversos contextos sociais.

E-mail: thiago.computer@gmail.com
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Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título TELHADO VERDE SUSTENTÁVEL COM SISTEMA INDEPENDENTE DE IRRIGAÇÃO, RETENÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA UTILIZANDO 
GARRAFAS PET COMO BASE E DRENO

Docente orientador: Flávia Garret Azevedo 

RESUMO
A Construção Sustentável aborda o Desenvolvimento Sustentável no orbe da indústria da construção civil, ou seja, particulariza um conceito global. 
Sendo assim, pressupõe também a interdisciplinaridade, na medida em que sua evolução nos leva a três aspectos: ambientais, sociais e econômicos. A 
sinergia entre esses aspectos permeia a aplicação do conceito de sustentabilidade, onde quer que ele seja aplicado, tanto na esfera governamental, 
como na sociedade civil ou na empresarial. Visa o aumento das oportunidades ambientais às gerações futuras, consistindo uma moderna estratégia 
ambiental, direcionada à produção de edificações mais seguras e saudáveis (CIMINO, 2002). O telhado verde, também chamado de cobertura vegetal 
ou jardim suspenso, é um sistema construtivo caracterizado por uma cobertura vegetal feita com grama ou plantas. É instalado em lajes ou até 
mesmo sobre telhados convencionais e consiste em camadas de impermeabilização e de drenagem, as quais recebem o solo e a vegetação indicada 
para o projeto. Além do benefício estético, os telhados verdes funcionam como isolantes térmicos nas coberturas das edificações. Para as cidades, são 
uma forma de área vegetada que, em larga escala, contribui para melhorar a qualidade do ar e minimizar o efeito das ilhas de calor (PINI, 2016). Dessa 
forma, o presente projeto tem como objetivo apresentar a técnica do telhado verde como um sistema construtivo eficaz na busca de novas ideias 
para minimizar o impacto que a construção civil causa no meio ambiente e verificar a possibilidade de aplicação de soluções de cobertura vegetal que 
proporcionem conforto ambiental para as edificações em especial a utilização de garrafas PET como base e dreno. A metodologia terá como 
abordagem qualitativa e quantitativa, quanto aos objetivos descritiva, quanto aos procedimentos dados bibliográficos em artigos, revistas e livros 
referente ao assunto, realizando a parte experimental. Será proposto uma integração entre três temas: coberturas verdes, armazenamento de águas 
pluviais e reutilização de garrafas PET. Com análises das temperaturas antes da cobertura (telhado verde), durante a construção e em sua finalização. 
Será estudado os dados das temperaturas médias e analisado a interferência dos fatores no local. Resultados esperados: Verificação da análise da 
chuva antes e após a percolação e armazenamento da água da chuva;   Se o isolamento térmico será propício pelas camadas vegetais, que tem a 
função em um ambiente interno mais agradável e possa diminuir a reflexão de calor nas coberturas e redução de geração de resíduos, entre eles as 
garrafas PET, que, quando não destinadas adequadamente são descartadas diretamente na natureza, geralmente vão parar nos rios, agravando a 
poluição da água e o problema das enchentes. O plástico demora mais de 100 anos para se decompor e a reutilização deste material reduz o consumo 
de matéria-prima para produção de novos produtos combatendo o desperdício e agressão ao meio ambiente. Nesse contexto para o 
desenvolvimento sustentável é necessário desenvolver soluções que minimizem os impactos ambientais e maximizem a conservação dos recursos 
naturais.

E-mail: bioeng.garrett@gmail.com

Aluno: Flávio Leoncio Guedes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rhuann Patryck dos Santos Castanheira Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título ESTUDO COMPARATIVO DO TEOR DE ÁLCOOL NA GASOLINA EM POSTOS DA CIDADE DO RECIFE

Docente orientador: Flávia Garret Azevedo

RESUMO
A gasolina é em princípio determinada por sua volatilidade, por sua qualidade de combustão e sua estabilidade. É um combustível proveniente do 
petróleo sendo o segundo mais consumido no Brasil. Sua constituição é basicamente por hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contém átomos 
de carbono e hidrogênio) e, em menor quantidade, por substâncias cuja fórmula química contém átomos de enxofre, nitrogênio, metais, oxigênio etc. 
Os hidrocarbonetos que compõem a gasolina são, em geral, mais "leves" do que aqueles que compõem o óleo diesel, pois são formados por 
moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente cadeias de 4 a 12 átomos de carbono). A gasolina é um produto complexo, cuja composição e 
características dependem basicamente da natureza do petróleo que o gerou, dos processos de refino e das especificações de desempenho. Este ano, 
foi realizado uma fiscalização nos postos na cidade de Recife, 25 apresentaram irregularidades, representando 6,6% dos postos. Assim o presente 
projeto propõe o estudo da gasolina, com uma amostra aleatória de 10% na região metropolitana da cidade do Recife; através da comprovação 
experimental, com estudo comparativo da composição do álcool na gasolina. Verificando se os postos de combustíveis estão cumprindo a lei 
10.203/01, atualizada no dia 05 de março de 2015, sob a prescrição da adição de álcool na gasolina a nível de 27%, sendo a ultrapassagem, 
considerada uma lesão a lei vigente. Essa alteração só estará em vigência para a gasolina comum, a gasolina Premium continua 25%. A metodologia 
será experimental e laboratorial, com abordagem quantitativa. A pesquisa será desenvolvida em duas fases, constituídas por etapas sucessivas e 
dependentes. A primeira fase compreenderá na caracterização da gasolina, estudar e identificar a quantidade de álcool, pH e temperatura de cada 
amostra. A segunda fase constará no estudo da destilação e comprovar os seus constituintes. No Procedimento experimental será colocado 1 Litro de 
gasolina e água em béquer separados. Utilizando a pipeta graduada, será coletado 50 ml de água, que foi posto na proveta. Com outra pipeta será 
separado 50 ml de gasolina, anexada a proveta que tem a água. Após a transferência do conteúdo para o erlenmeyer e com o auxílio do funil, será 
homogeneizado a mistura com o bastão de vidro, deixando a parte na proveta. Deverá esperar dois minutos para que a solução estabilizasse. Logo 
após, será verificado se a escala de volume variou da solução inicial para final. Após a obtenção dos dados, será aplicado o cálculo matemático; para 
obtenção o resultado final. Resultados esperados: Espera verificar aspecto e cor observado na proveta que conterá a gasolina e expressar o aspecto 
em uma das formas abaixo: A – Límpido e Isento de Impurezas B – Límpido e Com Impurezas C – Turvo e Isento de Impurezas D – Turvo e Com 
Impurezas; Verificar a densidade, seguindo a Portaria ANP Nº 310 de 27/12/2001; será anotado o Resultado Cor: de Incolor a amarelada teor de álcool 
anidro na gasolina e análise da quantidade de álcool na gasolina, porém muitos postos de gasolinas utilizam solventes na gasolina.
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Título UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE USO ROBOTICA EDUCACIONAL NO ENSINO DE CONCEITOS FÍSICOS NO CURRICULO DOS CURSOS DAS 
ENGENHARIAS

Docente orientador: José Roberto Tavares 

RESUMO
O ensino da Física, tanto na abordagem Teórica quanto na abordagem Experimental, tem apresentado dificuldades de aprendizagem dos estudantes. 
Um dos indicadores da natureza destas dificuldades consiste na dificuldade do estudante perceber o significado e a contextualização deste 
conhecimento físico. Existe uma distância entre os resultados de aprendizagens, obtidos através de processos com a abordagem do ensino tradicional 
e os obtidos por uma prática de ensino experimental com a vivência de desafios e de uma situação problema, nos mobiliza a desenvolver dinâmicas 
didáticas alternativas que consigam articular o conhecimento físico teórico e a sua significação contextualizada. Porém o professor apresenta diversas 
dificuldades para conseguir e ser motivado a implementar o uso de tecnologias e experimentos no ensino da física, principalmente com carências na 
literatura científica de orientações didáticas. Diante desta dificuldade, propomos uma investigação com o objetivo geral de desenvolver e vivenciar 
com grupos de estudantes de Engenharia a vivência de intervenções didáticas do ensino de conceitos de Física, utilizando a Robótica Educacional com 
kits da Lego Mindstorms, e analisar as contribuições no desenvolvimento de habilidades e avanços em resultados de aprendizagens. O uso da 
Robótica como ferramenta fascina a curiosidade e impulsiona o desenvolvimento de diversas habilidades, assim como também aprimora 
competências comuns a todas as áreas de conhecimento. A proposta da Robótica é de mobilizar os estudantes em grupo de trabalho colaborativo a 
montar uma maquete automatizada, tentando resolver desafios. A trajetória metodológica da pesquisa consistirá na construção das intervenções 
fundamentadas em elementos da Engenharia Didática Clássica e na observação da sua implementação em contextos de ensino em atividades 
extracurriculares com estudantes de Engenharia. Acreditamos que a implementação de práticas com a tecnologia da Robótica possibilitará um melhor 
ambiente de estudo com melhores resultados no processo de ensino aprendizagem da Física nos cursos de Engenharia.

E-mail: jrobertotlima@yahoo.com.br

Aluno: Juliana Cristina Ferreira da Silva Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS UTILIZANDO FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL (CFD)

Docente orientador: Danilo Emídio de Souza Cavalcanti

RESUMO
Podemos definir válvulas como equipamentos desenvolvidos para realizar o controle dos sistemas hidráulicos industriais. Basicamente, todas as 
válvulas hidráulicas têm funções parecidas que são de reduzir, aumentar, fechar ou manter a pressão em determinados pontos. Porém, esses 
equipamentos além de exigirem um bom controle de seu comportamento, tem associado um desgaste considerável em seu funcionamento, 
ocasionando um gasto expressivo em sistemas hidráulicos, de forma geral. Sendo assim, é fundamental conhecer o funcionamento desse tipo de 
equipamento, para a determinação de melhores condições de funcionamento, bem como otimizações de suas características fundamentais. A 
Fluidodinâmica Computacional (CFD) pode ser descrita de forma generalizada como a simulação numérica de todos aqueles processos físicos e/ou 
físico-químicos que apresentam escoamento. Utilizando as equações fundamentais dos fenômenos de transporte: conservação de massa, energia e 
quantidade de movimento, são criados modelos matemáticos, e a partir deles, são desenvolvidos modelos computacionais para a execução de 
simulações numéricas, obtendo-se assim projeções para a solução do problema. A metodologia utilizada é baseada no Método dos Volumes Finitos, 
onde o domínio da válvula será discretizado em vários volumes de controle, nos quais serão aplicadas as equações de conservação em cada volume, 
equações diferenciais parciais, que são resolvidas numericamente para a predição quantitativa das características dos escoamentos. A metodologia 
CFD é aplicada em análise de escoamentos de diversos ramos, por exemplo: aerodinâmica automotiva, aeroespacial, biomédica, pás de turbinas, 
reações químicas, máquinas de fluxo e geração de energia. Sendo assim, é possível identificar e quantificar o comportamento do escoamento dos 
fluidos e como ocorre sua interação com estruturas sólidas. A presente proposta tem como objetivo abordar a simulação de 4 tipos válvulas 
hidráulicas (gaveta, globo, borboleta e esfera), visando estudar seu comportamento em várias condições de operação, e determinar melhores 
condições de funcionamento, como também, analisar mudanças em suas características fundamentais (geometria, pressão máxima, perda de carga, 
etc.) através da fluidodinâmica computacional utilizando o software OpenFOAM, com o objetivo de otimizar sua utilização.

E-mail: daniloquimica2006@hotmail.com

Aluno: José Gustavo Meira da Silva Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Pedro Rodrigo Regueira Vieira de Carvalho Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES

Título APLICAÇÃO DA ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE NA OTIMIZAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A PARTIR DA 
MODELAGEM ESTOCÁSTICA DE FALHAS, EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA (FABRICA DE MASSAS) DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Docente orientador: Adalberto Nunes de Siqueira 

RESUMO
A crescente competitividade do mercado alimentício por produtos de maior qualidade e preços reduzidos tem motivado as empresas a buscarem 
soluções cada vez mais eficazes nos seus processos produtivos. Considerando que a manutenção representa uma atividade estratégica para o negócio 
da empresa, pois se a mesma não for realizada de forma adequada poderá trazer prejuízos referentes à parada da produção e ou o comprometimento 
na qualidade final do produto e consequente prejuízo à imagem da companhia, nesse estudo serão aplicadas ferramentas da engenharia da 
confiabilidade em dados relativos às horas decorridas desde a última manutenção preventiva até a ocorrência de uma falha, nas máquinas 
pertencentes a uma indústria alimentícia (fabricante de massas) localizada no estado de Pernambuco, visando à determinação do intervalo ótimo 
entre estas manutenções e a indicação de ações de melhoria da confiabilidade e da disponibilidade desses equipamentos. A partir da análise da 
estatística descritiva de dados referentes a 1984 falhas, com o auxílio do diagrama de Pareto, será possível identificar os equipamentos e subsistemas 
mais críticos. Para os dados destes subsistemas será realizada a análise de causa e efeito das falhas a partir do diagrama de Ishikawa, no sentido de 
identificar as falhas relacionadas ao processo de manutenção. Após a análise das falhas, será realizada a modelagem estocástica (testes de aderência) 
dos dados experimentais aos modelos probabilísticos tradicionais, fundamentados no teste qui quadrado de Fisher e no teste de 
Kolmogorov–Smirnov (com o auxílio de um software livre desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul), possibilitando a identificação 
da distribuição de probabilidade mais aderente aos dados empíricos. A partir da identificação da distribuição de probabilidade será possível a 
realização de simulações da confiabilidade dos equipamentos em função do número de horas decorridas após a realização da manutenção preventiva, 
a fim de encontrar o intervalo ótimo para cada equipamento.

E-mail: adalbertonunes2012@gmail.com

Aluno: Hercília Bárbara de Souza Cavalcante Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/IES

Aluno: Anderson Luiz do Nascimento Nunes Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Relações Internacionais
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Título A RÚSSIA E AS MUDANÇAS DE POLARIDADE NO PÓS-GUERRA FRIA

Docente orientador: Antonio Henrique Lucena Silva

RESUMO
Esse projeto de pesquisa tem por objetivo investigar as mudanças de polaridade nas relações internacionais e os recentes acontecimentos que 
alteram a segurança internacional no pós-Guerra Fria. As discussões sobre o surgimento de uma “Nova Guerra Fria” ou de uma “Nova Ordem 
Internacional” será o tema da investigação. O ambiente da segurança no pós-Guerra Fria tem se alterado devido a uma Rússia mais proativa no 
contexto internacional, assim como a China, que trazem inquietações teóricas e empíricas sobre possíveis alterações da estrutura de poder. Desde o 
final da década de 1990 a Federação Russa vem demonstrando interesse em dar limites à unipolaridade americana. A Rússia percebe a entrada de 
países na União Europeia/Zona do Euro e outros países que antes eram do extinto Pacto de Varsóvia na OTAN como uma perda de influência 
geopolítica. As duas revoluções “coloridas” (rosa na Geórgia e laranja na Ucrânia) também foram vistas com grande ansiedade pela elite russa. 
Enquanto os países ocidentais apoiaram esse movimento vendo eles como “lutas por democracia”, a Rússia entendeu que eles manipulavam o 
Ocidente como uma forma de enfraquecer Moscou. A Rússia deve buscar o espaço perdido com o fim da Guerra Fria, como se tem demonstrado com 
a intervenção na Guerra Civil da Síria. A metodologia do trabalho é um estudo de caso centrado nas relações interestatais da Rússia e sua política 
externa. Os procedimentos metodológicos realizados para o trabalho serão os seguintes: 1) process-tracing das relações russas; 2) análise da literatura 
sobre a Rússia e sua atuação internacional; 3) revisão da literatura sobre polaridade e como isso afeta a política externa de Moscou; 4) análise de 
conteúdo dos documentos oficiais a saber: estratégia nacional da Rússia e política de defesa e; 5) discursos oficiais da liderança russa. A triangulação 
dos dados será realizada e condensada para se ter um panorama do comportamento do País e a construção da multipolaridade.

E-mail: prof.antoniohenriquel@gmail.com

Aluno: Heliane Santana de Lima Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Docente orientador: Sandra Regina de Sá

RESUMO
Água é um constituinte essencial à vida e deve atender a parâmetros de qualidade de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 a fim de reduzir 
possibilidades de veiculação de doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, milhares de pessoas no mundo sofrem de Doenças Transmitidas 
pelo consumo de água contaminada e muitas vezes essa contaminação dar-se através da ingestão de alimentos contaminados ainda durante o plantio 
na irrigação e por falta de higienização adequada desses alimentos quando chega à mesa do consumidor, levando a contaminação dos seres 
humanos. Existe uma intrínseca relação entre água e a saúde humana e, atualmente, a água é uma preocupação mundial em função da atual crise 
quali e quantitativa dos recursos hídricos que, em sua maioria, encontram-se contaminados com substâncias tóxicas ou agentes patogênicos 
causadores de enfermidades ao homem e a outros animais. Sabe-se que as alterações nas características físicas, químicas, microbiológicas e/ou 
radioativas podem colocar em risco a saúde das pessoas.  Em escolas, a água pode ser utilizada para o preparo de refeições, além de ser consumida 
diretamente em pontos como bebedouros pelos alunos. As crianças são as que mais sofrem com problemas após a ingestão de água contaminada 
devido à imaturidade do seu sistema imunológico. Sabendo que o ambiente escolar representa a segunda casa da criança, ocupando cerca de um 
terço do seu dia, este estudo objetivou avaliar a qualidade da água consumida por escolares da cidade de Recife-PE, analisando a sua qualidade em 
relação aos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Serão realizadas análises físico-químicas para determinação dos teores de turbidez, cor, 
pH, cloro, nitrato e flúor, e análises microbiológicas para determinação de coliformes totais, tomando-se como parâmetro a Portaria MS nº 2914/11 
do ministério da saúde. Dessa maneira, serão utilizados frascos de vidros esterilizados, com capacidade de 250 mL com boca larga e rolha 
esmerilhada, adicionando 0,02g (ou 1,0 mL de solução a 10% de Tiossulfato de Sódio), com o objetivo de neutralizar o cloro residual. Antes da coleta, 
será realizada a desinfecção das torneiras dos bebedouros com álcool a 70%. Em seguida, com a torneira do bebedouro aberta moderadamente será 
colhida 100mL de água. Os frascos serão acondicionados em recipiente isotérmico com gelo, por 3 horas pós-colheita, e as amostras transportadas até 
o laboratório de microbiologia e análises clínicas da Faculdade Estácio do Recife, onde serão realizadas as análises não ultrapassando 24 horas desde a 
coleta até a análise. Em laboratório será realizado o teste presuntivo e confirmativo para coliformes totais e termotolerantes empregando-se a técnica 
Presença - Ausência (PA) recomendada por Silva. Os resultados obtidos serão comparados entre os diferentes pontos de coleta e também com os 
padrões exigidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e concluir se a água que abastece esses locais é propícia para o consumo dos 
escolares, além de fornecer subsídios informativos para a população da região que se beneficia com aquela fonte de água podendo proporcionar 
medidas intervencionistas ao local de estudo.

E-mail: gi_212@hotmail.com

Aluno: James Ramos Barbosa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luana Patrícia de Medeiros Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mariana Borges de Melo Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESENVOLVIMENTO DE FORMA FARMACÊUTICA SÓLIDA A BASE DE BETA-LAPACHONA PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS

Docente orientador: Magaly Andreza Machado Marques de Lyra

RESUMO
A doença de Chagas é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença negligenciada e que não dispõe de tratamentos eficazes ou 
adequados. Estima-se que a prevalência global da doença seja de aproximadamente 10 milhões, das quais 90% vivem em países em desenvolvimento, 
considerando desta maneira uma enfermidade endêmica na América Latina. Diversas pesquisas científicas relacionadas à doença de Chagas e à sua 
quimioterapia têm sido publicadas em periódicos nacionais e internacionais. A busca por uma terapia medicamentosa adequada ao tratamento da 
doença de Chagas continua a ser um desafio para muitos pesquisadores desde a descoberta da moléstia em 1909. Trata-se de uma infecção 
transmissível causada pelo parasito Tripanossoma cruzi, que pode lesionar o coração, bem como os órgãos do aparelho digestivo (esôfago e intestino 
grosso). Sua transmissão exige a participação de um vetor, o triatomíneo, conhecido popularmente pelos nomes de barbeiro, fincão e chupança, entre 
outros. Pesquisas promissoras apontam novas moléculas com atividade terapêutica anti-T cruzi e baixos efeitos tóxicos, entretanto ainda há um 
grande caminho a ser percorrido para que a comunidade científica e as indústrias farmacêuticas tornem disponíveis no mercado consumidor de novos 
medicamentos seguros e eficazes. O fármaco beta-lapachona apresenta atividade na redução da parasitemia na Doença de Chagas, mas ainda não há 
produtos disponíveis no mercado. Diante do exposto, este projeto objetiva o desenvolvimento e obtenção de uma forma farmacêutica sólida a base 
do fármaco beta-lapachona para o tratamento da doença de Chagas. As metodologias utilizadas serão as analíticas por difratometria de raios-X (DR-X), 
termogravimetria (TG), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de absorção no infravermelho (IV) para o monitoramento da 
estabilidade do insumo ativo e para o estudo de compatibilidade fármaco-excipiente no desenvolvimento das formulações. A obtenção da formulação 
será através de um planejamento quali-quantitativo de excipientes e ativos, variando a concentração para a obtenção de vários lotes de bancada da 
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forma farmacêutica sólida. Serão utilizadas cápsulas gelatinosas duras, diluentes, lubrificantes, encapsuladora, misturador, balança analítica. A 
caracterização e o controle de qualidade do produto serão realizados utilizando diversas técnicas tais como: Doseamento por Espectrofotometria 
Ultravioleta (UV) (teor), determinação da umidade, Análises reológicas, desintegração, peso médio. Diante do exposto, o resultado esperado neste 
projeto é uma forma farmacêutica com ativo caracterizado para o tratamento da Doença de Chagas.

Aluno: Fabíola Alves Freitas Galvão de Oliveira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL E HIPOMOLIDADE DA COLUNA LOMBAR

Docente orientador: Rafael Moreira Sales

RESUMO
A Constipação Intestinal (CI) é uma disfunção do sistema digestivo evidenciada pelo movimento lento das fezes no intestino grosso. A diminuição do 
fluxo intestinal tem sido associada a condições multifatoriais, resultante da combinação direta ou indireta de fatores estruturais e anatômicos, 
mecânicos, metabólicos e funcionais sobre o cólon, reto e ânus. Dados importantes mostram o impacto da CI na população brasileira, a prevalência 
estimada de CI autorreferida em adultos da população geral é de 25,2%, sendo de 37,2 % para as mulheres e de 10,2% entre os homens. A explicação 
da interação entre vísceras e sistema musculoesquelético sugere que a fáscia, é um tecido conectivo capaz de manter a união e funcionamento de 
todas as células, pode transmitir tensões em várias direções, capaz de atingir a coluna vertebral, através de fáscias que fornecem sustentação do 
intestino grosso e a fáscia dos músculos inseridos na coluna lombar. Objetivo: Avaliar a correlação entre a CI, restrição de mobilidade da coluna 
lombar e qualidade de vida em mulheres. Metodologia: Trata-se de um corte transversal analítico quantitativo que será conduzida no Centro 
Universitário Estácio do Recife, na clínica escola de Fisioterapia, onde farão parte do estudo 100 mulheres separadas em dois grupos: grupo exposto 
(50%), que apresentem CI de acordo com os critérios de ROMA III, que se trata de um consenso de especialistas, onde desenvolveram critérios 
específicos, para padronização do diagnóstico de CI  e grupo não exposto (50%), que não apresentem CI, ambos os grupos serão avaliados quanto a 
mobilidade da coluna lombar, através do teste de Schober, realizado em posição ortostática e em flexão máxima da coluna lombar no plano sagital, 
também será avaliada a qualidade de vida utilizando o SF-36 Medical Outcomes Study 36 – Item Short -Form Health Survey, um questionário genérico 
(SF36) traduzido e validado no Brasil e o perfil de atividade física pelo International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), na versão 8, forma curta, 
validado no Brasil. A coleta de dados só será iniciada após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Os indivíduos 
maiores de idade que aceitarem participar, só farão parte do estudo após assinatura individual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
segundo a resolução CNS 466/2012, e após o esclarecimento dos objetivos da pesquisa que serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das 
informações prestadas pelo participante, informando que qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 
pesquisa, o material coletado será armazenado em arquivos digitais, em local seguro. Os benefícios da pesquisa será fornecer informações quanto aos 
dados antropométricos (peso, altura, pressão arterial sistêmica, circunferência abdominal e Índice de Massa Corporal) verificados na avaliação, além 
de uma cartilha com orientações importantes quanto à postura correta durante o ato evacuatório, ingestão adequada de água, hábitos alimentares, 
prática de exercícios físicos e técnicas de massagem visceral que facilitam o transito intestinal. A pesquisa não acarretará nenhum dano físico, uma vez 
que não haverá nenhum procedimento invasivo, limitando a participação apenas a uma avaliação da mobilidade da coluna vertebral lombar por via de 
um teste, diagnóstico de constipação intestinal através de critérios específicos, nível de atividade física e qualidade de vida através de dois 
questionários. Porém algumas perguntas relacionadas com o estado gastrointestinal podem acarretar constrangimento. Resultados esperados: 
Identificar a presença de hipomobilidade da coluna vertebral no segmento lombar e diminuição da Qualidade de Vida (QV) em detrimento da 
presença de CI e sua possível relação com o perfil de atividade física.

E-mail: rafaelsalesfisio@gmail.com

Aluno: Natally Januário Barros Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Felipe da Silva Menezes Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Eduardo Cangussú Ferreira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título CONSUMO ALIMENTAR DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE RECIFE/PE

Docente orientador: Pedrita Mirella Albuquerque Queiroz

RESUMO
A gestação é um momento fundamental na vida da mulher e requer precauções especiais. O estado nutricional materno, antes e durante a gestação, 
e o consumo de alimentos de acordo com as necessidades nutricionais, principalmente, no que se refere aos micronutrientes, são fortes preditores do 
desfecho gestacional, podendo propiciar consequências tanto na saúde da mãe quanto do recém-nascido, a curto e longo prazo. Sendo assim é de 
fundamental importância à avaliação do consumo alimentar e do estado nutricional para a identificação de possíveis problemas nutricionais e que 
podem ser desfavoráveis no decorrer da gestação. Objetivos: Avaliar o consumo alimentar de gestantes atendidas em uma Unidade de Saúde da 
Família (USF) do Recife-PE; a frequência de consumo de grupos alimentares. Verificar quantitativamente o consumo de ferro, cálcio, vitamina D e 
zinco e o estado nutricional da gestante. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, que será realizado na USF, localizada no distrito 
sanitário 8, zona Sul do Recife-PE. O estudo contemplará gestantes adultas, em qualquer idade gestacional, que sejam acompanhadas e/ou 
cadastradas na referida unidade no período entre agosto e dezembro de 2017. Serão excluídas: gestação gemelar, àquelas com problema psiquiátrico 
ou cognitivo, que não apresentem condições de responder o questionário, com diagnósticos de doenças crônicas: cardiopatias, hepatopatias, 
nefropatias e doenças metabólicas, desistência da pesquisa em algum momento. A coleta de dados será realizada pelas discentes de nutrição, 
previamente treinadas, na própria Unidade, nos dias da consulta de pré-natal. Este procedimento acontecerá em uma sala reservada, perante a 
aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A primeira etapa acontecerá por meio da avaliação do estado nutricional atual, 
onde serão coletados peso e altura, para posterior cálculo do Índice de massa corporal e classificação do estado nutricional (BRASIL, 2006). Serão 
coletadas também informações por meio de consulta do cartão da gestante e/ou prontuário, para finalizar a coleta de alguns dados, caso não seja 
respondidos pelas gestantes, como variáveis antropométricas anteriores.   A segunda etapa será a coleta de dados referentes às variáveis 
socioeconômicas (idade, cor/raça, procedência, estado civil, ocupação, renda familiar, grau de escolaridade); estilo de vida (a prática de atividade 
física atual e pregressa, tabagismo); e obstétricas (idade gestacional, número de gestações, partos, abortos e filhos vivos).  E a terceira e última etapa 
será a avaliação do consumo alimentar, onde utilizaremos o método do Recordatório Alimentar de 24 horas (quantitativo), coletados em dois dias, 
não consecutivos; e um questionário de Frequência de Alimentar dos grupos Alimentares.  As informações registradas no recordatório serão avaliadas 
pelo software Dietpro 5i.  E o questionário de frequência alimentar adaptado do Sistema de Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico (2014) (qualitativo), composto por 20 questões relativas a comportamentos alimentares em geral (frequência 
semanal com que a gestante faz o café da manhã, almoça ou janta fora de casa e se troca o almoço ou jantar por lanche; quais alimentos costuma 
comer quando almoça ou janta fora de casa; e se possui hábito de acordar à noite para comer) e sobre a frequência semanal e características de 
consumo dos grupos alimentares e alimentos específicos. Resultados esperados: Pressupõe-se que haja elevada frequência no consumo de alimentos 
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industrializados, panificáveis e bebidas açucaradas, associado à um baixo consumo de frutas, legumes e hortaliças; e a prevalência de excesso de peso 
entre as gestantes. Consequentemente, alta frequência de deficiências na ingestão dos micronutrientes. Tornando possível, a partir dos achados, a 
elaboração de programas e estratégias de intervenção nutricional mais efetivas.

Aluno: Anna Fabíola Maria da Silva Dias Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Aluno: Vitória dos Santos Pereira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/IES

Título INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR NO ESTADO NUTRICIONAL E CONHECIMENTO SOBRE ALIMENTAÇÃO DE HIPERTENSOS ATENDIDOS 
EM UM CENTRO DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Docente orientador: Ísis Lucília Santos Borges de Araújo

RESUMO
O processo de envelhecer apresenta aspectos peculiares que podem comprometer o estado nutricional e, consequentemente, a qualidade de vida. 
Estes podem ser atribuídos às alterações fisiológicas, como as que ocorrem no paladar e olfato, a disfagia, dificuldade de locomoção e desorientação, 
que podem dificultar tarefas simples como a capacidade de obter, preparar e levar o alimento à boca, causando problemas nutricionais. Nesse 
contexto, a nutrição possui valor inestimável e sua adequação relaciona-se com o aumento do número de pessoas que se aproximam do seu tempo 
máximo de vida. A avaliação nutricional pode detectar precocemente as alterações nutricionais em pacientes idosos, o que atualmente representa 
uma crescente preocupação com a qualidade de vida. A avaliação do estado nutricional é importante marcador do estado de saúde do idoso e a 
antropometria é dos melhores métodos que permite correlação significativa com as inadequações nutricionais. O presente projeto tem como objetivo 
traçar o perfil nutricional de idosos e desenvolver ações para melhoria do estado nutricional e qualidade de vida dos mesmos. Será avaliado o estado 
nutricional de idosos residentes da casa de repouso Lar Batista, localizada no bairro da Várzea. Serão coletados dados antropométricos, dietéticos, 
socioeconômicos e aspectos sobre qualidade de vida, para traçar o perfil da população estudada. A partir dos dados obtidos e do diagnóstico 
nutricional dos idosos, serão traçadas atividades educativas afim de conscientizar e informá-los sobre a importância da alimentação saudável. Para 
avaliar o estado nutricional dos idosos será utilizado a Mini-Avaliação Nutricional. A avaliação antropométrica constará da tomada das seguintes 
medidas: peso, estatura, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, circunferência da cintura. Para classificação do índice de massa 
corpórea (IMC), será utilizado o ponto de corte de LIPSCHITZ (1994). O acompanhamento nutricional destes idosos será registrado em prontuários 
individuais e próprios do projeto. Com posse destes dados, obteremos o diagnóstico nutricional dos idosos e partir deste diagnóstico serão 
programadas atividades educativas. As atividades educativas ocorrerão mensalmente e serão desenvolvidas focando os distúrbios nutricionais mais 
prevalentes na população avaliada. Todas as atividades terão como objetivo informar e conscientizar a população sobre a importância da adoção e 
manutenção de hábitos alimentares saudáveis. As atividades serão desenvolvidas e realizadas pelos alunos participantes do projeto sob a supervisão 
da professora coordenadora. Depois de realizadas atividades educativas, será feito uma nova avaliação nutricional e de qualidade de vida para 
avaliarmos o impacto das ações sobre esses parâmetros. Para avaliar a qualidade de vida, será utilizado o instrumento proposto pela OMS para 
adulto, o Word Health Organization Quality of Life Instrument Bref (WHOQOL-Bref). Este instrumento tem sido utilizado para mensurar a qualidade de 
vida relacionada à saúde em grupos de indivíduos enfermos, sadios e idosos.  Todas as atividades do projeto só terão início após aprovação do projeto 
pelo Comitê de Ética de Pesquisa em humanos e com assinatura individual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por cada sujeito da 
pesquisa, maior de idade, que aceitar participar do estudo após receber orientação sobre os objetivos da pesquisa e sobre o destino dos dados 
coletados.

E-mail: isis_lucila@hotmail.com

Aluno: Paloma Conceição Dutra Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Adeilza da silva Timóteo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Edilene Cristina da Silva Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Geovana Virgínia Queiroz Amorim Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Alice Ferreira de Lima Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL NUTRICIONAL E ALIMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DO RECIFE-PE

Docente orientador: Pedrita Mirella Albuquerque Queiroz

RESUMO
O aumento do sobrepeso e da obesidade tem impactado diretamente a população adulta e ativa da sociedade, acarretando uma série de doenças 
crônicas, afetando a qualidade de vida e do trabalho. O estado nutricional adequado do indivíduo é um potencializador das boas condições de saúde e 
de vida, sendo necessários a avaliação e monitoramento para realizar condutas e modificações necessárias. Dessa forma a realização desse trabalho 
contribuirá para o diagnóstico de um grupo especifico de trabalhadores para possíveis intervenções de promoção a saúde. Objetivos: Avaliar o estado 
nutricional e hábitos alimentares de funcionários de uma instituição de ensino superior (IES) da cidade do Recife-PE. Analisar a presença de doenças 
crônicas e condições de saúde. Avaliar o risco cardiovascular através de medidas antropométricas. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal e quantitativo, que analisará os parâmetros antropométricos e hábitos alimentares de funcionários de uma IES em Recife - PE.  Será 
considerado como amostra o universo total de funcionários efetivos do quadro, de um dos campus. Serão convidados a participar da pesquisa todos 
os funcionários devidamente contratados, orientados também quanto aos objetivos e as etapas da pesquisa. E incluídos aqueles que aceitarem e 
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Aqueles que referirem histórico de infarto ou AVC, ou alguma cirurgia cardiovascular, 
estarem gestantes, com diagnósticos de doenças hepáticas ou renais, em tratamento medicamentoso que interfira no estado nutricional, ou com 
idade superior a 60 anos, serão excluídos. As coletas de dados acontecerão no período de maio a junho de 2017, em sala específica ou adaptada para 
garantir o mínimo de constrangimento. Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados um formulário próprio e um questionário de inquérito 
alimentar, e para ambos a técnica da entrevista, que serão feitas por discentes do curso, previamente treinadas. O formulário contemplará dados 
socioeconômicos (idade, sexo, escolaridade, renda, estado civil); de saúde (presença de agravos/doenças e antecedentes familiares); de estilo de vida 
(prática de atividade física e tabagismo), dados referentes a trabalho/emprego (carga horária, cargo, turno e número de vínculos empregatícios); 
antropométricos (peso, altura, circunferência da cintura e do pescoço), utilizando-se do protocolo do SISVAN (2006). O estado nutricional será 
investigado a partir do peso e altura, utilizar-se-á uma balança analógica com estadiômetro acoplado, e posteriormente a determinação do índice de 
massa corporal (IMC), (OMS, 1997). E as circunferências, serão aferidas com utilização de fita métrica não elástica, para avaliação do risco para 
doenças cardiovasculares, utilizando Lessa e Savolli (2005). Todas as medidas antropométricas serão duplamente aferidas. Seguindo essa etapa, serão 
investigados os hábitos alimentares, a partir da utilização do questionário de inquérito alimentar, adaptado do adotado pelo Sistema VIGITEL (2014), 
utilizado para a investigação de consumo de alimentos e sua associação às doenças crônicas. Este instrumento é composto por 20 questões relativas a 
comportamentos alimentares em geral (realiza o café da manhã, almoço ou jantar fora de casa e a troca às refeições por lanche, entre outros); e a 
frequência e características de consumo de grupos alimentares/alimentos específicos (frequência de consumo semanal de frutas, salada crua, 
verduras e legumes, refrigerantes e bolachas ou biscoito, entre outros). Resultados esperados: pressupõe-se que esse grupo de funcionários esteja 
acompanhando a transição nutricional, que possivelmente estará representada pela prevalência de excesso de peso, sedentarismo, no consumo de 
alimentos fora de casa e na ingestão desbalanceada entre os grupos alimentares. Espera-se também que os resultados subsidiem iniciativas 
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institucionais em promoção da alimentação saudável e da saúde do trabalhador.

Aluno: Laura Nayara de Medeiros Moreira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maricelly Priscilla de Andrade Nascimento Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sherom Reevy dos Santos Lima Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título AVALIAÇÃO DE PENSAMENTOS DEPRESSIVOS EM PACIENTES COM LEUCEMIA AGUDAS, ACOMPANHADOS NO HOSPITAL DE HEMATOLOGIA 
DA FUNDAÇÃO HEMOPE

Docente orientador: Erika Cristiane da Silva

RESUMO
Pensamentos Depressivos são os resultados da forma que os indivíduos interpretam os seus pensamentos em relação a si mesmo, aos outros e ao 
futuro. Sabe-se que pensamentos depressivos podem surgir em diferentes pessoas, aparentemente saudáveis ou enfermas. Tendo em vista que as 
últimas sofrem uma mudança radical na qualidade de vida, haja vista o rompimento “homeostático”, este estudo nasceu da seguinte questão 
condutora: qual o índice de pensamentos depressivos em pessoas diagnosticadas com leucemias agudas? Assim, este estudo tem como objetivo 
avaliar os pensamentos depressivos em pacientes diagnosticados com leucemias agudas acompanhados na Fundação HEMOPE. Especificamente 
pretende-se caracterizar o perfil socioeconômico dos indivíduos analisados; e fazendo uso de uma escala, identificar tanto os níveis de baixo 
autoestima e desesperança dos pacientes leucêmicos agudos, como as relações sociais de apoio dispensadas a eles. Esta pesquisa será do tipo 
descritivo-exploratório, de corte transversal, com abordagem quantitativa e se propõe a fazer uma avaliação usando a EPD – Escala de Pensamentos 
Depressivos, elaborado segundo a tríade cognitiva de A. T. Beck, e um questionário socioeconômico dos pacientes voluntários. O estudo será 
realizado respeitando-se a resolução 466/2012 do Conselho Nacional da Saúde, ou seja, a coleta de dados somente ocorrerá somente após aprovação 
do projeto pelo Comitê de Ética de Pesquisa em humanos (CEP), e com assinatura individual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
por cada sujeito da pesquisa que aceitar participar do estudo, após receber orientações acerca dos objetivos da pesquisa e sobre o destino dos dados 
coletados. Os participantes deste estudo envolverão 32 (trinta e dois) pacientes homens ou mulheres com a faixa etária de 18 a 59 anos, conforme a 
abrangência da EPD. Não serão incluídos na amostra os pacientes que não se encontrarem acompanhados na Fundação HEMOPE, que estejam em 
leitos de UTI, usando algum medicamento que impossibilite o paciente de responder conscientemente e os pacientes que tiveram recaídas ou os 
aplasiados. Considerando estudos que relacionam a depressão a perdas e enfermidades, como o câncer, acredita-se que existam altos índices de 
pensamentos depressivos nos pacientes portadores de leucemias agudas.

E-mail: erika.cristiane@hotmail.com

Aluno: Katerine Karla Souza da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Taciana Maria Ferreira Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Título REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 

Docente orientador: Camila Cordeiro dos Santos 

RESUMO
O suicídio vem se configurando como um problema de saúde pública mundial. De acordo com levantamentos recentes, aproximadamente 3.000 
pessoas por dia cometem suicídio no mundo. A estimativa é de que para cada pessoa que consegue suicidar-se houveram 20 ou mais tentativas 
anteriores sem sucesso. Esses achados, nos leva a inferir que o desenvolvimento de estratégias de intervenção nas tentativas de suicídio, poderiam 
ser eficientes na prevenção e recaída de tentativas posteriores que resultem em morte do indivíduo. Diante dessa demanda, observa-se a importância 
de compreender a concepção e representação que os profissionais da saúde mental, sobretudo da psicologia tem do suicídio uma vez que, de acordo 
com a teoria das representações sociais, essas representações, orientam os pensamentos, comportamentos e atitudes do sujeito para com o objeto 
em questão. Por ainda ser considerado um tabu, o suicídio é pouco discutido no ambiente acadêmico acarretando e contribuindo muitas vezes na 
manutenção de concepções e representações equivocadas e não científicas. Neste cenário, a presente pesquisa buscará identificar as representações 
mais frequentes entre os estudantes de psicologia, favorecendo o desenvolvimento de ações que objetivem esclarecer o fenômeno suicida como 
também, possibilitar uma aproximação sensibilizada ao tema. Este estudo transversal, exploratório inferencial será conduzido no Centro Universitário 
Estácio do Recife em estudantes do curso de Psicologia de ambos os sexos com idade entre 18 a 60 anos. A amostra será por conveniência onde 
estima-se a participação de 200 sujeitos. Para a coleta de informações, será utilizado, após a assinatura do TCLE, onde o sujeito receberá orientação 
sobre os objetivos da pesquisa e destino dos dados coletados, uma entrevista semiestruturada, construída especificamente para este estudo, o teste 
de associação livre de palavras (TALP) objetivando o levantamento das representações sociais dos estudantes acerca da tentativa de suicídio. O TALP 
consiste um tipo de investigação que se fundamenta na evocação de respostas fornecidas a partir de um estímulo disparador, neste caso a palavra 
suicídio, possibilitando o conhecimento não apenas o conteúdo da representação como também, em sua estrutura e organização interna através das 
manifestações, reações, evocações, escolhas e criação.  Posteriormente, será aplicado o inventário de Beck (BDI) para depressão com a finalidade de 
rastrear possíveis sintomas depressivos e verificar como esses podem interferir na natureza das respostas fornecidas no TALP. Acredita-se, que esses 
resultados possam colaborar com os profissionais da área de educação em psicologia no reconhecimento dos padrões de representações 
apresentados pelo alunado afim de mitigar equívocos, ideações pré-concebidas acerca do suicídio, possibilitando então intervenções que favoreçam 
concepções fundamentadas na literatura e protocolos atuais acerca da temática investigada. A coleta, no entanto, só será realizada após aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

E-mail: camilachristielly@hotmail.com 

Aluno: Ericka Patrícia Barros de Oliveira Santos         Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Josafá de Assis Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título SÍNDROME DE BURNOUT: UM ESTUDO COM UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE 

Docente orientador: Camila Cordeiro dos Santos 

RESUMO
A síndrome de Burnout (SB) configura-se em um transtorno cujo sintomas mais prevalentes são: fadiga física e mental acompanhados pela sensação 
de impotência, ineficácia e falta de entusiasmo dos indivíduos, sobretudo quanto à profissão exercida. De acordo com Pereira (2002) a diferença entre 
o Estresse e o Burnout é que no primeiro tem um caráter geralmente positivo ou negativo, e necessariamente não está relacionado a situações de 
trabalho. O Burnout é a resposta a um estado prolongado de estresse, ocorre pela cronificação deste, e tem sempre um caráter negativo. A síndrome 
influencia diretamente a percepção dos mesmos em todos os aspectos da vida, sejam eles as relações sociais, familiares e/ou acadêmicas. Sabe-se 
que a pressão psicológica que acomete os profissionais do século XXI é consequência de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 
exigente que resulta no aparecimento cada vez mais precoce do Burnout. Compreende-se a SB em um processo onde se observa três dimensões: 
“Exaustão emocional”, caracterizado por falta de energia e esgotamento psicológico/emocional, “Despersonalização”, relatada como a falta de 
sensibilidade para com o outro e dificuldades empáticas e “Baixa Realização Profissional”, que consiste na diminuição do sentimento de competência, 
no que tange aos ganhos obtidos no trabalho com os outros. É sabido que ao longo dos anos, o conceito de Burnout foi cada vez mais ampliado. 
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Inicialmente compreendia-se que era uma síndrome que acometia apenas profissionais de áreas assistencialista como médicos, psicólogos e 
enfermeiros. Atualmente, a síndrome pode ser diagnosticada em profissionais das mais variadas categorias como também em estudantes que são 
diariamente expostos a diversos fatores estressores. Entre estudantes, observa-se as três dimensões do Burnout de maneira contextualizada. Na 
dimensão “Exaustão Emocional”, verifica-se o esgotamento emocional devido à grande demanda de estudos, onde muitas vezes por dedicação, o 
estudante passa a negligenciar e priorizar horas de lazer. A dimensão “Despersonalização” passa a ser compreendida como “Descrença” onde nota-se 
um posicionamento negativo em relação aos estudos. Por fim, “Baixa Realização Profissional” passa a ser “Baixa Eficácia Profissional” correspondendo 
a percepção negativa que o estudante tem de si no que tange o sentimento de incompetência enquanto aluno. Essas informações ressaltam a 
importância da identificação dos sintomas da síndrome em estudantes universitários, assim como: exaustão emocional, descrença e sentimento de 
baixa realização. O presente estudo tem como objetivo investigar a presença da síndrome de Burnout em estudantes da área de saúde, bem como 
presença de sintomatologia depressiva de um Centro Universitário na cidade do Recife- PE. Para o levantamento dos dados, será utilizada uma 
entrevista semiestruturada, a Escala de Burnout de Maslach para estudantes e o Inventário de Beck para depressão. A pesquisa estima obter a 
participação de 300 sujeitos, de ambos os sexos com idade entre 18 a 60 anos. Os benefícios que a pesquisa propõe, serão a princípio direcionados ao 
bem-estar mental e social dos universitários, no que tange à criação de intervenções cujo objetivo reside na melhoria com os cuidados da saúde 
mental e física, conscientização que a negligência no autocuidado e o excesso de estudos no âmbito acadêmico pode acarretar um nível de estresse 
elevado e culminar no surgimento da Síndrome de Burnout. São relevantes no meio acadêmico, meios que comuniquem essas informações a quem 
muitas vezes sofre com os sintomas, no entanto, nunca tiveram acesso a essas informações, bem como o fato de que o conjunto desses sintomas 
podem sinalizar algo grave e muitas vezes incapacitantes. A coleta de dados somente ocorrerá somente após aprovação do projeto pelo Comitê de 
Ética de Pesquisa em humanos (CEP), e com assinatura individual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Aluno: Elisabeth Afonso Gomide Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ingrid Natacha Ferraz Ferreira da Silva   Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DO DISCURSO DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO NO BRASIL

Docente orientador: Josenita Luiz da Silva

RESUMO
Em que pese às legislações vigente de proteção à criança e ao adolescente considerarem estes sujeitos detentores de direitos e em situação peculiar 
de desenvolvimento (BRASIL, 1990; ECA 1988), esta população vivencia a violação de seus direitos de diversas formas. Uma das principais formas 
consiste na prática da violência contra elas, violência esta que tem sido considerada um problema de saúde e fator de risco para o desenvolvimento, 
principalmente em crianças. Esta problemática tem sido cada vez mais, matéria recorrente nos meios de comunicação de massa (MCM). Entendemos 
ser o discurso e a forma de exposição das violências praticadas no espaço familiar contra crianças e adolescentes pelos MCM, uma violação aos seus 
direitos fundamentais. Direitos estes definidos no ECA, em seu Art. 18: “É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”, no entanto, como aponta Guareschi, (2006) há uma 
ausência de preocupação com o real papel da mídia, sobretudo, quando se refere à Criança e adolescente, estes não passam de números. Neste 
sentido, o objetivo geral deste estudo, trata de analisar o discurso da mídia impressa na divulgação de notícias referentes à violência doméstica contra 
crianças e adolescentes, considerando que os meios de comunicação têm um papel educativo e político na conquista da cidadania, sobretudo, quando 
dá visibilidade aos problemas e busca apontar saídas. Diante o exposto questionamos: A forma como são publicizadas às notícias sobre violência 
doméstica contra crianças e adolescentes, viola o princípio da garantia dos direitos fundamentais dessa população? A pesquisa classifica-se de 
natureza qualitativa por permitir trabalhar com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes 
(GOMES; MINAYO; 2013), para tal utilizaremos como fonte de dados documentais: Jornais impressos e em mídia eletrônica, o universo de análise 
desse estudo compreende um conjunto de três jornais, um de circulação nacional, considerado de maior circulação: Folha de São Paulo On 
Line/Cotidiano e, os dois maiores jornais de circulação local: Jornal do Commércio PE e Diário de Pernambuco. Será também realizado um 
levantamento bibliográfico de publicação sobre a temática em foco, para fundamentar o debate teórico acerca do tema, configurando-se, neste 
sentido, uma pesquisa bibliográfica e documental. Como método analítico será utilizado à análise do discurso, na construção das notícias sobre 
violência doméstica contra crianças e adolescentes, publicados no período delimitado entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 nos respectivos jornais 
acima listados. Este procedimento consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 
signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado (BARDIN, 2009). Gregolin (2007) aponta que a análise do discurso no Brasil vem sendo um 
sólido campo de pesquisa, interessando-se “cada vez mais em tomar a mídia como objeto de investigação (p. 13). A autora afirma ainda que, “A 
articulação entre os estudos da mídia e os de análise do discurso enriquece dois campos que são absolutamente complementares”, visto que, tanto a 
mídia, quanto a análise do discurso, “têm como objeto as produções sociais de sentidos” (IBIDEM). Portanto, entendemos, a análise do discurso como 
um ‘método’ que permitirá produzir os sentidos, os significados a que este estudo se propõe. Diante o exposto, espera-se que os resultados da 
pesquisa tragam elementos, no campo científico, a fim de possibilitar a reflexão sobre os sentidos e os significados do objeto em estudo, contribuindo 
com o debate a cerca dos direitos humanos e sociais de crianças e adolescentes no Brasil.

E-mail: josyluiz.silva@gmail.com

Aluno: Damaris Barbosa Ferreira Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Geovane Santos da Silva Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Petronilia da Silva Correia Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS NO RECIFE: ANÁLISE DOS SEUS CONDICIONANTES NO ÂMBITO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE ASISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

Docente orientador: Josenita Luiz da Silva

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo principal analisar os condicionantes que envolvem o abuso sexual contra crianças nas famílias 
acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Ana Vasconcelos, no Recife/PE. A reflexão a que se propõe este 
estudo fundamenta-se na teoria social crítica. Iniciará com a coleta e sistematização dos casos acompanhados. Em seguida, ocorrerá a identificação 
das situações de vulnerabilidade e risco social vivenciadas pelas famílias. E, por fim, dar-se-ão as análises e o reconhecimento das condições objetivas 
e subjetivas que propiciaram a violação do direito da criança. O estudo é de natureza quanti / qualitativa, tendo como problema de pesquisa: “quais 
os condicionantes do abuso sexual contra crianças nas famílias acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
Ana Vasconcelos, do Recife/PE, no ano de 2016?” Os dados quantitativos serão utilizados para a estruturação de informações e caracterização de 
padrões que apontem nuances e possíveis aprofundamentos. No que tange ao tratamento analítico, serão utilizadas inferências qualitativas. A 
presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Estácio Recife, publicada na plataforma Brasil, com o número CAEE 45798715.5.0000.5640 em 
julho de 2017, classificando-se como um estudo de campo e documental. O lócus de pesquisa será o CREAS Ana Vasconcelos, no Recife, que abrange 
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as RPAs 01 e 06. Serão considerados os registros constantes nos Prontuários SUAS e nos documentos técnicos que os complementem. Os principais 
elementos identificados e analisados serão: sexo; faixa etária; composição familiar; relação de parentesco da vítima com o agressor; local de 
ocorrência da violência; composição familiar; condições habitacionais, educacionais, de saúde, e, de trabalho e renda; acesso a benefícios eventuais; 
convivência familiar e comunitária; situações de violência e violações de direitos; histórico de acolhimento institucional ou familiar; e 
encaminhamentos realizados. O domínio da Assistência Social foi eleito por se tratar de uma política que tem sofrido grandes ofensivas na atual 
conjuntura política e econômica brasileira, na qual direitos têm sido abertamente ameaçados. O que rebate na qualidade de suas prestações 
socioassistenciais e, consequentemente, na apreensão da realidade sobre a qual atuam. Neste sentido, o estudo proposto busca os seguintes 
resultados: subsidiar proposições e revisões de iniciativas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência em questão, possibilitando uma 
atuação cada vez mais alinhada à realidade de seus processos, mecanismos e práticas; munir frentes de resistência democrática de conhecimento 
científico, especialmente as que lutam pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes; contribuir para a formação do aluno/pesquisador para 
subsidiar a sua futura atuação profissional como assistente social, instrumentalizando intervenções dotadas de profundidade e capacidade crítica; 
contribuir com a qualidade técnica dos serviços prestados pelo campo de pesquisa e demais Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social (CREAS); e por fim, porém não menos importante, compartilhar o conhecimento produzido com O Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão 
Crianças, Adolescentes e Direitos Humanos (GEPECADH) do Centro Universitário Estácio do Recife, bem como, em outros eventos científicos, através 
de publicações que acessem cada vez mais profissionais, discentes e instituições.

Aluno: Rodrigo de Almeida Moreira Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/IES
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título OS AVANÇOS JURÍDICOS E SOCIAIS A RESPEITO DA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UM ESTUDO SOBRE PROJETOS 
DE LEI E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E SUA EFETIVIDADE

Docente orientador: Elizabete David Novaes

RESUMO
Segundo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas - ONU, pessoa com deficiência é aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições como as demais pessoas. Objetivos: O presente trabalho visa analisar a questão da dignidade da pessoa humana com 
ênfase nas pessoas com deficiência intelectual, bem como as políticas públicas no Brasil, que auxiliam para promover a equidade e a inclusão. Para 
tanto, pretende-se, mais especificamente: a) Analisar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tomado como documento que expressa grande avanço no 

 campo em questão; b)Analisar como as polí�cas públicas, como a CONADE, podem auxiliar no dia-a-dia das pessoas com deficiência intelectual; c) 

Verificar as mudanças concretas que a Lei de Inclusão trouxe na vida das pessoas com deficiência; d) Investigar como se efetivam os avanços das 

diretrizes normativas na realidade concreta, por meio da percepção de agentes ligados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) (pais, 

alunos e funcionários), com a Assistência Social e representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário voltados a esta questão. Metodologia: A 

metodologia de pesquisa divide-se entre levantamento e análise documental e bibliográfica sobre o tema, e também pesquisa de campo, utilizando-

se do método fenomenológico, que busca descrever a realidade tal como se apresenta e é interpretada pelos atores concretos. Para tanto, serão 

realizadas entrevistas semidiretivas com agentes ligados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) (pais e funcionários), entrevistas com 

a Assistência Social, Psicóloga e Terapeuta Ocupacional, bem como representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário voltados a esta 

questão. Resultados esperados: Busca-se como resultado evidenciar as contradições entre a legislação prevista, as diretrizes normativas, as políticas 

públicas e a realidade efetivamente vivenciada. Parte-se da hipótese de que as políticas públicas têm um papel importante na realidade das pessoas 

com deficiência intelectual, não apenas na área financeira como o Benefício de Prestação Continuada – BPC, mas também com leis, estatutos, entre 

outros, que garantem atais sujeitos educação, acessibilidade, saúde, mercado de trabalho, ou seja, que deem oportunidades para que tenham uma 

vida relativamente normal. Atualmente, muitas pessoas com deficiência intelectual e seus familiares não tem conhecimento dos benefícios e direitos 

que lhe são assegurados por direito, muitas vezes por falta de informação ou falta de condições materiais, e acabam perdendo ótimas oportunidades, 

que muito auxiliariam em suas vidas.

E-mail: elizabete.novaes@live.estacio.br

Aluno: Paola Pandochi Pugina Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título RELAÇÕES DE TRABALHO NOS PRESÍDIOS

Docente orientador: Daniel Pacheco Pontes  

RESUMO
A presente pesquisa busca discutir a conveniência do tratamento jurídico dado ao trabalho do preso, durante a execução penal. O principal ponto a 
ser estudado é a questão de tal trabalho não estar sujeito às disposições da CLT e também não ter, dentre suas características, a liberdade contratual. 
Assim, o objeto de investigação é o questionamento da eficácia do trabalho, nestas condições, para a ressocialização do condenado. Objetivos: O 
trabalho propõe-se a discutir a função de ressocialização do Direito Penal na sociedade brasileira contemporânea; discutir e questionar as funções do 
trabalho penitenciário nesse mesmo contexto; analisar criticamente os pontos favoráveis e contrários ao trabalho nos presídios; questionar a 
conveniência da opção legislativa brasileira a respeito do tema. Metodologia: Inicialmente, será feito um estudo teórico, por meio de revisão 
bibliográfica, sobre as finalidades da pena privativa de liberdade, com especial ênfase na teoria da prevenção especial, discutindo a questão da 
ressocialização do condenado. Na sequência, será investigado o processo de regulamentação do trabalho do preso no Brasil, trazendo também 
exemplos do direito comparado, para, ao final, questionar a adequação de tal regulamentação às ideias de ressocialização. Nesta etapa, será utilizada 
como metodologia o direito comparado, buscando cotejar elementos do direito penal de diferentes jurisdições, o que será feito por meio de 
levantamento bibliográfico. Resultados esperados: Supõe-se que a utilização da mão de obra prisional não configura trabalho forçado. Entretanto, os 
trabalhadores prisionais devem ser contratados pelas empresas somente de forma voluntária, e seus salários, benefícios, segurança e saúde devem 
ser equiparadas às condições de trabalhadores livres. A pesquisa deverá mostrar que o preconceito contra as pessoas que não estão exercendo 
atividades laborais acabou sendo transportado para a área penal, indicando erroneamente, que o condenado só conseguiria se ressocializar, 
eticamente e politicamente, com o trabalho, ainda que forçado. Esse entendimento é altamente questionável, e a intenção do presente estudo 
aponta para a necessidade de discutir a conveniência do tratamento legal dado ao trabalho do preso e propor eventuais mudanças legislativas no 
tocante a esse assunto.

E-mail: dppontes@usp.br

Aluno: Henrique Silvestrini Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NO PROCESSO DE PROJETO: IDENTIFICAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS PARA CONSTITUIÇÃO DE POSSÍVEIS 
MELHORIAS NA DIDÁTICA DE ENSINO

Docente orientador: Tânia Maria Bulhões Figueira

RESUMO
O desenho arquitetônico se faz presente em todo o processo de projeto como uma forma de linguagem e, portanto, comunicação. Ademais, atua 
como um método de registro, de estudo sobre a obra, permitindo (a partir de sua utilização) entender a evolução de determinado projeto. 
Entretanto, sabe-se que a maioria dos discentes vinculados aos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo da atualidade não dominam (de 
forma efetiva) a elaboração gráfica. A representação gráfica à mão livre, por exemplo, proporciona ao indivíduo uma melhor compreensão do espaço 
e aumenta seu repertório arquitetônico. Entretanto, atualmente, esse método de análise espacial encontra-se subutilizado e tal situação implica 
negativamente na capacidade dos alunos (e futuros profissionais) de projetar objetos de real qualidade e de execução facilitada. Objetivo: A partir do 

E-mail: tania.figueira@estacio.br
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exposto, a presente pesquisa destina-se a investigar a importância do desenho na reflexão do projeto e na representação precisa deste. Assim, 
objetiva-se constatar até que ponto o conteúdo de desenho é compreendido e aplicado de modo eficiente nas várias etapas do processo de projeto. 
Metodologia: A primeira fase da pesquisa consiste em realização de levantamento de material bibliográfico inerente ao tema para que se analise 
quais qualidades de desenho de arquitetura se vinculam de forma ímpar a cada uma das etapas do processo projetual, ou seja, quais seriam os tipos 
de desenho mais apropriados para cada uma delas; justificando tais vinculações. Paralelamente, objetiva-se executar uma revisão bibliográfica sobre 
cada uma destas etapas, de modo que o aluno de iniciação científica domine suas características e particularidades. Por fim, realizar o levantamento e 
a leitura de bibliografias que ofereçam suporte sobre o que pode ser entendido por metodologia de ensino específica para desenho de arquitetura, 
com o intuito de embasar as investigações sobre as metodologias de ensino aplicadas no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 
Estácio de Ribeirão Preto. Na segunda fase da pesquisa, então, ocorrerá a investigação sobre os métodos de ensino de desenho arquitetônico 
utilizados nas disciplinas que se relacionam a ele. Para tanto, a matriz curricular e o projeto pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo serão 
lidos e interpretados, a fim de aferir itens essenciais à compreensão sobre as disciplinas de Desenho de Arquitetura (I e II), Detalhamento 
Arquitetônico, Representações Tridimensionais, Representação e Análise da Forma (I e II), Arquitetura Digital (I e II), Modelagem Digital e a sequência 
de Ateliê de Projeto, bem como suas possíveis aproximações (se houverem). Posteriormente, será necessário entrevistar os docentes ligados a tais 
disciplinas para listar as metodologias de ensino que utilizam e os resultados inerentes a elas (positivos e negativos); bem como entrevistar os 
discentes para aferir seus pontos de vista em relação à aprendizagem de tal conteúdo. Resultados esperados: A pesquisa permitirá computar quais 
metodologias de ensino são utilizadas para compreender como as disciplinas de Desenho de Arquitetura (e as correlatas a estas) dialogam com as de 
Ateliê de Projeto.

Aluno: Valquiria Rodarte Amorim Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título ARQUITETURA SACRA: UMA CRONOLOGIA HISTÓRICA DOS LOCAIS DE CELEBRAÇÃO CATÓLICA EM RIBEIRÃO PRETO NO SÉCULO XX

Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

RESUMO
O tema desta pesquisa é a cronologia histórica dos locais de celebração católica na cidade de Ribeirão Preto no século XX. Justifica-se por se tratar de 
um tema pouco estudado e de uma produção arquitetônica extremamente importante e única não só para a comunidade católica, mas também de 
modo geral. Desde a Proclamação da República, houve muitas mudanças na arquitetura das igrejas, que passaram a refletir também novas 
orientações litúrgicas, promovidas pelo Concílio do Vaticano II. Tais mudanças serão estudadas sob a perspectiva da arquitetura, interpretando-a em 
relação às suas simbologias e às transformações das técnicas e materiais construtivos ao longo do século XX no Brasil. Passa-se de uma arquitetura de 
terra para uma arquitetura de tijolos e, depois, de concreto. Objetivo: O objetivo é estudar os espaços de culto católico, compreendendo suas 
conformações espaciais, significados dos elementos arquitetônicos, simbologias utilizadas em sua ornamentação e outros aspectos relevantes para a 
identificação de diferentes tipologias da arquitetura sacra presentes na cidade de Ribeirão Preto. Metodologia: Para estudo dessas características, 
serão identificadas as igrejas de Ribeirão Preto, suas principais características e seu período de construção, para formulação de uma cronologia 
histórica. Especificamente serão estudadas a arquitetura da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, que começou a ser construída em 1904 e cuja 
obra foi completamente finalizada somente na década de 1950, e da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, pertencente à Consagração Estigmatinos, 
fundada em 1966. Serão comparados o vocabulário da Arquitetura Eclética, presente na Catedral, e as novas espacialidades sacras de fins do século 
XX, que refletem reformulações da própria liturgia católica. Resultados esperados: Espera-se contribuir na documentação dessa produção 
arquitetônica e suas relações com a religiosidade da população, sobretudo a católica, bem como subsidiar a aluna para o desenvolvimento de seu 
trabalho final de graduação, inserido na mesma temática.

E-mail: anacirigliano.arquitetura@gmail.com

Aluno: Fernanda Alves Fontes Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Título CINEMA, CIDADE E ARQUITETURA

Docente orientador: Marcelo Carlucci

RESUMO
Através da obra cinematográfica, a arquitetura e a cidade estabelecem uma relação muito íntima com o usuário e seu universo de valores culturais, 
tornando-se, por vezes, protagonistas do drama. Objetivo: O presente projeto objetiva desenvolver uma pesquisa sobre a Arquitetura e o Urbanismo 
sob a ótica de artistas não arquitetos, neste caso os cineastas. Metodologia: Serão utilizados como recursos metodológicos: levantamento e análise 
dos filmes indicados; pesquisa e interpretação de referências bibliográficas; elaboração de textos conclusivos sobre o tema. Para discussão do tema, 
propõe-se uma divisão em cinco ciclos temáticos: 1- Distopias: obras cinematográficas que, num processo inverso à Utopia, apresentam cenários de 
cidades, no passado e no futuro, onde o sonho e a fantasia cedem lugar ao sofrimento, a dor e a experiências humanas negativas. 2- Wim Wenders e 
as possibilidades de algum sonho: neste caso o diretor alemão é separado como um grupo aparte em função da constância com que se debruça sobre 
o tema em questão. Em suas obras a cidade e seus edifícios aparecem como espaços onde seus habitantes buscam um lugar, uma referência. 3- 
Jacques Tati e a arquitetura moderna: aqui também acontece a análise específica de uma determinada produção que se notabilizou pela vinculação 
de uma visão crítica e cômica dos conceitos da arquitetura moderna, seus limites e possibilidades. 4- Suburbs: esse ciclo reúne obras que lançam um 
olhar crítico e analítico sobre o subúrbio norte-americano e os paradigmas que esse tipo de espaço cria sobre a vida e os valores das pessoas em todo 
o mundo. 5- A cidade real: nesse ciclo inserem-se obras que empreendem uma tentativa de entender a metrópole contemporânea, como as pessoas 
vivem e amam nos “não-lugares”, conceito cunhado por Marc-Àuge, as possibilidades e os sacrifícios que os moradores de cidades “sem rosto” tem 
experimentado na contemporaneidade. Resultados esperados: Entende-se que este projeto poderá auxiliar o arquiteto e urbanista a compreender o 
significado e o alcance de sua atuação da sociedade: tanto como um agente de produção de edifícios e espaços públicos, sua função profissional mais 
evidente e concreta, como um gerador de símbolos e significados para os moradores e usuários, um efeito menos evidente, mais abstrato, que o 
cinema busca captar desde suas origens.

E-mail: cep_arquitetos@hotmail.com

Aluno: Gabriela de Mello Perassolli Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título CRONOLOGIA HISTÓRICA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS EM RIBEIRÃO PRETO

Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

RESUMO
O tema desta pesquisa é a cronologia da Praça das Bandeiras em Ribeirão Preto, a partir da década de 1850. Justifica-se por se tratar de um tema 
original e inédito sobre um dos marcos urbanos deste grande polo econômico, institucional e social, que, no entanto, carece de pesquisas 
documentais que subsidiem a preservação de seus monumentos e sítios históricos. O urbanismo e a arquitetura eclética são extremamente presentes 
no Centro de Ribeirão Preto, destacando a época em que a cidade era considerada a “Petit Paris” da região. O ciclo do café foi determinante para o 
fértil desenvolvimento econômico da cidade, durante o qual, belíssimos edifícios foram edificados e recentemente demolidos. Sendo assim, este 
trabalho se justifica pela documentação de um importante conjunto patrimonial que vem sendo perdido. Objetivo: O objetivo do trabalho consiste 
em analisar a formação urbanística de Ribeirão Preto a partir da formação e transformações da Praça das Bandeiras, localizada no centro da cidade. 
Especificamente, o objetivo desta pesquisa é a formulação da cronologia histórica da Praça das Bandeiras, a partir da documentação disponível nos 
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arquivos públicos e dos levantamentos a serem realizados pela aluna. Metodologia: Serão estudados os aspectos urbanísticos e arquitetônicos da 
praça e de seu entorno, considerando a importação de modelos europeus, tais como a influência das reformas de Haussmann realizadas em Paris no 
século XIX e da arquitetura eclética e suas adaptações ao contexto local, chegando aos seus usos e intervenções atuais. Serão levantados em arquivos, 
fundações, bibliotecas e acervos particulares - fotos, documentos e projetos de edificações que auxiliarão no entendimento geral da formação da 
praça e das construções do entorno. A partir do material levantado sobre da praça estudada e de suas respectivas edificações, serão identificados os 
imóveis construídos, demolidos e reformados ao longo do tempo, até chegar nos dias de hoje, subsidiando assim a formulação de um modelo 
tridimensional acerca de sua cronologia histórica. Resultados esperados: Espera-se assim contribuir na documentação e difusão do patrimônio 
construído da cidade de Ribeirão Preto e sua relação com a contemporaneidade.

Aluno: Victória Guimarães de Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DO MERCADO IMOBILIÁRIO SOB A ÓTICA DA PRODUÇÃO DE APARTAMENTOS RECENTES EM RIBEIRÃO PRETO COM ENFOQUE NA 
ZONA NORTE

Docente orientador: Anderson Manzoli    

RESUMO
O presente projeto trata da análise crítica da produção de edifícios de apartamentos recentemente ofertados pelo mercado imobiliário, no que se 
refere à qualidade de seus espaços internos e coletivos. Visando a manutenção do ciclo do lucro, as empresas pioneiras tendem a buscar por um lado 
mercados onde o produto ainda pode se apresentar como inovação e por outro constituir nova onda de “inovação” onde o mercado se mostra 
saturado. Desta forma, compreende-se que no caso de Ribeirão Preto, no momento em que o produto no mercado paulistano deu sinais de 
saturação, este pôde surgir como “novidade” no interior do estado e em outras capitais, sustentando desta forma as taxas de lucro para este modelo. 
Objetivos: Tem por objetivo desenvolver um estudo sobre a produção de apartamentos contemporâneos produzidos na cidade de Ribeirão Preto, 
mais especificamente na Zona Norte visando atender a demanda por habitação para as classes de 1 a 5 salários mínimos. A modalidade habitacional 
apartamento, considerada aqui como um “tipo” e seu processo de produção desenvolvida na cidade de Ribeirão Preto, é uma referência para a 
grande maioria das cidades de médio e grande porte brasileiras. O objetivo específico do estudo é fazer uma análise das condições das edificações das 
classes supracitadas, no aspecto de qualidade de vida sob o ponto de vista da infraestrutura urbana da edificação e do seu entorno, valorização do 
imóvel, e mobilidade urbana a partir da verticalização das unidades habitacionais. Como objetivo geral, serão criados mapas com estudos de 
localização e suas potencialidades. Metodologia: O estudo parte de uma investigação sobre esta tipologia e seus reflexos em cidade de médio porte, 
no caso Ribeirão Preto, no interior do estado. Na pesquisa serão utilizados métodos estatísticos, levantamentos de dados em campo, visando criar um 
banco de dados geográficos e cadastrais da situação imobiliária da região norte de RP.  Serão analisados os bairros Central Park, Presidente Dutra, 
Jardim Jandaia, Vila Albertina e Antônio Marincek, dando enfoque ao estudo das habitações multifamiliares residenciais em edifícios, voltados para as 
classes cuja renda varia de 1 a 5 salários mínimos. Resultados esperados: O principal intuito é realizar um diagnóstico sobre a qualidade de edifícios de 
apartamentos voltados a classe média baixa e construídos em cidades de médio porte brasileiras pegando como exemplo Ribeirão Preto, São Paulo.

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

Aluno: Isabella Fernandes de Souza Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DOS ORNAMENTOS ECLÉTICOS NA CASA DA MEMÓRIA ITALIANA

Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela

RESUMO
O tema desta pesquisa é o registro dos ornamentos presentes na Casa da Memória Italiana, localizada na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São 
Paulo, incluindo desde sua concepção, materialidade e feitio, até mesmo suas medidas e instalação. Trata-se de um tema que tem sido pouco 
abordado no Brasil nos últimos anos, que é a arquitetura eclética nas residências unifamiliares, e a partir daí se subdividindo no tema principal, ainda 
menos abordado, que é a área dos ornamentos que compunham esse estilo arquitetônico, e todo o seu processo de elaboração e implementação nas 
construções do período. Esse tema chega a abordar em partes o âmbito do restauro e do levantamento histórico, algo pouco presente em uma cidade 
de Ribeirão Preto, que possui uma forte ligação histórica com a arquitetura eclética, onde a prosperidade gerada pela economia cafeeira no período 
de auge deste estilo, permitiu a construção de vários palacetes e grandes residências ricamente ornamentadas, e que tem sofrido um extenso 
processo de abandono e degradação nos últimos anos. Um levantamento e registro desses detalhes arquitetônicos e seu contexto histórico e feitio 
pode vir a ajudar um futuro processo de restauro tanto da própria Casa da Memória Italiana, como de referência para outras pesquisas. Objetivo: O 
estudo deste objeto histórico-arquitetônico tem o objetivo de integrar o panorama da arquitetura eclética da cidade, a partir da investigação dos 
modos de produção dos ornamentos, aqui entendidos como os ornamentos de fachada, vitrais e pinturas-murais. Metodologia: Será realizado o 
levantamento fotográfico desses ornamentos, identificando-os em fichas catalográficas, de modo que se possa relaciona-los às demais construções 
ecléticas da cidade, bem como ao repertório disponível em enciclopédias, manuais e guias de estilo europeus que circulavam no Brasil no final do 
século XIX e início do XX. Resultados esperados: Espera-se contribuir na documentação desses ornamentos, e dos exemplares do Ecletismo, que vem 
progressivamente desaparecendo da paisagem ribeirão-pretana.

E-mail: anacirigliano.arquitetura@gmail.com

Aluno: Giovani Frandino Korman Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título PROJETOS PRÁTICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA UTILIZAÇÃO POR ALUNOS NO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA

Docente orientador: Jean-Jacques De Groote

RESUMO
Metodologias ativas estão relacionadas a um modelo de aprendizado que envolve, por meio de atividades práticas, a participação não apenas dos 
professores, mas também dos alunos. A realidade em que estão inseridos também é considerada, permitindo a compreensão da relevância do objeto 
em estudo. No caso deste projeto, o ambiente de ensino estará voltado a atividades de engenheiros civis, ao mundo real. Os alunos envolvidos nessas 
atividades serão remetidos a questões que mostram aplicações práticas do conhecimento adquirido ao longo de seu período escolar. Neste projeto, 
espera-se que as atividades desenvolvidas possam ser aplicadas pelas escolas levando a um aumento da motivação dos alunos com relação ao 
aprendizado de ciências e matemáticas. Estudos que abordam a motivação indicam que alunos intrinsecamente motivados têm mais persistência, 
necessária para aumentar as chances de que sua formação abra oportunidades realistas no ensino superior. Estes estudos são baseados na teoria da 
autodeterminação, onde a motivação é considerada um contínuo, que varia da desmotivação até a motivação intrínseca. Entre estes extremos está a 
motivação regulada, subdividida em quatro níveis. Esta teoria é fundamentada por meio da análise de dados de questionários, investigados por 
técnicas estatísticas multivariadas. Objetivo: O objetivo do projeto é desenvolver experimentos baseados em atividades profissionais de engenheiros 
civis, que permitam estudantes do ensino médio realizar atividades que resultem no aprendizado de tópicos de ciências e matemática. A proposta 
tem como base a importância na formação de novos engenheiros, não apenas como oportunidade de carreira, mas também pela necessidade do país 
destes profissionais, como elemento de um desenvolvimento sustentável. No entanto, observa-se na prática que uma grande quantidade de 
estudantes que ingressam no ensino superior em engenharias apresenta dificuldades em matemática e na compreensão de conceitos das ciências 
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básicas. Este fator contribui para uma grande evasão, em especial no início dos cursos. Este projeto visa criar meios para motivar alunos já em sua 
base, no ensino médio. Para estimular os alunos, o processo terá como base metodologias ativas, onde estes terão uma participação ao longo da 
atividade, descobrindo a relação entre elementos teóricos e práticos de ciências e matemática. Metodologia: A pesquisa será dividida em três passos. 
Projetar o aparato experimental, de forma que não apenas possa ser reproduzido nas escolas, mas também envolva materiais de baixo custo. Deve 
também elaborar um projeto de atividades em que os alunos possam utilizar o produto do experimento em um processo ativo de aprendizado dos 
conceitos teóricos. Por fim, deve elaborar um tutorial guia da teoria e das atividades que possa ser disponibilizado para os professores como apoio no 
desenvolvimento da atividade. Resultados esperados: Acredita-se poder desenvolver atividades e aparatos experimentais que mostrem na prática o 
vínculo entre a grade curricular e a atuação profissional, os quais poderão ser utilizados posteriormente por organizações voltadas ao ensino e escolas.

Aluno: André Luís Santana Ramos Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mariana Almeida Lima Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título A PERCEPÇÃO DOS INVESTIDORES NA MENSURAÇÃO DO RISCO EM EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO DEVIDO A PRÁTICA DA SUAVIZAÇÃO DOS 
RESULTADOS

Docente orientador: Diego Bevilacqua Meli  

RESUMO
O gerenciamento de resultados (earnings management) é uma alteração intencional nos resultados contábeis com o intuito de atender a uma 
motivação particular, modificando, portanto, o lucro ou prejuízo da entidade. Assim sendo, constata-se que a tomada de decisão do usuário da 
informação contábil fica comprometida. Dentre as diversas formas de gerenciamento de resultados, a suavização se tornou a prática mais usual e 
aquela que possibilitou, por conseguinte, diversas pesquisas acadêmicas. Uma vez que por meio da suavização, que é uma forma de gerenciamento 
de resultados, as empresas podem transmitir informações ao mercado com o objetivo de atenuar o risco do negócio e possibilitar um maior retorno 
esperado pelo acionista. Objetivo: O objetivo desse trabalho é, portanto, verificar se as empresas que praticam a suavização dos resultados são 
percebidas pelos investidores na avaliação do risco desses ativos, mensurado pelo coeficiente beta. Metodologia: Quanto ao propósito dessa 
pesquisa, trata-se do tipo descritiva, como aquela na qual o pesquisador está interessado na relação entre variáveis para descrever populações, 
eventos ou situações. Nessa pesquisa, o interesse é avaliar se a suavização dos resultados explica as variações do coeficiente beta. Já no quesito 
abordagem, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa, uma vez que serão utilizadas técnicas estatísticas para a análise dos dados. A população de 
análise deste estudo envolve as empresas brasileiras de capital aberto, exceto as financeiras, que possuem suas ações negociadas em bolsas de 
valores. Para atender o escopo desse estudo, as empresas foram selecionadas de forma não aleatória. O estudo será realizado no período 2010 a 
2017, sendo escolhido o recorte temporal após a adoção das IFRS, uma vez que comparativamente às normas contábeis locais poderia ocorrer 
mudança na forma de reconhecimento dos accruals, que impactaria nos modelos de identificação de income smoothing. As métricas utilizadas nesse 
estudo para detectar a ocorrência de income smoothing serão aquelas amplamente adotas na literatura. Resultados esperados: Como forma de 
verificar se a suavização dos resultados é percebida pelos investidores na mensuração do risco das empresas, a técnica da regressão linear múltipla 
será emprega, tendo o coeficiente beta como variável dependente. A variável explicativa será o escore de income smoothing. Além disso, para dar 
credibilidade ao modelo, algumas variáveis de controle serão incorporadas, as quais serão levantadas na literatura existente ao longo do 
desenvolvimento do trabalho.
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Aluno: Luma Rocha Sampaio Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DAS PROPRIEDADES MÉTRICAS DE INSTRUMENTOS QUE MEDEM QUALIDADE DE SERVIÇO: SERVQUAL E SUAS ADAPTAÇÕES

Docente orientador: Daniela M.L.Barbato Jacobovitz

RESUMO
SERVQUAL é um instrumento desenvolvido para medir a qualidade de serviços prestados por empresas, tais como bancos, restaurantes, academias, 
hotéis, etc. É composto por dois questionários com 22 perguntas que medem a percepção e expectativa dos clientes para com a empresa. Para cada 
tipo de empresa são feitas adaptações, porém em todos os casos as empresas têm instalações físicas e o serviço é prestado de maneira tradicional. 
Nos dias atuais há empresas que são estritamente virtuais e empresas que divulgam seu produto através de feiras, sites e redes sociais, mas realizam 
vendas por telefone. Objetivo: Neste trabalho serão investigadas as propriedades métricas do SERVQUAL adaptado ao e-commerce, para medir a 
percepção da qualidade experimentada, como sugerido no SERVPERF. Tem-se por objetivo avaliar as propriedades métricas de um instrumento 
adaptado do SERVQUAL através dos métodos estatísticos: Análise fatorial (AF) e Análise da componente principal (PCA); medir a qualidade dos 
serviços prestados por uma empresa através do instrumento analisado; estudar o perfil dos clientes; entender e comparar a eficiências dos métodos 
matemáticos de análise; aprender os softwares SPSS e MATLAB. Metodologia: As empresas de e-commerce de Ribeirão Preto e região serão 
contatadas. A adaptação do SERVQUAL será realizada levando em conta algumas características destas empresas. Neste trabalho será analisada a 
qualidade de serviço experimentada, como sugerido no SERVPERF. O questionário composto por 22 perguntas com 7 graus de concordância dentro da 
escala Likert, cujos extremos são definidos com os conceitos Discordo Totalmente e Concordo Totalmente, ficará disponível nos sites destas 
empresas. A identidade dos clientes não será revelada, apenas terão que identificar o local onde residem, idade e gênero. Para que a análise fatorial 
forneça resultados satisfatórios, é preciso que haja pelo menos 10 respondentes por afirmativa do questionário. Os dados serão coletados até que o 
número de respondentes atinja esta proporção. Por se tratar de uma adaptação é necessário que mais de um método matemático seja utilizado. Uma 
vez coletados, os dados serão analisados em duas etapas. A primeira consiste em estudar as propriedades métricas do instrumento e mensurar a 
qualidade dos serviços prestados pela empresa para investigar seus pontos fortes e fracos. Nesta etapa serão aplicados dois métodos: análise fatorial 
e análise da componente principal. Na segunda etapa serão analisadas as correlações entre os respondentes a fim de identificar o perfil do cliente. 
Para desenvolver esta etapa o método utilizado será a análise da componente principal. Resultados esperados: Espera-se realizar a identificação das 
medidas responsáveis pelas maiores variações entre os resultados, por meio da transformação de um conjunto de variáveis em outro conjunto 
equivalente, em que se busca eliminar algumas variáveis que apresentam pouca informação. A vantagem deste método de análise é que ao 
descorrelacionar os dados, determinadas características que estão escondidas vêm à tona. Após desenvolver está análise podemos entender como as 
afirmativas estão agrupadas, pelo fato de ter ocorrido uma redução da dimensão dos dados. Além disso podemos analisar o agrupamento de 
respondentes para identificar correlações entre eles e traçar um perfil do cliente.
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Aluno: Nicolle Letícia da Costa Cherubin Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título ARTICULAÇÃO ENTRE VALORES ORGANIZACIONAIS E MARKETING INTERNO: VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS E 
MARKETING
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Docente orientador: Eduardo Name Risk

RESUMO
O marketing interno é um instrumento de gestão que considera os funcionários como “clientes internos”. Para tanto, a organização executa 
estratégias corporativas com o intuito de incrementar a satisfação do cliente por meio da motivação dos próprios funcionários e de sua valorização 
enquanto recurso humano. A despeito de imprecisões conceituais, eventualmente cometidas quando uma área do conhecimento se apropria de 
noções clássicas de outra, o marketing interno possibilita que a organização vença resistências organizacionais ao difundir valores voltados à 
satisfação do cliente externo e interno. Parte-se do princípio de que ao criar uma “cultura de serviço” por meio de diferentes procedimentos, pode-se 
simultaneamente motivar o funcionário e incrementar a qualidade do serviço oferecido ao público externo. A efetivação do marketing interno 
depende da difusão e incorporação de valores organizacionais por parte dos funcionários. Objetivos: O presente estudo objetiva investigar a possível 
articulação entre valores organizacionais e elementos do marketing interno. Metodologia: Para tanto, será realizada revisão sistemática da literatura a 
respeito da temática nas seguintes bases de dados: LILACS, SciELO, PePSIC e Redalyc por meio de descritores controlados, bem como entrevistas 
semiestruturadas, audiogravadas e transcritas na íntegra, com profissionais do setor de gestão de pessoas e do setor de marketing de uma empresa 
de Ribeirão Preto-SP. Os dados serão analisados segundo a técnica de análise de conteúdo na modalidade temática e a partir do referencial teórico 
disposto. Resultados esperados: Embora na literatura brasileira haja vários trabalhos que investiguem o marketing interno e suas práticas, poucos 
estudos dedicaram-se a pesquisar de que forma endomarketing e elementos da cultura organizacional podem estar relacionados na construção de 
uma “cultura de serviço” na empresa, segundo intento desse projeto. Assim, espera-se ao final desse projeto apresentar orientações/instruções para 
efetiva articulação entre as práticas de marketing interno e os elementos da cultura organizacional.

E-mail: eduardo.risk@live.estacio.br

Aluno: Gabriel Barrachi de Moura Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

Aluno: Romulo Carlos Teixeira de Andrade Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título A APLICAÇÃO DE INDICADORES DE GREEN HRM EM ORGANIZAÇÕES CERTIFICADAS PELA ISO 14001

Docente orientador: Sarah de Oliveira Silva dos Santos

RESUMO
As questões ambientais estão tomando lugar de destaque na agenda dos líderes das esferas políticas, públicas e empresariais no mundo inteiro. A 
pressão dos consumidores, o mercado e o aumento da regulamentação do setor empresarial incentivaram os gestores a desenvolver estratégias e 
medidas socioeconômicas para adotar práticas sustentáveis (HIKICHI et al., 2017). Os desafios da sustentabilidade se moveram rapidamente para o 
topo da lista de prioridades dos gestores organizacionais. A gestão de pessoas com foco na sustentabilidade é conhecida por Green Human Resource 
Management (Green HRM) e o padrão ISO 14001 regulamenta a gestão ambiental nas organizações. Existe na literatura um conjunto de indicadores 
ainda não testados que relaciona esses assuntos. Os colaboradores de organizações que assumem uma atitude proativa em relação às questões 
sustentáveis se sentem mais comprometidos e satisfeitos com o trabalho. O papel e a responsabilidade do colaborador no alinhamento e integração 
bem-sucedidos de projetos de gestão ambiental nos objetivos estratégicos da organização são essenciais. Diante desse cenário, entende-se haver 
uma oportunidade de investigação a partir da pergunta de pesquisa “Qual é o nível de envolvimento dos colaboradores na promoção de projetos de 
gestão ambiental em organizações certificadas pela ISO 14001? ”. Objetivos: Diante desse contexto, este trabalho objetiva aplicar tais indicadores em 
organizações certificadas pela ISO 14001 com a finalidade de medir o nível de envolvimento entre os colaboradores e os projetos de gestão ambiental 
desenvolvidos por essas organizações. O uso desses indicadores é inédito e por isso não foi desenvolvido uma métrica na qual os indicadores possam 
estar inseridos. Dessa forma, os objetivos específicos do trabalho são: elaborar uma métrica na qual os indicadores usados possam estar inseridos; 
validar os indicadores. Metodologia: Para isso, a metodologia usada neste trabalho será de natureza qualitativa, quanto aos fins, uma pesquisa 
descritiva, e os meios serão pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Resultados esperados: Os resultados esperados são a validação dos indicadores 
propostos na literatura, o desenvolvimento de uma métrica para os mesmos e o entendimento do nível de envolvimento entre os colaboradores e os 
projetos de gestão ambiental desenvolvidos pelas organizações pesquisadas.

E-mail: sarah.oliveira@live.estacio.br

Aluno: Priscilla da Cruz Alves Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título ANÁLISE DO DESEMPENHO FÍSICO DE GOLEIROS DE FUTEBOL: COMPARAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES CATEGORIAS DE FORMAÇÃO

Docente orientador: Rodrigo Leal de Queiroz Thomaz de Aquino

RESUMO
Em busca de maior especificidade na análise do desempenho físico dos jogadores, surgiu uma tendência emergente concentrada em torno dos testes 
de campo, ligados a atenderem as demandas físicas específicas do jogo de futebol. Objetivos: Como o objetivo geral, o presente projeto de 
investigação pretende caracterizar o desempenho de corrida e as respostas da frequência cardíaca de goleiros de futebol brasileiros pertencentes às 
diferentes categorias de formação (sub-11 até sub-20). De maneira específica: i) comparar o desempenho de corrida obtido durante os jogos entre as 
diferentes categorias de formação (sub-11; sub-13; sub-15; sub-17; sub-20). A hipótese é de que a distância total percorrida em atividades de alta 
intensidade (i.e., acima de 19 km.h-1), assim como em altas acelerações (≥ 2 m.s2) e desacelerações (≤ 2 m.s2), tenha um aumento progressivo ao 
avançar das idades cronológicas; ii) comparar a frequência cardíaca mínima, média e máxima durante os jogos entre as diferentes categorias de 
formação (sub-11 até sub-20). A hipótese é de que goleiros com maior idade cronológica apresentam menores valores de frequência cardíaca mínima, 
média e máxima, devido a um melhor estado de treinamento; iii) relacionar os resultados do desempenho de corrida com a frequência cardíaca 
média. Metodologia: Será feito um estudo piloto realizado pelo grupo de pesquisa. Previamente à avaliação do desempenho físico, serão obtidas as 
medidas de estatura (cm), massa corporal (kg), pico de velocidade de crescimento e tempo de prática na modalidade (por meio de alto relato por 
parte dos jogadores), afim de caracterização dos participantes. Será feita a comparação do desempenho físico entre as diferentes categorias de 
formação. Após o registro dos deslocamentos dos jogadores durante o jogo por meio do equipamento GPS, a reconstrução 2D das coordenadas 
geográficas (latitude e longitude) de cada jogador em cada instante de tempo. As análises estatísticas serão realizadas no software IBM® SPSS® 
Statistics para Windows, versão 22.0 (IBM Corporation©). Resultados esperados: O estudo demonstrará que existe correlação positiva e significante 
entre os resultados das distâncias percorridas em altas intensidades, altas acelerações e altas desacelerações com a frequência cardíaca média.

E-mail: rodrigo.thomaz@live.estacio.br

Aluno: Felipe Henrique Pereira de Oliveira Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário

Título OBESIDADE INFANTIL: A PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SP
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Docente orientador: Renato de Souza Lima Júnior

RESUMO
Com o cenário atual da globalização é possível encontrar, a cada dia, mais jovens que se afastam da prática esportiva, seja de caráter lúdico ou 
competitivo. Essa situação se agrava com o aumento da violência urbana, onde as crianças e adolescentes viram reféns em suas próprias casas e com 
o avanço tecnológico, onde a prática da atividade física e a cultura das brincadeiras foram maciçamente substituídas pelos jogos virtuais. 
Paralelamente aos níveis aumentados de sedentarismo hoje encontrados, destaca-se um aumento da prevalência de sobrepeso em graus variados na 
população infantil observado em diversas partes do mundo e que possuem repercussões sobre a situação da saúde e qualidade de vida das crianças e 
adolescentes. O excesso de peso predispõe o adolescente às diversas complicações fisiológicas e psicossociais e por isso a profilaxia desse problema 
deve ser realizada ainda na adolescência, por meio da reeducação alimentar e prática de atividade física. A reeducação alimentar refere-se à 
aprendizagem de conceitos básicos de nutrição como a quantidade e qualidade dos alimentos ideais para cada refeição. E a atividade física pode 
propiciar benefícios na qualidade de vida do adolescente. Neste sentido, as aulas de Educação Física contribuem no sentido de aumentar os níveis de 
atividade física diários dessas crianças e adolescentes e de abordar conceitos associados a temas de saúde e obesidade. Acrescenta-se a isso, outra 
característica da escola, que se refere à aquisição e reformulação de valores, nesse caso relacionados à prática de atividade física, hábitos alimentares 
e outras variáveis que levam a instalação de quadro de sobrepeso e obesidade. Objetivo: Isso posto, o presente trabalho tem como objetivo mensurar 
variáveis antropométricas de peso e estatura para o cálculo do índice de massa corpórea (IMC), além de avaliar nível de atividade física praticado por 
escolares do ensino fundamental pertencentes as escolas, públicas e privadas, localizadas na região oeste do município de Ribeirão Preto - SP. 
Metodologia: Para a realização deste trabalho serão utilizadas crianças de ambos os sexos, com idades entre 8 e 13 anos, matriculadas no ensino 
fundamental de escolas públicas e privadas da região oeste do município de Ribeirão Preto - SP. Serão registradas as variáveis sexo, idade e o ano em 
que se encontra no ensino fundamental. As variáveis peso e estatura serão mensuradas para posterior cálculo do índice de massa corpórea (IMC), 
dada pela razão do peso quadrado da estatura. Em seguida os alunos responderão o questionário de nível de atividade física (PAQ-C), que consiste de 
nove questões estruturadas direcionadas a dimensionar distintos aspectos da prática de atividade física nos últimos 7 dias. Resultados esperados: Em 
posse dos dados de IMC, os escolares serão classificados de acordo com referências internacionais em indivíduos normais, com excesso de peso, 
sobrepeso e obesidade.

E-mail: renatosljf@hotmail.com

Aluno: Janaina Souza Silva Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título AVALIAÇÃO DA DOR CAUSADA PELA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE TERAPIA INTENSIVA ADULTA

Docente orientador: Thalis Henrique da Silva

RESUMO
A fisioterapia respiratória é um procedimento que pode causa estresse no paciente, pois movimenta o tórax, por meio de técnicas, podendo causar 
diversas alterações no estado geral do paciente, tais como: aumentar a dor dos pacientes que se encontram em unidades de terapia intensiva, devido 
a presença de drenos torácicos, tubo orotraqueal, entre outros, o que pode acarretar em alterações no sistema cardiovascular (aumento da 
frequência cardíaca, hiper/hipotensão arterial), alterações no sistema respiratório (aumento da frequência respiratória, assincronia do com o 
ventilador mecânico, entre outras. Para atenuar os efeitos deletérios da fisioterapia respiratória, pode-se usar medicamentos sedativos e/ou 
analgésicos. A fisioterapia respiratória tem dentre seus objetivos prevenir ou minimizar as complicações respiratórias ocasionadas pela internação do 
paciente na unidade de terapia intensiva, porém não se sabe ainda se os procedimentos fisioterapêuticos podem ou não aumentar o nível da dor dos 
pacientes. A sensação dolorosa, associada as outras complicações relacionadas ao tempo de hospitalização podem atrasar a recuperação do paciente. 
Para evidenciar a dor nos pacientes internados existem diversas escalas que auxiliam a avaliação da sensação dolorosa. Objetivo: Busca-se neste 
trabalho avaliar a dor causada pela fisioterapia respiratória em pacientes internados em na unidade de terapia intensiva adulto, por meio de três 
escalas e relacionar a sensação dolorosas com as alterações hemodinâmicas e respiratórias. Método: Trata-se de estudo longitudinal, observacional, 
analítico. Será realizada a avaliação da dor nos pacientes internados na unidade de terapia intensiva adulta antes e após o atendimento da 
fisioterapia, seguindo as escalas visual analógica de dor, escala de face de dor e escala de dor comportamental. Resultados esperados: Espera-se 
identificar de forma precoce os pacientes que apresentam evidências clínicas de dor com o intuito de minimizar as complicações ocasionadas pela 
sensação dolorosa durante o atendimento de fisioterapia, promovendo assim, uma melhor eficácia e melhor conduta na reabilitação do paciente.
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Aluno: Felippe Soares Lopes Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/IES
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Título ÍNDICES PREDITIVOS PARA SUCESSO DE EXTUBAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE TERAPIA INTENSIVA ADULTA

Docente orientador: Thalis Henrique da Silva

RESUMO
Considerando-se que a permanência prolongada na unidade de terapia intensiva leva a uma maior taxa de morbidade e mortalidade, aumento do 
índice de infecção, complicações pulmonares e sistêmicas, gerando um maior tempo de hospitalização e com isso, um maior custo ao hospital. As 
justificativas que fundamentam a realização desse estudo envolvem a análise dos fatores que podem contribuir com a falha na extubação, o que leva 
a uma nova intubação orotraqueal, deixando o paciente um maior tempo na unidade de terapia intensiva. A ventilação mecânica invasiva é utilizada 
no tratamento de paciente com insuficiência respiratória. Porém a pressão positiva pode trazer complicações pulmonares e sistêmicas, o que torna 
imprescindível a retirada da ventilação mecânica o mais breve possível. Alguns índices preditivos e protocolos podem auxiliar o desmame ventilatório 
e a extubação, o que pode evitar menores complicações ao paciente. Para identificar os pacientes que são capazes de iniciar o teste de respiração 
espontânea é necessário criar protocolos para auxiliar o momento ideal de começar o desmame ventilatório. Os protocolos são documentos para 
orientar quanto ao diagnóstico, tratamentos e condutas específicas para cada caso, sempre baseado na fisiologia e pela clínica de cada paciente e 
pode ser elaborado por médicos ou especialistas, com o intuito de minimizar a falha do desmame e a falha de extubação. Objetivo: Busca-se avaliar a 
incidência de falha de extubação em pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva, com o intuito de identificar os principais fatores que 
levaram o paciente à reintubação. Método: Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal, do tipo coorte. Serão coletados, por meio dos 
prontuários, os parâmetros ventilatórios e laboratoriais no momento da extubação dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva. O 
estudo será realizado com pacientes internados no centro de terapia intensivo adulta do Hospital Santa Lydia de Ribeirão Preto, mas somente por 
meio de análise de prontuários e exames laboratoriais. Serão elegíveis para o estudo todos os pacientes internados no centro de terapia intensiva 
adulta do Hospital Santa Lydia e que foram submetidos à ventilação mecânica invasiva, identificados pelo sistema eletrônico e também através do 
livro de internações do centro de terapia intensiva. Resultados esperados: Nossa hipótese é de que algumas variáveis clínicas e/ou laboratoriais, ou 
ainda relacionadas à mecânica respiratória, combinadas, sejam capazes de predizer o sucesso da extubação.
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Título PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM CRIANÇAS COM RISCO CARDÍACO AUMENTADO AVALIADO ATRAVÉS DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA E PRESSÃO ARTERIAL OCASIONADO PELA OBESIDADE

Docente orientador: Ana Caroline Silva De Freitas

RESUMO
A OMS aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, o número de crianças com 
sobrepeso e obesidade no mundo poderia saltar de 41 para 75 milhões. A patologia é caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no 
corpo proveniente de causas multifatoriais. Muitos problemas de saúde associados à obesidade adulta também são observados em crianças obesas, 
incluindo alterações na geometria cardíaca e função. A avaliação dos fatores de risco e identificação de fatores de proteção como a frequência 
cardíaca e pressão arterial contribui para a intervenção precoce e prevenção da doença cardiovascular em crianças com maior chance de desenvolvê-
la. As diretrizes pediátricas atuais para o tratamento da obesidade pediátrica recomendam a modificação do estilo de vida para incentivar a mudança 
de comportamento baseada em mudanças de hábitos da família, levando a uma redução no consumo de energia e ao aumento da atividade física. 
Objetivo: O objetivo do presente estudo é verificar as relações entre faixa etária, sobrepeso e doenças cardiovasculares em crianças com obesidade e 
sobrepeso utilizando os parâmetros pressão arterial e frequência cardíaca e instalar um programa de atividades físicas voltadas à prevenção de 
doenças cardiovasculares. Mais especificamente, busca-se verificar o índice de massa corporal de crianças de 8 a 14 anos; estratificar o risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares nestes indivíduos; realizar tratamento preventivo nos indivíduos que se encaixam no status de 
obesidade infantil ou sobrepeso através de circuitos interativos que incluam exercícios aeróbicos (jogar bola, corrida com obstáculos, pular corda, 
etc.). Metodologia: Serão realizados circuitos aeróbicos consistindo de exercícios intercalados como jogar bola, pular corda, corrida de obstáculos, 
visando o condicionamento físico das crianças ao mesmo tempo em que realizam “brincadeiras”. Os dados serão coletados ao início e final de cada dia 
de tratamento. A medida da frequência cardíaca será realizada utilizando oxímetro de pulso e a medida da pressão arterial será realizada com técnica 
auscultatória, registrada no braço, empregando o esfigmomanômetro aneroide. Os exercícios serão realizados três vezes na semana durante 60 
minutos por dia, divididos em: 10 minutos de aquecimento, 40 minutos de exercícios aeróbicos e últimos 10 minutos de desaceleração, durante 5 
meses. Dado que os sujeitos da pesquisa são crianças, será solicitada a assinatura do termo de assentimento pelos pais/responsáveis de cada 
participante menor de idade, conforme submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados esperados: Busca-se com o final da pesquisa apontar 
caminhos para se evitar o surgimento ou progressão de doenças cardíacas em crianças obesas ou com sobrepeso através da alteração dos fatores de 
risco.
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RESUMO
A obesidade em países desenvolvidos é considerada uma epidemia. Um em cada três adultos e quase uma em cada cinco crianças e cerca de um terço 
dos adolescentes são considerados obesos de acordo com o índice de massa corporal (IMC). Infelizmente, muitos problemas de saúde associados à 
obesidade adulta também são observados em crianças obesas. A obesidade no início da vida é considerada um fator de risco para a morte por doença 
cardiovascular e de todas as causas de morte na idade adulta, limitando o aumento da expectativa de vida. Apesar do progresso na prevenção e 
tratamento de doenças cardiovasculares, a mortalidade cardiovascular entre jovens adultos não diminuiu ou o declínio desacelerou nas últimas 
décadas em vários países desenvolvidos coincidindo com a epidemia de obesidade. Alguns, embora não todos, estudos sugerem que um IMC que se 
encontra dentro da parte superior na adolescência está associado a um risco aumentado de morte por causas cardiovasculares. A avaliação dos 
fatores de risco e identificação de fatores de proteção como a relação cintura/quadril e medidas antropométricas contribui para a intervenção 
precoce e prevenção da doença cardiovascular em crianças com maior chance de desenvolvê-la. Objetivo: O objetivo do presente estudo é verificar as 
relações entre faixa etária, sobrepeso e doenças cardiovasculares em crianças com obesidade e sobrepeso utilizando parâmetros como a relação 
cintura quadril, medidas antropométricas e índice de massa corporal e desenvolver um programa de atividades físicas voltadas à prevenção de 
doenças cardiovasculares através da alteração dos fatores de risco. Metodologia: Serão realizados circuitos aeróbicos consistindo de exercícios 
intercalados como jogar bola, pular corda, corrida de obstáculos, visando o condicionamento físico das crianças. Os exercícios serão realizados três 
vezes na semana durante 60 minutos por dia durante 4 meses. Os dados serão coletados ao início e final de cada mês de tratamento transcorrido. A 
relação cintura quadril será realizada através da medida da circunferência da cintura dividida pela medida da circunferência do quadril, ambas 
medidas com fita métrica. As medidas antropométricas na faixa etária pediátrica que serão analisadas são peso e estatura (medidas em balança digital 
antropométrica), perímetro cefálico e circunferência abdominal (medidas com fita métrica) e o IMC será definido pelo peso em quilogramas dividido 
pelo quadrado da altura em metros. Obedecendo os preceitos éticos aplicados à pesquisa, pelo fato dos sujeitos da pesquisa serem crianças, o termo 
de assentimento será assinado pelos pais/responsáveis de cada participante menor de idade, conforme indicado no material submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa. Resultados esperados: Espera-se evidenciar que a promoção do exercício de alta intensidade neste grupo pediátrico obeso e com 
sobrepeso possa ser uma alternativa para melhorar os resultados cardiometabólicos e assim reduzir o risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares.
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Título A CORRELAÇÃO ENTRE HIPERURICEMIA E DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES DA CIDADE DE CAJURU, SÃO PAULO

Docente orientador: Everton de Brito Oliveira Costa

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) representam uma das principais causas de morte em países desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil, 
somente no ano de 2016, foram registrados 349.938 óbitos por doenças cardiovasculares, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dessa 
forma, torna-se extremamente necessário saber quais fatores de risco determinam tal doença. Dentre alguns fatores já conhecidos como hipertensão 
arterial, dislipidemias, hiperglicemia, obesidade, tabagismo, entre outros, alguns estudos recentes demonstram uma possível relação entre aumento 
do ácido úrico sanguíneo com o desenvolvimento de patologias relacionadas ao sistema cardiovascular. Objetivos: Deste modo, este projeto visa 
correlacionar a dosagem elevada de ácido úrico sérico (hiperuricemia) com doenças cardiovasculares. O estudo visa reunir informações para 
investigar a correlação do ácido úrico com doenças cardiovasculares, a fim de contribuir para minimizar o número de óbitos por doenças 
cardiovasculares, além de diminuir gastos e custos da saúde pública, e de promover uma melhor qualidade de vida, prevenir complicações e auxiliar 
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no diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Metodologia: Para isso, serão analisados prontuários de pacientes com doenças 
cardiovasculares atendidos em um consultório médico na cidade de Cajuru, São Paulo/Brasil. Os dados clínicos destes pacientes serão correlacionados 
com os resultados de exames laboratoriais de dosagens de ácido úrico. Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva, baseada em levantamento 
de dados através de prontuários. A pesquisa será realizada num consultório médico localizado na cidade de Cajuru, São Paulo, Brasil, cuja permissão 
para realização da pesquisa pelo médico e responsável legal já foi consentida. Terá como amostra pacientes do referido consultório médico, sendo 
estes maiores de 18 anos, adultos que possuam o diagnóstico de quaisquer doenças cardiovasculares. Será realizada a avaliação dos prontuários de 
um total de até 100 pacientes adultos, que foram atendidos no consultório médico e que possuam o diagnóstico de quaisquer doenças 
cardiovasculares e hiperuricemia. Os dados laboratoriais obtidos a partir dos prontuários serão confrontados com as comorbidades clínicas e a 
presença de doenças cardiovasculares, a fim de se estudar a correlação entre estes fatores. Os dados serão avaliados por análises estatísticas 
comparativas como Teste T student e ANOVA. Resultados esperados: O presente projeto contribuirá para a melhor compreensão entre a importância 
do aumento do ácido úrico sérico como possível fator de risco para doenças cardiovasculares, possibilitando um diagnóstico precoce e adequado, 
uma abordagem terapêutica singular, evitando ou minimizando impactos socioeconômicos e proporcionando uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO
A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica com envolvimento de células e citocinas inflamatórias na membrana sinovial das 
articulações, provocando destruição progressiva da cartilagem e osso, a qual induz incapacidade funcional e aumento da morbidade e mortalidade 
dos doentes. Estima-se que de 1 a 3% da população mundial sejam acometidas por essa artropatia que possui alto impacto socioeconômico. 
Atualmente, o tratamento padrão de AR se dá somente com medicamentos para o alívio da dor, diminuição da inflamação e redução dos sintomas, 
não sendo suficientes para impedir o progresso da doença. No entanto, todos esses medicamentos apresentam eficácia limitada e baixa aderência ao 
tratamento devido, principalmente, aos significativos efeitos adversos causados nos pacientes. Adicionalmente, outro problema se refere ao 
elevadíssimo custo envolvido no tratamento dessa enfermidade. Nesse cenário, a busca por um medicamento menos tóxico e de menor custo, se 
torna cada vez mais imprescindível. Objetivo: Aqui, propomos avaliar a eficácia e a segurança do extrato de própolis verde EPP-AF® em modelo in 
vitro e in vivo de AR. Metodologia: Este projeto será realizado em parceria com o laboratório de Inflamação e Dor da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP-USP) e com a empresa Apis Flora Ltda, sediada em Ribeirão Preto – SP e tem como objetivo final a geração de um medicamento 
oriundo de um ativo da biodiversidade brasileira para tratamento de artrite reumatoide (AR), uma doença sistêmica crônica de alto impacto 
socioeconômico no país e no mundo. Nessa primeira etapa buscar-se-á avaliar a segurança e a eficácia do extrato de própolis verde EPP-AF® e de seus 
componentes isolados em modelo experimental murino de artrite reumatoide de forma a nortear futuros estudos pré-clínicos e clínicos e o 
consequente registro de um medicamento para o tratamento dessa doença. O extrato de própolis verde EPP-AF® já teve sua padronização química 
caracterizada e sua atividade anti-inflamatória avaliada em diferentes modelos biológicos. Recentemente, foi demonstrado a sua eficácia em inibir 
uma nova via inflamatória, denominada de inflamassoma, a qual é responsável pela produção de IL-1β por macrófagos. Dados da literatura já 
demonstraram o envolvimento dos inflamassomas e o aumento exacerbado da produção de IL-1β com a susceptibilidade ao desenvolvimento de AR. 
Resultados esperados: A utilização do extrato EPP-AF® apresenta-se como uma alternativa promissora para o tratamento dessa doença crônica. 
Economicamente, a substituição de tratamentos dispendiosos, longos e com efeitos colaterais acentuados por um medicamento efetivo, de baixo 
custo e sem efeitos adversos, trará grande economia ao sistema SUS e, principalmente, uma melhor resposta terapêutica dos usuários. Em caso de 
sucesso, este medicamento poderá contribuir para a redução do déficit comercial do país de US 5,5 bilhões em medicamentos, aumentando a 
rentabilidade da indústria nacional e elevando sua competitividade em nível mundial. Além disso, o extrato de própolis verde EPP-AF® poderá ser 
também utilizado como alternativa no tratamento de diversas outras doenças inflamatórias crônicas, como por exemplo, doenças autoimunes.
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Título FATORES ASSOCIADOS A NÃO REALIZAÇÃO DA MAMOGRAFIA: AVALIAÇÃO DE MULHERES QUE FREQUENTAM O CENTRO DE SAÚDE III 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRANA-SP

Docente orientador: Alexandre Pereira Ricci

RESUMO
O câncer de mama é a segunda neoplasia maligna mais prevalente entre as mulheres, no Brasil e no mundo. A mamografia é utilizada como o 
principal exame de rastreamento do câncer de mama, o qual apresenta o posto de neoplasia que mais causa mortes no sexo feminino e uma 
incidência muito elevada no Brasil. Tal incidência cresce por diversas razões: naturais (estilo de vida) ou não (progresso científico), exaltando uma 
necessidade de maiores investimentos, que englobem prevenção, promoção da saúde e tratamento. A faixa etária mais atingida é a escolhida para o 
estudo (a partir dos 35 anos), de modo que o aparecimento da doença está relacionado aos mais diversos fatores, quais se mostram modificáveis ou 
até mesmo não-modificáveis. Objetivo: Analisar a taxa e os fatores motivacionais da não realização do exame de mamografia, correlacionando-o com 
determinadas variáveis. E também, a prevenção e promoção da saúde, relacionadas ao câncer de mama. Materiais e métodos: Será feita análise de 
referências bibliográficas a partir das bases PubMed, Scielo e Google acadêmico; e, elaboração de um estudo seccional com dados obtidos via 
questionário aplicado por meio de entrevista conduzida, com mulheres devidamente pertencentes a faixa etária a partir de 35 anos e residentes em 
Serrana-SP. A amostra populacional será representada por 50 mulheres que frequentam o Centro de Saúde III da cidade de Serrana-SP. A avaliação 
qualiquantitativa ocorrerá por meio de instrumento de coleta de dados, constituído por 30 questões que avaliarão as participantes de maneira 
holística para a análise das informações que delinearam o propósito da pesquisa em intervir nos fatores associados na não realização da mamografia. 
A pesquisa, no entanto, pode ser limitada devido ao número reduzido de habitantes do sexo feminino que frequentam o Centro em estudo. 
Resultados esperados: Espera-se encontrar a revelação do(s) principal(ais) motivo(s) que levam a não adesão do exame por mulheres da faixa etária e 
municípios pré-determinados, bem como o resultado quantitativo desta questão. O resultado permitirá maior divulgação da importância do exame, 
ou seja, a realização de prevenção e principalmente promoção da saúde, visando benefícios e, em geral, a redução da mortalidade para população 
feminina.
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Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
A atuação do psicólogo nas instituições é multidisciplinar e interdisciplinar, pelo fato de haver processos sociais e psicológicos do paciente e fatores 
psíquicos que interferem em seu quadro clinico, evidenciando um contexto distinto da atuação clínica. A relação de uma equipe interdisciplinar tem 
como resultado uma socialização de saberes e fazeres, a fim de que o indivíduo seja atendido em suas necessidades biopsicossociais. O psicólogo 
institucional, a princípio, é um observador, analisando a história a cultura, o objetivo da instituição, fazendo com que assim, sejam compreensíveis os 
comportamentos individuais das pessoas que estão inseridas nelas. Por conta desse aumento de possibilidades, a atuação neste contexto ainda está 
em construção, fazendo com que haja uma correlação com a área escolar, sendo necessário que as pesquisas continuem e que possam contribuir para 
conhecimento acadêmico e sua atuação na prática de educação especial em instituição. Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo, compreender as 
práticas do psicólogo em instituições de educação especial em Ribeirão Preto/SP. Mais especificamente, pretende: descrever a formação do 
psicólogo; investigar a trajetória profissional do psicólogo; identificar os motivos que o levaram a escolher a área de educação especial; identificar as 
atribuições imputadas pela instituição de educação especial ao psicólogo; identificar a abordagem teórico-metodológica utilizada pelo psicólogo neste 
contexto; compreender as práticas utilizadas pelo psicólogo no contexto de educação especial: instrumentos, técnicas e dinâmicas. Metodologia: O 
procedimento previsto para este estudo compreenderá uma entrevista com os psicólogos que atuem em instituição de educação especial. O número 
de participantes será definido de acordo com a adesão das instituições ao projeto. A entrevista será realizada na própria instituição onde atuem os 
participantes da pesquisa, com duração de 60 minutos, utilizando-se roteiro de entrevista semiestruturado. Para a análise das entrevistas, depois de 
transcritas de suas audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo. Resultados esperados: A pesquisa deverá evidenciar que a atuação dos 
psicólogos nas instituições de educação especial é fundamental, promovendo qualidade de vida, inclusão social e auxílio no desenvolvimento 
psicossocial das pessoas. Nesse sentido, é importante estar sempre buscando e renovando as pesquisas sobre possibilidades de sua atuação.
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Título A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), EM ESCOLAS DE REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL
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RESUMO
Nas últimas décadas, as pesquisas aceca do Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm aumentado significativamente, tanto no contexto educacional 
quanto na área da saúde. Com relação à inclusão das crianças diagnosticadas com TEA nas escolas, constata-se que mesmo com o amparo legal, este 
assunto ainda é muito polêmico. Estas crianças têm um comportamento considerado inadequado na avaliação da escola, dificuldades de comunicação 
e de interação, dificultando assim a aceitação destas no âmbito escolar. Objetivo: Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo compreender o 
processo de inclusão de crianças em escolas da rede pública e particular de ensino fundamental, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Mais 
especificamente, pretende-se: investigar a formação e a experiência do professor na área de educação especial; compreender a concepção do 
professor acerca do autismo e suas causas; verificar se os professores foram preparados e se recebem orientações para trabalharem com as crianças 
com TEA; verificar o trabalho dos professores com as crianças com TEA; investigar o papel do diretor e coordenador com relação à criança 
diagnosticada com TEA; compreender o trabalho que o diretor, vice-diretor e coordenador realizam com o professor que possui em sua sala de aula 
crianças com TEA; compreender a existência de outros profissionais (psicólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogos) na escola para orientações 
com relação às crianças com TEA; investigar o processo de aceitação dos alunos com TEA na escola. Metodologia: Esta pesquisa, de cunho qualitativo, 
será desenvolvida no município de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em três escolas de ensino fundamental: duas da rede pública de ensino (uma 
estadual e uma municipal) e uma escola da rede particular de ensino com alunos matriculados e que tenham o diagnóstico de Transtorno do Espectro 
Autista. O procedimento previsto para este estudo compreenderá uma entrevista com os diretores, vice-diretores, coordenadores e professores. O 
número de participantes será definido de acordo com a adesão das escolas ao projeto. A entrevista será realizada na própria instituição onde atuem 
os participantes da pesquisa, com duração de 60 minutos, utilizando-se de roteiro de entrevista semiestruturado. Para a análise das entrevistas, 
depois de transcritas de suas audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo. Resultados esperados: Ao considerar que a inclusão de crianças 
autistas nas escolas é de suma importância, e que o professor precisa ser preparado para esta ação, espera-se que a realização desta pesquisa permita 
ampliar o debate sobre o assunto no meio acadêmico e científico.
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RESUMO
A ocorrência de situações traumáticas na infância e/ou início da adolescência é comum e muitas vezes inevitável. Fazendo referência a essas 
experiências, o conceito de estresse precoce tem sido amplamente empregado para abranger todo o período enquanto durar o crescimento de um 
indivíduo. Os exemplos de situações de estresse precoce são os mais variáveis e incluem a morte ou doença de um dos pais ou familiares significativos 
de uma criança, separação/divorcio parental, situações de vitimização à violência e/ou criminalidade, uso de substâncias, desastres, pobreza, maus 
tratos entre outros. A exposição ao estresse precoce (EP) pode estar associada a uma a maior chance de desenvolver transtornos psiquiátricos como a 
depressão e o transtorno de personalidade borderline na vida adulta. Objetivo: O objetivo deste trabalho será determinar a influência do estresse 
precoce no aumento da vulnerabilidade aos transtornos psiquiátricos, enfocando seus efeitos no funcionamento cognitivo, neurobiologia e no 
comportamento em redes sociais. Metodologia: Utilizaremos a metodologia de revisão sistemática da literatura de acordo com o sistema PRISMA. 
Serão realizadas buscas nas principais bases de dados em inglês ou português buscando estudos que relatem dados originais a respeito de um dos 
temas: a) Estudos demonstrando o efeito do estresse precoce no transtorno de personalidade borderline buscando esclarecer o aumento da 
vulnerabilidade e as alterações neurobiológicas subjacentes e b) Estudos sobre a congruência entre a valência de uma postagem em redes sociais e o 
estado de humor do sujeito assim como sua percepção do sujeito e o papel do estresse precoce. Os dados serão tabulados, analisados 
separadamente e apresentados por cada aluno. Resultados esperados: Conforme descrito pela literatura, indivíduos que experimentaram situações 
de estresse durante o período de desenvolvimento apresentam maior susceptibilidade de desenvolver depressão e transtorno de personalidade 
borderline na vida adulta. Com os estudos aqui propostos, busca-se evidências de que a ocorrência de experiências adversas no início da vida 
aumente a vulnerabilidade para o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline através de um conjunto de alterações neurobiológicas 
específicas. Além disso, busca-se compreender a influência do estresse precoce no estado de humor de um indivíduo, assim como na sua percepção 
de si e dos outros. Espera-se ainda, conhecer e classificar qualitativamente os delineamentos de pesquisa adotados nos estudos selecionados de 
modo a analisa-los criticamente. Finalmente, espera-se esclarecer o estado da arte do estudo do estresse precoce no contexto da saúde mental e 
determinar os métodos de investigação e instrumentos de avaliação adotados nos diferentes campos enfocados neste trabalho com a perspectiva de 
propor em seguida uma pesquisa experimental com humanos.
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Título O TRABALHO DOS PROFESSORES COM CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM UMA ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Docente orientador: Patricia Rossi Carraro

RESUMO
Nota-se que ao longo dos tempos, desde a primeira pesquisa sobre o termo autismo surgiram muitas classificações. O autismo foi tratado também 
como uma doença relacionada à esquizofrenia e alguns como tipos de psicose, as quais nos dias de hoje não são mais tão considerados como 
antigamente. Constata-se que hoje, o termo mais utilizado para a síndrome do autismo é: Transtorno Espectro Autista (TEA) que apresenta diferentes 
níveis, que podemos separá-los em nível moderado e severo, o mesmo é mais comum em homens do que em mulheres, cujos apresentam problemas 
de interação social e em casos mais severos de comunicação verbal, dificultando qualquer tipo de interação com o mundo exterior. Ao longo dos 
últimos tempos, os estudos acerca da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem merecido destaque no meio científico e 
acadêmico. Contudo, mesmo com tantas mudanças nessa área, a inclusão destas crianças nas escolas e o preparo e o trabalho dos professores ainda 
são uma lacuna. Objetivo: Dessa forma, o presente projeto tem como objetivo compreender o trabalho dos professores com crianças diagnosticadas 
com o Transtorno do Espectro Autista. Metodologia: Esta pesquisa, de cunho qualitativo, será desenvolvida no município de Pradópolis, interior de 
São Paulo, em uma escola da rede municipal de ensino infantil e fundamental. A escolha para a realização deste estudo nesta cidade deve-se ao fato 
de ser a cidade onde a pesquisadora reside, e por esta escola estar voltada para atender crianças com necessidades educativas especiais. Esta recebe 
crianças com diversos tipos de transtornos, não somente com o diagnóstico de autismo, porém nos dias atuais a maior demanda tem sido a de 
crianças consideradas autistas. O procedimento previsto para este estudo compreenderá uma entrevista com os professores que trabalham com 
alunos com TEA. O número de participantes será definido de acordo com a adesão da escola ao projeto. A entrevista será realizada na em uma escola 
da rede municipal de ensino infantil e fundamental onde atuem os participantes da pesquisa, com duração de 60 minutos, utilizando-se de roteiro de 
entrevista semiestruturado. Para a análise das entrevistas, depois de transcritas de suas audiogravações, será utilizada a Análise de Conteúdo. 
Resultados esperados: Em face dos resultados encontrados na literatura, que sugerem que o autismo é uma condição pouco conhecida pelos 
docentes, que se sentem despreparados para educar essa população, espera-se com o presente trabalho ressaltar a importância de a formação 
continuada do docente, a fim de melhor preparar os professores para atuar em classes inclusivas.
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Título AMOR É OBRIGAÇÃO LEGAL? A OBRIGAÇÃO CIVIL DOS PAIS EM DECORRÊNCIA DO ABANDONO AFETIVO DOS FILHOS

Docente orientador: Adriana Conterato Bulsing

RESUMO
A pesquisa se propõe a investigar qual o posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre a possibilidade de responsabilização dos pais pelo 
abandono afetivo dos filhos. Justifica-se tal pesquisa por sua grande relevância jurídica e social, além de se tratar de um tema relativamente novo e 
bastante controvertido. Existe um claro entendimento doutrinário acerca da responsabilidade dos genitores pelo aspecto material da vida dos filhos, 
sendo farta e uniforme a jurisprudência sobre a obrigação de se pagar pensão alimentícia, por exemplo. No entanto, não existe consenso quando se 
questiona sobre a caracterização do amor (ou afeto) como obrigação legal dos pais. Tampouco concordam os operadores do direito sobre a 
possibilidade de se substituir tais sentimentos (ou a falta deles) por uma indenização, e qual seria o valor justo a se pagar pelo abandono afetivo dos 
filhos. Assim, para uma melhor compreensão do tema, o trabalho irá partir de uma análise da responsabilidade civil sob a ótica do novo Código Civil, 
apresentando considerações iniciais sobre as diferentes formas de responsabilidade civil e sua abrangência. Na sequência, será feito um 
detalhamento sobre as obrigações decorrentes da paternidade/maternidade, explicando principalmente o conceito de abandono afetivo. Por fim, o 
estudo pretende identificar, por meio de jurisprudência, qual o posicionamento dos magistrados acerca do tema e seus desdobramentos. O objetivo 
geral do estudo será analisar especialmente os entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) e do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) a respeito da responsabilidade civil dos pais em decorrência do abandono afetivo dos filhos. O método de abordagem que será utilizado 
caracteriza-se como dedutivo, ou seja, partindo-se do conjunto de leis que regulam o Direito de Família brasileiro, buscar-se-á verificar de que 
maneira a criança e o adolescente estão legalmente amparados, quais os direitos a eles concedidos e se a violação a esses direitos, mais 
especificamente no que diz respeito ao abandono afetivo, pode gerar o direito à indenização. Tratando-se de pesquisa documental e bibliográfica, 
serão utilizadas fontes primárias e secundárias. Assim, o levantamento de dados será feito basicamente em documentos oficiais e publicações 
parlamentares (fontes primárias) e bibliografia relacionada ao tema (fontes secundárias). Dessa forma, o estudo proposto poderá contribuir para um 
maior esclarecimento sobre a matéria. Além disso, as respostas encontradas a partir dessa pesquisa poderão servir de base para a solução de casos 
práticos que chegam até o Núcleo de Prática Jurídica da Estácio SC, auxiliando os alunos da instituição a oferecerem soluções adequadas aos casos 
reais que se lhes apresentam.
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Título ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Docente orientador: Rafael Dall Agnol

RESUMO
O trabalho proposto tem por objetivo analisar as ferramentas utilizadas para o efetivo exercício do controle interno no âmbito da Administração 
Pública do Município de São José-SC em atendimento ao princípio da legalidade. O norte dado ao estudo direciona-se por seu problema de pesquisa, 
qual seja, o Município de São José possui ferramentas para o efetivo exercício do controle interno? Sabe-se que na Administração empresarial na 
iniciativa privada o controle é exercido e imposto pelo próprio empresário/gestor, enquanto na Administração Pública a função controle é exercida 
em decorrência de exigências legais, por força do princípio da legalidade. Para a identificação das ferramentas o estudo partirá de uma pesquisa 
bibliográfica e documental, pelo método indutivo em análise qualitativa. A importância do controle na Administração Pública brasileira passou a ser 
destacada, principalmente, com a Reforma Administrativa de 1967, consoante o artigo 6º. do Decreto-lei nº. 200/67, que coloca o controle, ao lado do 
planejamento, entre os cinco principais princípios fundamentais que norteiam a atividade pública. A Lei nº. 4.320/64 estabeleceu que o controle da 
execução orçamentária e financeira da União, Estados, Municípios e Distrito Federal será exercido pelos Podres Legislativo e Executivo, mediante 
controles internos e externos, respectivamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo artigo nº. 70, da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Nos 
termos do artigo 75, da Lei nº. 4.320/64, a finalidade do controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a 
arrecadação da receita ou a realização da despesa; o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; a fidelidade funcional dos agentes da 
administração responsáveis por bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de 
realização de obras e prestação de serviços. No âmbito governamental, portanto, podem-se distinguir dois tipos de controles que são executados na 
Administração Pública: controles externo e interno. O interno quando exercido dentro da própria administração, ou seja, por agentes do mesmo 
poder; e o externo exercido por órgãos independentes desse poder. A estrutura de controle deve ser desenhada em função das variáveis-chave que 
derivam do contexto social e da estratégia da organização, além de levar em consideração as responsabilidades de cada administrador ou 
encarregado por centros de competência. A estrutura contém, ainda, o sistema de indicadores de informações e de incentivos. O processo de 
controle opera-se com a dinâmica da organização e compreende o planejamento e a orçamentação dos meios, a execução das atividades planejadas e 
a avaliação periódica da atuação. Os controles internos, tomados como sistema, englobam toda a organização e podem caracterizar-se como 
controles contábeis e controles administrativos (CREPALDI, 2000).  Para o êxito do controle interno no setor governamental é necessário, ainda, 
superar as dificuldades apontadas e promover os ajustes necessários na estrutura, de modo a favorecer a conscientização e o comprometimento dos 
administradores públicos com o exercício efetivo da função de controle em suas áreas de competência, estabelecendo-se o elo de integração efetiva 
entre o órgão central de controle e o organismo público como um todo. Por tanto, o presente estudo justifica-se pela necessidade de serem 
identificadas às ferramentas utilizadas no município de São José para o efetivo exercício do controle interno.
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Título EMPODERAMENTO FEMININO COMO NORTEADOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER

Docente orientador: Adriane Nopes

RESUMO
O trabalho proposto envolve pesquisar sobre o atual sistema para resolução dos casos de violência doméstica contra a mulher, apresentando, ainda, 
uma alternativa positiva através da justiça restaurativa. Trata-se do problema que se dá desde a renúncia ao direito de representação, que é como 
dito, um direito, que a vítima dispõe nos termos da lei. Ocorre que, através da Súmula 542-STJ de 2015, passou-se a entender que: “A ação penal 
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relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, ou seja, a mulher vítima de violência 
doméstica não mais dispõe do direito de não representar, caso assim julgue melhor para sua vida, o que não seria problema caso fosse um homem 
figurando como vítima. O referido entendimento passa a ofender, na opinião de alguns doutrinadores, o princípio constitucional da igualdade. E ao 
disciplinar que a mulher não pode exercer seu direito de não-representação o Estado tira sua posição de demandante da sua própria vida, passando a 
operar no centro dela o direito penal que, arrisco dizer, na totalidade dos casos, não resolve o real problema da violentada. Tem como objetivo 
entender o atual modelo de justiça, meramente punitiva, apresentando um modelo de justiça restaurativa, objetivando uma efetiva reparação à 
vítima de violência doméstica, bem como as devidas correções aos agressores dentro do devido processo legal penal, que não as do atual sistema. 
Também busca definir qual tem sido o atual método e aplicação da lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher e qual tem sido a resposta penal da Justiça ante os casos de lesão corporal leve, agora demandados em sede de ação pública 
incondicionada, tal como seus reflexos em detrimento da impossibilidade de não-representação. Por fim, pensar uma justiça restaurativa para lidar 
com esses casos, impondo medidas realmente corretoras aos agressores, além de trazer reais reparações às vítimas, fazendo do processo não só legal, 
mas também eficaz. Tendo em vista os objetivos propostos para esta pesquisa a metodologia utilizada será uma pesquisa qualitativa descritiva de 
análise de julgados (jurisprudências) disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no que se refere aos casos de violência doméstica e 
familiar contra mulher desde o vínculo da Súmula 542-STJ de 2015. Para desenvolver a pesquisa, inicialmente far-se-á análise das bibliografias sobre o 
tema violência doméstica e análises de doutrinas referentes a questão proposta. No que se refere a análise empírica dos dados inicialmente, far-se-á 
o levantamento julgados (jurisprudências) disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no que se refere aos casos de violência 
doméstica e familiar contra mulher desde o vínculo da Súmula 542-STJ de 2015, sendo assim, para alcançar os objetivos propostos far-se-á análise 
comparativa dos dados um ano antes (2014-2015) e um ano após (2015-2016) do vínculo da súmula.

Aluno: Raphael Martins Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES 

Título NOVAS FORMAS DE COBRANÇA DA DÍVIDA COM BASE NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Docente orientador: Rosa Maria dos Santos Manerick

RESUMO
Busca-se com o presente projeto analisar se as novas formas de cobrança de dívidas com base no Novo Código de Processo Civil Brasileiro, são 
capazes de equilibrar o sistema econômico nacional. Sabe-se que a economia brasileira atravessa um período de recessão, com impactante índice de 
13,7% de desocupação e desemprego, conforme o IBGE. O Direito não pode se omitir diante deste cenário, haja vista que a instabilidade econômica 
resulta em aumento dos índices de descumprimento contratual e, consequentemente, elevação da judicialização dos conflitos, demandando assim 
um retorno mais rápido, eficaz e eficiente do Poder Judiciário, reestabelecendo a confiabilidade nas obrigações, tão caro em uma sociedade 
capitalista. Visando a obtenção de maior agilidade no trâmite processual, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu nova leitura de alguns desses 
princípios, dentre os quais se destacam o da duração razoável do processo, da eficiência e da efetividade. A duração razoável do processo já se 
encontrava no ordenamento jurídico pátrio, por meio de força constitucional, desde a promulgação e incorporação do Pacto de São José da Costa 
Rica, através da publicação do Decreto 678 em 9 de novembro de 1992. O Novo Código de Processo Civil ratificou, tal princípio nos arts. 4º e 139, 
inciso II, dilatando sua aplicação, inclusive, à fase de cumprimento de sentença. Em relação ao princípio da eficiência, pode-se afirmar que ele se 
dirige, em linhas gerais, a conduzir o exercício dos poderes de gestão do processo pelo Poder Judiciário, que deve ter como alvo a obtenção de um 
‘estado de coisas’: a eficiência do processo. Além de eficiente, o processo deve ser efetivo o que significa, em linhas gerais, aquele que alcança o 
direito assegurado e reconhecido judicialmente. Também em relação a este princípio, o Novo Código de Processo Civil não se limitou à fase cognitivo, 
estendendo ao cumprimento de sentença e aos processos de execução. Assim, a satisfação do direito não se limita à sentença, devendo ser ampliada 
à fase de cumprimento de sentença ou mesmo na ação autônoma de execução de título executivo extrajudicial. Percebe-se assim que o Novo Código 
de Processo Civil traz consigo a cautela da eficiência e eficácia do direito reconhecido. Considerar a existência de um direito fundamental à tutela 
executiva é fundamental para a solução de conflitos derivados do procedimento executivo – quer seja na fase de cumprimento de sentença, quer seja 
no processo de execução de título extrajudicial -, não somente no viés de constrição dos bens do executado, mas também com vistas a proteção 
deste. Neste contexto, o Novo Código de Processo Civil revitalizou inúmeras medidas já previstas no Código de 1973, bem como criou outras, com 
intuito de garantir a efetividade do cumprimento da obrigação judicial ou extrajudicial, respeitando a forma menos gravosa ao executado. Como 
exemplo, cita-se o art. art. 829, caput, o qual prevê que o executado realize o pagamento no prazo de 03 (três) dias após sua citação e, caso não 
cumprido, poderão ser realizados os atos de constrição judicial de seus bens, facultando ainda ao executado o parcelamento da dívida. Os objetivos 
deste projeto são: observar que por intermédio do poder de efetivação que está disposto no art. 139, IV do CPC, o juiz tem o poder de determinar 
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que forem necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, 
abordar que a inclusão do nome do devedor pessoa física e jurídica nos cadastros de restrição de crédito, como Serasa viabilizam maior efetividade 
aos processos judiciais, delinear o alcance dos convênios realizados entre o Poder Judiciário e os órgãos públicos como meio de ferramenta direta e de 
informal, tais como Infojud, Infoseg, entre outros e sustentar a possibilidade de restrição do direito de ir e vir, com o bloqueio do passaporte do 
devedor, e do não permissivo na utilização de cartão de crédito para compras, permite benefício direto ao credor. Para a pesquisa, será utilizado o 
método a ser utilizado neste projeto será o indutivo. Serão utilizadas técnicas de coleta de dados através de levantamento bibliográfico de autores 
consagrados na área, bem como o conteúdo normativo contido no Novo Código de Processo Civil e jurisprudências que tratam do tema.

E-mail: rosa@live.estacio.br

Aluno: Marcélly Cristiny de Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES 

Título PROCESSO DE EQUIDADE DAS MULHERES ENCARCERADAS NO PRESÍDIO FEMININO DE FLORIANÓPOLIS: UMA ANÁLISE SOBRE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE GÊNERO

Docente orientador: Adriane Nopes

RESUMO
Pretende-se neste projeto analisar questões pontuais no que tange o processo de equidade no Presídio Feminino de Florianópolis/SC. Cabe abordar a 
necessidade de se reconhecer as garantias femininas no âmbito carcerário, geralmente abafadas por situações de vulnerabilidade e ausência de 
direitos, fator que repercute diretamente nas vidas e destinos das apenadas. A pesquisa se faz pertinente para trazer à baila discussões que tenham 
por fundamento a criação de mecanismos para adequar as condições das mulheres apenadas à lógica do texto legal, sobretudo ao texto 
constitucional. Dentre seus históricos, relatos e trajetórias, esta pesquisa se propõe a apontar possíveis violências sofridas por serem mulheres, em 
que a cadeia representa apenas mais um elo de múltiplas violências que formam a trajetória de uma parte da população feminina. (ILGENFRITZ; 
SOARES, 2002) embora os dispositivos legais tragam em seus escritos garantias relacionadas a população encarcerada, pouco se vê das garantias 
direcionadas ao público feminino. De acordo com a Lei de Execuções Penais, art. 82 § 1º, a mulher será recolhida em um estabelecimento adequado à 
sua condição pessoal – entretanto não é este o cenário ilustrado por respeitáveis vozes em seus apontamentos. O art. 88 da LEP aponta para os 
requisitos básicos da unidade celular: salubridade em decorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à 
existência humana. Verifica-se que os problemas de saúde decorrentes das condições de confinamento não têm sido objeto de ações que possibilitem 
o acesso das pessoas em cárcere à assistência de forma integral e efetiva. A necessidade de implementação de uma política pública de inclusão social 
que atente para a promoção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade aponta para a importância da reorientação do modelo 
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assistencial, a fim de atender às carências manifestadas por essa população. Cita ainda a necessidade de uma área mínima de seis metros quadrados 
para cela – que de acordo com as estatísticas é marcada pela superlotação. Desta forma, a questão da pesquisa proposta é: Considerando que a 
Constituição Federal instituiu garantias fundamentais e tratamento isonômico às mulheres, são observadas as necessidades básicas de gênero das 
encarceradas no Presídio Feminino de Florianópolis/SC? Assim sendo, serão analisadas as condições das mulheres encarceradas no sistema 
penitenciário feminino de Florianópolis, no que se refere as questões de Direitos Humanos e isonomia, consoante à sistemática da Constituição 
Federal e demais legislações relevantes ao tema, bem como a verificação do processo de surgimento dos presídios femininos percebendo de que 
forma se estruturaram para o atendimento às mulheres. E por fim, evidenciar a necessidade de diferenciar homens e mulheres no âmbito penal e no 
intuito de proporcionar uma maior isonomia, reafirmando o discurso da não discriminação e da pertinência em igualar os desiguais; conhecendo as 
condições das mulheres encarceradas no Presídio Feminino de Florianópolis através de pesquisas quantitativas e qualitativas. Em razão disso, surgem 
algumas indagações nesse estudo: Como vivem as mulheres do presídio feminino de Florianópolis? De que forma são estabelecidas as relações entre 
elas, com os agentes de segurança, com seus familiares, filhos e companheiros? Quais são os reais problemas que as detentas vivenciam? As 
condições das encarceradas são distintas das que encontramos em sociedade, partindo do acesso à saúde. Porém cabe ressaltar que a situação 
inerente e, exclusivamente relacionada ao feminino e a maternidade, exige um olhar atento às particularidades das questões de gênero no cárcere. 
Nota-se diante de tais fatos, que a Carta Magna e as demais legislações não pensam em reabilitar as mulheres. Não há equidade, senso de justiça, 
respeito à igualdade de direitos. Além do despreparo e dos “olhos fechados” por parte do Estado e por parte de tantos legisladores com relação a 
estrutura falha que temos em nosso sistema. É importante desconstruir o rol de estereótipos enraizados pelo senso comum e traçar uma linha de 
vida, observando desde a infância a sequência de fatos que as trouxe ao presente momento e a real situação. Diante do cenário apresentados e os 
objetivos propostos a metodologia de pesquisa para o presente trabalho, caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa descritiva de estudo de caso, no 
caso o Presídio Feminino de Florianópolis/SC. Para desenvolver a pesquisa, inicialmente far-se-á uma análise em fontes bibliográficas no que refere-se 
ao processo histórico de surgimento dos presídios femininos no Brasil, a emergência das legislações especiais e doutrinas que garantem 
particularidades das questões de gênero no cárcere. Posteriormente, serão analisados os dados disponibilizados sobre o Presídio Feminino de 
Florianópolis/SC, como por exemplo, o processo histórico do presídio, lotação, tempo de cumprimento de pena, e outros dados disponibilizados pelo 
setor de informação do presídio. Bem como, visitação para observação, com o intuito de identificar condições que respaldam o processo de equidade 
no Presídio feminino de Florianópolis.

Aluno: Gabriela Gomes Soncini Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES 

Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título A HIPERLOCALIDADE NO JORNALISMO - O BAIRRO ESTREITO COMO CASO

Docente orientador: Jorge Dolzan

RESUMO
Os modelos produtivos midiáticos e as máquinas semióticas vêm sofrendo impacto considerável nas mudanças tecnológicas, políticas, sociais e 
comportamentais, resignifcando-as não apenas como ferramentas de comunicação de massa, mas promovendo-as como peças chave no universo 
friedmaniano da planificação do mundo (FRIEDMAN, 2007), numa postura que reorganiza a globalização como um processo de mundificação jamais 
visto – todo cidadão pode, e deve, se julgar como pertencente ao mundo. De forma alguma, este processo global aniquila o local, a regionalização tão 
construtora de valores tem papel preponderante neste cenário. A ações midiáticas assumiram informações globais como pertinentes em suas 
localidades, até porque estas assim os são. Mas não pode deixar de considerar as informações locais como pertinentes aos cidadãos desta localidade, 
até por que o jornalismo produz um material que se constitui de fragmentos de acontecimento considerados relevantes para o compreender do 
cotidiano, que de certa forma tem dimensão global, mas que se faz, de fato, no dia-a-dia do cidadão, de sua região, de sua cidade, de seu bairro... 
Situado dentro do panorama descrito anteriormente, esta pesquisa provoca em seus partícipes o desconforto de discutir um real jornalístico (se é que 
este existe), assumindo um raciocínio, cujo discurso de faz subjetivo e dialógico onde as divergências dos atores e das esferas de conhecimentos 
envolvidas convergem na aspiração de assumir uma autoridade e visibilidade sociocultural de fato. E para tanto, levanta o seguinte questionamento: 
Quais as características de um jornalismo que assume ser mídia (como plural de meio) de uma localidade, promovendo-se com esta localidade? 
Dentro disso o objetivo geral do projeto é: Identificar quais as características de um jornalismo hiperlocal. Quanto a natureza esta pesquisa se 
classifica como básica e aplicada, e sua abordagem se mostra qualitativa, que para Gil (1999, p. 94) auxiliam “os pesquisadores a compreenderem 
pessoas e seus contextos sociais, culturais e institucionais”. Quanto aos seus objetivos é descritiva, que para Marconi e Lakatos (2000) vota-se ao 
conhecimento da natureza do fenômeno estudado, como ele se constitui. Nos estudos descritivos, reforçam estes autores, o pesquisador procura não 
interferir no fato estudo, apenas o conhece e o interpreta, para isso toma-se como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e documental. A 
pesquisa será referendada a partir de um estudo teórico que envolverá a leitura, a análise e a interpretação de textos considerados essenciais para o 
entendimento dos conceitos e termos assumidos.  Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, é importante ressaltar que todo o percurso, desde a 
seleção de textos até a construção argumentativa, deverá ser marcado pela escolha de materiais que assumam um recorte geográfico e temporal 
capaz de validar a pesquisa em sua contemporaneidade. Podendo-se afirmar que a principal característica metodológica será a implantação de um 
olhar transversal a partir de uma garimpagem de conceitos na identificação de pontos que serão assumidos como ferramental conceitual no estudo 
de campo.  O procedimento técnico principal desta pesquisa está no estudo de campo, que para Gil (1999) procura o aprofundamento de uma 
realidade específica. Sendo realizado basicamente por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes 
para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade. Especificamente a ideia e promover uma apropriação de uma localidade 
regional, a principio um Bairro, promovendo para ele um canal jornalístico hiperlocal.

E-mail: jorge.dolzan@estacio.br

Aluno: Dafnée Caroline Canello Curso do aluno: Jornalismo Situação: IC/ESTADO

Título MULTIFACES DO DISCURSO: A IMPRENSA E AS REPRESENTAÇÕES SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE JUNHO DE 2013

Docente orientador: Marcia Alves

RESUMO
No mês de junho de 2013, a população brasileira pode visualizar uma série de manifestações ocorridas em vários centros urbanos deste País. No 
contexto das aglomerações, estavam participantes que se mobilizavam contrários a uma série de eventos, tais como: aumento das passagens do 
transporte público, gastos considerados exorbitantes para a produção de um evento esportivo, além de mazelas nunca resolvidas, como: a 
precariedade da saúde e da educação ofertadas pelo Estado. A gênese desses movimentos pode estar associada ao fenômeno conhecido como 
Primavera Árabe, uma serie de protestos, alguns violentos, que marcaram o mundo árabe a partir de 2011. Nesses eventos, os participantes 
mostravam seu descontentamento com a falta de democracia e dificuldades econômicas, enfrentadas pela população.  Aqui no Brasil as 
manifestações, em alusão ao movimento pioneiro, foram denominadas, por alguns órgãos da imprensa nacional, como Primavera brasileira. Segundo 
a Folha de S. Paulo (2013), o movimento teve três fases: a primeira com a maior participação de estudantes, muitos ainda não tinham participado de 
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outros movimentos sociais, criticavam o aumento das passagens no transporte público. A segunda fase teve maior engajamento popular e ampliação 
dos temas reivindicados. A terceira etapa ficou conhecida pela imprensa com a dos “black bloc”, designada pelos jornais como a mais destruidora dos 
espaços públicos e dos estabelecimentos privados.  A visualização destas manifestações ocorreu, em grande parte, pela divulgação nos meios de 
comunicação, que noticiavam cotidianamente os eventos. A imprensa nacional tomou para si o trabalho de desvendar os episódios, assim, as leituras 
de alguns jornalistas promoveram como se verdade fossem suas opiniões para os ouvidos do restante da população. Este trabalho tem por finalidade 
compreender os diversos discursos produzidos pela imprensa escrita brasileira, em especial os jornais “Folha de S.Paulo” e “O Globo” durante a 
cobertura das manifestações de junho de 2013, a fim de identificar as mudanças ocorridas em seus editorais e no tratamento dado aos envolvidos. O 
método indutivo será o norteador deste estudo com uso das pesquisas exploratória e descritiva, a coleta dos dados será realizada a partir de 
manchetes de capa e matérias produzidas pelos jornais “Folha de S.Paulo” e “O Globo”, ambos de circulação nacional.

Aluno: Isadora Carpes Curso do aluno: Jornalismo Situação: PIBIC/IES 

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título AS TRANSFORMAÇÕES NAS REPRESENTAÇÕES DO GÊNERO FEMININO NAS CAMPANHAS DE PUBLICITÁRIAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA  NOS 
ÚLTIMOS 50 ANOS  

Docente orientador: Marcia Alves

RESUMO
O perfil das famílias brasileiras esteve em constante transformação nos últimos 50 anos.  O Censo publicado pelo IBGE (2017) destaca a redução no 
número de filhos por famílias e que mais mulheres se tornaram “chefes” das suas casas. A definição “chefe” é atribuída à pessoa que possui a 
principal fonte de renda e contribui mais no consumo das famílias. O contexto desta mudança está associado ao ingresso de mais mulheres no 
mercado formal de trabalho, na década de 1970. Segundo o Portal Brasil (2017), atualmente a população feminina no Brasil constitui a maioria da 
população e 44% do número de profissionais que atuam no mercado de trabalho. Mesmo na atual conjuntura, ainda pode-se apontar inúmeros casos 
de diferença salarial para os mesmos cargos ocupados por homens e mulheres. Diante das diferenças de oportunidades salariais somados aos casos 
de preconceito e violência contra a mulher, o debate sobre o empoderamento feminino ganhou repercussão.  A temática foi abordada intensamente 
nas redes sociais, nas revistas, no cinema e na TV. A publicidade também destacou em suas campanhas o tema do empoderamento feminino. 
Anunciantes de vários segmentos levantaram “suas bandeiras” pela causa, no entanto, nem sempre a publicidade assumiu o compromisso de 
valorizar a atuação social e profissional das mulheres. No início da década 1960, diversas campanhas publicitárias de produtos de limpeza destacavam 
o estereótipo “dona de casa feliz”, e as mulheres eram retratadas apenas na condição de limpadoras dos seus lares e se sentindo realizadas com a 
atividade desenvolvida. A propaganda do período contribuía, portanto, para reforçar um perfil social feminino de submissão à vida doméstica. A 
preocupação central deste estudo é analisar as mudanças na representação social da mulher nas campanhas publicitárias dos produtos de limpeza 
nos últimos 50 anos. Para realizar a pesquisa utilizou-se do método indutivo, sendo as pesquisas de natureza exploratória e descritiva.  A pesquisa 
bibliográfica e documental foi norteadora na construção de uma matriz teórica baseada nos estudos de Randazzo, Luft e Carrascoza. A matriz de 
análise permitirá, através das campanhas publicitárias, verificar se as mudanças na representação do gênero feminino tiveram alterações observadas 
no contexto de mudanças sociais, vivenciadas no Brasil, a partir da década de 1960.

E-mail: marcia.alves@estacio.br

Aluno: Jessica Andrea de Espindola Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/IES 

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTUDO DA GEOMETRIA SOLAR - SOLARSCÓPIO

Docente orientador: Julia Fiuza Cercal

RESUMO
O trabalho proposto envolve um estudo para a confecção de um solarscópio- facilmente manuseado, é um simulador do movimento aparente do sol 
em qualquer latitude da terra, possibilitando a análise de sombreamento e incidência dos raios solares em maquetes de edificações, escala reduzida, 
em diferentes latitudes, dias do ano e horários, a fim de analisar a eficiência de elementos de proteção solar. O solarscópio é um aparelho didático, 
possibilita a fácil visualização de trajetórias já que são parecidas com a que estamos acostumados a ver na abóboda celeste. A luz natural tem papel 
muito importante no sentido de garantir maior conforto e eficiência energética, não gera impactos sobre o ambiente, proporciona uma estética muito 
agradável nos ambientes internos e possibilita a redução no consumo de energia. A técnica se resume em utilizar a luz do sol para iluminar os 
ambientes internos, aproveitando ao máximo as condições naturais na região. Para proteger a envoltória de uma edificação é necessário identificar no 
local a posição do Sol, na época do ano em que se deseja barrar seus raios diretos. Para isso é importante recorrer a algumas noções básicas da 
Geometria da Insolação, a qual possibilitará determinar os ângulos de incidência do Sol, em função da latitude, da hora e da época do ano. O objetivo 
da pesquisa é desenvolver pelo Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, um equipamento de ensino, visando à expansão da pesquisa pelos 
acadêmicos na área de Eficiência Energética na Arquitetura e Conforto Ambiental. Alguns objetivos são: aprofundar o estudo da geometria solar, 
possibilitar o teste em maquetes de edificação, podendo analisar a eficiência dos elementos de proteção solar. Estimular desenvolvimento na prática, 
de novas metodologias de ensino no campo da arquitetura, possibilitando uma nova fonte de aprendizado. Ressaltar a importância do uso consciente 
da luz e calor solar, pensando no Conforto Ambiental e Eficiência Energética na Arquitetura e auxiliar o aluno na compreensão da trajetória solar, 
analisando seus benefícios psicológicos e econômicos do aproveitamento consciente da iluminação natural em cada edificação. A pesquisa iniciou 
com estudos na geometria de insolação para determinar a posição solar, observando azimute, altura solar, horário do dia e trajetória solar. Foram 
realizados encontros semanais e assim fomos aperfeiçoando os estudos, como o projeto no AutoCAD. Feito isso, estamos finalizando o estudo da 
forma no SketchUp para concluirmos o orçamento final. Após todos os estudos e projeto, o objetivo é a montagem do equipamento que ficará à 
disposição dos alunos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina.

E-mail: julia.cercal@ESTACIO.onmicrosoft.com

Aluno: Sabrina Simionato Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: IC/ESTADO

Título SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL APRESENTADA POR MEIO DE ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL

Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
Este projeto de pesquisa busca entender e explorar as tecnologias relacionadas a construção de ambientes arquitetônicos sustentáveis, desenvolvidos 
para serem exibidos em óculos de Realidade Virtual. Desta forma, este trabalho se propõe a pesquisar sobre conceitos de cidades sustentáveis e 
também estudos sobre softwares em 3D que permitam a construção da Realidade Virtual para serem inseridos os elementos de estudo. A pesquisa 
visa a apresentação de uma forma muito realística e imersiva, de experiências em ambientes arquitetônicos e tecnológicos que promovam a 
sustentabilidade do planeta. Geradores eólicos, captações de água de chuva, reaproveitamento de materiais, reciclagem de lixo, hortas verticais são 
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alguns dos inúmeros elementos que serão construídos para que sejam apresentados em realidade Virtual por meio de óculos de RV, para que o 
usuário tenha uma experiência rica em sensações e conceitos que apoiem a sustentabilidade do planeta. A questão de sustentabilidade remete a 
natureza: não devemos enxergar a natureza simplesmente como um conjunto de belas paisagens, animais, plantas e elementos naturais. Ela é a 
extensão de nosso próprio ser e nós somos a extensão dela. A população da Terra passou de cerca de 1,5 bilhão de habitantes em 1900 para 7,5 
bilhões no ano 2017 e o impressionante crescimento populacional no nosso planeta coloca, entre outros, o problema de sua subsistência, moradia e 
qualidade de vida, principalmente nas regiões desfavorecidas, onde a demografia é galopante. Durante o mesmo período, o uso de matérias-primas e 
de fontes de energia fóssil conheceu um aumento que compromete, no curto prazo, o desenvolvimento das gerações futuras. As reservas existentes 
deverão esgotar-se em aproximadamente 50 anos para o petróleo, 70 para o gás natural e 190 anos para o carvão. Dentro deste contexto, a pergunta 
desta pesquisa é “Como o uso de Realidade Virtual, com o uso de óculos de RV, possibilita uma imersão em ambientes de arquitetura e tecnologias 
sustentáveis, de forma que sensibilizem e ensinem as pessoas às técnicas e importância da sustentabilidade ambiental?” Este projeto tem como 
objetivo geral apresentar conceitos de sustentabilidade de forma visual e imersiva, utilizando-se de realidade virtual para que o participante da 
experiência possa receber não somente informações sobre o tema de sustentabilidade, mas que possa sentir sensações que promovam uma maior 
preocupação com o ambiente, promovidos pelo uso da Realidade Virtual. Para realizar esta pesquisa, será utilizada a forma exploratória e descritiva, 
tendo uma abordagem qualitativa incluindo a observação simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise. Será usado o 
método Design-Based Research (DBR) que é uma abordagem de investigação que reúne algumas vantagens das metodologias quantitativas e também 
das qualitativas e sua aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias incluirá pesquisa bibliográfica e documental junto aos manuais dos 
fabricantes de softwares da plataforma de Realidade virtual, Unreal Engine. Será construído um protótipo que será testado entre universitários e 
serão aplicados questionários. Ao final, com os resultados encontrados, serão desenvolvidos artigos para serem enviados a importantes seminários e 
periódicos científicos nacionais e internacionais.

Aluno: Leandro de Araújo Souza Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/IES 

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título DECOMPOSIÇÃO DA SACOLA PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL EM BIOMASSA PADRÃO 

Docente orientador: Patrícia Sobierajski Barreto

RESUMO
Historicamente, a inserção e crescimento das sacolas plásticas no mercado, substituindo as tradicionais embalagens de papel, teve início na década de 
70. Entre as vantagens do plástico pode-se destacar sua leveza, baixo custo, selabilidade sob calor, transparência, flexibilidade, assepsia e capacidade 
de suportar peso sem romper-se. Dada essas características, as sacolas descartáveis de plástico, tem função de facilitar o transporte e proteger os 
produtos, reduzindo o desperdício que tem um fator de impacto significativo no aquecimento global. O impacto decorrente da produção da 
embalagem plástica é inferior a 20g de CO2 emitidos para a atmosfera, enquanto 500 g de pão fatiado acondicionados nessa embalagem equivale a 
mais que 200g de CO2. No Brasil são produzidos cerca de 3 milhões de toneladas de plástico. Cerca de 10% do lixo brasileiro são compostos por 
sacolas plásticas e cada brasileiro utiliza 19 quilos de sacolas por ano. Por outro lado, têm-se os impactos negativos relacionados à vida útil curta e 
baixa degradabilidade das sacolas plásticas convencionais, podendo demorar de 100 a 400 anos para degradar-se no meio ambiente pela ação de 
raios ultravioletas, umidade e calor. Além do efeito cumulativo, poluição visual devido à disposição nas ruas, parques, praças e ambientes turísticos, 
entupimentos das vias públicas de drenagem, agravamento dos problemas de chuvas fortes como alagamento, engarrafamentos, entre outros. O uso 
de sacolas biodegradáveis tem sido outra mudança observada no comportamento da sociedade. As sacolas biodegradáveis, quando descartadas em 
condições adequadas, presença de microrganismos, umidade, temperatura, levam menos tempo para serem degradadas do que as convencionais. No 
entanto seu uso representa um desafio pela introdução de um novo material ao lixo e muitas vezes, o produto é oxidegradável ou fragmentável e não 
biodegradável. O referido projeto visa verificar o potencial de decomposição da sacola plástica biodegradável em uma biomassa padrão, bem como a 
sua interferência no meio ambiente; comparar o tempo de degradação entre a sacola plástica biodegradável com a sacola plástica convencional e a 
sacola de plástico verde, por último verificar se as mesmas estão de acordo com a Legislação vigente. Para isso, inicialmente será selecionado um solo 
(biomassa padrão) com intuito de oferecer um solo com capacidade de biodegradação, para ser utilizado em todos os experimentos. O ensaio 
consiste em submeter dois tipos de sacolas plásticas, uma biodegradável (teste) e outra não biodegradável (controle) em um solo ativo (biomassa 
padrão) para que as mesmas, sejam consumidas por microrganismos naturais. Para efetuar o tratamento estatístico dos resultados obtidos aos vários 
parâmetros analisados será utilizada a Análise de Variância (ANOVA), tendo sido a diferença entre médias avaliada através do Teste de Tuckey para 
um nível de significância de 5% (p=0.05). Os resultados desta pesquisa, vão colaborar para a discussão sobre o descarte das sacolas no meio ambiente 
e seus impactos, bem como, à eficiência, ou não, das sacolas biodegradáveis. E ainda poderá contribuir para a educação da sociedade, com a 
conscientização do impacto do descarte desse material no meio ambiente.

E-mail: patricia.barreto@estacio.br

Aluno: Luana Mara Soares Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/IES 

Título PROPOSTA DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) PARA UMA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ – SANTA CATARINA

Docente orientador: Patrícia Sobierajski Barreto

RESUMO
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é definido como um instrumento de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) que comprovam a capacidade de uma empresa de gerir todos os resíduos que eventualmente venha a gerar. A geração de resíduos dentro de 
uma empresa de transporte coletivo é um fenômeno inevitável e ocorre diariamente em quantidades e composições que podem gerar impactos 
ambientais, além causar possíveis danos ao ser humano de forma direta quando a manipulação de produtos como óleos, fluidos de radiadores e 
abrasivos é efetuada de forma inadequada, acarretando vários problemas de saúde, bem como, de forma indireta pela contaminação da água, 
prejudicando seu uso, assim também, podendo causar efeitos tóxicos à vida aquática, afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das águas 
do lençol freático contribuindo com o desequilíbrio ambiental. Portanto, o objetivo deste projeto é propor o correto gerenciamento dos resíduos 
sólidos gerados em uma empresa de transporte coletivo no município de São José – SC. A presente pesquisa tem a finalidade de quantificar e 
classificar os resíduos sólidos gerados na oficina mecânica; desenvolver a proposta para o manejo adequado dos mesmos, bem como, sugerir formas 
para destinação final dos resíduos gerados. O projeto foi dividido em várias etapas, inicialmente será feita a revisão bibliográfica sobre os temas 
pertinentes a este estudo, como: tipos de resíduos, destinação e legislação; na segunda etapa, prevista para entre os meses de setembro a outubro de 
2017, serão realizadas visitas técnicas para identificar os tipos de resíduos gerados na empresa, a forma de armazenamento, estocagem e descarte. 
Na terceira etapa, será feito a quantificação e qualificação dos resíduos identificados, e em seguida a caracterização/classificação dos mesmos, 
conforme a norma da ABNT 10.004/04 e o tratamento estatístico dos dados levantados. Os resultados das etapas anteriores permitiram a elaboração 
do PGRS da empresa. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos permitirá que a referida empresa atenda a exigência da legislação vigente, bem 
como contribuir para a diminuição do impacto ambiental oriundo dos serviços e processos gerados pela empresa de transporte coletivo no município 
de São José-SC, através da redução dos resíduos gerados e do correto tratamento e destinação final dos mesmos.
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Aluno: Carlos Eduardo Simas Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE SONORA EM PRAÇA PÚBLICAS NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Docente orientador: Wagner de Sousa Santos

RESUMO
De acordo com Alencar (2016), o ruído produzido pelo tráfego rodoviário é a fonte mais significativa de poluição sonora ambiental nas cidades. A 
Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) exalta que a poluição sonora é hoje, depois da poluição da água, o problema ambiental que afeta o maior 
número de pessoas no mundo. Para resolver problemas relacionados ao ruído, é necessário a identificação e caracterização da fonte de ruído, 
permitindo a modelagem do caso em estudo, a fim de estabelecer os parâmetros relevantes. Na cidade de Florianópolis, que possui um dos maiores 
índices de qualidade de vida do país, a utilização de espaços públicos (praças) para fins de lazer, esporte, meditação e outros, é de grande procura por 
partes das pessoas. Entretanto, com o trânsito intenso característico da cidade, principalmente em horários de pico, surge o questionamento da 
necessidade de avaliar-se a qualidade sonora destes locais, de forma a relacionar este fenômeno com o trânsito nas vias próximas. Objetivo desta 
pesquisa é de avaliar a qualidade sonora em praças públicas na cidade de Florianópolis. A metodologia para a realização do trabalho consiste na 
elaboração de questionários para avaliar este fenômeno. O objetivo do questionário é avaliar a impressão das pessoas quanto aos eventos acústicos 
que ocorrem no local, e se estes interferem na realização de suas atividades, por meio de perguntas que relacionam a impressão da qualidade sonora 
no local com a influência do tráfego de veículos nas vias próximas a estes espaços. Será realizado um levantamento do número de veículos que 
circulam nas ruas próximas aos espaços públicos avaliados, para poderem ser implementados modelos analíticos existentes de predição do ruído 
rodoviário para determinar os níveis de pressão sonora próxima as vias analisadas, e correlacionar assim estes valores com os dados obtidos por meio 
dos questionários. Será feito um levantamento com aproximadamente 50 pessoas em cada praça, contando para isso com o auxílio de 5 alunos 
voluntários para realizarem as entrevistas e a contagem de veículos. Além disso, serão realizadas medições de nível de pressão sonora no local. 
Portanto, espera-se obter um modelo final que relacione os valores obtidos por meio dos questionários da qualidade sonora nas praças com os 
valores obtidos a partir das medições e contagem em campo.

E-mail: wagsousa16@gmail.com

Aluno: Marcia Roncani Sartori Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES 

Título ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Docente orientador: Sibeli Warmling

RESUMO
No modelo atual de produção, os resíduos sempre são gerados, seja para bens de consumo duráveis (edifícios, pontes e estradas) ou não-duráveis 
(embalagens descartáveis). Neste processo, a produção quase sempre utiliza matérias-primas não-renováveis de origem natural. Este modelo não 
apresentava problemas até recentemente, em razão da abundância de recursos naturais e menor quantidade de pessoas incorporadas à sociedade de 
consumo. Com a intensa industrialização, advento de novas tecnologias, crescimento populacional e aumento de pessoas em centros urbanos e 
diversificação do consumo de bens e serviços, os resíduos se transformaram em graves problemas urbanos com um gerenciamento oneroso e 
complexo considerando-se volume e massa acumulados, principalmente após 1980. Os problemas se caracterizavam por escassez de área de 
deposição de resíduos causadas pela ocupação e valorização de áreas urbanas, altos custos sociais no gerenciamento de resíduos, problemas de 
saneamento público e contaminação ambiental. A partir da década de 90, surge a premência de se implementar um adequado sistema de gestão para 
os resíduos sólidos. Uma das formas de solução para os problemas gerados é a reciclagem de resíduos, em que a construção civil tem um grande 
potencial de utilização dos resíduos, uma vez que ela chega a consumir até 75% de recursos naturais. De uma forma geral, estes ciclos para a 
construção tentam aproximar a construção civil do conceito de sustentabilidade, como um processo que leva às mudanças na exploração de recursos, 
na direção dos investimentos, na orientação do desenvolvimento tecnológico e nas mudanças institucionais, todas visando à harmonia e ao 
entrelaçamento nas aspirações e necessidades humanas presentes e futuras. Os resíduos industriais apontam para uma certa ineficiência nos 
processos produtivos, sendo que os mesmos afetam diretamente as condições de vida da humanidade. O setor de construção civil possui uma 
enorme parcela de contribuição na deterioração da qualidade ambiental, já que uma de suas características é o desperdício de matéria-prima, 
insumos e auxiliares utilizados nos processos construtivos de empreendimentos urbanos. O presente trabalho tem como objetivo propor alternativas 
para minimizar a geração de resíduos sólidos na Construção Civil, por meio de ações que vão de encontro com a Metodologia de Produção Mais 
Limpa. Apesar do crescente número de pesquisas, no nível acadêmico e empresarial, relacionados à preservação e conservação do meio ambiente, 
são raros os casos de temas relacionados à minimização de resíduos na fonte no setor de construção civil. A maioria dos estudos concentra-se em 
propor técnicas de reciclagem para os resíduos gerados nos processos construtivos, com destaque especial para o entulho. Neste sentido, verifica-se 
que, geralmente, procura-se agir após a ocorrência do problema, medida esta caracterizada como corretiva, pois não age na causa do problema, e sim 
nos sintomas por ele produzidos. Assim, a principal contribuição do trabalho será demonstrar a possibilidade de se agir na causa da geração dos 
resíduos do setor de construção civil, rompendo o paradigma de que os desperdícios são características do setor e que as técnicas de reciclagem 
externa são a única saída para reduzir a degradação ambiental de processos construtivos.

E-mail: sibeliw@gmail.com

Aluno: Clayton Waltrick Rosa Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: IC/ESTADO

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título A COMPUTAÇÃO COM DESIGN GRÁFICO E SUAS INOVAÇÕES NO PROCESSO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
O trabalho proposto estuda o impacto que a computação gráfica e suas inovações tecnológicas têm no processo produtivo na indústria de móveis, 
bem como na sua relação com o mercado. Na área moveleira, assim como em tantas outras, aparecem novos modelos de negócios colaborativos, com 
a inclusão de máquinas de cortes a laser, onde o cliente escolhe um móvel pela Internet de uma empresa ou designer de outro país, faz a compra e o 
arquivo digital pode ser enviado a uma indústria próxima a sua cidade para ser cortada, enviada e o próprio cliente pode montar, sem parafusos ou 
ferramenta especial. Neste caso, é o projeto digital que tem técnicas que possibilitam esta montagem diferenciada. A impressão em 3D também é 
outra tecnologia que traz profundas transformações no processo produtivo, onde o próprio cliente pode imprimir seu objeto, sendo que para isto, 
deve ter um preciso e adequado projeto/arquivo digital, ou a indústria refaz protótipos de forma muito rápida, recriando várias vezes o objeto com 
baixo custo. Mas, não é somente nos processos internos, que as indústrias moveleiras têm utilizado softwares de computação gráfica de forma 
estratégica. O uso de softwares de Design Digital, tem trazido uma interação junto aos clientes, com a possibilidade de estes poderem visualizarem 
seus futuros móveis com o uso da tecnologia de Realidade Aumentada que traz o acréscimo de elementos virtuais no cenário real com auxílio de 
dispositivos como celulares. Todas estas abordagens citadas, têm tido uma forte influência por novos padrões de computação gráfica em 2D e 3D, que 
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possibilitam uma nova forma de produzir, de se relacionar com cliente e de se fazer negócio. As tecnologias afetam a competitividade das empresas, a 
qualidade dos produtos, influenciando a própria administração de cada organização. Assim, um novo modelo de negócio surge, onde o design gráfico 
adaptado aos equipamentos de corte a laser, elaboram moldes a serem cortados com o maior aproveitamento de material, por diferentes empresas 
parceiras distribuídas pelo mundo. Desta forma, este trabalho se propõe a pesquisar as tecnologias em softwares em 3D que vem revolucionando 
vários aspectos da indústria moveleira e procura responder a seguinte pergunta: Como os softwares computacionais de design 2D e 3D têm 
representativo impacto na indústria de móveis e como podem ser utilizados de forma a trazer mais competitividade para a empresa, melhorando seus 
processos internos de produção, bem como sua atuação junto ao mercado?  Este projeto tem como objetivo geral apresentar as diversas formas em 
que os softwares de design 2D e 3D trazem inovação no setor de produção das indústrias de móveis, bem como sua relação com o mercado, já que a 
troca de arquivos digitais traz todo um diferencial para a Internet industrial, já nos moldes da indústria 4.0. Será usado o método Design-Based 
Research (DBR) que é uma abordagem de investigação que reúne algumas vantagens das metodologias quantitativas e também das qualitativas e sua 
aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias. Pretende-se com este trabalho pesquisar os softwares gráficos, elaborar protótipos e testá-los 
com profissionais e clientes da área. Com os resultados, serão elaborados artigos para envio em importantes Seminários e Periódicos nacionais e 
internacionais.

Aluno: Eliton Narciso de Lima Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES 

Título DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DA CULTURA NA EMPRESA ORSITEC ASSESSORIA CONTÁBIL

Docente orientador: Juliane Kich

RESUMO
A cultura organizacional pode ser percebida por todos os indivíduos durante o cotidiano, pois sempre se está esbarrando em alguns de seus aspectos, 
seja a aparência dos funcionários, o atendimento padronizado, ou na informalidade de muitas empresas.  A cultura de uma organização é 
representada por realidades socialmente construídas, sustentadas por um conjunto de ideias, valores, normas, rituais, crenças e clima organizacional. 
Ela é parte integrante do próprio processo de administração, e influencia todos os processos de uma empresa, desde a forma como ocorre a 
comunicação, como as decisões são tomadas, como lidam com os problemas, como tratam seus clientes, enfim, espelha-se diretamente nos 
resultados organizacionais. Diagnosticar a cultura de uma organização a auxilia a sobreviver no turbulento mundo dos negócios, uma vez que a cultura 
produz e reforça os comportamentos dentro das organizações, e estes comportamentos, por sua vez, afetam o desempenho organizacional de 
maneiras essenciais. Neste sentido, a presente pesquisa questiona: como se apresenta a cultura organizacional na empresa Orsitec Assessoria 
Contábil? Para responder tal pergunta de pesquisa, o objetivo geral do presente trabalho consiste em: diagnosticar a cultura organizacional da 
empresa Orsitec Assessoria Contábil; o qual se desdobra nos seguintes objetivos específicos: a) entender o processo de cultura organizacional; b) 
diagnosticar a cultura da empresa em estudo; c) identificar os pontos positivos e negativos da cultura; d) analisar o impacto da cultura nos resultados 
da empresa; e) propor ações de melhoria para a organização. Deste modo, mais do que apenas caracterizar a cultura da empresa em estudo, a 
presente pesquisa busca identificar também o impacto que ela gera nos negócios da organização e nos seus resultados, por isso também será possível 
definir as melhorias relevantes de serem desenvolvidas entre departamentos e colaboradores, para que o clima organizacional esteja em alta, 
juntamente com a  autoconfiança e motivação no dia a dia da empresa, para assim atender melhor aos clientes externos, agregar valor para a 
empresa e melhorar os resultados. A pesquisa se justifica ao passo que terá um forte impacto na organização, que nunca passou por este tipo de 
estudo. Será possível analisar a influência da cultura sobre os resultados da empresa, com o objetivo de verificar se a cultura ajuda ou atrapalha a 
empresa a alcançar suas metas, e assim, trazer também opções de melhorias. Ademais, a pesquisa contribuirá com a academia, uma vez que trará 
uma revisão bibliográfica atualizada sobre o tema em questão e fará um estudo empírico original em uma empresa relevante no cenário de Santa 
Catarina, por sua longevidade. Em termos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como pesquisa exploratória descritiva, de natureza qualitativa e 
quantitativa. O método utilizado será um estudo de caso único, a ser realizado na empresa Orsitec Assessoria Contábil, a qual está no mercado há 36 
anos e conta com a atuação de aproximadamente 65 colaboradores. A coleta de dados inicial será realizada através de uma pesquisa bibliográfica em 
fontes secundárias, livros de importantes autores da área e em artigos científicos publicados em revistas especializadas. O instrumento de coleta de 
dados em campo consistirá em um questionário, composto por perguntas fechadas e abertas. Os sujeitos da pesquisa correspondem a todo seu 
universo, uma vez que a pesquisadora visa que todos os colaboradores da empresa em estudo respondam ao questionário aplicado. Através dos 
dados coletados em campo e da bibliografia estudada, será possível diagnosticar a cultura da empresa em estudo com base nos três níveis da cultura - 
artefatos visíveis, valores e pressuposições básicas – e caracterizar o clima organizacional. A análise dos dados qualitativos será realizada através da 
análise de conteúdo e a análise dos dados quantitativos através de análises estatísticas. Contudo será possível concluir se a cultura da empresa em 
estudo a ajuda, impulsionando seus resultados, ou atrapalha seu crescimento.

E-mail: julikich@gmail.com

Aluno: Juliana Cristina Pereira Curso do aluno: Administração Situação: IC/ESTADO

Título O USO DO CELULAR EM SALA DE AULA COMO FERRAMENTE INTEGRADORA E MOTIVADORA ENTRE PROFESSORES E ALUNOS NO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
Este trabalho fará uma pesquisa sobre o tema do uso de celular em sala de aula, como um a ferramenta de aprendizagem, com a utilização de quizz 
relacionado a conteúdos ministrados em disciplinas do curso de administração. As pessoas estão cada vez mais utilizando seus dispositivos móveis 
para se comunicar, compartilhar e se relacionar. Os smartphones, que proporcionam uma forma de trabalhar de maneira muito colaborativa, já estão 
incluídos na cultura das pessoas, desta forma, é importante fazer um estudo sobre o impacto positivo que o uso de celulares dentro da sala de aula 
pode trazer em termos de interação, colaboração, dinamismo e inovação. Se por um lado o uso de celular é muito criticado em sala de aula, por outro 
se busca com esta pesquisa despertar a atenção dos alunos, resgatá-los da distração, incluir uma dinâmica em que o aluno estará usando seu 
aparelho para desafiar colegas, acertar perguntas, pontuar e participar de rankings exibidos no datashow em tempo real para todos os alunos 
acompanharem. O fato de inserir quizz junto aos alunos, é uma forma de contribuir para a sala de aula invertida, incluindo técnicas de flipped 
classroom onde a participação do aluno acaba promovendo esta interação maior. Uma abordagem contemporânea que envolve maior interação e 
colaboração por meio de tecnologias digitais, tem sido uma grande evolução no presente e também é considerada uma tendência. A questão da 
gamificação pode contribuir muito, sendo uma ferramenta importante na educação contemporânea. Gamification é o termo usado para o uso de 
elementos de jogos em contextos não associados a jogos sendo que a educação é uma área com elevado potencial para aplicação deste conceito, não 
se pretendendo apenas ensinar com jogos ou através de jogos, mas sim usar elementos de jogos como forma de promover a motivação e o 
envolvimento dos alunos. Dentro deste contexto, em que os alunos e usuários estão propensos a interagir através da Internet, este projeto apresenta 
a seguinte pergunta de pesquisa: Como utilizar uma plataforma web que propicie a interatividade de um Quizz que estimule a interação dos alunos e 
professor usando celulares, para tornar a aula mais dinâmica e interconectada? Os objetivos gerais de te trabalho são apresentar uma experiência 
online de Quizz, pelo celular, que promova a integração de alunos, conteúdos e professor, dentro de sala de aula, tornando o momento da 
aprendizagem mais estimulante e com respostas instantâneas projetadas no datashow, para dinamizar o ensino. Como objetivos específicos estão:  
pesquisar soluções que já existem no mercado, envolvendo Quizz, apresentações de resultados e análises; desenvolver um protótipo que demonstre 
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as principais funções e possíveis layouts do Quizz; testar o protótipo com um grupo de 50 alunos para ver o desempenho da ferramenta; fazer análise 
sobre a efetividade deste tipo de plataforma em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Será utilizada metodologia de pesquisa exploratória e 
descritiva e pesquisa exploratória. Serão elaboradas sessões com quizz nos celulares durante aula normal de alunos universitários, sobre conteúdos 
ministrados em sala de aula e após serão aplicados questionários para avaliar os resultados das experiências, tanto de caráter de aceitação, bem 
como de aprendizagem.  Ao final, com os resultados encontrados, serão desenvolvidos artigos para serem enviados a importantes seminários e 
periódicos científicos nacionais e internacionais.

Aluno: Bianca Donini Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título CONCORRÊNCIA DESLEAL: MAPEAMENTO DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Docente orientador: Stephanie Kalynka Rocha

RESUMO
A pesquisa tem por objetivo analisar as características das pesquisas científicas sobre o fragmento da literatura referente à concorrência desleal, com 
o propósito de geração de conhecimento para identificação de lacunas que contribuam para futuras pesquisas nesta área do conhecimento. Para o 
alcance do objetivo geral, elencam-se os seguintes objetivos específicos: (a) Selecionar um Portfólio Bibliográfico (PB) sobre concorrência desleal, com 
reconhecimento científico e alinhado ao tema, segundo a percepção do pesquisador, por meio de um processo científico estruturado; (b) realizar uma 
análise bibliométrica dos artigos que compõem o PB e de suas referências, de modo a identificar os periódicos, artigos, autores, palavras-chave e fator 
de impacto dos periódicos para o tema. A escolha do projeto de pesquisa surgiu da observação de que a concorrência desleal tem estado presente em 
diversas áreas de mercado através de atuações em desacordo com condutas morais e éticas. Essa forma de atuação, além de prejudicar 
financeiramente os concorrentes, prejudica também o desenvolvimento da área de mercado à qual pertence. Dada à importância do tema, o intuito 
desta pesquisa define-se por responder o seguinte problema: Como o conhecimento resultante da análise da literatura sobre concorrência desleal 
podem ser sintetizados e utilizados para contribuir com a prática de gestores e pesquisadores desta área? Para desenvolvimento da pesquisa se 
utilizará de procedimento metodológico classificado como exploratório-descritivo. Quanto à abordagem do problema, este estudo caracteriza-se 
como qualitativo. Para análise qualitativa dos dados utilizam-se as três etapas apresentadas: redução, exibição e conclusão/verificação. A etapa de 
redução é o processo de seleção do PB para posterior simplificação dos dados. A etapa de exibição consiste em organizar, apresentar e analisar os 
dados. Por fim, na etapa de conclusão/verificação se faz uma revisão dos dados para então verificar o enquadramento das publicações sobre o tema 
concorrência desleal. Para levantamento dos dados se utilizará de procedimento de pesquisa bibliográfica, informado pelo instrumento de 
intervenção conhecido por Proknow-C, pois para desenvolvimento dessa pesquisa, será realizada uma busca nas bases de dados disponibilizadas pela 
CAPES, trabalhos já realizados, revestidos de importância sobre o tema concorrência desleal. Após a seleção do PB, inicia-se a análise bibliométrica 
desse material. Esta análise será dividida em duas etapas: (i) análise de variáveis básicas; e (ii) análise de variáveis avançadas. A análise de variáveis 
básica será composta pelos seguintes aspectos: (i) relevância dos periódicos; (ii) reconhecimento científico dos artigos; e (iii) autores de maior 
destaque; e (iv) Palavras-chave mais utilizadas. Já a análise de variáveis avançadas será composta por itens identificados após a análise do PB. O 
instrumento de intervenção é composto por quatro etapas: (i) seleção de um portfólio de artigos sobre o tema da pesquisa; (ii) análise bibliométrica 
do portfólio; (iii) análise sistêmica; e, (iv) definição da pergunta de pesquisa e objetivo da pesquisa, entretanto, cabe ressaltar que, nesta pesquisa, 
serão cumpridas apenas as duas primeiras etapas.

E-mail: stephaniekrocha@gmail.com

Aluno: Cristina Di Paula da Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: IC/ESTADO

Título PERSPECTIVAS DE COLOCAÇÃO PROFISSIONAL E O PERFIL DO ALUNO EM UMA IES PRIVADA: UM DIAGNÓSTICO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS 
E NECESSIDADES DO 'NOVO ALUNO'

Docente orientador: João Teles

RESUMO
O trabalho proposto envolve pesquisa para diagnosticar o perfil dos alunos do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio Santa 
Catarina e a percepção destes alunos em relação às perspectivas de colocação profissional. Faz-se necessário avançar a compreensão das condições 
objetivas em que se definem e se realizam os modos de estudo e de aprendizagem deste aluno, verificando, entre outras coisas, como este estudante 
desenvolve formas de relacionar-se com o conhecimento em que se manifestam valores e estratégias de aprendizagem sustentadas por um cotidiano 
limitado e uma experiência escolar cuja organização institucional, ainda que muitas vezes contraditoriamente, parece antes reforçar o pragmático que 
investir em outras dimensões da aprendizagem. A presença na Educação Superior de número expressivo de estudantes de segmentos sociais que até 
recentemente pouco não alcançavam este nível de educação implica mais que a simples transformação quantitativa da população universitária. Esta 
realidade desautoriza considerar o estudante universitário (ou um segmento expressivo dele), bem como sua aprendizagem, em termos “clássicos”. O 
"aluno novo" trabalha durante o dia e assiste a cursos noturnos, com pouca disponibilidade de tempo e recursos para participar de atividades 
acadêmicas que transcendam o espaço-aula, raramente participando de atividades de extensão cultural, atividades de pesquisa, encontros científicos, 
etc. Tais fatores, apesar de mais frequentemente não serem supridos pela educação escolar, repercutem intensamente nas práticas intelectuais e nas 
avaliações que se realizam em seu interior. (BOURDIEU, 1998). Em outras palavras, as dificuldades no trato com o conhecimento e as formas de 
exposição acadêmicas não adviriam da falta de uma capacidade genérica, mas sim do modo como os sujeitos interagem e convivem com o 
conhecimento formal. Além disso, a percepção dos alunos em relação à colocação profissional é um importante indicador para a gestão do curso de 
Ciências Contábeis da unidade de São José, por ainda ser um curso em formação e que terá sua primeira turma formanda em 2017. Além disso, 
permitirá a verificação do perfil do acadêmico da instituição, permitindo direcionar os esforços para os interesses e anseios do público-alvo do curso 
de Ciências Contábeis de São José – SC. A pesquisa de campo se desenvolverá a partir de questionário estruturado a ser aplicado com os alunos no 
segundo semestre de 2017. Com os resultados esperam-se obter informações que subsidiem o processo de gestão do curso de Ciências Contábeis, 
direcionando os esforços a partir das necessidades dos acadêmicos.

E-mail: joao.teles@estacio.br
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Título PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO POR MEIO DO MAPEAMENTO DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Docente orientador: Stephanie Kalynka Rocha Silveira

RESUMO
A carga tributária no Brasil é complexa e representa um significativo montante financeiro, o qual interfere no resultado empresarial. Portanto, torna-
se importante o planejamento tributário nas organizações, pois se caracteriza como um dos principais agentes no desenvolvimento empresarial. 
Dentro desse contexto, a pesquisa tem o objetivo de objetivo analisar as características das pesquisas científicas sobre o fragmento da literatura 
referente ao planejamento tributário empresarial, com o propósito de geração de conhecimento para identificação de lacunas que contribuam para 
futuras pesquisas nesta área do conhecimento. A justificativa para a realização dessa pesquisa dá-se pela contribuição esperada para a comunidade 
científica no sentido de destacar as características de um conjunto de obras, identificando o que se pesquisa sobre o tema, a fim de construir o 
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conhecimento a respeito de planejamento tributário.  Dada a importância do planejamento tributário nas organizações, o intuito desta pesquisa 
define-se por responder o seguinte problema: Como o conhecimento resultante da análise da literatura sobre planejamento tributário podem ser 
sintetizados e utilizados para contribuir com a prática de gestores e pesquisadores desta área? Para desenvolvimento da pesquisa se utilizará de 
procedimento metodológico classificado como exploratório-descritivo. A caracterização como exploratório se dá pelo objetivo de selecionar um 
Portfólio Bibliográfico (PB) para familiarização com o tema planejamento tributário empresarial. E classifica-se como descritivo, pois descreve as 
características encontradas no PB e nas referências quanto a periódicos, artigos, autores, e palavras-chave de destaque dentro da área de interesse. 
Quanto à abordagem do problema, este estudo caracteriza-se como qualitativo. Para análise qualitativa dos dados será utilizado as três etapas: (i) 
Redução; (ii) Exibição; e (iii) conclusão/verificação. Para levantamento dos dados se utilizará de procedimento de pesquisa bibliográfica, informado 
pelo instrumento de intervenção conhecido por Proknow-C (Knowledge Development Process–Constructivist), pois para desenvolvimento dessa 
pesquisa, será realizada uma busca nas bases de dados disponibilizadas pela CAPES, trabalhos já realizados, revestidos de importância sobre 
planejamento tributário empresarial.  Após a seleção do PB, inicia-se a análise bibliométrica desse material. Esta análise será dividida em duas etapas: 
(i) análise de variáveis básicas; e (ii) análise de variáveis avançadas. A análise de variáveis básica será composta pelos seguintes aspectos: (i) relevância 
dos periódicos; (ii) reconhecimento científico dos artigos; e (iii) autores de maior destaque; e (iv) Palavras-chave mais utilizadas. Já a análise de 
variáveis avançadas será composta por itens identificados após a análise do PB.

Aluno: Douglas Comelli Balbinot Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/IES 

Saúde

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título ANÁLISE PARASITOLÓGICA DE HORTALIÇAS NA REGIÃO DE BARREIROS SÃO JOSÉ

Docente orientador: Adolfo Haruo Koga

RESUMO
Pesquisas demonstram que parasitoses intestinais apresentam alta prevalência em países em desenvolvimento e que a ingestão de hortaliças 
contaminadas por dejetos humanos é uma das principais vias de sua transmissão. Sabe-se que, não existe um controle das condições precárias de 
saneamento, cuidados com a produção e o manuseio de alimentos, especialmente os que são ingeridos crus que estes podem facilitar a 
contaminação humana. Atualmente, as enfermidades intestinais mais importantes são aquelas causadas por protozoários e helmintos e a sua 
transmissão ocorre principalmente por ingestão de alimentos crus. Dentro deste contexto, as hortaliças, especialmente as ingeridas cruas, têm grande 
importância para a saúde pública, pois são amplamente consumidas pela população e podem conter cistos de protozoários, ovos e larvas de 
helmintos, servindo como via de transmissão destes parasitas. A disseminação de parasitoses por meio de hortaliças pode ocorrer através da água de 
irrigação, contaminação do solo ou diretamente por meio das mãos, quando contaminadas, dos manipuladores desses vegetais sendo esta cadeia que 
inicia na produção e que termina no consumo uma importante via de contaminação das hortaliças. A alface (Lactuca sativa) por ser a hortaliça folhosa 
mais importante na alimentação brasileira além de ser a mais consumida, pode ser um importante veiculador das formas contaminantes, tornando de 
suma importância o controle de qualidade destes produtos. O presente trabalho teve por objetivo pesquisar possíveis enteroparasitas no vegetal 
alface e demonstrar a grande importância que existe na higienização antes do consumo dos vegetais que são comercializados sendo atualmente a 
principal medida profiláticas para evitar a contaminação humana por parasitas intestinais já que o controle da produção ser muito complexa. Com 
este objetivo, foi pesquisada a presença de enteroparasitas em 14 amostras de alface comercializadas na região de Barreiros, bairro de São José – SC. 
Para a pesquisa de parasitas intestinais foi utilizado o método laboratório de HOFFMAN, que consiste na lavagem de uma quantidade das folhas de 
alfaces e a filtragem desta água para o cálice de sedimentação por um período de tempo pré-determinado para o processo de decantação. Após o 
sedimento será submetido à análise microscópica óptica (10X e 40X) por dois observadores.

E-mail: koga@live.estacio.br
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Título A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES POSTURAS NA FASE ATIVA DO TRABALHO DE PARTO

Docente orientador: Gesilani Julia da Silva Honorio

RESUMO
O papel do fisioterapeuta no trabalho de parto é valorizar a participação da gestante no processo, com o uso ativo do próprio corpo, conscientizando-
a de que esta é uma ferramenta para facilitar o processo e trazer-lhe satisfação na experiência do nascimento (BAVARESCO et al, 2011). As posturas 
maternas durante o trabalho de parto têm se mostrado eficientes para aumentar a velocidade de dilatação cervical, promover o alívio da dor durante 
as contrações e facilitar a descida fetal. As posturas verticais adotadas trazem estes benefícios, não sendo observados efeitos negativos para a mãe ou 
para o recém-nascido (SILVA et al., 2009). Esta pesquisa visa dar continuidade a estudo realizado inicialmente, em 2015, como trabalho de conclusão 
de curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, sendo identificados dados importantes relacionados à parturiente, porém 
com necessidade de aprofundamento e aumento da amostra, para haver maior fidedignidade e possibilidade de resultados mais aprofundados para 
possíveis publicações dos dados. Este estudo tem por objetivo avaliar a influência de diferentes posturas aplicadas às parturientes durante a fase ativa 
do trabalho de parto. O estudo realizado será um ensaio clínico prospectivo. Esta pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos da Maternidade Carmela Dutra (CAAE 49352315.0.000.0114). A população será de parturientes admitidas no pré-parto da Maternidade 
Carmela Dutra, localizada na cidade de Florianópolis – SC, no período compreendido entre setembro de 2017 e abril de 2018. As parturientes serão 
selecionadas a partir dos registros de admissão e de forma aleatória e randomizada, separadas em três grupos distintos, nos quais todas receberão 
acompanhamento obstétrico e atuação do fisioterapeuta na fase ativa do trabalho de parto. Os critérios de inclusão serão parturientes na fase ativa 
do trabalho de parto, com feto em apresentação cefálica, que apresentassem condição motora adequada para a realização das diferentes atividades. 
Os critérios de exclusão adotados serão gravidez de risco e indicação prévia de cesárea. Em cada grupo será adotada uma postura predominante 
durante a fase ativa do trabalho de parto: Grupo I - posturas com o uso da bola suíça; Grupo II - posturas no cavalinho; Grupo III - posturas em pé e 
deambulação. A dor será avaliada a cada 30 minutos, durante a intervenção, através da escala visual analógica. No pós-parto imediato serão coletadas 
informações em prontuário e através de questionamentos à própria mulher, com o intuito de avaliar os efeitos da intervenção fisioterapêutica. Na 
ficha de avaliação constam dados relacionados à duração da fase ativa do trabalho de parto, à dor percebida durante o trabalho de parto, utilização 
de recursos farmacológicos e a progressão para o tipo de parto. Após a coleta, os dados serão organizados em planilhas para a análise. Para a 
caracterização das mulheres quanto à idade, tempo de trabalho de parto e dor, será utilizada estatística descritiva por valores de média. No caso da 
escala de dor, será feita a média dividindo-se entre os períodos de 4 a 7 centímetros de dilatação e 8 a 10 centímetros de dilatação. Para a indicação 
dos antecedentes obstétricos e evolução para tipo de parto (normal ou cesáreo), será utilizada frequência. Para as comparações intergrupos, será 
utilizada estatística inferencial, com teste de acordo com as características dos dados (normalidade, dispersão).
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Título INVESTIGAÇÃO DAS REGULAÇÕES MOTIVACIONAIS DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Docente orientador: Manuela Karloh

RESUMO
A DPOC é uma doença prevenível e tratável, que se caracteriza por limitação crônica e progressiva do fluxo aéreo. Além das alterações pulmonares, 
ela também leva ao aparecimento de manifestações sistêmicas que associadas à limitação ventilatória, determinam o declínio progressivo do estado 
de saúde e do estado funcional. A Reabilitação Pulmonar (RP) é uma estratégia eficaz na reversão dos efeitos sistêmicos da doença, além de reduzir a 
gravidade e o número de exacerbações. Apesar da eficácia comprovada da RP na melhora da capacidade funcional e de exercício, qualidade de vida e, 
os ganhos adquiridos pelos pacientes não são mantidos em longo prazo, declinando após terem alta do programa de RP. Em virtude disso, as 
diretrizes globais de RP passaram a enfatizar a implementação de estratégias que visam a promoção de mudanças no estilo de vida. Sugere-se que 
estas devem ser capazes de promover alterações comportamentais e de autoeficácia com o objetivo de melhorar também a condição psicológica dos 
pacientes. Este estudo tem por objetivo avaliar as regulações motivacionais de pacientes com DPOC ao iniciar um programa de Reabilitação Pulmonar. 
Caracteriza-se como uma pesquisa observacional, transversal e de abordagem quantitativa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 
Seres Humanos da UDESC (CAAE 39696814.3.0000.0118). Os critérios de inclusão serão: diagnóstico espirométrico de DPOC, estabilidade clínica no 
mês que antecede o protocolo; idade ≥ 40 anos. Serão excluídos aqueles com incapacidade de executar as avaliações do estudo; tabagismo atual e 
presença de doenças associadas. Após receberem informações sobre o objetivo do estudo, os voluntários farão a leitura e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido. Os pacientes serão submetidos a antropometria e função pulmonar além da aplicação do Questionário de 
Regulação do Comportamento para o Exercício Físico – 2 (BREQ-2), Escala Geral de Autoeficácia, Questionário Understanding COPD, Escala Hospitalar 
de Ansiedade e Depressão e COPD Assessment Test. Para avaliar a função pulmonar será realizada a espirometria. Os métodos e critérios utilizados 
serão os recomendados pela ATS/ERS e os valores previstos serão calculados com base nas equações propostas por Pereira. Para avaliar as diferentes 
regulações motivacionais para a prática de exercícios será utilizado o BREQ-2, que é composto por 19 itens do tipo Likert separadas em 5 diferentes 
construtos: a motivação (ex: Não percebo o objetivo dos exercícios), regulação externa (ex: Faço exercícios porque os outros vão ficar insatisfeitos 
comigo se não fizer), regulação introjectada (ex: Sinto-me envergonhado/a quando falto a uma sessão de exercícios), regulação identificada (ex: Sinto-
me ansioso/a quando não faço exercícios regularmente) e motivação intrínseca (ex: Acho os exercícios uma atividade agradável. A autoeficácia será 
avaliada pela Escala Geral de Autoeficácia, que é composta por dez itens com respostas do tipo Likert que variam de 1= nunca a 4= sempre. O 
conhecimento relacionado à doença será avaliado pelo questionário Understanding COPD composto por duas sessões: a primeira possui 18 questões 
divididas em três domínios: “sobre a DPOC”, “manejo dos sintomas da DPOC” e “buscando ajuda e suporte”; a segunda parte possui 5 questões que 
tratam da satisfação em relação ao componente educacional do Programa de Reabilitação Pulmonar. A presença de sintomas de Ansiedade e 
Depressão será avaliada pela Escala Hospitalar de Ansiedade e depressão (HADS). Possui 14 questões do tipo múltipla escolha. Compõe-se de duas 
subescalas, para ansiedade e depressão, com sete itens cada. O estado de saúde será avaliado pelo COPD Assessment Test, composto por oito 
questões simples, com respostas que variam de zero a cinco. Será aplicado o teste de normalidade Shapiro-Wilk. Para verificar a associação entre as 
variáveis será aplicado o coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman. O nível de significância adotado será de 5%.
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Título ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS INDUSTRIALIZADOS SEGUNDO O MODELO DE PERFIL NUTRICIONAL DA 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE

Docente orientador: Roberta Juliano Ramos

RESUMO
Nas últimas décadas, relevantes alterações de natureza econômica, política, social, demográfica e tecnológica vêm transformando o perfil 
epidemiológico e nutricional do país. A maior participação de alimentos industrializados na dieta familiar brasileira, ricos em açúcares e gorduras, em 
detrimento dos alimentos básicos, fontes de carboidratos complexos e fibras alimentares, é um traço marcante dessa evolução do padrão alimentar. 
Está amplamente difundida e conhecida a realidade que o planeta enfrenta hoje em relação ao aumento da obesidade e das doenças crônicas 
associadas ao excesso de peso e mudança de hábitos alimentares da população. Todas as organizações internacionais relativas à saúde e alimentação 
vêm demonstrando preocupação com essa mudança, e no ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) publicaram um documento intitulado “Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde” com o propósito de servir 
de instrumento para classificar alimentos e bebidas industrializados que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, 
gorduras saturadas e ácidos graxos trans. Os alimentos e as bebidas que devem ser avaliados com o Modelo de perfil nutricional da OPAS são 
limitados a produtos processados e ultraprocessados, que geralmente contêm grandes quantidades desses nutrientes adicionados pelo fabricante. O 
Modelo de perfil nutricional da OPAS tem pretensão de ser usado como instrumento no planejamento e na implementação de diversas estratégias 
regulamentadoras relacionadas com a prevenção e o controle da obesidade e do sobrepeso no âmbito de seus países membros. Diante desse 
objetivo, impõe-se a necessidade da realização de estudos locais sobre a atual adequação dos produtos industrializados aos parâmetros estabelecidos 
no perfil nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde, para que não só a população consumidora possa estar mais consciente da qualidade 
dos produtos industrializados que estão disponíveis para seu consumo, mas também para que instrumentalize a implementação de políticas públicas 
a nível local, regional e global. A orientação do perfil nutricional da OPAS serve a todos os estados membros da organização, incluindo o Brasil. Na 
prática, questiona-se agora se a indústria brasileira está fornecendo alimentos dentro dos padrões colocados pela OPAS ou não. O leite e os produtos 
lácteos fazem parte da dieta brasileira e das recomendações nutricionais vigentes, o leite é considerado um alimento minimamente processado, 
porém todos os seus derivados são processados ou ultraprocessados, integrando assim uma fatia importante da dieta de produtos industrializados do 
brasileiro. Esta pesquisa objetiva analisar a adequação da composição dos produtos lácteos industrializados destinados a alimentação do consumidor 
brasileiro com base nas novas diretrizes do Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), por meio das informações contidas na 
rotulagem nutricional obrigatória. A pesquisa é classificada como um estudo transversal qualitativo, que será realizada por meio da análise de rótulos 
de alimentos industrializados destinados a alimentação da população. Serão analisados os rótulos de 150 produtos lácteos comercializados nos 
principais supermercados da Grande Florianópolis, incluindo queijos, iogurtes, leites fermentados, dentre outros. Os alimentos serão classificados 
como processados ou ultraprocessados conforme o guia alimentar para a população brasileira, e em seguida classificados como adequados ou 
inadequados para o consumo frente aos novos parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Serão avaliados os teores de 
açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans e serão verificados, ainda, quais os principais aditivos alimentares utilizados 
nestes alimentos, assim como os limites máximos de consumo recomendados e os riscos da exposição excessiva a tais aditivos. Os rótulos também 
serão avaliados quanto à adequação a legislação de rotulagem nutricional vigente, e se apontará quais as maiores fragilidades na rotulagem de 
alimentos.
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PERFIL NUTRICIONAL DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE

Docente orientador: Roberta Juliano Ramos

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa que fará a análise da composição de Biscoitos, Bolachas e Produtos de Panificação Industrializados de acordo como o 
Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde. As tendências na evolução do padrão alimentar brasileiro apontam um 
significativo incremento no consumo de alimentos industrializados com alto teor de açúcares simples, sódio e lipídios (alimentos processados que 
caracterizam alimentação pouco saudável), associado à redução no consumo de alimentos in natura (marcadores de padrões alimentares saudáveis) 
(YUBA et al, 2013). Em virtude dessa alteração no padrão nutricional, a avaliação do consumo alimentar na fase da adolescência vem recebendo 
atenção. Consideram-se, particularmente, proposições que associam hábitos alimentares inadequados na infância e na adolescência com o 
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, principalmente as doenças de origem cardiovascular (BARRETO NETO et al, 
2015). Estudos demonstram que a dieta tradicional tende a apresentar um perfil nutricional compatível com as metas de ingestão de nutrientes para 
a população (MINPs) estabelecidas pela OMS, definidas como a ingestão média de alimentos recomendada para a manutenção da boa saúde em uma 
população. Por outro lado, os conhecimentos científicos sobre a influência de padrões alimentares específicos no surgimento de obesidade/sobrepeso 
e de outras DNTs são bastante robustos (OPAS, 2015). Em 2013 a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) pesou e mediu a circunferência da cintura dos 
entrevistados e os dados demonstram que mais da metade dos brasileiros com 18 anos ou mais estava acima do peso, o que representou na época 
cerca de 82 milhões de pessoas. Também foi mostrado que o consumo de produtos com alto teor de açúcar e gordura começa cedo no Brasil, onde 
60,8% das crianças com menos de dois anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos e que 32,3% tomam refrigerantes ou suco artificial. Nas 
últimas décadas o Brasil tem passado de um país com um grande percentual de habitantes com perfil de desnutrição para um país em que a 
incidência de sobrepeso e obesidade está em crescente ascensão. Fato esse que se deve, em boa parte, a facilidade de acesso a produtos 
industrializados que muitas vezes extrapolam as diretrizes nacionais recomendáveis de nutrientes. Os biscoitos, bolachas e produtos de panificação 
são amplamente consumidos, portanto, cabe uma análise da composição de ingredientes e suas respectivas informações nutricionais. Diante do 
exposto, esse projeto tem como escopo analisar a adequação da composição dos alimentos foco segundo as recomendações da Organização Pan-
Americana da Saúde para alimentos processados e ultraprocessados. Para atingir esse objetivo serão feitas várias análises específicas como a 
verificação da lista de ingredientes, da informação nutricional e dos principais aditivos alimentares utilizados. Também será comparada a composição 
nutricional dos alimentos por porção nos rótulos dos alimentos da pesquisa com as recomendações nutricionais estabelecidas pelo Ministério da 
saúde através dos Guias alimentares. Além disso, serão classificados os biscoitos, bolachas e produtos de panificação de acordo com o nível de 
processamento em: alimentos processados e ultraprocessados e no final os alimentos receberão a classificação de aptos e não aptos para o consumo.  
Esse projeto também tem como finalidade identificar as principais fragilidades da legislação vigente no Brasil quanto a Rotulagem nutricional de 
alimentos.
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Título A SELETIVIDADE RACIAL NO COMPLEXO PENITENCIÁRIODE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC; UMA ANÁLISE CRIMINOLÓGICO RADICAL 
DESMACARADORA DO EMBRANQUECIMENTO GENOCÍDA

Docente orientador: Luciano Góes

RESUMO
O presente projeto, vinculado ao Projeto de Extensão “Vicente do Espírito Santo – SOS Racismo”, e ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Centro 
Universitário Estácio de Santa Catarina, possui como escopo expor a seletividade penal, resultante do “direito penal declarado” a partir da sua 
programação racial, no sistema penitenciário catarinense, especificamente no Complexo Penitenciário do Estado (COPE), localizado no município de 
São Pedro de Alcântara/SC, demonstrando o branqueamento como política de mascaramento dos dados oficiais da 3ª maior população encarcerada 
do mundo, segundo os quais, em termos nacionais, nossa “clientela”, identificada racialmente de antemão enquanto o racismo permanece 
inominável e sem relação alguma com o encarceramento (negro) em massa, remodela a senzala: negros (constituídos de pretos e pardos, seguindo a 
classificação do IBGE), representam, até junho de 2014, 67% da população encarcerada, o que significa que dois em cada três presos são negros, 
porcentagem que se mantém no encarceramento feminino.  Em que pese a demonstração inequívoca da programação racial do nosso sistema de 
controle racial-social, os dados são bem maiores. A política de branqueamento nacional se complementa com a redução histórica dos dados oficiais 
para refletir a “desafricanização” tão desejada, mesmo que esta seja apenas uma imagem ilusória. Esta manipulação dos dados é encontrada, 
também, em nosso sistema prisional. O acúmulo criminológico deixa sedimentado que a economia punitiva, afasta a concepção de uma minoria 
criminosa, mas dimensiona seu simbolismo fetichista na criminalização programática de sua “clientela”. O Labelling Approach e a teoria do 
etiquetamento, orientadas pelo realismo marginal racial, desmonta o discurso raso promovido e mantido pelos dogmas criminológicos positivistas, 
demonstrando a programação racista de um país estruturado racialmente que, em Santa Catarina, resta mascarada pela ideia que nossa população, 
intra e extramuros, é preponderantemente branca. A seletividade penal, aliada à política de branqueamento da população, fundamentam a omissão 
ou alteração dos registros dos presos que ingressam no sistema penitenciário catarinense, em termos raciais. Nesse sentido, o funcionário 
responsável pelo cadastramento ou esquece-se de responder ao quesito raça, contido no cadastro, ou, não raras vezes, identifica indivíduos negros 
como branco, ignorando as características fenotípicas e a corporeidade periférica, ideário resultante do colorismo e da “democracia racial” que 
pulveriza e minimiza a questão racial como radical em nosso solo, um país estruturado na objetificação e exploração de mãos negras escravizadas, 
cuja herança reservada por uma abolição farsante foi uma vivência na exclusão que traz em seu bojo todas as violações e violências alinhavadas à pele 
negra que traduz a prática de um sistema desumanizador. O objetivo geral é analisar o perfil da população encarcerada do Complexo Penitenciário do 
Estado (COPE), situado no município de São Pedro de Alcântara/SC, e os específicos são: levantar os dados raciais do registro da administração do 
Complexo Penitenciário; analisar os critérios objetivos e subjetivos adotados para o preenchimento do cadastro do preso no momento de seu 
ingresso; e, relacionar os dados coletados com os dados registrados no sistema da administração prisional. A revisão da bibliografia que estrutura uma 
criminologia marginal será privilegiada, orientando a pesquisa de modo que não apenas o funcionamento do sistema penal seja compreendido a 
partir de sua seletividade, mas sua programação racista. Os resultados, preliminares e conclusivos, serão divulgados com ensaios e artigos, 
encaminhados a revistas e eventos acadêmicos, mormente, os promovidos pelo Centro Universitário Estácio de Santa Catarina e pela Universidade 
Estácio do Rio de Janeiro.

E-mail: luciano.goes@live.estacio.com.br
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Título ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO E A MEDICAMENTALIZAÇÃO DA VIDA: HISTÓRIAS DE TENTATIVA DE SUICÍDIOS EM ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO

Docente orientador: Mirella Alves Brito

RESUMO
A pesquisa está diretamente relacionada com dados levantados junto ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico do Centro Universitário Estácio de Santa 
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Catarina. As propostas ancoradas no Núcleo de Apoio Psicopedagógico, vêm ao encontro dos campos tanto da psicologia social e educacional quanto 
da psicologia da saúde, uma vez que, compreende a saúde como bem-estar físico e mental dos alunos com necessidade educacionais especiais 
matriculados nos diversos cursos da instituição. Neste processo a saúde de alunos/alunas é pensada como dinâmica e integrada ao ambiente, de 
forma que as atividades do núcleo buscam garantir o acesso aos recursos pedagógicos da instituição e também a adequação destes recursos às reais 
necessidades dos alunos/alunas. Entre agosto de 2016 e maio de 2017, o núcleo contou com o atendimento de 10 acadêmicos/as que apresentaram 
como queixa dificuldades de atenção nas disciplinas e unanimidade no uso de medicamentos controlados para atenuar os efeitos da falta de 
concentração e de terapêutica para estados depressivos, recorrentes em todos os casos. Em três desses há relatos de internação em instituição 
especializada em saúde mental e em todos os dez, relato de pelo menos uma tentativa de suicídio. Nesta pesquisa o objetivo é aprofundar os estudos 
nos casos que correlacionam dificuldades de aproveitamento nos diversos cursos oferecidos pela instituição e os processos de construção do sujeito 
nos quais esses/essas acadêmicos/as encontram na tentativa de suicídio a possibilidade de resolução das questões que se apresentam como desafios 
do viver. Para tanto, a pesquisa também irá levantar os estudos recentes sobre processos de medicamentalização da vida e analisar as relações 
possíveis entre um alto índice de medicamentalização administradas com o objetivo de controlar as dificuldades compreendidas pela biomedicina 
como dificuldades de concentração e de aprendizagem e as práticas de estudos e de construção de projetos de vida desses/as acadêmicos/as. A 
metodologia da pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de profundidade e irá se apoiar nos princípios da análise de conteúdo, utilizando como 
material de análise as narrativas dos sujeitos atendidos/as no Núcleo de Apoio Psicopedagógico do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina.

Aluno: Leilane Mattos Perini Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/ESTADO

Título HISTÓRIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL: UM ESTUDO DE ARQUIVOS HOSPITALADORES

Docente orientador: Mirella Alves de Brito

RESUMO
Esta pesquisa visa compreender o campo de práticas relacionadas às políticas de Atenção à Infância deflagrada pelo ECA (lei 8069/90), através de 
mapeamento da rede de atendimento em saúde mental, voltada para crianças e adolescentes. A partir de uma inserção etnográfica, em centro 
documental do Hospital Colônia Santana, no Município de São José, irá identificar como se desenvolveram as práticas em saúde mental, destinadas ao 
atendimento de crianças e adolescentes, que se inscrevem nos registros do Hospital Colônia Santana no período entre 1940 e 1980. O objetivo maior 
está em descrever as práticas psi, a fim de obtermos maiores elementos nos estudos sobre os cuidados em saúde mental no campo das pesquisas 
sobre proteção à infância no Brasil. As bases teóricas sobre as quais iremos consolidar a pesquisa se constituem de um diálogo interdisciplinar entre a 
antropologia, a psicologia e a saúde mental, sem perder de vista que nosso campo de investigação consiste no campo das garantias de direitos, bem 
como nas práticas psi que mantém um diálogo entre o sistema de saúde e o sistema de assistência social. Trata-se de uma pesquisa de campo de 
abordagem qualitativa. A pesquisa se apoiará nas prerrogativas da pesquisa etnográfica, reconhecida por sua habilidade em descrever os modos de 
vida, o cotidiano e as práticas sóciais. A etnografia se importará com a inserção no universo vivencial dos interlocutores desta pesquisa 
(especialmente profissionais de saúde e usuários da rede de saúde mental), no entanto, esta pesquisa tem como foco a análise de documentos, 
registros históricos de instituição de saúde mental. A análise documental será realizada nos arquivos do Centro de Documentação e Pesquisa 
(CEDOPE), do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq). O acesso ao CEDOPE está diretamente ligado e dependente de pesquisa já iniciada pelo 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Brasil Plural, pesquisa coordenada pela Profª Drª Sônia Weidner Maluf, cujo título é “Políticas públicas, 
biolegitimidades: novos regimes biopolíticos, cuidados de si e outras políticas da vida”, nesta pesquisa participo como pós-doutoranda voluntária e 
também representante da Estácio – SC junto ao INCT Brasil Plural em anuência firmada em setembro de 2014. Em síntese, teremos como campo 
principal o CEDOPE, localizado no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, no Bairro Colônia Santana em São José – SC., o que não dispensa a 
necessidade de transitar por outros campos, os quais se mostrarão necessários no decorrer da pesquisa, sendo que para cada necessidade haverá 
negociação e cumprimento das prerrogativas da ética em pesquisa, como, p.e. assinatura de termos de consentimento e anuências das instituições.
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Título NARRAR O INARRÁVEL: ALGUMAS REFLEXÒES SOBRE O CONCEITO DE TESTEMUNHA NO PENSAMENTO DE GIORGIO AGAMBEN

Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar Y Soler

RESUMO
Nossa pesquisa possui como finalidade apresentar as leituras empreendidas pelo intelectual italiano Giorgio Agamben acerca da possível articulação 
entre o conceito de testemunha e a problemática dos direitos humanos na atualidade. Por certo, o pensamento do agambeniano vem se 
consolidando como uma das vozes mais potentes para uma leitura crítica acerca da nossa atualidade.  Desde a publicação do primeiro volume da série 
de estudos intitulada Homo Saccer até suas leituras sobre o messianismo em Paulo de Tarso, compreende-se como uma das suas principais questões 
o estudo sobre as formas de exceção no mundo contemporâneo a partir de um diálogo produtivo que envolve os contornos da história, da filosofia e, 
da própria política. Em especial o livro O que Resta de Auschwitz? Reúne os elementos para uma compreensão acerca da biopolítica e sua correlação 
com as práticas de poder e os processos de subjetivação. Apropriando-se da leitura de Primo Levi sobre os campos de concentração, Agamben nos 
sugere pensar o conceito de testemunha para além dos horizontes habituais do direito moderno e inscrevê-lo no panorama da ética compreendia 
aqui a partir do pondo de vista heideggeriano, ou seja, pela matriz originaria de um estatuto ontológico cujos desdobramentos se inscrevem na 
problemática da existência real, proveniente de uma terra sem mal. Nossa proposta seria a de reunir nesse escrito agambeniano, os elementos 
necessários para uma leitura sobre os direitos humanos a partir da estreita relação entre a política e a ética como elementos de uma crítica aos 
modos de governamentalização da vida orquestrados pela biopolítica.  Nossa proposta metodológica envolve como núcleo essencial a leitura do livro 
O que Resta de Auschwitz? Além dos outros livros da série Homo Saccer. Paralela a essa atividade serão levantados na rede mundial de computadores 
artigos de comentadores do pensamento agambeniano no Brasil e no Exterior. Nesse caso, trabalharemos com textos escritos em português, inglês e 
francês. Como resultado esperado, pretende-se Como resultados esperados, pretende-se publicar os resultados parciais e finais da pesquisa em 
periódicos indexados no Brasil e no exterior além de apresentar as considerações levantadas na pesquisa em congressos acadêmicos.
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Título UMA HISTÓRIA POLÍTICA DA GOVERNAMENTALIDADE EM MICHEL FOUCAULT

Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar Y Soler

RESUMO
O presente projeto de pesquisa possui como finalidade explorar, no conjunto de textos do pensamento foucaultiano os elementos de uma história 
política da governamentalidade. O conceito de governamentalidade que, apresenta-se como um deslocamento metodológico da leitura disciplinar do 
poder, para uma análise genealógica das formas de governo presentes na nossa sociedade ocidental. Por governamentalidade, Foucault não entende 
a perspectiva econômica ou jurídica das matrizes de governo, mas sim a formação das múltiplas artes de governar articuladas com as formas ou 
regimes de verdade os quais emergem formas de subjetivação. É nesse contexto que Foucault irá compreender a construção de uma história política 
sobre a governamentalidade a partir da elaboração de um estudo sobre a nebulosa relação entre o Estado e a população, não a nível de uma 
sociologia jurídica, isto é, nas formas razoáveis presentes e reconhecidas pelas instituições criadas com a finalidade de controlar a população como a 
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Polícia e a Escola, por exemplo. Nesse sentido, os estudos foucaultianos sobre a governamentalidade seriam uma espécie de análise exterior ao 
Estado no sentido de se perguntarem não pela legitimidade de seus aparatos legais, mas sim porque se debruçam sobre as tecnologias de governo, ou 
melhor, os modos pelos quais na nossa sociedade, o exercício de governo se assemelha a uma arte; a arte de condução dos vivos por meio da 
verdade. Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, é importante ressaltar que todo o percurso, desde a seleção de textos até a construção 
argumentativa, deverá ser marcado pela escolha de escritos que reflitam os desdobramentos e as condições de possibilidade para a emergência dos 
direitos humanos como direitos dos governados em Michel Foucault.  Dessa forma, pode-se afirmar que a principal característica metodológica será a 
implantação de um olhar transversal a partir de uma garimpagem de conceitos do pensamento foucaultiano a partir de um estudo da arte presente 
nos livros Segurança, Território, População, Nascimento da Biopolítica, Microfísica do Poder, O Governo do Vivos e O Governo de Si e dos Outros. 
Além dessas leituras será realizado um levantamento de artigos escritos por comentadores do pensamento foucualtiano e publicados na rede mundial 
de computadores. A linguagem desses textos será relacionada as línguas portuguesa, francesa e inglesa. O procedimento de leitura adotado será num 
primeiro momento o sobrevoo dos escritos com o intuito de produzir uma familiaridade com diferentes perspectivas de pensamento, isto é, esta 
leitura delimitará as diferentes estratégias presentes no campo de atuação do intelectual francês a partir de sua criticidade e compromisso com o seu 
tempo histórico. Num segundo momento, a transversalidade focalizará a especificidade do tema trabalhado. Será preciso, porém, mapear 
pontualmente os direitos humanos a partir da desconstrução nietzschiana. Este rastreamento significará, portanto, a apreciação referente às 
estratégias políticas elaboradas em cada um dos seus desdobramentos, no que se refere à problemática da pesquisa.   Neste sentido, será dada 
prioridade aos volumes II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX da Coleção Ditos e Escritos – edição brasileira organizada por Manuel Barros da Motta. A opção por 
trabalhar com essa coleção relaciona-se ao fato de que esses volumes delimitam uma possível leitura sobre os direitos humanos como direitos dos 
governados em Michel Foucault, sobretudo, nas entrevistas e pequenas intervenções organizadas por ele principalmente a partir dos anos 70. Esta 
sentença possui ressonâncias com este trabalho por remeter a uma noção de superfície textual, cuja ordem é da porosidade. Como resultados 
esperados, pretende-se publicar os resultados parciais e finais da pesquisa em periódicos indexados no Brasil e no exterior além de apresentar as 
considerações levantadas na pesquisa em congressos acadêmicos.
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Título O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA MEDIAÇÃO DO PROCESSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Docente orientador: Mírian Queiroz de Souza Daniel

RESUMO
A questão que motivou o presente trabalho foi analisar os processos relativos à mediação das novas tecnologias da informação e da comunicação nos 
processos de ensino-aprendizagem na educação básica, fomentando a pesquisa e a formação do professor-pesquisador na graduação do curso de 
Pedagogia. Esse projeto emergiu da prática pedagógica da pesquisadora enquanto docente na disciplina “Informática Aplicada à Educação”, disciplina 
ministrada no 4º Semestre de Pedagogia, na Faculdade Estácio de Santo André, no segundo semestre de 2016. Como fruto das reflexões 
desenvolvidas nesta disciplina surgiram artigos científicos relacionados à mediação das novas tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem em 
diferentes segmentos da educação básica, a saber: Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
trazendo críticas e apontamentos nos processos de inclusão e exclusão mediados a partir das novas tecnologias. Parte-se então do questionamento: 
como o uso do tablet na Educação Infantil poderá ser um recurso pedagógico para o fomento de um ensino compartilhado? Essa investigação 
possibilitará estabelecer relações entre os recursos tecnológicos e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, identificando elementos 
importantes como ensino compartilhado, interação e interatividade na educação infantil, construção do conhecimento e mediação pedagógica. O 
objetivo central deste projeto de pesquisa é analisar o uso de diferentes recursos tecnológicos na mediação do processo de ensino-aprendizagem da 
Educação Básica a fim de potencializar o processo de pesquisa na graduação presencial do curso de Pedagogia. Os objetivos específicos são: 1) 
identificar diferentes recursos tecnológicos digitais no fomento aos processos de ensino-aprendizagem na Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio; 2) Reconhecer e potencializar ações de planejamento para os diferentes segmentos da Educação Básica considerando ações de 
implementação, monitoramento, participação e avaliação de atividades potencializadoras do uso de tecnologias digitais; e 3) Identificar ações que 
promovam a “práxis” através das ações relativas ao uso de tecnologias digitais. A metodologia é de uma pesquisa qualitativa e o procedimento 
metodológico escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa foi o da pesquisa bibliográfica, a fim de possibilitar um movimento circular, com 
incursões ao referencial teórico, permitindo um mapeamento bibliográfico (LIMA; MIOTO, 2007, p.7). E o método dialético como caminho possível 
para investigar as contradições e conflitos, a realidade material e concreta em que subsidiam o uso das novas tecnologias na mediação dos processos 
de ensino. Os referenciais teóricos utilizados perpassam por pesquisas nesse campo, incluindo autores como Castells (1999; 2004); VEEN; VRAKKING 
(2009); (Stam, 2001); Kenski (2010), para análise das relações entre educação e novas tecnologias. E autores como FERRAZ & BELHOT (2010); PIAGET 
(1996); FEURSTEIN (1921), para análise dos processos de ensino-aprendizagem, considerados como centrais na mediação das novas tecnologias na 
educação.  Os processos de ensino-aprendizagem mediado pelas novas tecnologias indicam novas características ao trabalho docente, suscitando um 
trabalho coletivo e participativo. Os caminhos apontados para realização desta pesquisa mostram a importância de construir reflexões e pesquisas no 
campo da mediação entre novas tecnologias e educação básica, apontando os rumos e características deste processo escolar.
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Título UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DE OTIMIZAÇÃO E SIMULAÇÃO PARA EFICIÊNCIA DE SISTEMAS PRODUTIVOS

Docente orientador: Marlon Paulo de Melo Wolff

RESUMO
As metodologias de otimização e simulação, em geral tratadas no domínio da Pesquisa Operacional, seguem ao longo de algumas décadas 
confirmando-se como estratégias científicas aptas à subsidiar a tomada de decisão gerencial. São diversos os cases de sucesso que podem ser listados 
envolvendo o uso de técnicas de otimização em processos produtivos nas organizações empresariais, favorecendo a eficiência do processo e criando 
um fator de inovação à empresa. O empreendimento que segue este caminho mostra-se sintonizado com a chamada "Economia do Conhecimento" e, 
indubitavelmente, eleva seu nível de competitividade.  Objetivo. Elaborar e simular modelos matemáticos baseados em técnicas de otimização 
determinísticas tendo como fonte de parâmetros setores industriais locais aptos a estabelecer parcerias. Método. A pesquisa é de caráter 
bibliográfico e experimental, iniciando, portanto, com vasta reflexão sobre os procedimentos matemáticos e computacionais que permeiam as 
técnicas de Programação Matemática, bem como o domínio de ferramentas de simulação, tais o Solver\Excel, Arena, entre outras. Constam ainda no 
desenvolvimento metodológico a realização de visitas técnicas nas empresas parceiras objetivando o levantamento de informações por meio de 
instrumentos de coleta de dados, que, por conseguinte, alimentarão as modelagens matemáticas desenvolvidas. Resultados Esperados. Construção 
de aplicações eficientes das metodologias de otimização e simulação, sintetizadas em modelos matemáticos e computacionais associados aos 
aspectos de produtividade de empresas da região local. Além disso, os prováveis impactos do projeto irradiam para a dinamização da relação ensino - 
aprendizagem, observando a vivência in loco dos conteúdos ministrados em sala e para a possibilidade de incorporação, por parte do segmento 
empresarial, de sistemas de controle de processos tendo como estrutura técnica subjacente as mencionadas produções científicas do projeto.
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Título ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E CORRELAÇÃO DO PERFIL IMUNOFENOTÍPICO COM ACHADOS DO HEMOGRAMA AO DIAGNÓSTICO EM 
PACINETES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA

Docente orientador: Perla Lopes de Freitas

RESUMO
As leucemias agudas pertencem a um grupo de neoplasias hematológicas com características bastante heterogêneas, sendo progressivas e letais. Nas 
leucemias agudas enquadram-se as leucemias mielóides agudas (LMA), na qual a técnica de imunofenotipagem permite sua caracterização com base 
na análise da expressão de marcadores intracitoplasmáticos e de membrana. O uso de procedimentos diagnósticos permite a identificação do tipo 
celular envolvido na leucemogênese, o que é fundamental para orientar a terapêutica e determinar, até certo ponto, o prognóstico das leucemias. O 
hemograma completo é o primeiro exame a ser pedido pelo médico. Ele irá mostrar as alterações no sangue e dará indícios de que algo não está 
correto. A importância da imunofenotipagem reside, principalmente, no diagnóstico das LMA M0 e M7, mas também em alguns casos de M5a, além 
de auxiliar no diagnóstico das LMA M3, LMA M2 e LMA M1/M2.Objetivo: Realizar um levantamento epidemiológico e correlacionar o perfil 
imunofenotípico com os achados do hemograma para diagnóstico de pacientes com LMA. Metodologia: Os pacientes envolvidos nesse estudo serão 
oriundos do serviço de oncohematologia do Hospital Geral Tarquino Lopes Filho, em São Luís-MA. Somente participarão dessa casuística aqueles que 
assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aprovado por Comitê de Ética. A imunofenotipagem dos casos com suspeita de 
leucemia aguda será realizada em amostra do aspirado de medula óssea ou sangue periférico quando houver presença de blastos circulantes. O 
hemograma será feito por método automatizado, em contador hematológico Advia 2120 da Siemens. Para avaliação morfológica das células do 
sangue, um esfregaço de sangue periférico será avaliado por microscopia complementar. Esses exames serão feitos no Laboratório de Análises 
Clínicas que presta serviço ao Hospital Geral Tarquino Lopes Filho. Resultados esperados: Gerar dados que possam ser utilizados para elaboração de 
protocolos terapêuticos mais eficientes, a partir da análise da correlação entre os resultados obtidos no hemograma e a imunofenotipagem, de modo 
que possa ser utilizado na determinação do diagnóstico dos pacientes com LMA, especialmente na população maranhense, primeira vez estudada, 
para que se possa conhecer o perfil molecular dos pacientes do Estado do Maranhão.

E-mail: perlalm@yahoo.com

Aluno: Marcos Guimarães Ferreira Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Título INVESTIGAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE VISMIA GUIANENSIS (AUBL.) CHOISY COMO INIBIDORA DA Α-GLICOSIDASE E Α-
AMILASE 

Docente orientador: Elizangela Araujo Pestana Motta 

RESUMO
Diabetes é considerada pela Organização Mundial de Saúde e órgãos competentes como um grave problema de saúde pública e com crescimento 
alarmante de diagnóstico, complicações e óbitos decorrentes dessa doença. A mesma atinge diferentes faixas etárias de ambos sexos. Vários são os 
estudos voltados para alcançar terapias alternativas de tratamento farmacológico seja para controlar a manifestação do seu desenvolvimento seja 
para reduzir o agravamento. E dentre essas terapias estão relacionadas plantas de uso medicinal. Objetivo. Assim, busca-se investigar o efeito 
antidiabetes in vitro de Vismia guianensis, conhecida popularmente por lacre, por meio da inibição enzimática da alfa-amilase e alfa-glicosidase. 
Metodologia. Dessa forma, utilizar-se-á as folhas que serão coletadas, limpas, secas, trituradas e maceradas em uma solução hidroalcoolica (1:10) por 
uma semana sobre agitação diária. Após a obtenção do extrato o mesmo será rotaevaporado e liofilizado para obtenção do extrato seco. Dentre os 
testes realizados para verificar atividade antidiabetes utiliza-se como parâmetro a atividade sob as enzimas α-glicosidase e α-amilase utilizando Kits 
colorimétricos específicos (Labtest) seguindo procedimentos conforme fabricante em placas de 96 poços em diferentes concentrações (500mg, 50mg, 
5mg e 0,5mg). Por se tratar de um teste colorimétrico a leitura da placa será realizada em espectrofotômetro a 450nm (teste da amilase) e 570nm 
(teste glicosidase). Para a investigação química o extrato seco será submetido a análise por HPLC e espectrometria de massas para a obtenção da 
fitoquímica, para conhecer os compostos secundários presentes nessa planta. Resultados esperados. Os resultados obtidos serão tabulados e 
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analisados pelo teste T-Student. Será utilizado o software Prisma 7.0 para análise estatística (p≤0,05) e Microsoft Excel 2010 para a construção dos 
gráficos ou tabelas. Espera-se com os resultados poder contribuir no desenvolvimento de uma alternativa terapêutica que possa ser utilizada para o 
controle do diabetes por meio do controle da atividade enzimática, além de se conhecer a fitoquímica da planta em questão.

Aluno: Josivan Regis Farias Curso do aluno: Biomedicina Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título USO DO TELEFONE CELULAR: PROBLEMAS RELACIONADOS A REPETIÇÃO DOS MOVIMENTOS

Docente orientador: Jacqueline Maria Maranhão Pinto Lima

RESUMO
O uso contínuo do telefone celular vem ocasionando grande preocupação para os profissionais da área da saúde, há um perigo camuflado, provocada 
por inúmeras e ininterruptas horas de uso dos celulares, as falanges e punhos são demasiadamente afetados, e os usuários contínuos passaram a se 
deparar com um problema ainda novo e oculto nas telas de muitos comandos. O somatório dos problemas pode se instalar ou agravar-se sem que o 
usuário perceba e já merece extrema atenção, qualquer região do corpo pode ser afetada por lesão por esforço repetitivo (L.E.R.) desde que seja 
exposta a mecanismos de traumas contínuos. A L.E.R trata-se de um problema de saúde que atinge principalmente os membros superiores e é 
causado pela prática de tarefas com movimentos repetitivos ou posturas inadequadas.  Esse distúrbio provoca dor e inflamação e pode alterar a 
capacidade funcional da região comprometida. Objetivo. Relacionar o uso do telefone celular com problemas associados à repetição dos movimentos 
em alunos de graduação numa instituição particular em São Luís - MA, investigando possíveis associações do uso do telefone celular à L.E.R, 
observando também sensações sintomatológica e tempo de uso do aparelho celular. Metodologia. Trata-se de um estudo de caráter prospectivo, 
descritivo, com abordagem quantitativa dos dados que serão obtidos por meio da aplicação de um questionário de pesquisa de campo, a amostra 
será constituída de universitários de ambos os sexos, que frequentam regularmente uma instituição particular de ensino superior de São Luís-MA. 
Como critério de inclusão e exclusão só preencherão o questionário os alunos da instituição pesquisada, essa amostra será superior a 80 voluntários. 
Resultados Esperados. Os resultados obtidos serão tabulados e analisados utilizando-se o programa Microsoft Excel 2010, em seguida, será utilizado 
para a construção dos gráficos ou tabelas.  Espera-se com os resultados poder contribuir na observação da prevalência de sintomatologia significativa 
nos universitários voluntários, relacionando com a patologia. Sendo a pesquisa de relevância para posterior orientação profissional interdisciplinar, 
interferindo positivamente na vida da população em geral.

E-mail: jacqlima@hotmail.com

Aluno: Joseane Prata Lopes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título PROJETO ALERTA A SÍNDROME METABÓLICA (PRSM): IMPACTO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA REDUÇÃO DOS 
COMPONENTES DE SÍNDROME METABÓLICA NO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO DA FACULDADE ESTÁCIO/SÃO LUÍS

Docente orientador: Thalita Albuquerque Véras Câmara 

RESUMO
A síndrome metabólica se caracteriza como um conjunto de distúrbios e/ou características metabólicas e está cada dia mais prevalente na população 
mundial e relaciona-se com o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Objetivo: Verificar o impacto de um programa de educação 
nutricional em pacientes diagnosticados com Síndrome Metabólica no ambulatório de nutrição da faculdade Estácio de São Luís. Método: estudo de 
intervenção aberto. A pesquisa terá como população os pacientes que fazem acompanhamento nutricional no ambulatório de nutrição da faculdade 
Estácio de São Luís e diagnosticados com Síndrome Metabólica, a partir de ficha de anamnese própria do local de estudo, no período de agosto de 
2016 à agosto de 2018. Serão incluídos na pesquisa indivíduos com idade entre 20 e 60 anos, com diagnóstico de Síndrome Metabólica ¬¬¬, de ambos 
os sexos, que estejam em acompanhamento no Ambulatório de Nutrição, que não possuem deficiência física, com frequência mínima de 75% dos 
encontros e que aceitarem participar voluntariamente da pesquisa. Não serão incluídos indivíduos que não possuem o diagnóstico de Síndrome 
Metabólica confirmada, com idade inferior a 20 anos ou superior a 60 anos, que sejam gestantes e lactentes, e que não assinarem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados será feita através de uma ficha para organizar dados das informações pessoais, história 
clínica, parâmetros antropométricos e clínicos. A aferição do peso, será realizada através de uma balança portátil digital (Black & Decker Body Control 
BK50®), um estadiômetro portátil (Welmy®), um esfigmomanômetro (Premium®), uma fita inelástica e um computador portátil (DELL®). Resultados 
esperados: Levantamento de dados sobre grupo vulnerável: aumento do conhecimento do perfil epidemiológico e socioeconômico de portadores de 
Síndrome Metabólica em São Luís – MA, formulação de Banco de dados com informações do perfil epidemiológico e socioeconômico dos sujeitos 
pesquisados e realização de estratégia de educação nutricional direcionada para SM.

E-mail: thalitacamara3101@hotmail.com

Aluno: Alanne Karyne Oliveira Costa   Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - ESTÁCIO SÃO PAULO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título O PROTAGONISMO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A SUA EFICÁCIA E EFETIVIDADE SOCIAL: ATIVISMO JUDICIAL X SOLIPSISMO JUDICIAL

Docente orientador: Carlos da Fonseca Nadais

RESUMO
O projeto tem relevância prática, sobretudo porque o país passa por diversas mudanças políticas onde o protagonismo do Poder Judiciário é 
relevante. O momento apresenta uma oportunidade única de estudar aspectos técnicos do processo decisório dos Tribunais Superiores em “casos 
difíceis” (hard cases) em tempo real. Com a transmissão das sessões dos Tribunais Superiores, como Superior Tribunal Federal e Tribunal Superior 
Eleitoral, muito se discute sobre a necessidade da percepção dos Ministros dos anseios da sociedade, sem que se perca no Solipsismo Judicial. A 
questão que se apresenta é se os Ministros das Cortes Superiores, na democracia moderna, podem fazer opções e estimativas que ultrapassem os 
limites da legalidade estrita para ingressar na esfera política? Em que situações a atuação dos Magistrados pode se caracterizar em Ativismo Judicial 
ou Solipsismo Judicial? São questões relevantes para compreendermos a produção das decisões nessas esferas. A pesquisa se pautará pelo cunho 
doutrinário e jurisprudencial, sendo a doutrina e a jurisprudência fontes principais da pesquisa, utilizando para tanto o método dialético para 
observarmos a dinâmica das decisões judiciais face às mutações sociais. No aspecto doutrinário, inicialmente pelo estudo da Justiça, Ideologia e 
Tecnicidade fora do contexto decisório, no ambiente da Ética, Filosofia do Direito, Sociologia do Direito e dos Princípios Constitucionais, detectando 
nas obras clássicas, desde autores Pré-Socráticos até Cientistas Jurídicos Contemporâneos. Em segundo momento, a pesquisas se voltará ao contexto 
decisório, para a seleção dos “casos difíceis” (hard cases) nos Tribunais Superiores, pela pesquisa nos próprios repositórios dos sítios de internet, 
tendo como critérios: Efetividade (impacto social), Repercussão Geral (impacto jurídico) e a Adequação ao Projeto (impacto na pesquisa acadêmica). 
Esses acórdãos selecionados serão estudados pelos seus próprios fundamentos e identificaremos o peso dos vetores Justiça, Ideologia e Tecnicidade 
nestas decisões dos Tribunais Superiores.

E-mail: cardosobia@msn.com

Aluno: André Luiz Duarte Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Weverton Junior Monteiro da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Julio Cesar Kenti Sakata Ogawa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Paloma Duarte Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título DISCURSO E PUBLICIDADE: A LINGUAGEM QUE VAI ALÉM DA RAZÃO

Docente orientador: Rosiléia Aparecida Borim Capozzi

RESUMO
A fim de depreender sentidos de fidelização e amor dos clientes à determinada marca, analisaremos a materialidade dos indícios verbais (enunciados)
 e não verbais (símbolos, formatos, slogans) propagados nos anúncios publicitários da marca de medicamentos genéricos Medley – objeto de nosso 
estudo. O aporte teórico que subsidiará as análises está expresso, basicamente, em Maingueneau (2005) e Kloter (2011), entre outros autores. Tais 
apreciações possibilitarão mostrar como a publicidade explora diferentes planos discursivos que regem a semântica global da comunidade visada, a 
fim não somente de convencê-la a aderir a seu discurso, mas também de criar uma espécie de relacionamento afetivo com a marca que vai além da 
razão. A metodologia de análise é baseada no quadro teórico do discurso de linha francesa com conceitos-chave da Semântica Global, entre outros. 
Embora muitos autores já tenham realizado pesquisas sobre marcas e estratégias argumentativas para seduzir seu cliente, este estudo se diferencia 
dos demais por travar um diálogo entre estudos linguísticos e estudos publicitários, um complementando o outro e (re) construindo sentidos que vão 
além do simples desejo de comprar um produto. Este estudo dirige-se à comunidade acadêmica, por se tratar de conhecimentos construídos por meio
 de teorias, inclusive ministradas em salas de aula; aos profissionais dedicados aos estudos da linguagem, uma vez que desvenda como se constrói um 
discurso elaborado para convencer o consumidor; e para os publicitários, por desvendar como se produz um discurso que vai além do fazer 
publicitário que é informar e seduzir o cliente. A fim de depreender como se dá a fidelização dos clientes à determinada marca, analisaremos a 
materialidade dos indícios verbais (enunciados) e não verbais (símbolos, formatos, slogans) propagados nos anúncios publicitários da marca de 
medicamentos genéricos Medley – objeto de nosso estudo. Para a realização deste estudo inicialmente faremos um levantamento e análise da 
bibliografia disponível referente à relevância das marcas para os consumidores. Esta pesquisa partirá tanto dos estudos linguísticos quanto dos estudos
 publicitários. Em seguida, faremos um estudo de caso da marca de medicamentos genéricos “Medley”, o preferido quando os assuntos são genéricos.
 Por fim, para delimitar os fragmentos que servirão para análises, seguiremos três critérios: mídia impressa e televisionada, textos verbo-visuais e 
anúncios.

E-mail: rosiborim@gmail.com

Aluno: Flávio Luis Bonone da Costa Curso do aluno: Publicidade e Propaganda Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: Letras

Título IDEOLOGIA NAS ENTRELINHAS – A LITERATURA COMO ESTRATÉGIA DE DENÚNCIA SOCIAL

Docente orientador: Beatriz Amazonas Cardoso

RESUMO
Este projeto tem como escopo a investigação sobre a Literatura como elemento denunciador e analítico de comportamentos sociais, privilegiando-se 
a instituição Casamento, em sociedades como a brasileira e a inglesa, no século XIX. O projeto parte dos estudos de Literatura Brasileira (Romantismo) 
e Literatura Inglesa (Era George III), juntamente com princípios de Literatura Comparada. Tendo-se como ponto de partida textos de diversos autores, 
como Harold Bloom, Tania Carvalhal e M. Bakhtin, será investigado o Romance, como gênero literário desafiador dos processos socioculturais, e os 
comportamentos sociais das sociedades brasileira e britânica do século XIX por eles apresentados, partindo-se da hipótese de que esse gênero 
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escolhido mais serve de porta-voz dos gritos abafados pela hipocrisia social que mero objeto de distração e deleite. A ideia central do presente 
projeto é familiarizar os estudantes do Curso de Letras com alguns conceitos que lhes permitam compreender e desenvolver ideias próprias em 
relação aos estudos que desenvolvem na instituição onde estudam. Impressionada com as posturas das heroínas dos romances lidos, Senhora, de 
José de Alencar e Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, esta pesquisadora se sentiu instigada a buscar respostas para semelhanças e diferenças 
entre personagens tão distanciados, geograficamente, mas tão próximas em seus objetivos de vida. Quer intelectualmente, quer praticamente, essa 
investigação sobre posturas comportamentais, seja dos personagens fictícios, seja de seus autores, serão de grande utilidade nos momentos de 
leitura e análise de qualquer obra de nacionalidades, épocas, circunstâncias diferenciadas, e se tornarão pontos relevantes para uma formação sólida 
e consciente de uma futura Professora de Línguas e Literaturas. O objetivo principal desta proposta é iniciar o aluno de Curso de Letras no campo da 
pesquisa científica, como um instrumento teórico e metodológico para a formação de uma nova mentalidade. Incentivar a participação dos alunos 
para o desenvolvimento do pensamento e da prática científica, no que se refere à prática da Leitura e capacitar o aluno à comparação de textos de 
diversos escritores, por vezes contraditórios, para que seja habilitado a liderar com essas diferenças e realizar investigações no campo dos estudos de 
Literatura Comparada, Literatura Inglesa, Literatura Brasileira que permitam a extensão do olhar para fora dos limites do objeto-livro são pontos que 
serão abordados nesta proposta.

Aluno: Ellen Lima da Silva Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ENSINO DE GRAMÁTICA E REDAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DO USO E DA REFLEXÃO  

Docente orientador: Ana Lucia Pedrazzi

RESUMO
O presente projeto de pesquisa visa responder ao questionamento discente da licenciatura em Letras quanto à aprendizagem não significativa da 
gramática e aos problemas relacionados à redação. Muito se tem observado durante o Estágio Supervisionado que os alunos do Ensino Médio não se 
interessam em aprender aspectos gramaticais e, consequentemente, produzem textos de baixa qualidade, sem coerência, coesão, concordância, 
pontuação, ortografia, acentuação, encadeamento de ideias e argumentação. Surge, com esta verificação, uma inquietação: ensina-se estrutura 
gramatical e textual de forma contextualizada, como indica a Linguística Aplicada? Quando se é solicitada uma redação ao aluno, há orientação 
quanto à textualidade, aos elementos que compõem o texto? Em outras palavras, o professor somente pede que se redija algo, ou ensina que o texto 
deve ter um gênero, atender a um propósito comunicativo e ser pensado para um público alvo? Que deve ter uma intenção e uma situação que 
contemplem uma linguagem apropriada ao seu leitor? Portanto, este trabalho objetiva investigar a abordagem de ensino gramático-textual 
funcionalista, a qual favorece um ensino mais significativo uma vez que trabalha a Gramática de Uso, Reflexiva e Textual, em detrimento à Gramática 
puramente tradicional. Ou seja, buscamos evidenciar a eficácia de um processo reflexivo de ensino-aprendizagem, em que o progresso da 
aprendizagem dependa mais do desenvolvimento individual do que da capacidade de memorização das regras; que se respalde da língua funcional e 
internalizada do aluno, como suporte para o ensino da norma culta e das variações encontradas na língua; que advenha do pensamento indutivo para 
se chegar ao entendimento das formas gramaticais e de sua aplicação no texto. Desta forma, o projeto se justifica a partir do estudo da linha teórica 
da Linguística Aplicada à Gramática e ao Texto, de ordem funcionalista, tendo como base essencial a fundamentação teórica de TRAVAGLIA, KÖCHE e 
ABREU.  Como metodologia, empregar-se-á o estudo bibliográfico da teoria supracitada a produções textuais de alunos do Ensino Médio. Em outras 
palavras, para início do projeto, serão coletadas redações que seguem o padrão “tradicional” de ensino. Posteriormente, as discentes envolvidas 
neste projeto, durante o estágio de regência, gerenciarão algumas aulas sob os respaldos teóricos propostos nesta IC. Com uma nova concepção de 
gramática e texto, os alunos produzirão novos textos, os quais serão comparados aos primeiros em qualidade e aprendizagem.

E-mail: alpedrazzi@ig.com.br

Aluno: Jaqueline Lima de Paulo Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Michelle dos Santos Rodrigues Depólito Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário

Título O QUE DIZ NOSSO CORPO? LINGUAGEM CORPORAL É LINGUAGEM

Docente orientador: Beatriz Amazonas Cardoso

RESUMO
Esta pesquisa de Iniciação Científica tem por objetivo estudar uma linguagem que não depende das manifestações linguísticas, mas que parte da 
observação do corpo humano. Nossa iniciação científica é sobre um discurso corporal, ou seja, uma linguagem semiótica subjacente às expressões 
corporais, buscando descobrir a mensagem não-verbal que esconde uma ideologia. Se a inteligência permite aos seres humanos diferenciarem-se uns 
dos outros, aliar essa inteligência a outras linguagens ajuda a superação das dificuldades apresentadas no dia-a-dia. Será utilizado o Método 
hipotético-dedutivo e levantadas as hipóteses de que gestos e atitudes físicas são responsáveis por grande parte da comunicação oral. Seguiremos os 
passos: Leitura de textos; Resenha dos livros consultados; Elaboração de texto pertinente ao tema/objetivo; Elaboração de artigo a ser apresentado 
no Seminário do SIMESP 2017. Partiremos da observação do universo que nos rodeia, das “coisas sem palavras” e dos movimentos (ou silêncios) 
corporais que estão dizendo silenciosamente coisas que vão além dessas palavras. O que não cabe em uma palavra, pode carregar um significado que 
acaba sendo mais eficaz no complexo mensagem - emissário - interlocutor. Nosso olhar, nesta pesquisa, caminhará da observação de grupos de 
estudantes de Educação Física à observação de transeuntes em determinadas ruas, em variadas horas e diferentes grupos sociais, podendo ainda 
participar de um show ou um clip musical, da execução de uma peça instrumental ou da declamação de um poema. Com base nas leituras 
mencionadas na fundamentação teórica do projeto, serão elaboradas resenhas a serem apresentadas ao orientador, no correr da pesquisa, 
privilegiando-se a consulta aos teóricos Flora Davis (1979), Borges (1987), Vayer (1984), Fiorin (1998) e Pierre Weil, Pierre e Roland Tompakow . 
Embora haja uma bibliografia inicial, esta poderá ser enriquecida no correr dos trabalhos.

E-mail: cardosobia@msn.com

Aluno: Núbia Ester da Rocha Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Matheus de  Souza Avori Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ALICERCE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Docente orientador: Yara Kassab

RESUMO
Este trabalho discute, no âmbito histórico, a relação entre Educação Ambiental e desenvolvimento sustentável. A fim de se alcançar esse objetivo, 
levanta-se os conceitos de educação e de desenvolvimento sustentável, alicerçando-se na Lei nº. 6.983/81, que situa a Educação Ambiental como um 
dos princípios que garantem a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando assegurar no país condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Observa-se que ligada ao 
desenvolvimento sustentável, a educação ambiental implica em uma mudança na visão de sustentabilidade. De fato, o desenvolvimento sustentável 
precisa da educação formal, objetivando o redimensionamento da qualificação educacional visando a valorização da discussão de uma formação 
educacional embasada nos conceitos do desenvolvimento sustentável, da pesquisa tecnológica e científica, da inclusão nas grades curriculares na 
compreensão dos diversos aspectos do sistema terrestre como clima, aumento da taxa de consumo, degradação do meio ambiente e a 
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interindependência dos diferentes ciclos da rede alimentar. Estudos desvelam que é por meio do conhecimento formal e cientifico que se alicerça a 
fundamentação e a criação de inovações que facilitam as tomadas de decisões relativas ao meio ambiente e à sustentabilidade. A Educação 
Ambiental, prevista na LDB e nos PCNs, contribui com a restauração da qualidade do meio ambiente, ajudam a conscientização de se proteger a flora, 
a fauna, os recursos naturais. Neste sentido, vê-se na educação uma protagonista criando espaços para formação e experiência, para o 
desenvolvimento de uma postura crítica por meio da ação-reflexão-ação a partir das informações disponíveis, bem como de sua formação curricular, 
valores e comportamentos. Se faz necessário entender que a Educação Ambiental no Brasil está alicerçada em um trabalho cientifico, compartilhando 
com diferentes ciências, setores da sociedade, debatendo as necessidades e possibilidades de se melhorar e ampliar projetos de Educação Ambiental, 
que sejam executados coletivamente e interdisciplinarmente pelos diferentes contextos sociais. Posto isto, exige-se da Educação Ambiental e dos 
educadores competências voltadas ao conhecimento, habilidades e atitudes, significativas ao contexto social e escolar. Tenta-se apontar caminhos 
que diminuam os embates que distinguem e limitam as classificações que cercam os currículos, tornando-os ilhas no panorama educacional.

Aluno: Eliane Benjoino Cezar de Oliveira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria José Domingos da Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mayara Pereira Silva Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Docente orientador: Maria Fernanda Wadt

RESUMO
Em um cenário de aumento de temperatura e pluviosidade, como evidenciam as projeções climáticas recentes, é possível inferir que as questões 
climáticas podem potencializar os riscos e ameaças aos quais a população residente em São Paulo está exposta. Compreender esses riscos e 
identificar estratégias adaptativas é um desafio importante para a megacidade neste momento. É a partir deste cenário que este projeto de pesquisa 
está estruturado. Dialogando com a perspectiva de que as florestas urbanas têm profunda relação com as mudanças climáticas, agindo como fonte 
terrestre de armazenamento e captura de carbono da atmosfera, e com a abordagem da Adaptação Baseada em Ecossistemas, o projeto proposto 
busca analisar e discutir a relevância das florestas urbanas na megacidade de São Paulo como estratégia adaptativa e para a melhoria da qualidade de 
vida da população residente e do meio em que vive. Dentro de perspectivas teórico-analíticas e metodológicas interdisciplinares, o projeto 
desenvolvido busca gerar indicadores que possam subsidiar a elaboração de ações e estratégias a serem implementadas na cidade. O projeto 
proposto busca analisar e discutir a relevância das florestas urbanas na megacidade de São Paulo para a melhoria da qualidade de vida da população 
residente e do meio em que vive. A metodologia quali-quanti, envolve a sistematização de dados sobre mudanças climáticas na cidade de São Paulo e 
adaptação e estudo de campo, por meio da coleta de dados de três unidades da Estação Meteorológica Automática Vaisalla WXT, instaladas no 
parque, para identificar parâmetros atmosféricos. São analisados ainda os dados contínuos gerados pela Estação Meteorológica IAG/USP, localizada 
nas intermediações do parque. Propõe-se também a aplicação de um modelo físico-matemático de relações biosfera-atmosfera para identificar os 
serviços ecossistêmicos gerados pelos indivíduos arbóreos presentes no PEFI. Os resultados esperados buscam: (i) contribuir para o debate sobre 
adaptação baseada em ecossistemas, a partir de uma análise sobre como as áreas verdes da megacidade, por meio de seus serviços ecossistêmicos, 
contribuem com a adaptação climática em São Paulo; e (ii) gerar indicadores que possam subsidiar gestores e tomadores de decisão na elaboração de 
políticas públicas municipais de adaptação.

E-mail: mariafernandawadt@globo.com

Aluno: Raphael Gomes de Paula  Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Título ASSOREAMENTO DE RIOS E CÓRREGOS EM ÁREAS URBANAS: ORIGENS E CAUSAS

Docente orientador: Guillermo Ruperto Martin Cortes 

RESUMO
Durante muito tempo, a estratégia da engenharia fluvial e hidráulica esteve orientada no sentido de retificar o leito dos rios e córregos, para que suas 
vazões fossem dirigidas para jusante pelo caminho mais curto e com a maior velocidade de escoamento possível. Os objetivos principais visavam 
ganhar novas terras para a agricultura, ou novas áreas para a urbanização e também, minimizar os efeitos locais das cheias. A realização de obras com 
base naquela concepção teve consequências não consideradas ou avaliadas como sendo negligenciáveis no planejamento: a variedade de biota foi 
reduzida de uma maneira alarmante e as cheias hoje causam prejuízos cada vez maiores. A conscientização das interações entre as atividades 
antrópicas e o meio ambiente permite, hoje, que sejam consideradas novas estratégias dirigidas a devolver sua condição natural aos rios e córregos, 
valorizando as condições naturais dos cursos hídricos e das baixadas inundáveis. É evidente que esta concepção tem os seus limites, quando se trata 
de manter a proteção das zonas urbanas e das vias de transporte. Na maioria dos países da Europa, durante a primeira metade deste século, muitos 
rios e córregos foram retificados com o objetivo de proteger zonas urbanas, vias de transporte e terras agrícolas contra as enchentes que ocorriam 
regularmente. A tecnologia adotada era a de transformar os rios em leitos com perfil regular, muitas vezes com margens revestidas. As considerações 
ambientais não mereceram prioridade. Essas obras fluviais tinham impactos negativos, especialmente em relação a biota dos rios e das baixadas. 
Verificou-se forte pressão para a ocupação e a utilização de áreas sujeitas a inundações. Novas estradas, estações de tratamento de esgotos e a 
urbanização reduziram o leito maior dos rios e diminuíram as áreas de retenção de enchentes. Baixadas com córregos retificados e canalizados 
favoreceram a atividade agrícola intensiva. Entretanto, a redução do comprimento do curso do rio e a uniformização da seção de vazão aumentam a 
velocidade da corrente e consequentemente a erosão e o assoreamento à jusante, exigindo obras de vulto para manter o leito do rio retificado. Em 
épocas de enchentes extremas, são frequentes os prejuízos materiais e, às vezes, humanos. A ruptura da interação natural entre rio e baixada 
ocasiona o empobrecimento dos ecossistemas com perda da diversidade biótica. Erosão é o processo de desagregação e remoção de partículas do 
solo ou de fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade com o intemperismo resultante da ação da água, o vento, gelo e os 
organismos vivos como as plantas e os animais. Assoreamento e o nome técnico que se dá ao processo acelerado de deposição de sedimentos 
detríticos procedentes da erosão em uma área rebaixada ou área de sedimentação. Do ponto de vista geológico a sedimentação é um processo 
natural, decorrente da erosão. No entanto sua aceleração, devido a fatores antrópicos, resulta em uma série de efeitos indesejáveis no meio 
ambiente. Reserva-se o termo assoreamento para a sedimentação acelerada por processos de ocupação do espaço geográfico pelo homem, com suas 
atividades decorrentes: desmatamento, pecuária, agricultura, mineração, urbanismo e outros. A quantidade de material pode ser tão significativa que 
chega a constituir extensos bancos ou depósitos de areia ao longo dos cursos d’água. (IPT, 1997) o problema do assoreamento resulta nos seguintes 
impactos mais relevantes como a diminuição do armazenamento de água nos reservatórios; a colmatação total de pequenos lagos e açudes; a 
obstrução de canais de cursos d’água; a destruição dos habitats aquáticos; a indução de turbidez, prejudicando o aproveitamento da água e reduzindo 
as atividades de fotossíntese; a degradação da água para o consumo; o prejuízo dos sistemas de distribuição de água; a veiculação de poluentes como 
pesticidas, fertilizantes, herbicidas entre outros; a veiculação de bactérias e vírus e a abrasão nas tubulações e nas partes internas das turbinas e 
bombas. O assoreamento em cursos d’águas urbanas e uma problemática que passa por constantes alterações geomorfológicas devido a diversas 
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causas e que devemos estar atentos as estas mudanças para sua adequada gestão. Com isso, neste trabalho iremos abordar a complexidade do 
assoreamento considerando a contribuição geológica proveniente da erosão e o transporte dos sedimentos até seu acúmulo nos cursos d’águas da 
Bacia do Canal do Rio Pinheiros.

Aluno: Daniel Jesus de Lima Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO EFEITO DA QUALIDADE DO AR SOBRE AS COMUNIDADES LIQUÊNICAS EM SÃO PAULO

Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
A relação entre riscos à saúde humana e poluição atmosférica é amplamente comprovada e, em função desta, a intensificação da preocupação com os 
níveis atuais e futuros da poluição ambiental tem levado a um aumento da demanda por métodos experimentais para monitorar diferentes 
parâmetros. No entanto, o alto custo deste tipo de procedimento, incluindo equipamentos e manutenção, limita o número de pontos de amostragem, 
mesmo em pequenas áreas urbanas. Por outro lado, é conhecido como biomonitoramento um método simples, de baixo custo e de determinação 
indireta de poluentes e suas distribuições em grandes áreas. Este tipo de monitoramento passivo pode consistir na análise das espécies existentes no 
local onde se quer avaliar as condições atmosféricas, sendo uma destas possibilidades o estudo fitossociológico da microflora liquenizada local. Neste 
contexto, os objetivos deste trabalho são: (1) identificar as espécies de liquens presentes em seis pontos da região metropolitana de São Paulo com 
diferentes classificações em termos de qualidade de ar; (2) determinar as concentrações médias dos principais poluentes atmosféricos destes pontos 
com base nos dados do programa Qualar.; (3) testar se a poluição atmosférica afeta a diversidade, assim como a abundância e tamanho das espécies 
mais abundantes; (4) identificar possíveis espécies de liquens mais resistentes à poluição e se alguma destas pode ser utilizada como bioindicadora. 
Para isso, líquens previamente amostrados em seis pontos próximos as estações de monitoramento do Qualar serão identificados e, com base no seu 
banco de dados, serão determinadas as concentrações médias dos principais poluentes atmosféricos monitorados. O efeito da concentração destes 
poluentes sobre a abundância das principais espécies observadas, assim como sobre sua área superficial, será testado por meio de regressões 
lineares.  Já possíveis diferenças nas médias de abundância considerando espécies e pontos amostrais serão testadas por meio de uma Anova 
bifatorial, e o mesmo procedimento será realizado para avaliar possíveis diferenças em termos de área liquênica. Com base nestes resultados serão 
identificadas as espécies mais abundantes observadas nos pontos mais poluídos, permitindo a identificação das espécies mais resistentes, assim como 
a de possíveis bioindicadores locais.
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Aluno: Rafael de Andrade Soares Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gabriela de Jesus Silva Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Título O USO DE PARQUES URBANOS COMO INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE DE SÃO PAULO. UM ESTUDO DE CASO NO 
PARQUE DO IBIRAPUERA, 2017

Docente orientador: Marta Camila Mendes de Oliveira Carneiro

RESUMO
Os parques quando inseridos no ambiente urbano, constituem-se em espaços públicos com dimensões significativas e predominância de elementos 
naturais, principalmente cobertura vegetal, destinados à recreação. Sabe-se que os parques públicos de São Paulo são pequenos e acanhados em 
relação ao conjunto metropolitano. Perfazem uma área de 15,635 milhões de metros quadrados que corresponde aproximadamente a 1,53 m2 por 
habitante. No município – onde a expansão urbana caracteriza-se pela irregularidade e a clandestinidade, sem a implementação de um planejamento 
da ocupação – a carência de áreas verdes, sua má distribuição e a sua constante depredação, levam a necessidade de se resguardar e utilizar melhor 
estas áreas. Atualmente, existem ciclos de educação ambiental que se constituem em programas informais destinados à população usuária dos 
Parques Municipais. Esses programas contemplam atividades predominantemente práticas, tais como: reconhecimento do meio ambiente; confecção 
de hortas, terrários e aquários; e oficinas de música, teatro e sucata. Assim, os parques tornam-se instrumentos para compreensão do meio natural e 
urbano, ao mesmo tempo em que permitem as atividades de lazer a partir do relacionamento harmonioso e consciente de grande responsabilidade. 
Porém estes programas não contemplam as necessidades individuais dos usuários apresentando-se como programas genéricos. Dessa forma, 
observamos a necessidade da implementação de programas de educação ambiental que respeitem as diferentes idades, culturas e maturidades 
intelectuais dos frequentadores dos parques para que os programas tenham mais sucesso. Este estudo tem como principal objetivo subsidiar a 
implementação de programas de Educação Ambiental em parques urbanos, de maneira a contribuir com a conscientização da importância das áreas 
verdes na melhoria da qualidade de vida da população. Para tanto, pretendemos realizar um estudo de caso no PARQUE DO IBIRAPUERA avaliando o 
perfil do usuário deste Parque; o comprometimento da comunidade com preservação da qualidade ambiental do Parque e verificar a importância de 
Parques para a qualidade ambiental da população urbana no intuito de implementar um centro de educação ambiental na área que contemple todas 
as diferenças de perfis entre os usuários. O parque é um dos destinos mais procurados pela população paulistana e também uma das mais 
importantes áreas verdes, de cultura e lazer da cidade. Por isso foi escolhido neste estudo como um laboratório para a realização desta pesquisa que 
busca responder quem são os usuários do parque do Ibirapuera e qual o potencial deste parque para a implementação de programas de educação 
ambiental direcionado para estes usuários e não generalistas como os programas de hoje que contemplam em sua grande maioria faixas etárias 
menores. Como estratégia serão realizadas entrevistas com 100 usuários em dias e horários diferentes. Posteriormente realizaremos uma análise 
estatística dos dados colhidos e a elaboração de alguns dados para melhor visualização dos resultados. Além disso, analisaremos a potencialidade dos 
Parques Urbanos como instrumento para a Educação Ambiental e o levantamento do perfil deste instrumento no município de São Paulo.
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Aluno: Rogério Adami Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUÇÃO E ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS ADSORVENTES EUCALIPTO E BORRA DO CAFÉ, PARA USO NO SANEAMENTO BÁSICO

Docente orientador: Marta Silva 

RESUMO
Os adsorventes sustentáveis são substâncias caracterizadas por remover substâncias catiônicas, dessa forma, o desafio do presente é conciliar 
tecnologia e qualidade, para avaliar a capacidade adsortativa do material através do estudo da morfologia dos materiais. Nessa perspectiva, o objetivo 
dessa pesquisa é produzir carvão ativado utilizando biomassa das folhas do eucalipto e borra de café com ativação com ácido fosfórico e cloreto de 
zinco, para aplicação direta em tratamentos de efluentes doméstico e industrial, que se faz necessário, antes do seu lançamento direto nos corpos 
hídricos. A metodologia baseia-se nas seguintes etapas: caracterização da matéria prima da biomassa, análise morfológica dos carvões ativados 
utilizando a MEV e EDS, testes físicos químicos e biológicos, análise de eficácia dos adsorventes, com amostras de efluentes diversos. Os testes serão 
realizados na Estácio Santo Amaro, IPEN e FATEC Jacareí. E assim, esta pesquisa será desenvolvida por alunas do curso da engenharia ambiental, e 
espera-se que a mesma contribua, para a pesquisa da Estácio e diretamente com o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos. A 
contaminação dos cursos d’águas através do lançamento de efluentes industriais de diversas fontes ocasionam modificações nas características do 
solo e da água, podendo poluir ou contaminar o meio ambiente. A poluição ocorre quando esses efluentes modificam o aspecto estético, a 
composição ou a forma do meio físico, enquanto o meio é considerado contaminado quando existir a mínima ameaça à saúde de homens, plantas e 
animais. De acordo com a Resolução CONAMAN°430/2011art 3° (Complementa e altera a Resolução nº 357/2005), os efluentes de qualquer fonte 
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poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições e os 
padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. De acordo com a Seção IIICONAMA N°430/2011art21, “Para o 
lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas condições e padrões específicos”. E 
nessa perspectiva, os esgotos domésticos e industriais devem ser tratados, antes de serem lançados aos corpos hídricos e devem atender os padrões 
de lançamentos de efluentes. Assim a produção de novas tecnologias como os adsorventes sustentáveis vem de encontro, para remoção de carga 
poluidora e íons metálicos dissolvidos nos efluentes. O objetivo do presente projeto é produzir carvão ativado utilizando biomassa das folhas do 
eucalipto com ativação com ácido fosfórico e cloreto de zinco. Os métodos aplicados baseiam-se em caráter qualitativos e quantitativos. Para análise 
da morfologia do carvão ativado será utilizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e serão feitas análises físico química e biológica.

Aluno: Laila Liege Almeida Pereira  Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Regina Angélica Borges de Souza Santos  Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TELESCÓPIOS DE BAIXO CUSTO

Docente orientador: Alexander  Luz Sperandio

RESUMO
A olho nu observamos as constelações formadas pelas estrelas. Os planetas são vistos como pontos de luz não cintilante. Vemos ainda, meteoros e 
cometas e a Lua. É possível obter imagens mais detalhadas da Lua e planetas, imagens de galáxias e aglomerados de estrelas e outras maravilhosas 
formações do céu usando um bom instrumento ótico. Anteriormente, construímos lunetas com lentes de óculos de 50 mm de diâmetro, como 
objetiva, tubos de PVC e monóculos de fotografia como a ocular. Essas lunetas possuem boa portabilidade e obtém boas imagens mas, dependendo 
da observação é necessário utilizar obturadores que diminuem a região útil da lente objetiva para reduzir os efeitos indesejados da aberração 
esférica. Os telescópios refletores ou, simplesmente, telescópios, possuem toda a área do espelho, que é sua objetiva, para captar a luz. Não há a 
aberração cromática, porque a luz não atravessa o vidro do espelho, mas reflete em sua superfície metalizada. Neste projeto, vamos construir um 
telescópio newtoniano com uma montagem dobsoniana, que usa materiais que podem ser encontrados facilmente no mercado e atinge um custo 
relativamente baixo para bons telescópios. Faremos ainda a manufatura do espelho primário, de 150 mm, do telescópio newtoniano, adquirindo 
técnica e experiência para a posterior manufatura de outros elementos óticos, como o espelho plano e as lentes da ocular. Faz parte desse projeto a 
observação do céu noturno usando o telescópio construído e faremos esses eventos com alunos e comunidade externa interessada pela astronomia, 
levando o telescópio a colégios, asilos e outras entidades nas redondezas. Após o período deste projeto, daremos continuidade às observações 
através da criação de projetos de extensão universitária e a intenção de formar um Clube de Astronomia na Estácio – São Paulo. Desenvolvimentos 
posteriores desse projeto podem envolver mecanismos automáticos para a movimentação do telescópio, acompanhando o movimento aparente das 
estrelas, assim possibilitando o uso de câmeras; e a construção de telescópios com maior diâmetro do espelho, possibilitando maior captação de luz, 
permitindo a visão de objetos de pouca luminosidade.
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Aluno: Daniel Saraiva Gomes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Petróleo

Título ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE GÁS DE HIDROGÊNIO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA

Docente orientador: Guillermo Ruperto Martin Cortes 

RESUMO
O presente trabalho estuda as reservas energéticas encontradas até o momento no planeta de forma primaria e secundaria e incluindo também a 
energia nuclear assim como, os efeitos do seu uso sobre a natureza. As reservas energéticas constituem a base impulsora do desenvolvimento 
cientifico tecnológico, econômico e social para a humanidade, sem elas, a humanidade continuaria a viver de maneira estagnada, ou seja, sem 
evolução ou progresso, nada do que tem sido obtido nos avanços tecnológicos existiria. Na Filosofia, segundo Aristóteles, a energia é, o exercício 
mesmo da atividade, em oposição à potência da atividade e, pois, à forma. Energia, em grego, significa “trabalho” (do grego enérgeia e do latim 
energia) e, inicialmente, foi usado para se referir a muitos dos fenômenos explicados através dos termos: “vis viva” (ou “força viva”) e “calórico”. A 
palavra energia apareceu pela primeira vez em 1807, sugerida pelo médico e físico inglês Thomas Young. A opção de Young pelo termo energia está 
diretamente relacionada com a concepção que ele tinha de que a energia informa a capacidade de um corpo realizar algum tipo de trabalho mecânico 
(Wilson, 1968 apud Bucussi (2007). O conceito de energia é utilizado no sentido figurado para designar o vigor, a firmeza e a força. No primeiro 
princípio da Termodinâmica, a energia não pode ser criada, mais apenas transformada e cada tipo de energia é capaz de provocar fenômenos 
determinados e característicos nos sistemas físicos. Ou seja, a energia na física está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação 
ou movimento. Até meados do século XIX, a sociedade humana utilizava pequenas quantidades de energia em seus gastos. Ao forçar a musculatura 
dos animais e do próprio homem, associada ao uso de alavancas era suficiente para satisfazer as necessidades da época. Percebe-se, portanto, que a 
definição Física de energia é apenas uma das muitas outras que os dicionários trazem, ou que estão presentes em determinada cultura. Além, é claro, 
da infinidade de definições associadas às adjetivações relativas ao termo: “Energia atômica, Energia nuclear, Energia térmica, Energia cinética, Energia 
de ativação, Energia de ligação, Energia de repouso, Energia interna, Energia livre, Energia magnética, Energia nuclear, Energia potencial, Energia 
radiante, Energia térmica, Energia vital, Energia eólica, e outras mais. Logo após a descoberta dos combustíveis minerais, primeiro o carvão e depois o 
petróleo e gás natural aconteceu a grande revolução industrial da sociedade. O uso regular e estendido assim como o abuso destes combustíveis 
minerais tradicionais é hoje fonte de discussão e análise sobre sua influência no clima e suas mudanças. Entre as muitas fontes de energia alternativas 
e supostamente ambientalmente amigáveis s encontra o hidrogênio, elemento químico que se representa pela letra H. O hidrogénio é o mais 
abundante dos elementos químicos, constituindo aproximadamente 75% da massa elementar do Universo. Presente como combustível principal das 
estrelas, se encontra na forma de plasma. Em condições normais de temperatura e pressão na Terra, o hidrogênio existe como um gás diatômico, H2. 
Entretanto, o gás de hidrogênio é muito raro na atmosfera da Terra (1 ppm/volume) devido à sua pequena densidade, o que o possibilita escapar da 
gravidade da Terra mais facilmente que gases mais pesados. Entretanto, o hidrogênio (na forma combinada quimicamente) é o terceiro elemento 
mais abundante na superfície da Terra. A maior parte do hidrogênio da Terra está na forma de compostos químicos tais como hidrocarbonetos e água. 
O gás de hidrogênio é produzido por algumas bactérias e algas, e é um componente natural do flato. Metano é uma fonte de hidrogênio de crescente 
importância. O hidrogénio também pode ser obtido por meio da eletrolise da água e se destaca como combustível de enormes reservas naturais, cujo 
uso estendido comportaria água como rejeitos e não CO2 nem outros gases com efeito estufa, motivo pelo qual sem afetações ao ambiente e por 
tanto sem prejudicar o clima. Resulta evidente que o futuro e o desenvolvimento ininterrupto da humanidade vão depender diretamente das novas 
fontes de energias. Em especial, de matrizes renováveis como a solar, eólica, biomassa e das forças dos mares, entre os tipos alternativos conhecidos. 
Por tanto o foco do presente trabalho será o estudo e descrição das diferentes formas de energia, tradicionais e alternativas conhecidas, com ênfase 
no hidrogênio, sua localização, armazenamento e distribuição.
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Título ESTUDO DA ADIÇÃO DE ANTIOXIDANTES EM COMPOSTOS DE ELASTÔMERO ESTIRENO BUTADIENO PARA CONTROLE DE DEGRADAÇÃO 
TÉRMICA

Docente orientador: Fábio José Esper

RESUMO
Os antioxidantes são aditivos protetores da oxidação do polímero em sua fase de estocagem como matéria prima, sendo que, na formulação de 
compostos para produção de artefatos com dosagens adicionais, outro efeito é obtido na razão de uso de antioxidantes aminicos e neste estudo 
usaremos uma metodologia analítica que permita a rápida avaliação da estabilidade térmica. Com essa propriedade melhorada podemos dar ao SBR 
uma utilização mais ampla buscando evitar a substituição deste elastômero por outros que têm um custo maior como os elastômeros de EPDM 
(borrachas de etileno-propileno).   A presença dos antioxidantes na borracha tem por objetivo controlar três tipos de reações e ainda que não evitem 
completamente a ação do oxigênio, eles travam substancialmente a velocidade do processo de oxidação, por interferência nas suas reações de 
propagação. Deste modo, a presença de pequenas quantidades de antioxidantes no composto de borracha normalmente na ordem de 0,5 a 3 partes – 
aumenta de forma significativa o tempo de vida em serviço dos diversos artefatos. Antioxidantes multifuncionais combinam as funções dos 
antioxidantes primários e dos antioxidantes secundários. É um tipo de antioxidante relativamente recente, ainda em plena fase de desenvolvimento. 
São exemplos deste tipo de antioxidante, o α-tocoferol (antioxidante do tipo fenólico, que tem a composição da vitamina E e um produto de 
condensação de N-fenil benzenamina com 2,4,4 trimetilpenteno. Com a propriedade térmica melhorada podemos dar ao SBR uma utilização mais 
ampla buscando evitar a substituição deste elastômero por outros que têm um custo maior como os elastômeros de EPDM (borrachas de etileno-
propileno). Para atingirmos os objetivos esperados para este projeto de IC utilizaremos equipamentos de laboratório químico e laboratório de 
processamento. Entre esses equipamentos podemos citar as prensas de vulcanização e os misturadores abertos e fechados (banbury). Esses 
equipamentos estarão disponíveis para uso nas dependências do laboratório da unidade Santo Amaro do Centro Universitário Estácio de São Paulo, 
bem como dos laboratórios da Escola Politécnica da USP no departamento de engenharia de materiais. As matérias primas serão cedidas por 
revendedores de produtos para a indústria da borracha.

E-mail: fabio.esper@usp.br

Aluno: Bruna Vieira Nunes Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DE PROPRIEDADES DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EM MASSAS ASFÁLTICAS

Docente orientador: Fábio José Esper

RESUMO
O pneu possui papel fundamental e insubstituível em nossa vida diária, tanto no transporte de passageiros quanto no de cargas. O transporte 
rodoviário é o principal meio de transporte de produtos, sendo responsável pelo despacho de 83,53% dos produtos nacionais (CNT, 2013). Em 
contrapartida as estradas se encontram em maneira irregular, impossibilitando um tráfego seguro. A péssima situação das rodovias brasileiras está 
atribuída a fatores como a falta de manutenção, bases sem uma selagem apropriada, em más condições que não suportam o tráfego, falta de 
drenagem, implantação de materiais de qualidade inferior originando a construção com um valor agregado com uma baixa qualidade e má condições 
de sinalização. Uma das alternativas passa solucionar este problema é a adição de resíduo de borracha oriundas de pneus nas massas asfálticas. 
Entretanto, quando se tornam inservíveis, acarretam uma série de problemas sanitários e ambientais os resíduos tem sido um dos principais 
problemas enfrentados pelas indústrias, sendo que até pouco tempo atrás eram descartados de forma inadequada, gerando assim inúmeros 
problemas de contaminação, degradação e custos adicionais. No Brasil, desde 2002, os fabricantes e importadores são os responsáveis pela coleta e 
destinação desse material. A partir da revisão da Resolução (CONAMA) n2 258/99 e aprovação da Resolução n2 416/09 houve um crescimento no 
número de pontos de coleta, empresas de pré-tratamento e valorização transformando os pneus em agregados finos para diversas utilizações. A 
adição de borracha triturada em misturas asfálticas que, além de ecologicamente correto, melhora o desempenho dos pavimentos, retarda o 
aparecimento de trincas e diminui os custos operacionais. Nesse sentido, este trabalho objetiva apresentar a tecnologia de Asfalto Borracha e procura 
esclarecer o seu desenvolvimento, suas vantagens ante o asfalto tradicional, e demais detalhes relevantes. Este trabalho tem por objetivo avaliar o 
efeito produzido pelo teor e granulometria da borracha reciclada de pneus sobre as propriedades de uma mistura asfáltica densa. Serão preparadas 
misturas com duas granulometrias de borracha, substituindo parte dos agregados tradicionais em algumas frações da curva granulométrica. Essas 
misturas serão comparadas a uma mistura de controle, sem borracha. Para avaliação das propriedades mecânicas, as misturas serão submetidas ao 
ensaio de compressão dinâmico para determinação do módulo de resiliência, ao ensaio de resistência à tração por compressão. As misturas 
modificadas com borracha apresentaram menores valores de módulo de resiliência e de resistência à tração quando comparadas à mistura de 
controle. Na conclusão deste estudo se pretende comprovar que a adição de borracha de pneus em obras de pavimentação asfáltica pode contribuir 
para a minimização dos problemas relacionados à disposição final dos pneus inservíveis e, ao mesmo tempo, melhorar algumas propriedades de 
engenharia das misturas asfálticas.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título APLICAÇÃO COMPUTACIONAL EM DISPOSITIVOS USADOS NO CONTROLE DE ENERGIA RENOVÁVEL

Docente orientador: Sidnei Nicoli

RESUMO
O foco deste trabalho de iniciação científica é a identificação e elaboração de uma monitoração e/ou controle computacional para os diversos tipos de 
dispositivos aplicados na geração e consumo de energia em pequenas propriedades e no uso individual. Sendo que estes dispositivos podem envolver 
a energia solar, eólica, pequenas quedas de água, correnteza de rio, dentre outras. Além disso, envolve os conceitos modernos relacionados: à 
Internet das Coisas, cidades inteligentes e Smart Grid serão considerados. As investigações teóricas consideradas para este trabalho envolvem: a 
teoria geral dos sistemas; o uso de microcontroladores; microprocessadores; diversos tipos de sensores; a comunicação de dados entre os 
componentes envolvidos (computadores, sensores, transdutores e placas); as interferências que prejudicam medições; banco de dados; inteligência 
artificial e computacional, bem como sistemas adaptativos para a interpretação dos resultados de medições. Cabe ressaltar que todo o conhecimento 
envolvido culminará no desenvolvimento de um protótipo baseado em hardware e software livre, independente da licença de patentes ou 
propriedades, podendo ser replicado. Para tanto será utilizada uma metodologia com as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica com relação às 
tecnologias existente para a coleta de dados por sensores; catalogação dos tipos de sensores existentes; escolha dos sensores que serão utilizados 
para teste; utilização dos sensores em placas do tipo Arduino ou outras mais convenientes; montagem de um protótipo físico; desenvolvimento de 
uma base de dados para as pesquisas realizadas e para os dados históricos para os testes; aplicação de métodos ou de um método próprio para 
interpretação dos resultados históricos e em tempo real aos diversos tipos de geração de energia em pequenas propriedades ou para uso individual; e 
finalmente a elaboração de artigo sobre o trabalho realizado. Espera-se que a disponibilização em um artigo da experiência adquirida, possibilitará 
futuros desenvolvimentos e experimentos na área de energia ou em aplicações para qualquer tipo de sensor.
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Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Gestão da Tecnologia da Informação

Título ESTRATÉGIAS PARA ESTRUTURAÇÃO DE UM MODELO DE GERENCIAMENTO DE TI PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

Docente orientador: Mauro Cesar Bernardes

RESUMO
Diversos estudos destacam qualidades de alguns modelos para o Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e frameworks de 
Governança de TI que propõem direcionar, sustentar e controlar administrativa e tecnicamente a área de TI. Dentre esses modelos recebem maior 
atenção nas pesquisas o modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e o framework COBIT (Control Objectives for Information and 
related Technology). Entretanto, observam-se problemas nas organizações em relação à falta de entendimento claro sobre o escopo da Governança 
de TI e qual a contribuição das ações de Gerenciamento de serviços de TI neste escopo. Isso dificulta a identificação de um modelo único de 
Governança de TI, o que resulta na não obtenção do retorno que seria esperado com o seu uso. Ao considerar o universo das pequenas e médias 
empesas, observa-se em estudos recentes que essa preocupação alcança nova dimensão. As pequenas e médias empresas enfrentam problemas e 
desafios diferentes daqueles enfrentados em grandes organizações que em geral há trabalhos maiores, orçamentos maiores e ambientes de TI mais 
complexos. As pequenas e médias empresas precisam atender aos mesmos tipos de demanda das organizações empresariais e aperfeiçoar os níveis 
de serviços, para assim, atingir os objetivos comerciais, controlar custos e ajustar o departamento de TI às necessidades da empresa. Nas pequenas e 
médias empresas, em geral, um mesmo recurso humano exerce uma diversidade maior de atividades quando comparado a um recurso em uma 
grande organização, que em geral possui um escopo de atuação mais específico. Por exemplo, considerando o escopo de atividades de gerenciamento 
de serviços de TI nas pequenas e médias empresas, as tarefas de um gerente de atendimento ao cliente e de um gerente de mudanças podem ser 
executadas por uma só pessoa, o que é pode ser considerado inconcebível em uma grande organização. Nas organizações maiores, em geral essas 
responsabilidades são posições em tempo integral, desempenhadas por indivíduos diferentes. Normalmente, nas pequenas e médias empresas, há 
menos recursos disponíveis para a análise dos processos de negócios e a implantação de melhorias nos serviços. (BON, 2005). Portanto, observa-se 
que para as pequenas e médias empresas, torna-se necessário uma adequação dos modelos de boas práticas consagrados pelo mercado para o 
Gerenciamento de Serviços de TI. Esses modelos precisam ser adaptados para que seus processos passem a contemplar o compartilhamento de 
recursos humanos nas mais diversas atividades. A investigação será conduzida com base na hipótese de que é possível maximizar as potencialidades 
do ITIL e COBIT para uso em pequenas e médias empresas a partir da combinação de seus elementos e definição de estratégias para o seu correto 
posicionamento no universo dessas organizações. Para fortalecer essa estratégia serão levadas em consideração na elaboração do modelo de 
gerenciamento de serviços as características comportamentais deste grupo de organização, de forma que esse modelo possa ser realmente passível 
de utilização e contribua com a efetividade do gerenciamento dos recursos TI. Assim, esse projeto de iniciação científica tem como objetivo propor 
estratégias para a definição de um modelo para Gerenciamento de Serviços de TI para pequenas e médias empresas que será estruturado a partir da 
combinação de elementos do modelo ITIL e do framework COBIT, modelos de gerenciamento de serviços de TI consagrados pelo mercado, 
diferenciando elementos de Gerenciamento de Serviços e de Governança de TI.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ - 2011 A 2017

Docente orientador: Christianne Matos de Paiva

RESUMO
A intensa migração do meio rural para o urbano, bem como as alterações sociais, econômicas e políticas dos séculos XIX e XX transformaram a 
sociedade brasileira patriarcal, machista e patrimonialista, e as famílias sofreram os influxos dessas alterações no decorrer do século passado. Diante 
das mudanças de paradigmas, a Teoria Tridimensional do Direito da Família, passou a reger as relações familiares na qual a família é analisada sob três 
vertentes: a genética, a afetiva e a ontológica visto que o ser humano habita, ao mesmo tempo, os mundos genéticos (mundo das coisas), (des) 
afetivo (modo de ser – em família e em sociedade) e ontológico (modo de se relacionar consigo mesmo). O conceito de entidade familiar sofreu 
alteração, por conseguinte o de paternidade/maternidade também. Dentre os arranjos familiares recentes destacam-se os oriundos de laços não 
consanguíneos como a paternidade e maternidade socioafetiva. A socioafetividade é o estabelecimento de uma relação de parentesco iniciada a 
partir de um convívio social e que, dentro desta convivência, surge o afeto que não é fruto da biologia. A verdade sociológica da filiação é uma 
construção diária, não se fundamenta na descendência genética, ela é construída mediante laços de afeto. Nesse projeto propõe-se, portanto, a 
apresentar qual a posição jurídica dos julgadores do Tribunal de Justiça do Piauí no que se refere ao reconhecimento ou não da 
paternidade/maternidade socioafetiva nas ações por eles decididas no período entre 2011 e 2017, bem como fundamentar os futuros estudos 
teóricos sobre o tema. Dessa maneira a análise do pensamento jurídico dos tribunais, em especifico o Tribunal de Justiça do Piauí faz-se necessário 
para atender-se inclusive aos aspectos regionais previstos no projeto do curso de Direito e da própria criação da IES. Nesse projeto será aplicada no 
campo metodológico, a abordagem qualitativa e quanto à tipologia, será bibliográfica e documental. O método do procedimento, será comparativo e 
hipotético-dedutivo. O material da pesquisa será obtido por meio de artigos publicados em revistas especializadas, livros, acórdãos do TJ-PI, textos 
publicados na internet. A pesquisa, se desenvolverá da seguinte forma: (1) levantamento bibliográfico referente a cada um dos objetivos propostos no 
projeto; (2) identificação das fontes de regulamentação e doutrinárias da paternidade socioafetiva apreciados neste projeto; (3) estudo da doutrina 
relacionada com o tema; (4) seleção e análise de decisões jurisprudenciais do Tribunal de Justiça no período 2011-2017; (5) verificar a posição jurídica 
dos julgadores do Tribunal de Justiça do Piauí no que se refere à paternidade/maternidade socioafetiva nas ações por eles decididas no 
reconhecimento ou não da sociafetividade e seus efeitos jurídicos.
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Título DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS COMO UM MEIO DE PRESERVAÇÃO DA CULTURA E DOS POVOS INDÍGENAS

Docente orientador: Idelcelina Barros Ximenes

RESUMO
Fatos históricos comprovam que as terras brasileiras já eram ocupadas pelos povos indígenas tempos antes da chegada dos portugueses. O histórico 
da luta entre índios e homem branco por território, vem desde os tempos coloniais. No Brasil existe, ainda, um conflito notório entre populações 
indígenas e latifundiários, garimpeiros, agricultores, ou outras pessoas que invadem terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, trazendo 
grandes riscos à cultura e existência desses povos. O Poder Público não pode ficar inerte diante desses conflitos que provocam diversos danos às 
pessoas envolvidas, e principalmente às populações indígenas. Será a demarcação das terras indígenas a solução para o cerceamento de tais 
conflitos? A demarcação das áreas a serem utilizadas por grupos indígenas será suficiente para impedir ou minimizar os conflitos de terras e a 
degradação da cultura indígena? Diante deste questionamento a presente pesquisa tem como objetivo analisar o papel da demarcação das terras 
indígenas como meio de evitar os conflitos entre povos indígenas e demais populações em torno das áreas ocupadas por estes grupos. Tendo como 
objetivos específicos analisar os motivos dos conflitos entre índios e donos de terra, relatar o histórico sobre o processo de demarcação das terras 
indígenas no Brasil, verificar as fases desse processo demarcatório na legislação atual e identificar os efeitos da demarcação de terras para as 
populações indígenas. A pesquisa será de natureza exploratória e o procedimento do estudo será o bibliográfico. As informações bibliográficas serão 
aquelas de obras específicas sobre o tema, quais sejam: lei, principalmente a Constituição Federal de 1988, O Estatuto do Índio, o Código Civil 
Brasileiro de 2002, doutrina, jurisprudência, além de artigos científicos sobre o tema explorado. O conflito entre povos indígenas e donos de fazendas 
se concentra, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além do Estado do Mato Grosso do Sul, onde há um grande número de povos 
indígenas vivendo em áreas diminutas e não demarcadas. Atualmente no Brasil, há 505 terras indígenas reconhecidas e demarcadas, um total de 
12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal. Tal concentração é o resultado de 
reconhecimento das terras indígenas, com iniciativa da FUNAI.

E-mail: idelcelina@yahoo.com.br
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Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título PROFISSIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS? UM ESTUDO SOBRE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA O EXECUTIVO EM TERESINA-PI

Docente orientador: Francisco Robert Bandeira Gomes da Silva

RESUMO
Por meio de uma análise no sítio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), verificou-se um gasto relevante por parte dos candidatos ao executivo municipal 
de Teresina, com publicidade e propaganda. Essa constatação aproxima-se, a priori, das observações realizadas por cientistas políticos e 
comunicadores sociais americanos que constataram uma profissionalização das campanhas eleitorais. No Brasil, a referida discussão tomou corpo no 
início dos anos de 2000, isso ao verificar que em algumas capitais, a profissionalização de campanhas eleitorais já é uma realidade, assim como as 
análises americanas. Porém, os estudos são pontuais e ainda recentes, o que motiva a presente proposta de investigação, que é realizar um estudo de 
caso, na cidade de Teresina-PI, isso ao verificar a possibilidade de haver ou não a profissionalização das campanhas eleitorais, em particular, nas 
eleições majoritárias de 2016. Dessa forma, busca-se encontrar as respostas para as seguintes questões: há uma profissionalização das campanhas 
eleitorais para o cargo de Prefeito na capital do Piauí, Teresina, nas eleições de 2016?  Como a literatura internacional e nacional tem tratado a 
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questão da profissionalização das campanhas eleitorais? Como se deram os gastos dos candidatos ao cargo do executivo de Teresina-PI, nas eleições 
de 2016? Quais as estratégias de campanha utilizadas pelos candidatos ao cargo do executivo de Teresina-PI, nas eleições de 2016? Para o 
desenvolvimento da pesquisa, utilizar-se-á o índice desenvolvido por Gibson e Röommele, denominado “CAMPROF”, que é uma escala de 0 a 30 
pontos projetada para medir de forma mais explicita o novo estilo de fazer campanhas eleitorais. De acordo com estes autores, o índice do “CAMPOF” 
possui dez indicadores, quais sejam: a) telemarketing, b) mala direta, c) comunicação via internet, d) boletins informativos, e) sedes externas, f) 
campanha contínua, g) consultores de mídia, h) base de dados computadorizada, i) pesquisa de opinião, j) pesquisa de oposição. Por fim, a 
investigação se concluirá a partir do cruzamento dos gastos com a campanha eleitoral, que serão coletados via TSE, com o índice CAMPOF, com o 
intuito de verificar se o candidato que mais gastou, tanto no montante total quanto especificamente com o indicador “comunicação” é o mesmo ou 
não que alcançou maior escore no índice CAMPOF. Assim, com a posse de tais dados a questão sobre a profissionalização ou não das campanhas 
eleitorais em Teresina-PI, nas eleições de 2016 será revelada. Dessa forma, espera-se obter, enquanto resultados, um relatório sobre a 
profissionalização das campanhas eleitorais no contexto nacional e internacional, um levantamento acerca dos gastos dos candidatos a prefeito em 
Teresina-PI, no pleito de 2016, e por fim, revelar se houve ou não a presença de uma faceta profissional das campanhas eleitorais a prefeito de 
Teresina-PI, no pleito de 2016.

Aluno: Jordão Gonçalves Santana Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título CONHECIMENTO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE E CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS IDOSOS EM UMA COMUNIDADE DA CIDADE DE TERESINA/PI

Docente orientador: Marylane Viana Veloso

RESUMO
O acelerado processo de envelhecimento humano que vem ocorrendo nas últimas três décadas em países em desenvolvimento, representa melhoria 
substancial das condições de vida para a população em geral. Embora, tenha se destacado o aumento das comorbidades crônicas de causas 
complexas, estilos de vida pouco saudáveis e hábitos de vida, relativamente negligenciados durante o ciclo vital. Além disso, o uso crescente de 
medicamentos, bem como a necessidade de hospitalizações e/ou medidas terapêuticas que representam custos elevados em todos os bens e serviços 
sociais, quando somados as recentes mudanças climáticas que tem provocado aumento e reaparecimento de epidemias, abertura de fronteiras 
territoriais facilitando e até estimulando o processo migratório populacional, têm suscitado questões importantes a serem discutidas e desveladas 
que influenciam na qualidade do envelhecimento humano. Este contexto de transformação demográfica, desencadeia movimentos diferenciados no 
emprego dos investimentos econômicos, tanto de ordem individual, quanto coletiva; a fim de atender as demandas da dinâmica populacional idosa 
que tem se tornado emergente no contexto sociopolítico e cultural do Brasil. Nesta perspectiva, considera-se oportuno investigar como anda as 
condições de saúde dos idosos atendidos pelo serviço único de saúde, no nível da atenção básica e como os trabalhadores de saúde percebe estas 
condições, para que diante destas informações, seja possível iluminar caminhos de assistência ao idoso, voltados, sobretudo, para a promoção da 
saúde, a partir da realidade social a que pertence este público, visando os princípios básicos de equidade social e redução das desigualdades de 
acesso aos serviços de saúde públicos. Objetivo: analisar o conhecimento dos trabalhadores de saúde sobre as condições de saúde dos idosos 
atendidos pelo serviço de atenção básica no município de Teresina/PI e comparar com as condições de saúde destes, quando autorreferidas. Material 
e Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e observacional, que acontecerá em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região sudeste 
de Teresina/PI, com 187 idosos e trabalhadores de saúde, de ambos os sexos, de uma Equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), após 
apresentação e consentimento de participação no estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão incluídos no estudo 
como idosos, as pessoas com 60 anos e mais, e como trabalhadores de saúde, qualquer indivíduo com 18 anos e mais. Serão realizadas entrevistas 
com questionários estruturados (caracterização socioeconômica, avaliação da capacidade funcional e de avaliação do estado mental) juntos aos 
idosos; e formulário semiestruturados, com os trabalhadores de saúde, para seu posterior preenchimento e devolução as pesquisadoras. Estes dados 
serão coletados apenas após autorização da Comissão Ética em Pesquisa (CEP). Os dados serão tabulados no Excel 2016, e analisados no SPSS versão 
20.0. A análise contemplará estatística descritiva com distribuição de frequência absoluta e relativa, bem como permitirá a construção de gráficos e 
tabelas. Para análise comparativa das variáveis serão utilizados o teste de associação Qui-quadrado, e de força de associação, o modelo de Regressão 
linear, para variáveis dicotômicas. O projeto encontra-se em fase de apreciação na Comissão de Ética da Fundação Municipal de Saúde, órgão 
governamental responsável pela gestão das UBS de Teresina/PI, e seguirá para submissão junto a Plataforma Brasil do Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP). Cronograma: A previsão para início da coleta dos dados é para setembro e outubro de 2017. Pretende-se ainda que em novembro 
de 2017, seja possível obter um relatório preliminar dos resultados encontrados. O projeto foi orçado em R$3.973,25 no ano em vigência. Resultados 
Esperados: Apresentar as condições de saúde dos idosos usuários da atenção básica e os fatores associados as desigualdades sociais que influenciam 
sobre a funcionalidade dos idosos. Acredita-se ainda, que o conhecimento sobre as condições de saúde dos idosos, por parte dos trabalhadores de 
saúde não estejam completamente esclarecidas, possibilidade esta, que pode refletir em dificuldades de acesso aos serviços de saúde, e/ou na 
eficácia das terapêuticas empregadas.

E-mail: marylaneveloso@hotmail.com

Aluno: Larissa Melo do Nascimento Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título ENSINO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO NORDESTE 
BRASILEIRO NA PERSPECTIVA DOCENTE

Docente orientador: Elizabeth Soares Oliveira de Holanda Monteiro

RESUMO
O primeiro registro de um curso a distância foi em 1728, em Boston, nos Estados Unidos, quando o professor Caleb Phillips instituiu o curso de 
Taquigrafia, por meio de materiais de estudo que seriam enviados semanalmente pelos correios. Abrindo portas para a existência de uma nova forma 
de educação. No Brasil a educação a distância surgiu em 1904, com o curso de datilografia por correspondência e em 1920, já contava com os 
primeiros cursos transmitidos pelas ondas do rádio. Para o Ministério da Educação o ensino pode ser realizado nas modalidades presencial ou a 
distância. Na última década, com o crescimento e o desenvolvimento da internet, muitas instituições de ensino vêm dedicando à construção de 
cursos, fazendo uso da internet. A Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), com base no Censo da Educação Superior de 2010, realizou 
um estudo onde mostrou que no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) aplicado aos alunos de cursos superiores, que os alunos 
dos cursos a distância tiveram desempenho igual ou superior aos estudantes de cursos presenciais. Este estudo tem o objetivo de descrever o olhar 
docente em relação ao ensino presencial e a distância. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritiva e qualitativa. Será realizada em uma Instituição 
de Ensino Superior privada do nordeste brasileiro. Com docentes do curso da modalidade presencial em enfermagem, mas que contem na matriz 
curricular, disciplinas tanto optativas, quanto obrigatórias, realizadas online, através de entrevista, utilizando um roteiro semiestruturado. O número 
de participantes será definido pela saturação da fala, identificada pelos pesquisadores quando os conteúdos de suas falas se tornaram repetitivos. 
Após a realização das entrevistas, as mesmas serão transcritas na íntegra e nestas serão marcados os conteúdos temáticos que permeiam o discurso 

E-mail: elizahm@terra.com.br

ESTÁCIO TERESINA Página 207 de 288



sobre o olhar docente em relação a temática estudada, emergindo as categorias analíticas definidas para o trabalho, a fim de atender os objetivos da 
pesquisa. Em relação à formação em saúde no Brasil em nossa Carta Magna de 1988, cabe memorar o artigo 200, no qual afirma que compete ao 
Sistema Único de Saúde – SUS, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Estudo realizado com objetivo de compreender o curso de 
graduação em enfermagem da IES em relação ao sistema de saúde local e regional para verificar adequações as determinações legais, e como o SUS 
vem sendo trabalhado na instituição. Estudo descritivo, documental desenvolvido em uma IES privada do nordeste brasileiro. O estudo será realizado 
utilizando a análise do Projeto Político do curso -PPC1 e PPC2 vigente na instituição, leitura e análise de documentos que regem o ensino superior em 
enfermagem, normas do Ministério da Educação e Ministério da Saúde e órgãos de controle interno e externo, e ainda, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em enfermagem - DCN (2001) e as proposições de mudança no ano de 2016. Para a coleta dos dados será elaborado 
uma planilha adaptada do instrumento de validação instituído no instrumento de Avaliação de cursos de graduação presencia, publicado em abril de 
2016. Sendo avaliado o PPC conforme duas dimensões: 1) organização didático-pedagógica; e 2) corpo docente. Sendo nesta última analisado as 
matrizes curriculares e sua aproximação ao distanciamento com o SUS. Para tabulação e análise dos dados serão utilizados um software ainda a ser 
escolhido capaz de responder ao objetivo do estudo. O desenvolvimento do estudo seguirá as normas e diretrizes da Resolução nº. 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre os aspectos éticos de pesquisa envolvendo seres humanos.

Aluno: Andréa Márcia Soares da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Adrielly Fernandes Marques Cavalcante Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Ciência da Computação

Título DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO APLICADO A DEPRESSÃO

Docente orientador: Igor Feliciano Simplício Revoredo

RESUMO
Relatórios recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentaram um aumento significativo em casos de Transtorno Depressivo Maior, 
conhecido como depressão, no mundo e no Brasil são cerca de 11,5 milhões pessoas. Atualmente, existem jogos digitais desenvolvidos com o objetivo 
de identificar pessoas com depressão, assim como, facilitar o entendimento de familiares e amigos de quem passa por esse tipo de transtorno 
psicológico. Este trabalho tem por objetivo desenvolver um jogo digital com realidade virtual com base nos métodos de elaboração de sistemas a 
interação humana-computador, com a finalidade de aprimorar a comunicação da aplicação com o usuário. A construção do jogo terá como base um 
conjunto de diretrizes de usabilidade que descrevem características desejáveis da interação e da interface, chamado Método de Avaliação Heurística 
(mAH) proposto por Jackob Nielsen. Para o desenvolvimento do jogo digital será utilizada a ferramenta de modelagem de games chamada Unity 3d 
que possui uma alta qualidade de desempenho gráfico e proporciona criar ambientes tridimensionais. Como diferencial deste trabalho, optou-se pelo 
desenvolvimento do jogo em realidade virtual que se pode definir como uma forma das pessoas (usuários) visualizarem, manipularem e interagirem 
com computadores e dados extremamente complexos, na qual ideias como imersão, interação e envolvimento com o ambiente virtual são 
consideradas básicas e fundamentais. Quanto a usabilidade, o Método de Avaliação Heurística aprimorará a experiência do usuário com o jogo, pois 
sempre manterá os usuários informados (feedbacks), proporcionará uma correspondência clara entre o jogo e o mundo real, além de permitir o 
controle e liberdade do usuário. Outros aspectos deste método são: consistência e padronização, facilidade de reconhecimento, flexibilidade entre 
usuários novatos e experientes, prevenção de erros, ajuda a reconhecer e recuperar de erros, e por fim, ajuda e documentação do jogo para facilitar a 
experiência do jogador. Espera-se obter uma aplicação (jogo) mais elaborado e de maior eficácia em relação aos já existentes com base nestes 
recursos apresentados, para o auxílio da identificação e acompanhamento de pessoas com depressão.

E-mail: igorrevoredo@gmail.com

Aluno: Júlia Dar’c Viana Oliveira Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/IES

Aluno: Jhussyara Reis de Oliveira Curso do aluno: Ciência da Computação Situação: PIBIC/IES
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Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título SEXUALIDADE E GÊNERO: ANÁLISE DOS MECANISMOS DE SUA PRODUÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Docente orientador: João Carlos Pereira de Moraes

RESUMO
Sexualidade e Gênero são temas que permeiam o cotidiano da sociedade contemporânea. Entretanto, muitas pessoas, pertencentes aos mais 
diversos níveis sociais, históricos e culturais, ainda possuem dificuldades referente à temática e quais abordagens utilizar nas práticas diárias. No 
Brasil, atualmente, essas relações são contraditórias em relação aos direitos humanos. Segundo o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos, ao menos cinco casos de violência homofóbica são registrados todos os dias no país. No entanto, essas estatísticas estão longe de 
corresponder com a realidade, visto que foram baseadas apenas nas queixas colhidas por meio das ouvidorias do Sistema Único de Saúde (SUS) e das 
antigas secretarias de Políticas para Mulheres e de Direitos Humanos, por meio do Disque 100. Nesse sentido, este projeto visa analisar as 
compreensões de sujeitos em condição sexual não privilegiada pela sociedade (mulheres, homossexuais e transexuais) sobre as dificuldades em 
relação ao preconceito enfrentado em sua vida profissional. A construção teórica ocorrerá a partir das leituras de autores como Foucault (1985), em 
História da Sexualidade, e Deleuze (2007), em O que é filosofia?. Procura-se, inicialmente, aprofundar tanto as questões de gênero e sexualidade 
quanto sobre as interferências nas áreas de Educação, Ensino da Educação Física, Direito e Enfermagem. Tais áreas foram escolhidas uma vez que 
participam como alunos de iniciação científica do projeto de pesquisa estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia (1), Licenciatura em 
Educação Física (1), Bacharel em Direito (1) e Bacharel em Enfermagem (1). Para a pesquisa de campo, cada estudante vinculado a iniciação científica 
juntamente com o orientador selecionou profissionais da sua área que atuam na região de Ourinhos – São Paulo que se enquadra no requisito 
estipulado anteriormente (mulher, homossexual e/ou transexual) para conhecer as suas narrativas e vivências no que diz respeito às questões de 
gênero e sexualidade. Busca-se, assim, construir um quadro das dificuldades enfrentadas por esse público no que se referem ao crescimento 
profissional, as dificuldades no mundo de trabalho e os receios e histórias de preconceitos vividas. Antes do seu início, o projeto será analisado pelo 
Comitê de Ética de Pesquisa em humanos (CEP), e a coleta de dados somente ocorrerá após aprovação do projeto pelo CEP, e após assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por cada sujeito da pesquisa. Os dados serão recolhidos e analisados perante a metodologia da 
análise do discurso, pautada nos estudos foucaultianos. Ao trabalhar com essa metodologia, entende-se que a fala dos sujeitos são ressonâncias de 
uma constituição histórica e cultural, necessitando aprofundar e inseri-las como pertencente aos mecanismos de sua produção na sociedade 
contemporânea. Sendo assim, a organização teórico-metodológica dar-se-á num processo descritivo, histórico e processual. Espera-se como resultado 
compreender a constituição e produção de gênero e sexualidade dos sujeitos investigados no interior de seu campo profissional, analisando 
paralelamente os mecanismos de preconceitos presentes em suas áreas.

E-mail: joaocarlos_pmoraes@yahoo.com.br

Aluno: Simone Correa Curso do aluno: Educação Física - Licenciatura Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vinícius Matias Manoel Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gabriele Andrade Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cristiele Legori Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título FORMULAÇÃO DE TRAÇO DE CONCRETO COM RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS UTILIZANDO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Docente orientador: Siumara Rodrigues Alcântara

RESUMO
O sistema de construção civil é composto por várias etapas, implicando uma variedade de materiais utilizados. Dentro desse sistema, têm-se um 
elemento fundamental que é o concreto, material construtivo mais consumido no mundo, abrangendo desde as edificações mais simples até 
estruturas de grande complexidade e dimensões. Nas últimas décadas notou-se um aumento gradativo de descarte de diferentes resíduos no meio 
ambiente, assim como problemas oriundos da escassez de matérias-primas naturais no ramo da construção civil. Tais fatores vêm impulsionando o 
desenvolvimento de pesquisas na busca de alternativas específicas para o aproveitamento de resíduos industriais, como novos materiais, na tentativa 
de reduzir o seu impacto ambiental. Assim, têm-se pesquisado novas adições minerais, economicamente viáveis. A cinza de casca de arroz é um 
material considerado há muito tempo como uma superpozolana, suas características estão associadas a diferentes fatores, dentre eles destacam-se a 
composição química da casca e a condição de queima adotada. As cinzas são predominantemente de natureza silicosa; e que os teores de sílica estão 
entre 87 e 95%. Também existem pesquisas voltadas para o uso das cinzas de bagaço de cana-de-açúcar (CBC) em substituição de agregados miúdos 
(areia) na fabricação do concreto. Sendo constituída, basicamente, de sílica SiO2, a cinza do bagaço de cana-de-açúcar tem potencial para ser utilizada 
como adição mineral, substituindo parte do cimento em argamassas e concretos, podendo ser substituído até 20% do cimento em CBC sem que haja 
mudanças em sua resistência a compressão. Este projeto será dividido em dois subprojetos, em que um utilizará cinzas de casca de arroz e o outro 
utilizará cinza de bagaço de cana-de-açucar, ambos como substitutos do cimento Portland na confecção do traço de concreto. Assim, têm-se como 
objetivos específicos utilizar a metodologia de superfície de resposta para determinar quais as melhores concentrações de cinzas e água na 
formulação de um traço de concreto convencional. Determinar um traço de concreto convencional, que será utilizado para obtenção de dados 
padrões das propriedades do concreto. Executar um planejamento experimental fatorial 22 completo (com pontos centrais), tendo como fatores as 
variáveis concentração de cinza de casca de arroz e a relação água/cimento (a/c), obtendo a melhor resistência à compressão e a consistência do 
concreto. Comparar o custo da produção de concreto com/sem a adição das cinzas.  Na determinação do traço de concreto convencional, o mesmo 
ocorrerá se sem a adição das cinzas através da determinação das propriedades dos agregados, do cimento Portland e elaboração de dosagens 
racionais, de modo a atender a uma resistência igual a 25 MPa, com base no que preconiza a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), com 
base no Instituto Americano do Concreto (ACI) e atendendo a as exigências da NBR 7211 (ABNT). Esse traço será utilizado posteriormente, como 
referência, na comparação dos dados de resistência à compressão e consistência do concreto. Com a realização da metodologia para obtenção do 
traço será uma relação cimento: areia: pedra: água. Após a dosagem do concreto, será confirmada a resistência padrão à compressão e obtida à 
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consistência padrão. O custo da produção também será calculado. Em seguida, será realizado um planejamento experimental fatorial 22 completo, 
tendo como fatores as variáveis concentração das cinzas e a relação água/cimento (a/c), obtendo como resposta a melhor resistência à compressão e 
a melhor consistência do concreto. O ensaio que apresentar a melhor resistência a compressão e a melhor consistência será utilizado para o calculo 
do custo de produção. Por fim, será feita uma comparação entre o custo de produção do concreto sem a adição das cinzas e com a adição das 
mesmas. Estima-se que a adição das cinzas de arroz reduza o custo de produção, obtendo qualidade superior do concreto.

Aluno: Renato da Silva Couto Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Délcio Leandro Amaral Miranda Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRODUÇÃO DE AMILASES A PARTIR DA QUIRERA DE ARROZ

Docente orientador: Siumara Rodrigues Alcântara

RESUMO
As matérias-primas básicas para a fermentação alcoólica são os carboidratos, que são classificados em diretamente fermentescíveis (glicose) e 
indiretamente fermentescíveis (amiláceas). Para a fermentação das matérias-primas amiláceas, é necessário à utilização de microrganismos 
(bactérias, leveduras e fungos), que por meio da hidrólise enzimática, quebram o amido presente no substrato, e através da fermentação, produzem o 
etanol. As enzimas amilases são as responsáveis pela quebra do amido a glicose. Diante de diversos tipos de resíduos agroindustriais amiláceos, pode-
se citar a quirera de arroz, que possui baixo custo, alta concentração de amido e é de fácil obtenção.  Uma alternativa viável e altamente rentável, 
objetivo deste projeto, é desenvolver um processo, visando o aproveitamento de resíduos amiláceos para produção de enzimas amilases, que em 
trabalhos posteriores, serão utilizadas para a produção de etanol. O projeto será desenvolvido em 10 etapas são elas: Revisão bibliográfica 
(atualização mensal); Obtenção da quirera de arroz; Caracterização da quirera de arroz; Obtenção e multiplicação dos microrganismos; Produção de 
amilases através da fermentação em estado sólido; Produção de amilases através da fermentação submersa em batelada; Relatório parcial de 
acompanhamento das atividades de pesquisa; Relatório final de acompanhamento das atividades de pesquisa; Elaboração e submissão de artigos 
científicos em eventos ou revistas especializadas; Elaboração e submissão de resumo ao evento Seminário de pesquisa da Estácio (2018). Será feito a 
caracterização físico-quimicamente da quirera de arroz, determinando parâmetros como concentração de amido, açúcares redutores, açúcares 
redutores totais, cinzas, umidade, pH, proteína bruta, sólidos solúveis, entre outros. Para produzir amilases, será utilizada a quirera de arroz como 
substrato, através do processo de fermentação em estado sólido (FES) e fermentação submersa (FS), aplicando a metodologia de superfície de 
resposta, sendo estudados parâmetros de processo (1) (FES) como umidade, concentração de nitrogênio, temperatura de fermentação, (2) (FS) 
granulometria, concentração de quirera, etc.; e, for fim, comparar a eficiência dos dois processos fermentativos na produção de amilases. Espera-se 
que seja realizada a implantação das metodologias e desenvolvimento dos processos de fermentação a fim de determinar o processo que possui 
melhor produção de enzimas amilases.

E-mail: syu.alcantara@gmail.com

Aluno: Rafaela Garcia Pimentel Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Adriano Caetano Curso do aluno: Engenharia de Controle e Auto Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Barbara L. Altafini Pimentel Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Título UM MÉTODO NUMÉRICO PARA A QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS

Docente orientador: Alysson Cristiano Beneti

RESUMO
A atividade humana, desde o inicio da civilização, é acompanhada pela geração de resíduos sólidos urbanos. Após a revolução industrial, com a 
evolução do processo de manufatura, o consumo em massa e a consequente geração de resíduos pós-industrial e pós-consumo vêm 
vertiginosamente crescendo e tornando a geração de resíduo cada vez maior e suscetível a novos modelos de gestão e tecnologia, ocasionando 
passivos ambientais, muitas vezes não mensuráveis. O fato de não serem mensurados tais resíduos, obrigam os órgãos governamentais a contratar 
serviços de coleta e tratamento por meio de estimativas que podem onerar os cofres públicos gerando pagamentos por um serviço não prestado 
efetivamente. Neste trabalho de iniciação científica pretendemos utilizar pressupostos metodológicos apoiados em modelos matemáticos para 
elaborar um padrão numérico que compõe uma matriz cientifica de qualificação e quantificação de resíduos sólidos urbanos. Este modelo abordará a 
amostragem e o tratamento das informações sócio/ambientais utilizando tratamento estatístico e contraprovas, apoiado em métodos de qualificação 
e quantificação sanitários que são apresentados pela literatura da área. Nosso problema de pesquisa é expresso pela questão: é possível elaborar um 
padrão de mensuração de geração de resíduos sólidos por habitante que possa ser utilizado como parâmetro para uma cidade do Estado de São 
Paulo? O método utilizado para a obtenção dos dados será o método do quarteamento proposto por Gláucia Cardoso de Souza e Mário Ricardo 
Guadagnin, que consiste em coletar os resíduos sólidos, espalhá-los sobre uma superfície e obter uma amostragem dividindo-os em quatro setores. O 
propósito deste trabalho é o de elaborar um novo padrão numérico de resíduos sólidos para uma cidade paulista, pois na atualidade esta mensuração 
para a contratação de serviços públicos é realizada por estimativa, podendo trazer prejuízos aos cofres públicos e incertezas quanto a real geração de 
resíduos sólidos urbanos.

E-mail: alysson.beneti@gmail.com

Aluno: Glauber Gregório de Souza Fernandes Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Aluno: Viníccius Braga Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título UM PROTÓTIPO DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO A UM MOTOR HIDRÁULICO

Docente orientador: Alysson Cristiano Beneti

RESUMO
Não é de hoje que o ser humano busca construir e máquinas que possam funcionar a partir da própria energia gerada. A história nos mostra as 
infindáveis tentativas dos cientistas e construtores para obter o moto perpétuo ou máquina de movimento perpétuo, artefato que funcionaria 
eternamente a partir da própria energia de seu movimento. Entretanto sabe-se que o funcionamento destas máquinas sempre foi ineficaz por causa 
do princípio da conservação da energia mecânica que a natureza nos impõe. Por outro lado, se não é possível termos cem por cento de 
aproveitamento de energia em transformações energéticas, podemos tentar obter sempre maiores rendimentos em nossas máquinas. A busca por 
fontes de energia com maiores rendimentos tem sido tema de pesquisas no Brasil e no exterior. Neste trabalho de iniciação científica temos por 
objetivo principal construir um protótipo de gerador de energia elétrica que utiliza um fenômeno hidráulico como multiplicador de força e torque, na 
tentativa de obter um rendimento maior com o equipamento em relação aos equipamentos convencionais. Como objetivo secundário, pretendemos 
fazer medidas de comparação de potência de entrada e de saída do equipamento para mensurar o rendimento da mesma. O problema de pesquisa é 
expresso pela questão: é possível que uma máquina eletromecânica, a partir de utilização de fenômenos hidráulicos, tenha um rendimento superior a 
equipamentos similares encontrados no mercado que tenham a mesma finalidade de utilização? Para tanto utilizaremos um projeto de autoria 
própria para a construção do protótipo que foi idealizado a partir da multiplicação de forças e torques em dispositivos hidráulicos. Trata-se de um 
protótipo de gerador que utilizará um motor de arranque para obter a rotação inicial de um motor elétrico. Este por sua vez será interligado a uma 
bomba hidráulica, liberando óleo com pressão por mangueiras, transmitido até um motor hidráulico. Através da alta rotação serão conectados o 
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motor hidráulico e um gerador de energia elétrica, obtendo assim um montante de energia elétrica no final do processo.

Aluno: Joel da Silva Gomes Júnior Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Título UM PROTÓTIPO DE JOGO ELETRÔNICO PARA O ENSINO DA FÍSICA CONTEXTUALIZADA PARA CURSOS DE ENGENHARIAS

Docente orientador: Alysson Cristiano Beneti

RESUMO
Embalados pela franca expansão da utilização dos meios eletrônicos para a comunicação, para os estudos, para os meios empresariais e para as mais 
variadas aplicações, pensamos em produzir um software que auxilie os graduandos de engenharia a estudar a física. Ao utilizar a internet com 
frequência para os estudos, observamos que existem muitos aplicativos para o ensino de física que são direcionados para o público que cursa o 
ensino médio, entretanto são escassos os softwares e vídeo aulas com esta finalidade para o ensino superior, principalmente para o ensino de física 
para as engenharias. Este trabalho de iniciação cientifica tem como objetivo principal desenvolver um jogo eletrônico educativo com o intuito de 
ajudar os estudantes de física dos cursos de engenharia a aprenderem os conceitos de uma forma divertida e que os ajude a despertar o interesse 
pelo tema. O objetivo secundário do trabalho é o de verificar se o software educativo criado atende às necessidades do público para o qual será 
criado. O problema de pesquisa está centrado na questão: É possível criar um jogo a partir da técnica Game Design Document (GDD) que permita ao 
jogador aprender um conceito de física aplicado ao ensino da engenharia? A metodologia empregada neste trabalho é a do Game Design Document 
(GDD), elaborada pelo professor Edirlei Soares de Lima. Trata-se de uma metodologia que permite planejar a construção do jogo eletrônico a partir de 
uma história, definir o gameplay, ou seja, a descrição mecânica do jogo, bem como determinar os personagens, os controles, o universo do jogo entre 
outros detalhes importantes para sua construção. O maior desafio é o de inserir neste contexto um conceito de física para ser estudado e que ainda 
permita que o jogo se torne atraente para o usuário. Como resultado esperado, pretendemos criar um jogo eletrônico via web que seja útil aos 
estudantes de física aplicada à engenharia e que ainda seja atraente do ponto de vista do desafio proposto ao usuário do software.
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Título UM PROTÓTIPO DE TIJOLO CONSTRUÍDO A PARTIR DO PAPEL RECICLADO DO SACO DE CIMENTO

Docente orientador: Alysson Cristiano Beneti

RESUMO
A preocupação com o reaproveitamento de materiais de construção civil tem sido tema de pesquisas científicas, bem como de debates e fóruns 
sociais. É uma preocupação que vem crescendo no Brasil e está presente em nosso cotidiano. Entretanto alguns ramos da prestação de serviços ainda 
não têm esta preocupação, ou as iniciativas são irrisórias perante à quantidade de resíduos sólidos produzidos. É o caso da construção civil, mais 
precisamente quanto aos resíduos sólidos a base de celulose que praticamente não sofrem um tratamento adequado e são descartados juntamente 
com o entulho em caçambas e afins. Visando prover um adequado destino para o papel de embalagens de sacos de cimento utilizados em 
construções, propomos este trabalho de iniciação científica. O objetivo central é o de construir um protótipo de tijolo a partir dos resíduos de papel 
que serão processados e misturados a resinas para verificação da possibilidade de se obter o protótipo. Um objetivo secundário é identificar a 
viabilidade deste processo tendo em vista a oferta desta matéria prima, bem como o resultado da produção a partir de um montante desta matéria 
prima. O problema de pesquisa está centrado na questão: o protótipo construído a partir da liga de papel com uma determinada resina terá as 
resistências de tração, resistência de compressão e resistência de cisalhamento suficientes para a sua utilização na construção civil com segurança e 
durabilidade? A metodologia aplicada para a construção do protótipo que será utilizada nesta pesquisa será a do autor Ricardo Ricchini. Trata-se de 
um método utilizado para processar e reciclar o material a base de celulose. Este material deverá ser misturado a algum outro material resinado para 
que possamos obter um tijolo aproveitável na construção civil. Observamos que teremos uma preocupação com o custo deste processo, bem como a 
sua viabilidade, visando a utilização do protótipo de tijolo no mercado atual. Quanto aos resultados esperados, pretendemos obter um protótipo de 
tijolo que tenha as características descritas, que possa ser utilizado em obras civis.
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Título UMA PROPOSTA DE ENSINO DE ENGENHARIA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO UTILIZANDO O MODELO DA PILHA DE DANIELL DA 
ELETROQUIMÍCA

Docente orientador: Alysson Cristiano Beneti

RESUMO
Em busca de uma educação pautada em atividades experimentais, muitos trabalhos de pesquisa têm sido realizados em nosso país, buscando 
respostas para use obter um ensino prático com eficiência e que seja significativo para o aluno. Uma tarefa que ainda não é trivial e não conta com 
suporte e o investimento necessário em materiais didáticos adequados nas escolas públicas. Como alternativa, sugerimos a construção de 
experimentos com materiais reciclados ou de baixo custo. Pensando nesta linha de pesquisa propomos este trabalho de iniciação científica que surgiu 
como demanda durante as atividades realizadas em um projeto de extensão universitária, denominado Engenharia Divertida, que existe desde o ano 
de dois mil e quinze, funcionando atualmente em uma escola pública da cidade de Ourinhos com atividades semanais. Este trabalho tem por objetivo 
desenvolver um artefato didático para o ensino do conceito de pilha eletroquímica, bem como aplicar este dispositivo no ensino médio público da 
escola em questão. Os alunos que participam das atividades cursam as três séries do ensino médio. O nosso problema de pesquisa está expresso pela 
questão: ao utilizar um experimento da pilha eletroquímica com alunos do ensino médio, é possível que eles tenham maior interesse para o 
aprendizado e que venham a aprender este conceito através desta prática? Através da reprodução deste experimento pretendemos verificar se os 
alunos se interessam mais pela ciência, mais especificamente quanto à eletroquímica, e também de outras áreas de ensino da Química e da Física. O 
experimento com a pilha de Daniell utiliza um ácido e dois metais para obtermos uma diferença de potencial elétrico. A metodologia empregada 
neste trabalho é o da aplicação de questionários a partir das técnicas da autora Sônia Vieira. Aplicaremos os questionários aos alunos participantes 
das aulas práticas e pretendemos obter os dados necessários para poder concluir se haverá ou não um aumento de interesse dos alunos pelo conceito 
físico, bem como se houve o aprendizado.
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Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título OS PROCESSOS E PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL
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Docente orientador: Priscile Bernardini

RESUMO
As organizações estão, nas últimas décadas, passando por mudanças drásticas na economia, tecnologia e no mercado. Essa nova realidade tem 
obrigado seus gestores a reverem seus conceitos e paradigmas em toda sua administração, inclusive no que diz respeito aos seus recursos humanos. 
O contexto atual da Gestão de Pessoas é representado pela interdependência das organizações e pessoas, onde as pessoas passam boa parte da vida 
trabalhando dentro das organizações e dependem das organizações para atingirem seus objetivos. Já as organizações necessitam das pessoas para 
funcionar, operar, produzir seus bens, atender seus clientes, competir no mercado, atingir seus objetivos e ter sucesso. Sem organizações e sem 
pessoas não haveria a Gestão de Pessoas, refletindo, portanto, nessa dependência mútua com a finalidade de gerar benefícios para ambos os lados. 
Sendo assim, é necessária a aplicação e condução dos diversos processos e práticas na gestão atual a fim de que se possa extrair o máximo do capital 
intelectual refletidos no sucesso organizacional, fechando de maneira adequada o ciclo de interdependência característico da Gestão de Pessoas. Este 
projeto tem como objetivo pesquisar, analisar e discutir os processos e práticas de Gestão de Pessoas dentro do contexto organizacional, através da 
investigação das temáticas de Recrutamento e Seleção de Pessoal, Programas de Integração, Gestão de Cargos e Salários, Remuneração e Benefícios, 
Treinamento e Desenvolvimento, Gestão de Cultura e Clima Organizacional, Saúde e Segurança no Trabalho, Qualidade de Vida no Trabalho e 
Avaliação de Desempenho. A pesquisa científica poderá ser caracterizada de diversos tipos, procedimentos técnicos e técnicas específicas, tais como 
Pesquisa Exploratória, Pesquisa Descritiva, Pesquisa Explicativa, Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Experimental e Estudo de Campo, através de 
Questionários, Entrevistas e Observação. Espera-se que com estes estudos seja possível contribuir para o reconhecimento da importância dos 
processos e práticas de gestão de pessoas numa organização, assim como fundamental o papel do Gestor de Pessoas na condução destes processos.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título ADAPTAÇÕES AO TREINAMENTO CONCORRENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Docente orientador: Débora Alves Guariglia

RESUMO
Diversas estratégias de treinamento têm sido utilizadas na atualidade para melhoria da aptidão física e saúde, o treinamento concorrente dentre eles 
tem ganhado muita popularidade, porém, seus resultados ainda se mostram muito contraditórios trazendo dificuldades até mesmo para sua 
nomenclatura, com alguns autores intitulando como treinamento concorrente ou treinamento combinado. Nesse sentido o presente estudo tem o 
objetivo de realizar uma revisão sistemática para avaliar o efeito isolado do treinamento concorrente em adultos saudáveis. Para isso seguiremos as 
recomendações propostas pelo protocolo PRISMA para o desenvolvimento de revisões sistemáticas, na qual as seguintes base de dados serão 
consultadas: Medline, Embase, Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), Lilacs (Latin American and Caribbean Health Science 
Literature Database), Scielo (Scientific Electronic Library Online), Web of Science, Cochrane Controlled Trials Register Library; PEDro (Physiotherapy 
evidence database). As buscas serão conduzidas sem restrição para as datas de publicação, serão incluídos todos os ensaios clínicos randomizados e 
controlados, com o texto completo (não serão acrescentados teses e dissertações), disponíveis nos idiomas português, inglês, espanhol, francês, 
italiano e alemão, com a seguinte estratégia de busca: “concurrent training” OR “Circuit-Based Exercise” OR “Circuit-Based Exercise“ OR “combined 
training” OR “concurrent exercise” OR “combined exercise”  OR “Aerobic Plus Strength” OR “Aerobic and Anaerobic Exercises”. Como critérios de 
inclusão os trabalhos deverão conter: adultos saudáveis, treinamento concorrente (TC) em pelo menos um dos grupos e um segundo grupo com 
treinamento aeróbio (TA), treinamento de força (TF) ou grupo controle (GC), também, avaliar efeitos crônicos. Serão excluídos trabalhos com animais, 
idosos, atletas, crianças e populações que apresentem algum tipo de disfunção ou doença caracterizada. Para analisar o risco de viés e a qualidade 
dos ensaios clínicos coletados foi utilizado como ferramenta o software Review Manager (RevMan) 5.3 da Colaboração Cochrane para 
desenvolvimento de revisões sistemáticas de intervenção, bem como, para analisar e projetar os dados em gráficos do tipo florest plots, os dados 
serão classificados como contínuos e será extraído os valores da média e desvio padrão. Os desfechos ainda não foram definidos, e os mesmos serão 
estabelecidos pelos autores após verificarem desfechos relevantes com trabalhos suficientes na literatura. Espera-se que com esses resultados amplie-
se o conhecimento dos reais efeitos desse modelo de treinamento com informações com alto grau de evidência, visto que as contradições verificadas 
na literatura não nos permitem resultados conclusivos.
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Título ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DE EQUILÍBRIO EM UM INDIVÍDUO COM ATAXIA CEREBELAR DIANTE DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 
SISTEMATIZADOS

Docente orientador: Fernanda Carolina de Campos Porcari

RESUMO
Ataxia é um estado que acomete o indivíduo que possui qualquer tipo de lesão no cerebelo. Esses danos podem desencadear incoordenação de 
marcha e membros, dismetria, disartria, nistagmo, disdiadococinesia, ataxia e tremor de ação. Diante disso os exercícios de equilíbrio quando 
aplicados de forma sistematizada podem ter grande efeito sobre a funcionalidade e mobilidade do indivíduo. Objetivo: Analisar e desenvolver um 
trabalho que vise a melhora da qualidade de vida de um indivíduo com ataxia cerebelar através de exercícios de fortalecimento de membros 
inferiores e equilíbrio. Métodos: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos (CEP) da Universidade Estácio de Sá 
do Rio de Janeiro – RJ. O presente estudo contará com o consentimento e a colaboração de um sujeito do sexo masculino, com idade de 31 anos, que 
apresenta diagnóstico de ataxia cerebelar desde os 24 anos. O mesmo assinará um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), obedecendo às 
regras de pesquisas científicas em seres humanos, sendo expostos os objetivos do estudo. Visto que esta é uma doença considerada rara, a amostra 
será de apenas um indivíduo com a doença e um indivíduo controle que apresenta todos os sinais de saúde. Será utilizado o questionário 
International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), que tem por finalidade, analisar o grau da doença cerebelar que o indivíduo apresenta. Este é 
dividido em quatro partes, funções e controle motor, postura e marcha, cinética de membros, fala e movimento ocular. Contendo 100 pontos em uma 
escala ordinal, quanto maior for a pontuação, maior será a gravidade e restrição de funções (UMPHRED,2009). O protocolo de exercícios será o 
programa de Otago, que se baseia em 30 minutos de fortificação de membros inferiores e equilíbrio, 3 vezes por semana completando o programa 
com uma caminhada de 30 minutos. Para o fortalecimento de pernas serão usadas caneleiras nos tornozelos promovendo resistência durante os 
exercícios, objetivando as musculaturas que alongam e abduzem o quadril e flexionam e alongam os joelhos. A carga utilizada deverá possibilitar a 
execução de 8 a 10 repetições, antes de fatigar se, aumentando a somente quando a pessoa for capaz de executar duas séries de 10 repetições. 
Quanto ao treinamento de equilíbrio, será promovido exercícios referente as atividades funcionais, capazes de serem realizadas segurando em uma 
superfície estável e evoluindo para a efetuação sem suporte. Resultados Esperados: Espera-se com esse trabalho que o indivíduo em estudo tenha 
uma melhora no desenvolvimento de equilíbrio e mobilidade do mesmo.
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Aluno: Claudia Diana da Silva Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE DO GRAU DE STRESS EM MULHERES NA FASE DO CLIMATÉRIO ANTES E APÓS INTERVENÇÃO COM O YOGA

Docente orientador: Fernanda Carolina de Campos Porcari

RESUMO
As mulheres passam por várias fases na sua vida desde a menarca (primeira menstruação) até climatério (menopausa), que culminam com um grau 
elevado de estresse e ansiedade. O grau de estresse dessa parcela da população foi aumentando e várias patologias que eram mais comuns ao 
universo masculino começaram a se instalar nos indivíduos ao sexo feminino. Estudos demonstraram que o uso de yoga como intervenção para o 
tratamento de transtornos de ansiedade e estresse parece ser uma consistente e bem-sucedida. Diante da atual situação da mulher e de todas as 
mudanças fisiológicas em seu organismo que culminam com um aumento de estresse intenso e ainda visto que o yoga com os benefícios para com 
estes determinantes, pode ser uma via de tratamento e ou prevenção para mulheres em tais situações, o objetivo do presente trabalho é analisar os 
efeitos do yoga durante o período do climatério de mulheres e se este é capaz de amenizar o estresse. Objetivos específicos: Caracterizar os níveis de 
estresse em mulheres na menopausa antes e após o yoga; caracterizar perfil cardiovascular com aferição de pressão arterial (P.A.) antes e após a 
intervenção com o yoga; caracterizar o resultado do peso de cada mulher antes durante e após a o projeto finalizar. Metodologia: Neste estudo 
pretende-se aplicar o yoga em 20 mulheres, que estejam no período da menopausa, na cidade de Ourinhos-SP, duas vezes por semana durante 10 
meses. Para avaliar os níveis de estresse, as participantes responderão o questionário Sintomas de Stress para Adultos (ISSL) (Lipp, 2000). Haverá a 
verificação da P.A antes e pós a intervenção e análise a cada três meses, da relação cintura quadril e índice de massa corpórea (IMC). As participantes 
assinarão os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em pesquisa com seres humanos, estando no pleno acordo com a execução da 
pesquisa e intervenção clinica sustentável. Resultados esperados: Espera-se com este trabalho que os sintomas relacionados com a menopausa, como 
o estresse e a ansiedade possam ser amenizados com a prática do Yoga.
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Título ANÁLISE QUANTITATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DE JOGADORES DE FUTSAL DE DIFERENTES CATEGORIAS, OBTIDA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE 
RASTRAMENTO AUTOMÁTICO DE ATLETAS

Docente orientador: Murilo José de Oliveira Bueno

RESUMO
A análise de um determinado esporte exige o desenvolvimento de diversos procedimentos metodológicos capazes de fornecer informações sobre as 
ações realizadas pelos jogadores durante uma partida ou competição e, assim, identificar as trajetórias realizadas pelos jogadores, as demandas 
físicas, técnicas e táticas que uma determinada modalidade esportiva exige. Portanto, o objetivo deste estudo será analisar quantitativamente a 
organização dos jogadores de equipes de futsal para diferentes categorias enquanto atacam e defendem e em situações específicas de desarmes e 
finalizações. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina – UEL (parecer nº 22514). Serão 
obtidas as trajetórias de jogadores de futsal para categoria sub-13 em 4 jogos oficiais do campeonato metropolitano de Londrina-PR. Para a obtenção 
das trajetórias dos jogadores, será utilizado um método de rastreamento automático via Software Dvideow. Para a filmagem dos jogos, serão 
utilizadas duas câmeras posicionadas no local mais alto do ginásio de forma que cada uma cubra 3/4 da quadra, sendo que estas devem estar fixas do 
começo ao fim de cada período dos jogos. Para o processo de rastreamento automático, a metodologia consiste em detectar os objetos de interesse a 
ser rastreado (no caso os jogadores) e posterior, realizar o processo de calibração das imagens por meio do método Direct linear transfotmation (DLT) 
e assim o rastreamento automático dos jogadores. Após a obtenção das trajetórias dos jogadores, será calculado o espalhamento, a área de ocupação 
e distância entre os centroides das equipes em jogo. As variáveis espalhamento e área de ocupação serão analisados no domínio do tempo (Com e 
sem posse de bola) e no domínio da frequência (por meio do método FFT – Fast Fourier Transformation). Os valores de espalhamento, área de 
ocupação e distância entre os centroides das equipes serão analisados em situações específicas de finalizações e desarmes, quando as equipes estão 
jogando com e sem a participação do goleiro-linha. Todas as análises tem uma abordagem de caráter quantitativo e serão realizadas no período do 
mês de setembro ao final de novembro de 2017. Assim, com a obtenção de dados sobre a organização de jogadores de categorias de base, torna-se 
possível observar se jogadores iniciantes conseguem compreender as necessidades de organização em quadra quando estão com ou sem posse de 
bola e como é a organização quanto ao sucesso e o fracasso em situações específicas de finalização e desarmes. As hipóteses que fundamentam esse 
estudo serão: a) Os valores de espalhamento e área de ocupação são maiores quando os jogadores de futsal estão com posse de bola em relação 
quando estão sem posse de bola; b) A organização dos jogadores em quadra é determinante em ações de sucesso e fracasso para desarmes e 
finalizações; c) os valores de frequências diminuem do primeiro para o segundo período.
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Título COMPARAÇÕES DAS ESTATÍSTICAS DE JOGOS DOS CAMPEÕES NACIONAIS DAS PRINCIPAIS LIGAS DA UEFA

Docente orientador: André Evaristo da Silva

RESUMO
O futebol é um esporte de investimento gigantesco, grandes agremiações buscam o aprimoramento de resultados que passam despercebido durante 
os jogos, o centro de estatística e inteligência dos clubes coletam dados importantíssimos e junto com o departamento de futebol realizam estratégias 
para assim conquistar suas vitorias ou reverter alguma situação de risco que ocorram durante as partidas. Devido ao grande fluxo de contratações no 
mercado, os clubes diante de suas análises fornecidas pela comissão técnica e equipe de inteligência, utilizam as variáveis da equipe durante a 
temporada ou por turnos onde abre a janela de transferência tanto europeia quanto mundial, para que as contratações sejam pontuais e que 
agreguem a equipe, sabendo da grande importância desses dados para se conquistar as competições o objetivo do trabalho é comparar as estatísticas 
dos principais times das ligas da UEFA, utilizando os sites oficiais das competições onde são fornecidos os dados dos jogos, realizando as devidas 
comparações por tabelas e pelo programa estatístico SPSS. O presente estudo se caracteriza como pesquisa descritiva quantitativa, onde os dados 
serão tabulados em planilhas para as devidas analises, serão coletadas as principais variáveis de todas as rodadas do campeonato, temos como 
objetivo comparar os seguintes indicadores fornecidos: gols feitos(GF), gols sofridos(GS), Posse de bola(PB), Finalizações(F), Finalizações certas(FC), 
Finalizações erradas(FE), Finalizações bloqueadas(FB), Escanteios(E), Impedimentos(I), Defesas do goleiro(DG), Faltas(FA), Cartões amarelos(CA) e 
Cartões vermelhos(CV), de um total de 1.442 jogos somando Campeonato inglês(Premier League), Campeonato espanhol( La Liga), Campeonato 
alemão(Bundesliga) e Campeonato italiano( Serie A Tim) da temporada 2016/2017 que teve início em 13 de agosto de 2016 e perdurou até 21 de 
maio de 2017. Os resultados serão apresentados da seguinte maneira, os clubes serão analisados pelos seus percentuais de pontos conquistados e 
classificação dentro do campeonato, para que possamos assim obter o resultado geral de cada competição. Após realizar a comparação dos 
campeonatos mencionados, será feito comparações entre os clubes para descobrir se há ou não diferenças significativas entre os campeões nacionais 
e os quatro primeiros colocados, os times que ficaram no meio da tabela de classificação (sendo eles o décimo, décimo primeiro e o décimo segundo 
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colocados) e os últimos quatro colocados de cada competição. Havendo diferença significativa entre os campeonatos, caso obtivermos esses 
resultados, as variáveis que resultaram na diferença serão selecionadas e analisadas para devidas comparações entre elas. Esperamos com o 
resultado desse trabalho descobrir se os primeiros colocados, os intermediários e os clubes rebaixados do futebol europeu têm maneira similar de 
jogo apesar de jogarem em países diferentes.

Aluno: Michel Chagas Marques de Sá Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO FUNCIONAL SOBRE A APTIDÃO FÍSICA E A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM 
IDOSOS

Docente orientador: Lucimara da Palma Corrêa

RESUMO
O Treinamento Funcional é um programa de exercícios que a cada dia ganha mais adeptos, e sua metodologia consiste em beneficiar o praticante 
para melhorar a autonomia em suas atividades diárias, através de exercícios estabilizadores do tronco e assoalho pélvico, que desenvolvem a 
capacidade funcional e aptidão física do praticante melhorando, prevenindo e promovendo qualidade de vida e autonomia. A aptidão física como 
força, flexibilidade, equilíbrio, capacidade aeróbica e composição corporal são melhoradas com o Treinamento Funcional através de exercícios 
específicos que podem ser reproduzidos para a melhora da capacidade funcional como nas atividades instrumentais e do dia a dia. Objetivo: 
Implantar um Programa de Exercícios Físicos com Treinamento Funcional (PEF-TF) para idosos a partir de 60 anos e verificar a aptidão física dos 
praticantes no Núcleo de Práticas da Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos/SP. Método: Será implantado PEF-TF no período de agosto de 
2017 a julho de 2018. Serão incluídos idosos do sexo masculino e feminino que estão aptos a praticar exercícios físicos de acordo com ordens 
médicas. Serão excluídos idosos que usam algum tipo de prótese ou órtese, que não possuem domínios cognitivos saudáveis, ou que não tenham 
tempo disponível para participar de no mínimo 75% das aulas. Todos os idosos serão convidados a participar da pesquisa e após o aceite, assinarão o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os idosos passarão por uma bateria de testes motores chamada Sênior Fitness Test que avalia a aptidão 
física e em uma avaliação física para medir o percentual de peso magro e peso gordo através das dobras cutâneas. Os dados serão submetidos à 
análise estatística descritiva (média, desvio padrão, valores máximos e mínimos), assim como frequências absoluta e relativa.  A pesquisa foi 
submetida à direção da entidade e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Sagrado Coração (USC). Os resultados esperados são que o 
Treinamento Funcional de forma monitorada e estruturada proporciona uma autonomia maior para o idoso praticante, melhorando os componentes 
a aptidão física relacionada à saúde, promovendo saúde e bem-estar ao mesmo e ainda poderá manter esses componentes diminuindo o declínio 
fisiológico que acomete em idosos quando inativos.

E-mail: lucimarapalma@hotmail.com

Aluno: Erika Fernanda Trindade Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Felipe Fernandes de Souza Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título CROTALÁRIA E O CONTROLE DA DENGUE

Docente orientador: Carolina Guizardi Polido

RESUMO
O dengue é uma doença que resulta da degradação de áreas urbanas, pois o acúmulo de lixo, principalmente nos meses quentes e úmidos do verão, 
propicia o aumento da população de mosquitos Aedes aegypti e a transmissão da doença devido ao acúmulo de água limpa e parada em possíveis 
criadouros, que vão desde grandes recipientes a simples e pequenos pedaços de plástico. Este é um problema fortemente evidenciado em países 
pobres e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Medidas preventivas, como a educação da população e auxílio desta no controle da 
proliferação dos focos, tem resultado abaixo do esperado, exigindo novas alternativas para o controle do crescimento natural do vetor, 
principalmente se estas alternativas forem de baixo custo. Diante desta necessidade, a planta Crotalária é vista como uma alternativa, pois consegue 
atrair uma espécie de libélula que é predadora natural das larvas que o mosquito deposita em recipientes com água parada. Desde o plantio da 
semente até a florescência, quando a planta é capaz de atrair libélulas, 3 meses são necessários. No entanto, as evidências científicas atuais sobre a 
real ação da crotalária são fracas, e mais estudos são necessários. Objetivos: Este estudo coloca como objetivo comparar a eficiência da crotalária no 
combate às larvas do mosquito no cemitério municipal da cidade de Ourinhos. Métodos: O cemitério municipal foi escolhido por ter pouca influência 
da população no combate aos criadouros de mosquito, por não haver nenhum método de controle dos focos de larvas e por ser um local onde já se 
realiza, desde janeiro de 2017, o controle de focos encontrados. O projeto conta com avaliação e autorização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Vigilância Sanitária local, e já foi acordado que não haverá nenhum tipo de interferência nas ações humanas dentro deste período com 
vistas à prevenção do dengue para não influenciar os dados coletados, visto que as ações externas de orientação à população permanecerão as 
mesmas de acordo com o cronograma da Prefeitura Municipal. Será realizado o plantio de crotalárias no cemitério municipal nos meses de 
setembro/outubro de 2017 e, respeitando o ciclo natural da planta, sua florescência será em dezembro, atraindo libélulas nos meses do verão. 
Seguindo o padrão de avaliação de focos, o mesmo agente que realiza a contagem atual continuará efetuando o levantamento dos dados, sem 
nenhuma orientação de mudança no modo como faz este levantamento. Deste modo, a intervenção proposta fornecerá dados comparativos em 
relação ao número de focos antes e depois do plantio da crotalária, num ambiente de pouca interferência humana no combate ao mosquito, e que 
reconhecidamente apresenta um grande número de focos. Os dados levantados serão encaminhados para análise com assessoria estatística, 
utilizando-se os testes pertinentes. Resultados Esperados: Espera-se, com este estudo, verificar a eficiência da planta no combate ao mosquito 
durante os meses mais críticos do ano, que são os meses do verão. A análise estatística pertinente será capaz de avaliar se a planta teve resultado 
positivo no combate às larvas ou se seu plantio não interferiu no número de larvas encontradas em possíveis criadouros, possibilitando, deste modo, 
fornecer subsídios para a utilização ou não da planta como estratégia alternativa de controle do vetor.

E-mail: carolina.polido@estacio.br

Aluno: Bruna Ramos de Oliveria Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lilian Spada Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título VIDA ATIVA

Docente orientador: Theda Manetta da Cunha Suter

RESUMO
Envelhecer é um processo natural da vida e seu conceito sofreu alterações nos últimos anos, o estereótipo de incapacidade que acompanha o idoso 
foi substituído pela visão otimista, considerando esta fase como um momento de novas oportunidades. Nesse sentido, o termo “envelhecimento 
ativo” adotado pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2002 ainda é atual à medida em que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida 
durante o curso do envelhecimento. Nessa perspectiva, a prática regular de exercícios físicos é uma estratégia preventiva primária, atrativa e eficaz 
para manter e melhorar o estado de saúde física e psíquica em qualquer idade. Assim, tornam-se importantes pesquisas e ações no sentido de manter 

E-mail: thedasuter@hotmail.com

FAESO Página 214 de 288



a autonomia e independência dos idosos por parte de todos que se envolvem com saúde. O objetivo de pesquisa deste projeto se pautará em 
verificar as relações entre a prática de exercícios físicos supervisionados sobre aspectos cognitivos, respiratórios, urofuncionais, de qualidade de vida 
e níveis de ansiedade e depressão nos indivíduos do Programa “VIDA ATIVA ESTÁCIO-UNIMED” de Ourinhos-SP.  Trata-se de uma proposta de estudo 
de caso transversal com característica quantitativa que será realizada nas dependências do Núcleo de Práticas da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos 
já aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 46555015.9.000.5379. Os participantes serão indivíduos de ambos os sexos, com idade a partir 
de 60 anos que frequentam o Programa, estes praticam exercícios físicos supervisionados que visam fortalecimento geral, equilíbrio e flexibilidade 
com frequência de duas vezes semanais. Todos deverão assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da realização das avaliações. A 
previsão para realização destas é entre setembro e outubro de 2017 e constam de: questionário sociodemográfico com questões fechadas e 
instrumentos validados  de coleta de dado como: o International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ- SF) possui itens de 
autodiagnóstico relacionados às causas e a situações vividas pelos pacientes com incontinência urinária; o teste Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA) que é um instrumento de rastreio capaz de detectar pacientes com transtorno cognitivo leve e diferenciá-los dos idosos normais; a avaliação 
respiratória será realizada por meio de espirometria; fatores motivacionais para a prática de atividade física serão investigados por meio do 
questionário QM-3 terceira idade; a Escala de Depressão Geriátrica – EDG  abreviada com 15 itens e para verificação de transtornos do humor será 
utilizada a escala de medida  de ansiedade e depressão (HAD) . Pretende-se avaliar todos idosos e os dados obtidos serão relacionados 
estatisticamente para a composição de resultados e conclusões. O que se espera é que os resultados obtidos com esta pesquisa propiciem um maior 
conhecimento sobre as relações entre a prática de exercícios físicos supervisionados e aspectos cognitivos, respiratórios, urofuncionais, de qualidade 
de vida e níveis de ansiedade e depressão em idosos.

Aluno: Bianda de Aguiar da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jhennifer Eliane Fermino Duarte Molina Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vinicius Palmonari Marin Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Izabela Alves da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Isabela Marzenta Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - FAL ESTÁCIO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A DIALÉTICA DA INSTITUIÇÃO DA TRIBUTAÇÃO SOBRE GRANDES FORTUNAS À LUZ DA DIMENSÃO ECONÔMICA E JURÍDICA

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. Para consecução dos fins deste trabalho utilizar-se-á do método dialético, 
promovendo um embate de conceitos doutrinários divergentes para que se possa compreender a problemática e chegar a uma possível síntese de 
ideias. Também se fará uso do método dedutivo, partindo da conceituação de Poder de Tributar, esmiuçando, em seguida, as limitações que este 
poder sofre pelo próprio texto constitucional para, por fim, chegar à análise pormenorizada do Imposto sobre Grandes Fortunas fazendo uso do 
direito comparado e dissecando o teor dos projetos de lei complementar que tratam da matéria. Ao final, se tentará conceber as reais causas 
impeditivas e os argumentos que induzem à tentativa de criação do tributo. Para tanto, promover-se-á uma pesquisa exploratória descritiva, no afã de 
detalhar e analisar os diversos termos e conceitos tributários abarcados pela doutrina pátria que permitam a melhor compreensão do que seria o 
Imposto sobre Grandes Fortunas ao mesmo tempo em que servirá para delimitação de suas nuances.

E-mail: lidiosanzio@yahoo.com.br

Aluno: Kelen Cristiane de Lima Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Geokelle Viana Medeiros de Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Manuela Ladja dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Aluno: Sidirley Cardoso Bezerra Júnior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título SISTEMA NACIONAL SOCIOEDUCATIVO E OS DIREITOS DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Docente orientador: Lídio Sânzio Gurgel Martiniano

RESUMO
No início dos anos 90, dada a edição recente da Carta Constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorrem transformações profundas 
no cenário jurídico, surgindo um novo paradigma para as políticas voltados às crianças e adolescentes: a Doutrina da Proteção Integral. O presente 
estudo mostra um panorama desse novo modelo de atendimento, a começar de sua evolução histórica, bem como trata das medidas socioeducativas, 
notadamente do cumprimento da medida socioeducativa de internação, como privação de liberdade imposta pelo Estado ao adolescente que pratica 
ato infracional –conduta tipificada em lei como crime ou contravenção -no Centro Educacional Pitimbu (CEDUC-Pitimbu), situado em Parnamirim/RN. 
A pesquisa pretende analisar as condições estruturais da unidade, à luz das proposições da Constituição Federal, ECA e do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE), positivado através de Lei nº 12.594/2012, e assim, verificar sua efetividade na realidade institucional. Busca-se 
observar as condições de habitabilidade, salubridade e higienização do Centro e assim concluir-se acerca da preservação dos direitos básicos dos 
jovens, considerando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Enfatiza-se dessa forma a questão física do local, perquirindo sobre sua 
adequação aos princípios básicos previstos na norma jurídica pertinente, considerando-se que ao ser institucionalizado o indivíduo tem apenas o seu 
direito de liberdade restringido, devendo ser mantidos e preservados os demais, bem ainda que a não observância desse preceito culmine em uma 
violação não somente ao Estatuto, às normas internacionais que o inspiraram, e ao SINASE, mas sobretudo a dignidade da pessoa humana, protegida 
pelos preceitos constitucionais. No que se refere a metodologia que será aplicada para a concretização dos objetivos, a presente pesquisa se 
caracteriza por ser de natureza básica, geração de conhecimento. Sua abordagem será qualitativa. A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como 
uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais verificadas na instituição que trabalha com crianças e adolescentes. É uma 
investigação de caráter crítico, variada e flexível, que possui elementos essenciais e a intenção é resumi-los para chegar a uma melhor compreensão 
do tema abordado. Por fim, os dados qualitativos viabilizam uma análise global, relacionando o objeto em questão com o que encontra-se previsto 
legalmente. O método escolhido foi o de estudo de caso, que é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo do objeto da pesquisa, de maneira a 
permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo. A pesquisa será de trabalho de campo, a ser realizada no CEDUC-Pitimbú, situado em Natal/RN. 
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Considerando que esse espaço lida com jovens infratores, ganhará uma ênfase nesta pesquisa a condição em que se encontram tais jovens. Portanto 
o universo da pesquisa é a referida Instituição, a qual foi escolhida em face de ser uma das principais do Estado na área. E a amostragem da pesquisa 
será a verificação da estrutura disponibilizada, em seus mais amplos aspectos como habitabilidade, salubridade, higienização, bem como do serviço 
nutricional oferecido aos internos e do projeto socioeducativo desenvolvido, atribuindo-se conceitos como excelente, ótimo, bom, regular, ruim e 
péssimo, definidos previamente. O primeiro momento da pesquisa se caracteriza pela apropriação da revisão bibliográfica, e pesquisa documental, 
enquanto técnicas. Nesse primeiro momento tem-se o levantamento bibliográfico, onde a coleta de dados teóricos e científicos se realiza com a 
perspectiva de construir uma contextualização do problema em questão. Com relação à verificação estrutural e socioeducativa da Instituição, esta 
será realizadas com o apoio da coleta de dados através da observação. Ambas são técnicas utilizadas pela pesquisa qualitativa, pois penetram na 
complexidade de um problema.

Aluno: Heloise Gabriele Santos de Almeida Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Debora Tarquinino Torres Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gina Micaella Reis de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título PEDAGOGIAS DO CORPO: CONFIGURANDO PROPOSIÇÕES EDUCATIVAS PARA A EXPRESSIVIDADE DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA CIDADE DO 
NATAL/RN

Docente orientador: Emanuelle Justino dos Santos

RESUMO
A pesquisa se propõe a investigar as nuances históricas, sociais e filosóficas que permeiam a pedagogia do corpo na escola, considerando a linguagem 
e a expressividade que o movimento corporal de crianças e jovens imprimem no espaço escolar, especialmente nas escolas que permitem que 
existam o intervalo sem monitoramento e/ou atividades dirigidas, de modo a encontrar brechas de ações educativas que configurem novas 
proposições didáticas que valorizem a ludicidade, a criatividade e, especialmente, a expressividade das crianças. Esse exercício investigativo tem 
grande pertinência, pois traz à tona a possibilidade de investigar a expressividade infantil como eixo norteador para refletir sobre os aspectos sociais e 
filosóficos existentes no movimento corporal das crianças e dão o norte para a configuração de elementos educativos que mobilizem outros 
horizontes reflexivos e didáticos para se pensar a linguagem corporal da criança na escola. Para nortear nosso estudo, tecemos as seguintes questões: 
Como se constituem as pedagogias do corpo nas escolas da cidade do Natal/RN? De que maneira as crianças se expressam nos momentos de 
intervalo no espaço escolar? Como podemos configurar proposições educativas que valorizem a expressividade das crianças na escola? Objetivo 
Geral: Analisar o modo como se constituem as pedagogias do corpo, elaborando proposições educativas que valorizem a expressividade das crianças 
nas escolas da cidade do Natal/RN. Específicos: Observar a maneira [como] as crianças se expressam nos momentos de intervalo no espaço escolar; 
Catalogar e analisar os dados coletados, da observação, e dos gestos corporais das crianças em cada uma das escolas investigadas; Produzir um 
Relatório para a IES; Elaborar um Artigo Científico; Apresentar o Artigo Científico no Congresso de Iniciação Cientifica em 2017. Método: o método de 
pesquisa se caracteriza por sua natureza qualitativa, tendo como eixo de reflexão a fenomenologia do filósofo denominado Maurice Merleau-Ponty. 
Essa linha da filosofia estuda a essência dos fenômenos, dos acontecimentos da existência, entrelaçando uma reflexão mais ampla que abarca as 
dimensões intelectuais, intencionais e subjetivas do corpo humano no mundo vivido. Para Merleau-Ponty (1999), é pelo corpo que o sujeito vivencia o 
mundo e a partir desta relação entre corpo e mundo, repõe-se a essência na existência. Neste sentido, para que haja compreensão do fenômeno, 
deve-se adentrar um campo conceitual filosófico que aborda o mundo vivido, a intencionalidade e a redução fenomenológica. O método consistirá na 
inserção e posterior interpretação do mundo vivido das crianças no espaço escolar, buscando por significações presentes na expressividade de seus 
corpos, bem como analisando, por meio de registros fotográficos e filmagens de celulares androides dos pesquisadores de iniciação científica, o modo 
como se constituem as significações culturais e sentidos existenciais dos corpos infantis. A tarefa investigativa considerará o contexto sócio cultural do 
bairro onde a escola se insere, bem como analisará os discursos presentes nas falas dos professores que s dispuserem a participar da pesquisa, 
respondendo as questões da entrevista que será elaborada de acordo com o apêndice desse proposta de estudo, que tem o intuito de elaborar 
proposições educativas que valorizem a expressividade das crianças nas escolas de Natal/RN, em diálogo com os referenciais especificados no corpo 
deste escrito, tais como Merleau-Ponty (2004, 1999), Nóbrega (2015, 2014, 2010) e Kunz (2017). A partir do diálogo com nosso referencial, haverá 
abertura para o inédito e o instigante ofício de dar sentido, arrumar ideias, questionar o escrito, ponderar, arriscar e articular algumas partes para 
tracejar percursos interpretativos sobre o fenômeno investigado, migrando para novos entendimentos e compondo algumas proposições educativas 
para a pedagogia do corpo na escola. Esse exercício pode ser metaforizado ao ofício de uma bordadeira: engajada na elaboração de sua peça 
artesanal, ela dispõe de todo o seu tempo na tarefa de tear com o intuito de compor seu bordado.

E-mail: emanuellejds@hotmail.com

Aluno: Diago da Silva Melo Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José Victor Barbosa do Nascimento Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Joseane Kelly Silva do Nascimento Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título FORMAÇÃO ACADÊMICA: A VISÃO DOS FORMANDOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FAL ESTÁCIO, QUANTO AS PERSPECTIVAS DE 
CONSEGUIR UMA VAGA NO MERCADO DE TRABALHO

Docente orientador: Kátia Yacyszyn Zanetti

RESUMO
A educação superior no Brasil era precária nos meados de 1920 e 1960, no que se refere a quantidade de vagas ofertadas e o número de IES que tinha 
país. Poucas pessoas tinham acesso a essa formação, mesmo nas IES públicas, devido a concorrência, pois a IES particulares quase não existiam. Além 
disso, os cursos eram restritos na área de letras, medicina, direito e arquitetura, onde as Instituições de Ensino Superior formavam profissionais 
voltados para pesquisa e extensão, sendo elas, as IES, responsáveis pela transmissão do conhecimento cultural, profissional, científico e tecnológicos. 
Em 1930, é implantado o Ministério da Educação (MEC) e junto a ele a necessidade de implantar o sistema universitário no país e assim formar 
profissionais qualificados. Com as IES dispondo do principal recurso docentes qualificados, os cursos de graduação crescem em diversas áreas e em 
outras modalidades que além da tradicional (presencial) surge também a distância (EAD), mostrando que a educação acompanhou os avanços 
tecnológicos do país. Com esse aumento de oferta por todo país, não foi diferente em Natal, que atualmente conta com um total de 24 instituições de 
ensino superior, entre faculdades e universidades, públicas e privadas, sendo 4 delas localizadas na Zona Norte da cidade. Segundo dados coletados 
pelo INEP/ MEC (2015) o curso de administração é o mais procurado pelos estudantes, onde possui um total de 793.564 alunos matriculados em todo 
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Brasil. Isso mostra que a demanda pelo curso cresce e em igual a procura por profissionais de administração. Mas percebe-se que este profissional 
ainda não está sendo totalmente absorvido pelo mercado, havendo um gap grande a ser preenchido. A qualificação profissional é a forma como os 
indivíduos adquirem atributos e características e aprimoram suas habilidades para se posicionarem no mercado de trabalho. Com o grande número 
de profissionais que se formam, devido à expansão das instituições no país e em consequência, em Natal, a cada ano, é importante estarem ligados às 
tendências de mercado e ao que este vem exigindo dos profissionais, o que não apenas o diploma não garante a sua inserção. Um processo 
importante durante sua formação acadêmica é a passagem pelo estágio seja ele obrigatório ou não, oportunizando o estudante a colocar em prática a 
teoria adquirida ao longo do curso, e se destacar ao se posicionar no mercado. Com o aumento da concorrência e o mercado se tornando mais 
exigente, a procura por uma qualificação profissional cresce cada vez mais. Dessa forma os profissionais devem estar atentos as mudanças do 
mercado que se renovam em função da globalização mundial. Assim a procura por um profissional de aprendizado amplo e que se adapte a qualquer 
situação (conheça de tudo um pouco) aumenta cada vez mais, e quem possui essas atribuições estará um passo a frente de seus concorrentes na 
busca por um emprego. Daí a importante está atento ao mercado e se adequar a suas exigências. Apesar da globalização e do crescimento da 
qualificação, ainda existe um gap no mercado em relação a algumas profissões, existindo atualmente profissionais formados que não ocupam cargos 
em sua área de formação.

Aluno: José Augusto Pereira Neto Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES

FAL ESTÁCIO Página 218 de 288



Relatório atualizado em 26/10/2017

INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2017/2018 - FATEC ESTÁCIO CURITIBA

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Logística

Título DRONES NO BRASIL: ANÁLISE DO MERCADO E EXPECTATIVAS FUTURAS

Docente orientador: Marco Antonio de Andrade

RESUMO
No contexto de desenvolvimento e inovação tecnológica, há de se ressaltar o uso de novas tecnologias que impactam de maneira significativa nas 
instituições públicas e privadas. Nesta linha de raciocínio, podemos ressaltar a importância do uso cada vez mais crescente de veículos aéreos não 
tripuláveis, os chamados Drones, que atuam em apoio às diversas atividades e em diversas empresas. A maioria desses veículos é utilizada para fins 
militares (89%), mas a expectativa é que a produção e comercialização desses robôs aqueçam ainda mais a economia global, gerando mais empregos 
e criando novas perspectivas de negócios, principalmente visando às empresas. De acordo com um estudo realizado por uma parceria entre a Intel e a 
Penn Schoen Berland, empresa de pesquisas de mercado, oito em cada dez brasileiros enxergam essa tecnologia auxiliando no funcionamento da 
sociedade. Quando focamos questão logística para usar esta tecnologia, o Brasil, se compararmos com nações de perfil parecido como China e Rússia, 
fica muito atrás na corrida da competitividade internacional por causa dos custos associados ao transporte, armazenamento e distribuição ineficientes 
de seus produtos dentro do país, muito por não haver ainda regulamentação específica por parte da ANAC sobre os Drones; É sob esta ótica que o 
presente trabalho destaca o papel da tecnologia dos veículos aéreos não tripuláveis, os Drones, como meio de inovação e uso pelas empresas, pois é 
um segmento que, segundo pesquisas recentes, tende a movimentar cerca de US$91 bilhões até o ano de 2024 em todo o mundo. Neste cenário, esta 
pesquisa se propõe a avaliar a viabilidade desta tecnologia, tanto econômica, quanto funcional, nas empresas. Quanto aos objetivos propostos, a 
pesquisa será de caráter bibliográfico e exploratória, onde se debruçará na investigação através de objetos de aprendizagem de mídias sociais, teses e 
artigos elaborados nos últimos dois anos e presentes em bancos de dados como periódicos CAPES, INEP, bibliotecas digitais da USP, dentre outros; Na 
pesquisa exploratória, estaremos buscando analisar empiricamente empresas privadas e públicas que usam a tecnologia dos Drones para seus 
serviços, visando assim perceber a aplicabilidade no mercado, assim como também as expectativas futuras no uso desta tecnologia.

E-mail: marco.andrade@estacio.br

Aluno: Bruno Douglas Matricula Curso do aluno: Logística Situação: PIBIC/IES

Aluno: Luis Henrique Matricula Curso do aluno: Logística Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título INTELIGENCIA EMOCIONAL: UM ESTUDO NAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

Docente orientador: Jocely Aparecida Burda

RESUMO
Hoje, no universo corporativo, se fala muito em habilidades e competências para que se possa ter sucesso, mas ainda há que se esclarecer o que é e 
como acontece este fato, tanto em cargos de auxiliares, analista e acima de tudo de gestão. Este projeto tem como objetivo estudar a Inteligência 
Emocional a qual é entendida como a capacidade de lidar com sentimentos próprios e das pessoas que nos cercam. A Inteligência Emocional se 
resume em revelar habilidades de gerenciar emoções por meio das habilidades intrapessoais e interpessoais que são importantes para gerir qualquer 
tipo de trabalho.  O desafio das empresas é entender este sistema e também saber como desenvolvê-lo para possibilitar a organização ver o universo 
e as pessoas com um olhar mais humano e voltando uma atenção maior para os relacionamentos interpessoais, mas não desprezando o lado 
profissional voltado para produtividade, tão valorizada pelas empresas. A metodologia adotada baseia-se em pesquisas bibliográficas que envolvem o 
estudo da temática e pesquisa de campo com análise de situações problemas especificas, observando que a inteligência emocional é um dos tópicos 
que mais diferencia profissionais no mercado de trabalho faz a diferença e proporciona melhores resultados, frente a esta informação este projeto 
busca verificar como os profissionais do ramo de alimentos comportam-se em situações conflituosas e que requerem controle emocional o que se 
pode entender como inteligência emocional.

E-mail: jocely.burda@estacio.br

Aluno: Bruno Nogueira de Oliveira Curso do aluno: Processos Gerenciais Situação: PIBIC/IES

Aluno: Camille Lobo Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/IES

Aluno: Aline Freitas Nepomuceno Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/IES

Aluno: Reni Aparecida Souza Muniz Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Processos Gerenciais

Título ANALISE DO DISCURSO A LUZ DA TEORIA DE MASLOW – UM ESTUDO DE CASO DAS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NO BRASIL DE 
DEZEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2017

Docente orientador: Marco Antonio de Andrade

RESUMO
O presente projeto de pesquisa reflete a continuação da caminhada do Grupo de Pesquisa que iniciou em 2016 os estudos, e que tem como objetivo 
pesquisar as manifestações ocorridas no Brasil de 2016 a 2017, analisando quais foram às motivações que levaram tantos a participarem destas 
manifestações; A motivação humana tem sido um dos maiores desafios na gestão organizacional para muitos psicólogos, gerentes e executivos. 
Inúmeras pesquisas têm sido elaboradas e diversas teorias têm tentado explicar o funcionamento desta força aparentemente misteriosa, ou ainda 
desconhecida, que leva as pessoas a agirem em direção do alcance de objetivos. Vivemos novamente um contexto de intensos debates nas mídias 
sociais, nas organizações políticas, nos espaços públicos, trouxeram uma questão muito singular a nossa pátria amada: O que pode estar motivando 
todas estas manifestações? No presente projeto de pesquisa, buscamos entender as manifestações ocorridas de 2016 a 1017 no âmbito nacional, a 
luz da teoria de Maslow, que cita o comportamento motivacional e que é explicado pelas necessidades humanas. Entende-se que a motivação é o 
resultado dos estímulos que agem com força sobre os indivíduos, levando-os a ação. Para que haja ação ou reação é preciso que um estímulo seja 
implementado, seja decorrente de coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Esta teoria nos dá ideia de um ciclo, o Ciclo Motivacional. 
Pesquisar o estado da arte sobre objetos de aprendizagem como subsídios teóricos à elaboração de materiais para pesquisar sobre a motivação 
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humana significa contribuir com esta trajetória já apontada, além de ser um estudo de relevância. A pesquisa será de caráter bibliográfico e se 
debruçará na investigação sobre o significado da categoria objetos de aprendizagem de mídias sociais, teses e artigos elaborados nos últimos três 
anos e presentes em bancos de dados como periódicos CAPES, INEP, bibliotecas digitais da USP, UFRGS, UFSC e UNICAMP, dentre outros.

Aluno: Savana Rodrigues De Melo Curso do aluno: Processos Gerenciais Situação: PIBIC/IES

Aluno: Fernando Sardgna de Souza Curso do aluno: Processos Gerenciais Situação: PIBIC/IES

Aluno: Alessandro Eduardo Alberti Curso do aluno: Processos Gerenciais Situação: PIBIC/IES
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Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título AVALIAÇÃO DA SEDIMENTAÇÃO E DESCARGA DE SÓLIDOS EM REATORES ANAERÓBIOS, DO TIPO UASB, COM GEOMETRIAS CILÍNDRICAS E 
TRONCO-CÔNICAS, RESPECTIVAMENTE

Docente orientador: Marcos Ramalho Gomes

RESUMO
Embora não dotem os efluentes de condições satisfatórias para o lançamento, os reatores anaeróbios compactos, como UASB’s – Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket, têm sido amplamente utilizados como forma de tratamento de esgotos domésticos., em alguns casos, são empregados de forma a se 
reduzir a carga orgânica presente a tais níveis, sem consumo de energia, que proporcionem empregar pós-tratamentos com menores áreas ou 
volumes. Estes sistemas possuem a característica de geração de lodo anaeróbio em profusão, requerendo grande frequência na descarga do lodo 
excedente. Este lodo, caso não seja descarregado do sistema, passaria a ocupar uma parcela do volume útil do reator, reduzindo seu desempenho, 
pela redução volume útil do reator, com prejuízos ao metabolismo microbiológico envolvido. Usualmente empregam-se reatores prismáticos e tronco-
cônicos, entretanto, dadas as questões de dificuldades executivas, a geometria tronco-cônica, dos reatores, tem sido gradualmente substituída por 
reatores de formato cilíndrico e, embora o processo anaeróbio envolvido nos reatores seja o mesmo, é possível que ambos os reatores possam 
apresentar comportamentos distintos, uma vez que alterando o fluxo dos esgotos através do manto de lodo ou apresentando comportamento 
diferente do idealizado os reatores possam apresentar diferentes desempenhos. Os objetivos a serem atingidos através deste projeto são, dentre 
outros, a familiarização do acadêmico ao estudo e às características dos reatores anaeróbios compactos, principalmente no que tange à sua 
complexidade operacional relacionada ao gerenciamento, tanto dos sólidos presentes no esgoto afluente, quanto dos sólidos gerados no próprio 
reator; contribuir para a difusão do conhecimento a respeito das características hidráulicas dos reatores (hidrodinâmica). A metodologia consistirá na 
construção, em escala reduzida, de uma seção transversal, de cada reator, em acrílico, um no modelo cilíndrico e outro no modelo tronco-cônico, aos 
quais serão introduzidos afluentes com sólidos passíveis de apresentarem comportamento similar aos sólidos reais. Serão avaliados os depósitos de 
sólidos no interior dos reatores, bem como o comportamento de sedimentação das partículas, abrindo a possibilidades de se estudarem as zonas 
mortas e curtos-circuitos no interior dos dispositivos. Espera-se que, com os resultados, possa-se verificar a variação de comportamento 
hidrodinâmico entre os modelos estudados, principalmente relacionando-os ao acúmulo e descarga de lodos, contribuindo para o acervo de 
informações a respeito dos sistemas compactos de tratamento de esgotos.

E-mail: marcos.ramalho@estacio.br

Aluno: Edson Ricelli Pinheiro Santos Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título MODELO COMPUTACIONAL PARA SOLUÇÃO DE VIGAS BIAPOIADAS SUBMETIDAS A CARGAS DISTRIBUÍDAS VERTICAIS

Docente orientador: Marcos Ramalho Gomes

RESUMO
O objetivo deste trabalho é o de apresentar aos acadêmicos uma forma de sistematização dos trabalhos de cálculo de vigas isostáticas, em que se 
possam aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis, principalmente os da informática, para a realização das etapas rotineiras de cálculos 
estruturais. A solução de vigas biapoiadas, quando executadas em sala de aula, representa uma fração da atividade diária a que o calculista se 
submete e que vem sendo gradativamente aliviada com o desenvolvimento de softwares, neste setor. Além da aproximação do acadêmico aos 
recursos da informática, busca-se despertar o interesse do acadêmico pelo cálculo estrutural propriamente dito, uma vez que se possibilita aos 
estudantes, construir a própria ferramenta para a solução de vigas isostáticas. Com a utilização softwares e compiladores, pretende-se desenvolver 
um programa específico, na linguagem C++, baseado nos conceitos fundamentais da isostática, que permita determinar as reações dos apoios, os 
esforços cortantes e momentos fletores nas diversas seções das vigas que se pretendam calcular, através da elaboração de algoritmos em linguagem 
C++, exportação dos resultados, na forma de dados tabulados, para planilhas eletrônicas (Excel) e apresentação dos gráficos de Esforços Cortantes e 
Momentos Fletores, a partir das planilhas eletrônicas. Para estes cálculos, as seções serão definidas em 1/25 dos vãos das respectivas vigas 
biapoiadas, considerando-se os balanços, se houver, através do estabelecimento de um algoritmo para determinação das reações dos apoios, 
estabelecimento de um algoritmo para cálculo dos esforços cortantes, para seções de 1/25 de vão e elaboração de algoritmo para cálculo dos 
momentos fletores, a cada 1/25 do vão, inclusive sobre os apoios. O projeto demandará, além de computadores (notebooks), compiladores C++ de 
domínio público e a utilização de planilhas eletrônicas. Pretende-se, com este projeto, de maneira específica, apresentar ao acadêmico, um software 
leve e confiável, para emprego na solução de vigas isostáticas biapoiadas carregadas com cargas concentradas. De maneira geral, pretende-se mostrar 
ao acadêmico que o desenvolvimento das soluções das questões estruturais, estão disponíveis ou são passíveis de serem construídas, bastando que 
se lhes apresentem as ferramentas existentes, orientando-os na sua utilização.

E-mail: marcos.ramalho@estacio.br

Aluno: Fernando Martins Cavalcanti Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE NAS ORGANIZAÇÕES

Docente orientador: Sandro Gomes Rodrigues

RESUMO
Com o objetivo de se manter competitivo no mercado globalizado, as empresas devem se adequar a realidade existente neste cenário, por meio da 
implantação de modernas tecnologias e de novos processos organizacionais, buscando um gerenciamento adequado a esta realidade e com o 
objetivo da obtenção de uma vantagem competitiva. O mercado atual tem se caracterizado por uma constante evolução em todas as áreas da 
sociedade - tais como tecnologia, transporte, produção – ocasionando uma mudança contínua na maneira de agir, pensar e produzir, 
complementando todos os conceitos já existentes, inclusive a logística. Surgem então novas necessidades de integração dos processos logísticos em 
seu sentido mais amplo, buscando a identificação da cadeia de suprimento, sua relação com a cadeia de valor e os resultados que podem ser obtidos 
a partir de um modelo de logística integrada. Dessa forma, observa-se a importância da logística nos processos gerenciais, de forma a desenvolver um 
modelo alinhado do planejamento estratégico da organização ao planejamento logístico, a fim de proporcionar a máxima eficiência e eficácia na 
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gestão dos processos. A partir da elaboração de um Planejamento Logístico, busca-se obter as informações necessárias que subsidiem o processo de 
tomada de decisão, e assim possibilitar às organizações a obtenção de uma vantagem competitiva. No processo de elaboração de um planejamento 
logístico deve-se buscar a integração dos elementos essenciais, como a armazenagem, o transporte e a distribuição, alinhados aos níveis de serviços 
estabelecidos no planejamento estratégico da organização. Para obtenção de melhores resultados, as organizações devem se atentar aos aspectos 
considerados de grande importância para a administração de uma organização, sendo a gestão e o controle de estoque como fator crítico de sucesso 
no planejamento logístico, buscando assim identificar o nível de estoque, seu reabastecimento, sua margem de segurança, bem como o controle e 
identificação dos estoques obsoletos. Assim, o objetivo deste projeto é propor um modelo de planejamento logístico com base na gestão de estoque 
das organizações, buscando assim analisar as políticas de estoques, seus tipos e as ferramentas disponíveis de gestão com foco no planejamento e 
controle dos materiais, a fim de que se possa atender a demanda de uma empresa independentemente do segmento em que atue, sem desperdícios 
no suprimento e com agregação de valor aos investimentos organizacionais. Com o desenvolvimento deste projeto, busca-se identificar como as 
empresas podem se manter de forma competitiva no mercado altamente complexo e diversificada e obterem vantagens competitivas, a fim de se 
permanecerem estáveis e em condições de executarem suas atividades com o máximo de eficiência e eficácia em seus processos logísticos.

Aluno: Regiane Schio Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS DE CAMPO GRANDE – MS - ANÁLISE DE RELAÇÃO COM OS STAKEHOLDERS

Docente orientador: Yasmin Gomes Casagranda

RESUMO
O ponto inicial das discussões sobre o desenvolvimento sustentável se deu quando Gro Harlem Brundtland publicou em 1987 um relatório que fez 
com que o tema ficasse conhecido mundialmente. A partir da obra foi realizada em 1992 no Rio de Janeiro a Conferência das nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também como Cúpula da Terra e que foi organizada para que fossem assinados acordos 
políticos entre países para que o relatório Brundtland fosse colocado em prática através de metas a serem cumpridas durante duas décadas. Foi 
realizada, então, em 2012 a Conferência Rio+20 que se propôs a afirmar e reconstruir os compromissos que haviam sido estabelecidos no âmbito 
político com o desenvolvimento sustentável, estimar como ocorreu a implementação de ações referentes aos compromissos que faziam parte do 
acordo e determinar novos outros desafios que surgiram com o passar o tempo. Relatório Brundtland, desenvolvido pela Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente em 1987 conhecido como Nosso Futuro Comum. Foi o primeiro a elaborar o conceito de “Desenvolvimento Sustentável” e procurou 
estabelecer uma relação pacífica do homem com a natureza como o centro de um processo de desenvolvimento. A partir desse marco na história, as 
sociedades passaram a se mostrar mais preocupadas com o futuro da humanidade e surgiram também novos movimentos em busca do melhor 
desenvolvimento aliado às práticas sustentáveis de utilização dos recursos disponíveis. O presente trabalho faz referência aos temas já trabalhados 
pelos autores acima citados e traz através de pesquisa de conotação mista a possibilidade de análise quantitativa e qualitativa dos dados, o 
desenvolvimento se dará pela aplicação de estudo e mapeamento dos principais stakeholders que podem estar envolvidos com o tema dentro das 
organizações, bem como entrevistas com gestores de grandes áreas na cidade Campo Grande - MS. A sustentabilidade é tratada como fonte de 
desenvolvimento para a região e são estudadas as empresas de destaque para o setor, espera-se com esta pesquisa que o resultado seja de uso para 
a gestão dos recursos ambientais e também econômicos, como instrumento de desenvolvimento organizacional. O trabalho em questão objetiva 
entender quais são e como as relações entre as organizações se dão frente aos stakeholders que têm relação e influência com seu negócio. Ao final do 
projeto é esperado que seja feito o mapeamento do desenvolvimento de práticas sustentáveis e o seu resultado sobre as percepções das partes 
envolvidas. Com o mapeamento das percepções dos stakeholders é possível determinar estratégias empresariais de estímulo à prática sustentável, 
não somente pela regulamentação vigente, certificação, pela pressão social ou melhoria de marketshare, mas também em preocupação da análise de 
todas as partes que direta ou indiretamente participam do negócio.

E-mail: yasmin_casagranda@yahoo.com.br

Aluno: Adriano Souza Soares Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/IES
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título QUALIDADE DE VIDA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA

Docente orientador: Sue Cristine Siqueira

RESUMO
O ingresso do estudante na academia de enfermagem requer capacidade de adequação a uma nova realidade. Esse processo de mudança faz com 
que o aluno se depare com as novas exigências em relação a sua futura profissão. Esse novo processo de adaptação pode gerar situações de crise, 
com o surgimento de depressão, evasão escolar, isolamento, dificuldade de aprendizagem e nos relacionamentos pessoais. Acredita-se que essa 
problemática tem sido alvo de pesquisas focadas na qualidade de vida dos estudantes de graduação, frente aos fatores diários que se encontram 
presentes no processo ensino-aprendizagem, somados estes fatores, tornam-se um obstáculo que influencia negativamente em sua saúde, no 
desempenho acadêmico e consequentemente no perfil do futuro enfermeiro. Em relação aos aspectos relacionados ao estilo de vida desses 
acadêmicos refere-se ao conjunto das atividades diárias, destacando em certa parte situações como: Carga horária extensa em sala de aula, campos 
de estágios com exposição às cargas de trabalho semelhantes à de profissionais já inseridos no mercado de trabalho; pouco tempo para o lazer, 
estresse. Há outros fatores como: reduzido tempo de sono e repouso; hábito alimentar insatisfatório; Inatividade física; ansiedade relacionada a 
cobrança pelo desempenho acadêmico; Deslocamento; adaptação à outra cidade; afastamento temporário de familiares, amigos, esposo (a); relação 
professor estudante; diferenças entre o que aprendem na teoria e a realidade com que se defrontam; submissão do processo de avaliação. A 
avaliação da qualidade de vida é uma ferramenta importante para compreender como o estilo de vida atual pode exercer influência sobre a saúde e, 
consequentemente, repercutir na qualidade de vida dos indivíduos. O instrumento proposto para mensurar a qualidade de vida é o The WHOQOL 
Group, desenvolvido pela OMS em 1995. Neste contexto, este estudo propõe compreender como está a qualidade de vida dos acadêmicos de 
enfermagem da Faculdade Estácio de Sá Goiás e suas possíveis intercorrências durante o seu processo de formação, já que Qualidade de Vida, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi definida pelo grupo de qualidade de vida como: percepção do indivíduo de sua posição na vida 
no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões, preocupações. O objetivo é 
avaliar a qualidade de vida dos acadêmicos de enfermagem do primeiro e quinto ano da Faculdade Estácio de Sá Goiás. Trata-se de um estudo 
transversal e descritivo. A nossa população de estudo serão os alunos devidamente matriculados no primeiro ano (primeiro e segundo semestre) e no 
último ano (nono e décimo semestre) dos períodos matutino e noturno do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Estácio de Sá Goiás. Os 
instrumentos para coleta de dados que serão utilizadas nessa pesquisa é o questionário genérico sobre qualidade de vida da OMS (WHOQOL- Bref) e 
uma ficha de perfil sóciodemográfico que será elaborada pelas próprias pesquisadoras. A aplicação dos procedimentos será iniciada após assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados será realizada no mês de outubro e novembro de 2017 na FESGO. Este 
estudo trará como benefícios o fortalecimento do estudo sobre a qualidade de vida dos acadêmicos de enfermagem fornecendo informações 
científicas para que as instituições de ensino superior criem estratégias que possam contribuir com a qualidade de vida dos acadêmicos de 
enfermagem. Metodologia de Análise de Dados: Os dados obtidos pela realização da pesquisa serão averiguados por meio de análise descritiva, 
representados em tabelas, distribuição ao campo da saúde.

E-mail: sue.siqueira@estacio.br

Aluno: Eliane Milhomen de Menezes Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título ATIVIDADE LARVICIDA DE ESPÉCIES VEGETAIS DO CERRADO SOBRE LARVAS DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA,CULICIDAE)

Docente orientador: Ana Carla Peixoto Guissoni

RESUMO
Os arbovírus de maior interesse em saúde pública pertencem à família Flaviviridae, são responsáveis por elevadas taxas de morbidade e mortalidade 
no Brasil e no mundo. Os Flavivirus são transmitidos por vetores artrópodes hematófagos sendo Aedes aegypti e Aedes albopictus os mais 
importantes. Os países tropicais estão infestados pelo A. aegypti que é o vetor mais competente na transmissão de arboviroses como dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela. A principal medida de controle desses vetores pelos programas de saúde é a aplicação de inseticidas químicos 
sintéticos, tanto larvicidas quanto adulticidas. O controle químico de A. aegypti vem sofrendo restrições, tanto pelo aparecimento de resistência aos 
produtos utilizados, como pelas consequências que o uso em larga escala pode causar ao meio ambiente. Na busca de medidas alternativas, as 
plantas têm sido avaliadas no controle de insetos com alguns resultados promissores. As plantas são fontes naturais de substâncias bioativas. Desta 
forma, substâncias extraídas da casca do caule, das folhas e dos frutos de diversas plantas têm demonstrado propriedades larvicidas no controle de 
diversos culicídeos. O objetivo deste estudo é buscar alternativas naturais, de baixa toxicidade para vertebrados e, basicamente sem impacto 
ambiental, que possam se somar às já existentes, utilizadas no controle de A. aegypti. Vários experimentos já demonstraram os efeitos tóxicos de 
substâncias extraídas de plantas sobre larvas e adultos do A. aegypti. A pesquisa de novos produtos com potencial larvicida será realizada neste 
trabalho utilizando espécies vegetais do bioma da região centro-oeste, o cerrado. A escolha deste bioma se justifica pelo fato de ser o principal da 
nossa região. O material botânico será coletado no lago Serra da Mesa, localizado na região Noroeste de Goiás, onde predomina a vegetação típica do 
cerrado. Após a coleta, as espécies vegetais serão analisadas e identificadas no Departamento de Botânica da Universidade federal de Goiás (UFG). Os 
materiais botânicos serão levados para o laboratório de Bioprospecção de produtos naturais do IPTSP/UFG, para obtenção dos extratos. As larvas de 
A. aegypti serão obtidas de uma criação cíclica, mantida há mais 20 anos no Laboratório de Biologia e Fisiologia de Insetos do IPTSP/UFG. Os 
bioensaios serão realizados utilizando-se larvas de 3° estádio, por serem as mais tolerantes em relação aos demais estádios. Para cada extrato será 
preparada uma solução-mãe, que em seguida será diluída sucessivamente. No laboratório, os bioensaios serão realizados em copos descartáveis, com 
capacidade para 25 mL, com 20 larvas de 3° estádio, e as leituras da mortalidade serão feitas após 24 e 48 h de exposição das larvas às soluções. Com 
a realização deste trabalho, esperamos obter extratos de espécies vegetais do Cerrado com atividade larvicida e que estas apresentem potencial para 
serem purificadas, em um projeto posterior. Nossa perspectiva é iniciar a busca de medidas alternativas para o controle de A. aegypti, que já 
apresenta resistência aos inseticidas químicos utilizados. É preciso que urgentemente, se encontrem medidas que apresentem menor impacto 
ambiental e menor toxicidade para o homem, visto que os principais criadouros de mosquitos estão no ambiente doméstico.

E-mail: anacarlaguissoni@hotmail.com

Aluno: Armanda Amando Teles de Menezes Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
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Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE POLISSACARÍDEOS EXTRAÍDOS DE PLANTAS DO CERRADO (ENTEROLLOBIUM 
CONTORSILIQUUM) NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PELETES/FILMES POLIMÉRICOS

Docente orientador: Maria Carolina Bezerra Di Medeiros Leal 

RESUMO
As doenças inflamatórias do intestino (DII), tais como, Doença de Crohm (DC), Colite Ulcerativa (CU) e Síndrome da Irritação do Intestino (SII), 
apresentam uma ocorrência consideravelmente grande. As causas bem como a cura dessas doenças não são precisamente conhecidas, no entanto os 
sintomas são amplamente estudados e clinicamente monitorados. Pesquisas são realizadas no mundo inteiro a fim de desenvolver fármacos que 
possam reduzir o processo inflamatório bem como atenuar os sintomas das DII. Existem no mercado inúmeras drogas que são utilizadas no 
tratamento dessas doenças. O tratamento medicamentoso pode ser feito por via oral, endovenosa, subcutânea ou através de supositórios. Destas, a 
que menos provoca desconforto aos pacientes é a administração por via oral. No entanto, o grande desafio dessa forma de administração é a perfeita 
e eficaz liberação da droga de forma controlada e especificamente no cólon intestinal. Para isso o excipiente carreador do fármaco deve ser 
formulado de maneira a passar por todo o sistema gastrointestinal superior (SGIS), sem que haja a liberação do princípio ativo da droga 
prematuramente. Algumas estratégias têm sido adotadas para atuarem especificamente no cólon intestinal. Destacam-se os sistemas de pró-
fármacos, sistemas pH dependente, tempo dependente e sistemas de ativação pela microbiota intestinal. A junção destes três sistemas tem se 
mostrado bastante promissora. Os objetivos da presente pesquisa são a produção de filmes poliméricos e pelletes a base de polissacarídeos com 
fármacos imobilizados e ou encapsulados, resistentes à ação do (SGIS), sendo atuante, portanto, nas regiões do cólon intestinal. Como metodologia 
empregada o projeto propõe-se a formulação de biofilmes e peletes a base de polissacarídeos conjugados com drogas eficazes no tratamento das 
doenças acima relacionadas. Para identificação da eficácia e biodisponibilidade do sistema proposto, testes físico-químicos serão realizados afim de 
caracterizar o material quanto a sua estrutura química e física. Para a avaliação biológica do material, testes de biodisponibilidade serão analisadas in 
vitro, afim de observar a atuação enzimática, química (potencial hidrogeniônico) e quanto a toxicidade. Espera-se o alcance de uma formulação com 
propriedades condizentes com a proposta terapêutica, utilizando materiais de baixo custo e biodegradáveis.

E-mail: caroldimedeiros@gmail.com

Aluno: Déborah Reis Moreno Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Título INDUÇÃO DE ENZIMAS QUITINOLÍTICAS PRODUZIDAS POR TRICHODERMA ASPERELLUM PARA APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS E CONTROLE 
DE VETORES

Docente orientador: Alexsander Augusto da Silveira

RESUMO
No Brasil o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é encontrado em todos os Estados, em 95,6% dos municípios e é responsável por prejuízos 
diretos, como redução da produção de leite ou carne relacionados à espoliação sanguínea, danos no couro e transmissão de doenças como a tristeza 
parasitária coloca este ectoparasita no mais alto patamar de importância para a pecuária brasileira. Os arbovírus como Dengue, Febre Amarela, Zika e 
Chickungunya são transmitidos pelas picadas de mosquitos ou por transmissão transovariana vertical em fêmeas dos mosquitos infectados Aedes 
aegypti e / ou Aedes albopictus. Estudos estimam 390 milhões de infecções por dengue por ano em países tropicais e subtropicais, dos quais 96 
milhões manifestam-se clinicamente qualquer gravidade da doença. Estudos têm demonstrado que fungos do gênero Trichoderma são bons 
produtores de enzimas quitinases, e que esta produção pode ser induzida artificialmente quando se adiciona ao meio de cultura parede celular de 
fungos, revestimento de crustáceos e exoesqueletos de vários parasitas e insetos. Desse modo, o uso de enzimas quitinolíticas produzidas por 
Trichoderma asperellum pode ser uma alternativa promissora no combate do carrapato e vetores como o mosquito Aedes aegypti, uma vez que a 
quitina é um polissacarídeo presente na composição do seu exoesqueleto, membrana peritrófica e no revestimento dos ovos. Com todo o exposto o 
projeto prevê como resultado um produto eficaz no controle biológico do carrapato bovino, com perspectivas de ampliação, como no controle de 
vetores como Aedes aegypti, Aedes albopictus que apresentam estruturas quitinosas em suas fases de ovo e pulpa. O objetivo deste trabalho é 
induzir a produção, pelo fungo Trichoderma asperellum, de enzimas quitinolíticas a partir de quitina comercial e estruturas quitinosas de carrapatos, 
nematoides e larvas de Aedes em meio TLE, determinar a atividade enzimática com substratos específicos e por absorbância das enzimas quitinase, N- 
acetilglicosaminidase – NAGase, da β – 1, 3 – glucanase e da protease. A atividade de p-1,3-glucanase é descrita por Noronha e Ulhoa (2000) numa 
reação contendo laminarina 0,25% (p / v) e detecta o açúcar redutor formado por espectrofotometria a 550 nm. A atividade da quitinase é 
determinada de acordo com o método de Molano et al. (1977), usando a quitina coloidal. O produto da atividade da quitinase será revelado após 
incubação com p-dimetilaminobenzaldeído (DMAB). A atividade de protease é determinada de acordo com Suarez et al. (2005) utilizando solução de 
caseína a 1% (p / v) como substrato e pela adição de ácido tricloroacético (TCA). Para testar a eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por 
Trichoderma asperellum na degradação de estruturas quitinosas (polissacarídeos) do Rhipicephalus (Boophilus) microplus, em diferentes fases do 
ciclo evolutivo - biocarrapaticitograma (in vivo) em ovos, larvas e fêmeas adultas. As larvas de Ae. Aegypti serão obtidas de uma colônia permanente, 
alimentadas com alimentos para gatos finamente picados. A colônia é mantida a 28 ± 1 ° C, umidade relativa de 80 ± 5% e fotoperíodo de 12 a 20 
horas. Os bioensaios serão realizados com larvas do 3º instar do Ae. Aegypti. Os bioensaios serão realizados em copos com uma capacidade de 30 mL. 
Vinte larvas serão colocadas em cada frasco, imediatamente após a ecdise para o 3º estágio. Para analisar o efeito das enzimas quitinolíticas nas 
estruturas quitináceas das larvas e carrapatos, as amostras serão submetidas à técnica Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em um 
Microscópio Eletrônico de Varredura (Jeol, JSM-6610), equipado com EDS (Thermo Scientific NSS Spectral Imaging). Será realizado um banco de 
enzimas para testes biotecnológicos futuros em vetores de doenças contendo quitina em suas constituições.

E-mail: alexsander.silveira@estacio.br

Aluno: Antonio Wemerson dos Santos Simão Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título PESQUISA AÇÃO SOBRE O IMPACTO DO ATENDIMENTO AOS POVOS TRADICIONAIS DO BRASIL, A EXPERIÊNCIA DA EQUIPE DE ARUANÃ

Docente orientador: Marciclene de Freitas Ribeiro

RESUMO
Trata-se de projeto de pesquisa que abordará o impacto do atendimento aos povos tradicionais do Brasil, a memória, os aspectos sociodemográficos, 
culturais e históricos, tradições, crenças, rituais, danças, músicas, educação, práticas cotidianas, de saúde e eixos julgados pertinentes pelos seus 
representantes, de acordo com o levantamento inicial. A pesquisa será feita com pessoas do sexo masculino e feminino, residentes no Estado de 
Goiás no período de 2017/2018. O estudo será retrospectivo e prospectivo. O resultado da pesquisa será apresentado em vídeo documentário, 
exposição fotográfica e relatórios escritos. Os arquivos de dados serão entregues em formato que possibilite a sua divulgação online na plataforma 
virtual da Secretaria Cidadã. As metas desse estudo são o acesso ON LINE dos dados acerca dos indígenas de Buridina - Karajá Iny desde sua vinda 
para a região do vale do Araguaia - cidade que hoje é denominada de Aruanã. A aplicação do projeto é oportuno devido à concordância da Secretaria 
Cidadã em liberar a Coordenadora do Projeto, pesquisadora, via Superintendência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; a digitalização 
pela equipe dessa pasta, apoio na resenha literária do texto e revisão bibliográfica para compor o Banco de dados e apoio na análise social e 
antropológica.  É um momento indicado para tal estudo, uma vez que o patrocínio e a articulação realizada por essa nobre instituição, traz 
credibilidade e contribui para a aceitação dos pesquisadores nas comunidades mencionadas. Este trabalho tem como objetivo realizar coleta de 
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dados, documentação, resgate, recuperação, conservação e disponibilização a respeito do acervo sobre o atendimento aos povos tradicionais do 
Brasil, etnia Karajá Iny de Buridina, Aruanã. Serão observados aspectos da memória ligada à Espiritualidade, Religião e Crenças, aculturação, fricção 
interétnica e a influência de tais fatores na cultura indígena. Quanto à tipologia, o estudo será retrospectivo e prospectivo. A ocorrência de uma 
situação, como por exemplo, a frequência a cultos religiosos e igrejas tem sido bastante pesquisado nessa comunidade. As crenças no fortalecimento 
dos vínculos e das uniões entre os povos realizadas na infância dos idosos, nas quais os povos indígenas vinham de canoas de outras aldeias, foi 
indicada como ponto de pesquisa observa-se que houve várias transformações devido a presença de fatores tecnológicos e sempre vão variar de 
acordo com o tempo, lugar ou pessoa. Na ocasião, os pesquisadores são capazes de identificar variações de vulnerabilidade as quais são passíveis de 
extermínio cultural, nas quais deverão ser focados os programas de prevenção e também gerar hipóteses etiológicas para estudos posteriores. O 
encaminhamento do projeto para apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás, será realizado a partir de sua correção. E o mais importante esse é um estudo solicitado pelo representante da Aldeia Indígena 
Buridina, como forma de registro de dados relevantes para os estudos dos adolescentes na escola da aldeia indígena.

Aluno: Tatiane Lima dos Santos Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO E A OFERTA DE HOSPITALIDADE COMO REALIZAÇÃO DO DIREITO COSMOPOLITA 
KANTIANO

Docente orientador: Cristina Grobério Pazó

RESUMO
Immanuel Kant (1724-1804) foi considerado um dos pensadores mais importantes da modernidade. Conhecido por seu criticismo, unindo o 
racionalismo cartesiano e o empirismo de Hume. Em À Paz Perpétua, escrita em 1795, defendeu que a condição de possibilidade para o alcance da 
paz estava no entendimento entre os homens, chegando, assim, ao Direito Cosmopolita que define as relações entre um Estado e os cidadãos de 
outro Estado e entre os cidadãos de vários Estados. A proposta kantiana de paz inclui um direito cosmopolita onde cada indivíduo é membro de uma 
sociedade única: é, portanto, cidadão do mundo. Tal proposta para alcançar a paz perpétua trazia a ideia de organizar as nações em uma federação, 
visando resolver todos os problemas dentro da lei, o que para muitos estudiosos da filosofia de Kant, era o embrião do que hoje conhecemos como 
Organização das Nações Unidas (ONU). O Direito para Kant, de maneira geral, é a soma das condições sob a qual a escolha de uma pessoa pode ser 
unida à escolha de outra de acordo com uma lei universal. Em sua Doutrina do Direito, só há um direito inato, sendo ele mesmo condição de 
possibilidade para todo ordenamento, para todo direito: a liberdade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos revela o que Immanuel Kant 
há dois séculos denunciou com a preocupação com uma cidadania universal. E o Direito Internacional dos Refugiados é a grande chave para 
entendermos na prática a intenção kantiana de cidadania universal. Esta pesquisa traz a distinção feita pela Lei 9.474/1997 (Lei do Refúgio), bem 
como o Estatuto dos Refugiados, estabelecendo distinções que categorizam os refugiados num espaço diferente ao dado aos imigrantes, bem como 
dados da ACNUR e da CONARE que visam a formulação de políticas para os refugiados, garantindo documentos básicos e liberdade de estar em todo 
território nacional. Garantindo a liberdade defendida por Kant, a hospitalidade e o direito do estrangeiro de não ser tratado hostilmente. Liberdade 
esta que é um direito que pertence ao homem por natureza, bem como a possibilidade da solidariedade entre os povos. Sem hospitalidade não há 
cidadania universal. Segundo Kant, a ideia de uma comunidade universal pacífica não é um princípio filantrópico, mas um princípio jurídico. A 
cidadania universal significa ter direitos que foram consagrados nos instrumentos jurídicos. A cidadania cosmopolita pensada por Kant, que também 
nos leva a pensar nos direitos dos refugiados, propõe o Princípio da Hospitalidade, desta feita, o direito a hospitalidade, que aqui queremos tratar a 
partir do Direito Cosmopolita de Kant e da situação de refugiados no Brasil, mais especificamente, no Espírito Santo, deixa a teoria e ganha forma 
jurídica quando se reconhece a condição de refugiado. O estudo de caso se dará por meio de entrevistas realizadas com refugiados que atualmente se 
encontram no Espírito Santo, na tentativa de compreender a visão-de-mundo do estrangeiro, sua real situação enquanto refugiado e a aplicação do 
Direito Cosmopolita kantiano. Apresenta-se na referida pesquisa o TCLE (Termo de Conhecimento Livre e Esclarecido). Este estudo busca a 
compreensão do reconhecimento da condição de refugiado e a oferta de hospitalidade como um ato concreto do Direito Cosmopolita kantiano.

E-mail: cristinagpazo@gmail.com

Aluno: Juliana Pereira Matias Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título POSSIBILIDADE DE DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NOS CASOS DE CONTAMINAÇÃO PELO  ZIKA VÍRUS

Docente orientador: Cristina Grobério Pazó

RESUMO
No ano de 2016 a Associação Nacional dos Defensores Públicos protocolou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5581), objetivo principal de tal 
ação é rever as hipóteses do Código Penal que tratam da permissão da interrupção da gravidez. Buscando incluir como uma hipótese de incidência de 
aborto legal permitido, quando é diagnosticado que o feto está infectado pelo vírus da Zika. Nossa pesquisa aprofundará a respeito do papel da 
mulher na sociedade ao longo dos anos, com base no estudo de gênero, levando em conta principalmente sua função meramente reprodutiva, bem 
como as políticas femininas na busca por seu reconhecimento, visto que a grande dificuldade da legalização do aborto decorre de difíceis diálogos 
sociais frente a posições morais distintas. Traremos à tona a problemática que assola hoje o Brasil que é a infecção pelo vírus da Zika, visto que, ainda 
não se sabe ao certo o que este vírus pode acarretar: danos menos gravosos como danos mais gravosos, podendo levar até a morte do feto/bebê ou 
da mãe. Para analisar se é possível a realização da prática aborto nos casos de identificação de infecção pelo vírus da Zika, será feita uma pesquisa 
bibliográfica com alguns autores, a saber: Ana Cristina Tanaka, Débora Diniz, Michelle Perrot, Nancy Fraser, Joana Maria Pedro, Joan Scott, Suzana 
Kalckmann e Wânia Pasinato Izumino. Além do mais, temos uma tese, formada por força da história, uma antítese, que é a superação desta visão, 
onde se encontra a alma da dialética, e uma síntese, que é a resposta que busco dar a este problema de pesquisa, se repondo e reinventando a tese 
anteriormente dada. Assim, a tese se justifica pela proibição da prática do aborto no Brasil, a antítese seria a legalização do aborto no Brasil, e a 
síntese, não uma superação da tese, mas, uma reinvenção daquilo que anteriormente não era aceito, visto que tudo se modifica e se transforma. A 
etapa consiste em fazer uma análise de todos os dados e informações coletadas nas jurisprudências e juntamente com a pesquisa bibliográfica, 
apresentar os resultados obtidos.

E-mail: cristinagpazo@gmail.com

Aluno: Yascara Ruben Lyrio Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E A GREVE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

Docente orientador: Cristina Grobério Pazó

RESUMO
No dia 4 de fevereiro de 2017 os familiares dos ativos da Polícia Militar do Espírito Santo se posicionaram em frente aos batalhões impedindo a saída 
de viaturas e de policiais fardados, basicamente, impedindo que esses realizassem seu trabalho. Nos 21 dias seguintes a esse, várias ordens diretas 
foram dadas aos policiais, seja pelos comandantes, pelo comandante geral da Polícia Militar, e ainda pelo próprio governador em exercício, todas 
descumpridas, configurando uma greve da PM, e o caos na segurança pública. Para remediar essa situação, o governador solicitou apoio ao Governo 
Federal, como resultado o Exército e a Força Nacional de Segurança destacaram 3.130 homens, além de três helicópteros, sete blindados e 180 carros 
para patrulhar as ruas da capital capixaba. Segundo a página eletrônica da revista ISTOÉ, mais de 270 (duzentos e 70) lojas já haviam sido saqueadas 
até o quarto dia da greve e segundo o jornal eletrônico Jornal Livre, a Greve da PM no Espírito Santo acumulou prejuízos de R$ 2,4 bilhões em 
comércio, indústria e agricultura1. Observando tamanho prejuízo, torna-se incontendível a relevância na sociedade capixaba dessa pesquisa, pois 
além de ser um problema recente, que está em discussão na justiça estadual possui importância econômica tanto para os lojistas, quanto para o 

E-mail: cristinagpazo@gmail.com

FESV Página 226 de 288



Estado e integrantes da Polícia Militar, e relevância profissional até mesmo pelo respeito dado aos profissionais do varejo. Logo é mister saber de 
quem é a responsabilidade de indenizar esses comerciantes que tiveram suas lojas depredadas, saqueadas, furtadas, roubadas e seu patrimônio 
duramente atingido durante a greve da Polícia Militar do Espírito Santo. Quanto a questão científica, a pesquisa está mais voltada para a discussão dos 
princípios da responsabilidade civil, garantidas constitucionais e também nos direitos adquiridos pelos comerciantes, aprofundando-se nos quesitos 
Responsabilidade Civil de indenizar os comerciantes, seja ela do Estado, subsidiária desse ou dos integrantes da PM. É de extrema importância 
solucionar a problemática apresentada, por enquanto para a sociedade capixaba, porém talvez em escala nacional para que, se esse infeliz incidente, 
que já aconteceu em outros estados, seja mais rapidamente reparado caso ocorra novamente em outra unidade federativa. Essa necessidade é 
incontestável, uma vez que greves das Polícias Militares acontecem há 10 anos no Brasil, sendo que a primeira ocorreu em 29 de julho de 1997, no 
estado do Ceará, juntamente com a greve declarada de outras categorias, marcada de violência, que se configurou quando manifestantes marchavam 
pelas ruas de Fortaleza, do Centro ao Meireles e na avenida Barão de Studart, encontraram a resistência de homens do Grupo de Ações Táticas 
Especiais (Gate), que não aderiram ao movimento, momento em que a violência se concretizou, com o confronto e troca de tiros entre manifestantes 
e policiais desse batalhão2. Por tais razões é de extrema importância que seja elaborado um estudo sobre o tema em questão. Esse estudo se dará 
através da pesquisa da doutrina e jurisprudência sobre responsabilidade Civil e Responsabilidade Civil do Estado para a compreensão da dimensão da 
garantia constitucional de segurança pública, do ônus gerado para o Estado pelo descumprimento dessa e a reparação aos comerciantes afetados por 
essa ausência de segurança do Espírito Santo. O estudo de caso se dará por meio de entrevistas realizadas com os comerciantes capixabas afetados, 
sob ainda o Termo De Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, na tentativa de compreender a expectativas deles em relação à segurança pública 
garantida constitucionalmente, se realmente apenas contam com ela, e a aplicação da Responsabilidade Civil do Estado.

Aluno: Laísa Ribeiro Martins de Freitas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DA APLICAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO CAMPUS DA FACULDADE 
ESTÁCIO DE SÁ – VITÓRIA

Docente orientador: Daniella Amorim Gomes

RESUMO
A necessidade de se diversificar a matriz energética mundial contribui para a implantação de fontes renováveis de energia, fator este que estimula a 
instalação de sistemas fotovoltaicos e a formação de recursos humanos com conhecimento básico nessa área, oferecendo alternativas que 
contribuam para o equilíbrio do meio ambiente. O propósito deste trabalho é o dimensionamento e análise de um projeto de implantação de um 
sistema fotovoltaico no Campus da Faculdade Estácio de Sá, localizada no Município de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. Além de formar 
recursos humanos com conhecimento básico no emprego de energias renováveis através do projeto piloto. É importante que alunos e professores 
entendam essas inovações tecnológicas, que com certeza perpassam várias áreas de conhecimento, de tal forma que possam tratar desse tipo de 
demanda, através da análise, discussão e propostas de solução devidamente fundamentadas em conhecimentos técnicos e científicos. Para o 
desenvolvimento deste produto, serão selecionadas metodologias de dimensionamento para um sistema fotovoltaico conectado à rede e de análise 
de viabilidade econômica. Inicialmente, levantamento solarimétrico local, necessário para o dimensionamento de qualquer sistema fotovoltaico, pois 
indica a disponibilidade de radiação solar para a conversão. A análise da área disponível para o dimensionamento e possível instalação do sistema, 
através de levantamento de projeto arquitetônico, observando a disponibilidade da área para ocupação do sistema. Para a determinação do 
montante de energia a ser gerado, duas estratégias poderiam ser utilizadas: um levantamento das principais cargas (equipamentos de uso contínuo 
no dia-a-dia) e o tempo mensal estimado de uso, ou uma análise das contas de energia da instituição. O dimensionamento irá consistir basicamente 
no levantamento de consumo, índice solarimétrico, orientação adequada dos painéis, insolação diária, local adequado para instalação, número de 
painéis fotovoltaicos, número de inversores e determinação dos circuitos de proteção. A viabilidade econômica utilizou quatro ferramentas básicas 
para esse fim e premissas para as perspectivas para o setor, que no horizonte de médio e longo prazo podem mudar o quadro da viabilidade.

E-mail: danielladeamorim@gmail.com

Aluno: Jéssica De Oliveira Schmitd Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Aluno: João Vitor Zambon Santana Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título CONSERVAÇÃO DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS DO CAMPUS DA FACULDADE ESTÁCIO SÁ – VITÓRIA

Docente orientador: Teresa Cristina Maté Calvo

RESUMO
As diversas atividades humanas elevaram a demanda de consumo de água. Os problemas de quantidade e qualidade deste recurso natural, porém 
reduziram expressivamente sua disponibilidade, o que leva a estudos de alternativas que possam conservá-lo. Neste cenário, este projeto estudará a 
conservação da água potável nos edifícios do Campus da Faculdade Estácio de Vitória, indicando o potencial de economia ao se adotar o reuso da 
água de ar condicionado somado a implantação de equipamentos economizadores nos aparelhos hidrossanitários para suprir parcialmente o 
consumo em atividades como irrigação de jardins e lavagens de pisos. Tem como objetivo implantar programa de uso racional de água no campus, 
Programa Estácio Sustentável, no qual a metodologia poderá se estender a outros campi da universidade. A pesquisa será desenvolvida nos edifícios 
do campus Vitória da Faculdade Estácio, sendo parte integrante do Programa de Iniciação Científica com duração de um ano a partir da data de 
aprovação.  Inicialmente será realizada revisão bibliográfica sobre o tema para subsidiar as futuras etapas. Se adotará a metodologia de 
Gerenciamento de Projetos baseadas nos princípios do Project Management Institute – PMI, bem como a utilização do Guia PMBOOK. A análise de 
viabilidade dos sistemas de reuso da água de ar condicionado e da instalação de aparelhos economizadores de água serão realizados em um conjunto 
de procedimentos experimentais com softwares de simulação e criação de protótipo, aplicados para esta investigação de forma a possibilitar ajustes e 
assim identificar as principais potencialidades econômicas das intervenções. Com os dados obtidos do monitoramento se analisará, em uma visão 
qualiquantitativa, a relação custo-benefício na perspectiva de gestão da demanda de água, ou seja, os custos relativos à produção e distribuição de 
água potável e da coleta e tratamento de esgotos. Em virtude deste contexto, muito se pergunta sobre o uso racional da água, sua conservação e 
economia, o que envolve estudos sobre reuso de águas de ar condicionado e aparelhos economizadores, que entre outras alternativas podem 
viabilizar maior eficiência no uso de abastecimento de água, apresentado redução da demanda de água e consequentes redução de custos e impactos 
ambientais.

E-mail: teresa_mate@yahoo.com.br

Aluno: Carlos Albert Machado da Silva Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/IES

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física
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Título EFEITO DA INTENSIDADE DO EXERCÍCIO AERÓBIO NA ENZIMA DIPEPTIDIL PEPTIDASE-4

Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Sousa

RESUMO
A enzima dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), que pode ser encontrada na sua forma solúvel no plasma, possui um papel importante no desenvolvimento 
da síndrome metabólica, diabetes mellitus (DM2) do tipo e insuficiência cardíaca (IC). Isto porque um dos principais substratos da DPP-4 e o peptideo-
1 semelhante ao glucagon (GLP-1). O GLP-1 apresenta grande importância para o controle glicêmico do organismo, principalmente devido as suas 
ações positivas na regulação da insulina e aumento na translocação e expressão dos transportadores de glicose do tipo 4 no musculo esquelético 
(GLUT4). Por outro lado, o aumento da disponibilidade de GLP- 1 e seus análogos possuem efeitos cardioprotetores e renoprotetores, diminuindo a 
apoptose de cardiomiocitos, ativam vias de sinalização citoproteotras, reduzem o tamanho do infarto e melhoram o fluxo coronariano por meio de 
ações vasodilatadoras. Dessa forma, a inibição da DPP-4 e o consequente aumento da disponibilidade do GLP-1 apresenta efeitos cardioprotetores e 
também permite um melhor controle glicêmico, efeitos similares ao exercício físico, sugerindo então que os benefícios associados ao exercício físico 
possam ser via inibição da DPP-4 e aumento do GLP-1. Assim, o objetivo do projeto será determinar os efeitos da intensidade do exercício físico na 
concentração e atividade plasmática da enzima DPP-4 em ratos. Ratos da linhagem Wistar com idade de 90 a 120 dias e peso médio de 250 ± 50 g no 
inicio do experimento e provenientes do biotério da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). Os ratos receberão ração comercial própria para 
roedores e agua ed libitum, serão distribuídos em 4 grupos, sendo 15 animais para cada grupo, em função da intensidade de exercício a realizar: i) 
grupo controle (GC), não realizarão exercício físico; ii) grupo exercício leve (G40); grupo exercício moderado (G60); grupo exercício vigoroso (G80). 
Será realizada a retirada de sangue para analise da glicemia e da enzima DPP-4 e GLP-1 antes das sessões experimentais e apos as sessões 
experimentais. Espera-se que o exercício físico agudo apresente efeito inibitório sobre a enzima DPP-4. Além disso, e possível que esse efeito 
inibitório seja dependente da intensidade do exercício.

E-mail: nunosfrade@gmail.com

Aluno: Rosângela dos Reis Siqueira Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado Situação: PIBIC/IES

Título INDICADORES DE REMODELAGEM CARDÍACA EM ATLETAS DE CROSSFIT

Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Sousa

RESUMO
O esporte oferece um campo de estudos para perceber o processo de remodelagem cardíaca com o objetivo de melhoria das funções 
cardiovasculares. Vários estudos apontam para a existência de uma remodelagem do ventrículo esquerdo (VE) de tipo concêntrico ou excêntrico 
consoante a modalidade praticada. Quando o objeto de estudo corresponde a modalidades desportivas com uma estrutura de rendimento 
combinada, em que não é possível identificar um fator de rendimento predominante, ou mesmo uma estrutura de rendimento muito variável, torna-
se difícil associar adaptações orgânicas específicas a aspetos particulares da dinâmica da carga de treino e da estrutura do rendimento. É o caso da 
modalidade esportiva crossfit, onde as sessões de treinamento seguem uma linha de prescrição que contém movimentos funcionais, em alta 
intensidade e constantemente variado. Assim, o objetivo do projeto será avaliar a variação morfológica do coração associado à prática da modalidade 
de crossfit. Aproximadamente 30 atletas de crossfit realizarão uma avaliação ecocardiográfica com o objetivo de determinar diâmetro da raiz da aorta, 
diâmetro do átrio esquerdo, diâmetro telediastólico e telesistólico do ventrículo esquerdo, espessura do septo interventricular, espessura da parede 
posterior do ventrículo esquerdo em telediástole, massa ventricular esquerda e fração de ejeção. As medidas serão comparadas com os valores de 
normalidade em indivíduos sedentários e com valores disponíveis na literatura em indivíduos experientes em treinamento de força ou aeróbio. Todos 
os participantes não poderão apresentar históricos de doenças cardiovasculares, uso de algum medicamento que controle ou interfira nas respostas 
do sistema cardiovascular. Além disso, também serão excluídos da pesquisa os indivíduos que relatam o uso continuo de esteroides anabólicos 
androgênicos. O estudo deverá ser aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa e todos os responsáveis e participantes irão assinar, 
respectivamente, os termos de consentimento e de assentimento livre e esclarecimento, garantindo o caráter voluntario da participação e 
confidencialidade dos dados.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A EDUCAÇÃO COMO SISTEMA DE OPRESSÃO? O AMBIENTE ESCOLAR E AS PRÁTICAS DO COTIDIANO

Docente orientador: Bruno Eduardo Silva Ferreira

RESUMO
O presente projeto de pesquisa reflete acerca das práticas do cotidiano de uma comunidade escolar. A escola é um ambiente no qual ocorrem os mais 
variados tipos de interação social, e estas interações sociais tem um forte impacto sobre os indivíduos envolvidos neste ambiente. O atual modelo 
educacional do Brasil faz com que o ambiente escolar possua três características principais: educação tecnicista voltada apenas para a realização de 
provas, como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Este formato de ensino não privilegia a realidade social dos envolvidos na construção do 
ambiente escolar, podendo assim se constituir em uma fonte de problemas para o aluno; falta de participação da comunidade local por conta dos PCN 
(Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio), o que inviabiliza à comunidade a oportunidade de construir conteúdos e debater acerca de 
sua realidade social; e, por fim, formas de opressão que ocorrem por causa dos conteúdos que são ministrados, uma vez que os conteúdos escolhidos 
desprezam a realidade de todos os que estão envolvidos no ambiente escolar. Assim, este projeto de pesquisa busca investigar as eventuais formas 
de opressão que ocorrem dentro do ambiente escolar e como tais formas de opressão interferem nas funções dos envolvidos. A pesquisa se constitui 
a partir de uma natureza qualitativa e de cunho reflexivo-interpretativo, adotando como procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica, a 
análise documental onde serão realizadas leituras críticas destes materiais, no sentido de conhecer a fundo o que está contido nestes documentos e o 
que já se sabe sobre esta realidade e a ida ao campo delimitado como objeto de estudo. Espera-se como resultados: observar as formas de opressão 
existentes no ambiente escolar e porque tais formas de opressão ocorrem, qual a maneira de combater estas formas de opressão ocorridas no 
ambiente escolar, qual o papel atual das escolas no Brasil e como a comunidade local observa a escola e qual a interferência que a escola tem sobre 
tal comunidade.

E-mail: brunoed@hotmail.com

Aluno: Euthimio de Freitas Ferreira Junior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Título VIOLÊNCIA SEXUAL E ABORTO LEGAL: CAMINHOS E DESCAMINHOS

Docente orientador: Christiany Frasson da Silva Souza

RESUMO
Estatísticas oficiais apontam que no Brasil uma mulher é estuprada a cada onze minutos, e isso sem considerar as tentativas de estupro, o que aponta 
claramente a necessidade de intervenção sobre esta realidade. Um aspecto pouco trabalhado nas pesquisas sobre o tema da violência contra a 
mulher diz respeito ao aborto em casos de gravidez decorrente de estupro. Atualmente, o Código Penal Brasileiro caracteriza o aborto induzido como 
crime contra a vida humana, com penas que variam entre um e três anos para a mãe, e de um a quatro anos para aquele que realizar o aborto em 
outra pessoa. No caso do procedimento abortivo realizado em outra pessoa sem a anuência da mesma, a pena aumenta para até dez anos de prisão. 
Tais punições, contudo, não são aplicáveis em contextos específicos, como risco de vida para a gestante, feto anencefálico ou gravidez como resultado 
de um estupro. Estas gestantes, ainda que amparadas pela lei vigente, podem vivenciar dificuldades na busca pela efetivação de seu direito à 
interrupção desta gravidez. Desta forma, o presente projeto busca responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais são os possíveis entraves à 
concretização do direito ao aborto legal, garantido pelo art. 128 do Código Penal de 1940, especificamente em casos de gravidez decorrente de 
estupro? Para tanto, propõe realizar entrevistas semiestruturadas com os diversos profissionais envolvidos, identificados a partir de seus espaços de 
atuação: delegacia de defesa dos direitos da mulher, Unidades Básicas de Saúde (local onde se realiza o primeiro atendimento de saúde e profilaxia 
contra DST’s/AIDS) e também o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), hospital indicado para realizar o procedimento previsto 
em lei. Importante destacar que os participantes só participarão da entrevista após o preenchimento de um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) contendo todas as informações da pesquisa. Por fim, vale frisar que todo o procedimento de coleta dos dados só terá início após a 
aprovação do protocolo do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Acredita-se que as mulheres que buscam a efetivação deste direito 
enfrentam dificuldades de ordem social (como preconceito e discordâncias religiosas com os profissionais envolvidos, por exemplo) e cultural 
(desconhecimento acerca dos direitos, procedimentos a adotar em caso de estupro, culpabilização da mulher que comete aborto, independente da 
situação), principalmente. Ao final, pretende-se não apenas apontar os entraves existentes, mas também demonstrar quais os procedimentos a 
adotar nestes casos, tanto para os profissionais do direito quanto para eventuais vítimas desta forma de violência.

E-mail: c.frasson@hotmail.com

Aluno: Aghata Frasson da Silva Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I À LUZ DAS TENDÊNCIAS MATEMÁTICAS A PARTIR DA 
CONCEPÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO

Docente orientador: Raphael Pereira

RESUMO
Entende-se que há uma grande importância do livro didático como instrumento de reflexão na negociação de significados em sala de aula, atendendo 
à dupla exigência: de um lado, os procedimentos, as informações e os conceitos propostos nos manuais; de outro lado, os procedimentos, as 
informações e conceitos que devem ser apropriados à situação didático-pedagógica a que se destinam. O estudo possui alguns fundamentos que 
justificam sua realização: a composição lógica e psicológica dos livros didáticos podem interferir no desenvolvimento e aprendizagem dos conceitos, 
direcionando para uma prática mecânica ou significativa; muitos exercícios são de repetição ou reprodução, não preparando os sujeitos para uma 
postura ativa e crítica; e a transferência da linguagem no que se refere às abstrações apresentadas pela Matemática, muitas vezes, provocam uma 
aprendizagem alternativa ou sem sentido induzindo à obstáculos epistemológicos. Assim, a pesquisa tem o objetivo de avaliar a apresentação e o 
desenvolvimento das tendências matemáticas: Resolução de Problemas, Modelagem Matemática, História da Matemática, Jogos e Tecnologias 
Aplicadas à Educação Matemática, nos livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) a partir da concepção de material 
didático potencialmente significativo. A metodologia utilizada no estudo terá uma abordagem mista e descritiva a partir de uma proposta de análise 

E-mail: raphaelpharma@hotmail.com
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documental dos livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental I do estado do Espírito Santo. Os instrumentos de coleta de dados serão 
formulários elaborados no Google Docs seguindo critérios de item de Likert e a análise de dados terá uma apresentação de estatística descritiva, 
utilizando-se do cálculo da média, do desvio padrão e do coeficiente de variação para avaliar a conformidade quantitativa de cada eixo analisado e 
análise de conteúdo permitirá a inferência qualitativa relativa às condições do material analisado. Para isso, será necessário debruçar: nas Leis e 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2016-2018, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática (PCN), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a compreensão do modelo de livro didático de Matemática e na apresentação das 
tendências matemáticas no mesmo; no desenvolvimento das tendências matemáticas nos livros didáticos de Matemática; e na potencialidade do 
material didático na perspectiva da aprendizagem significativa, principalmente na relação professor – material didático – estudante.

Aluno: Elisama Rocha do Rozário Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES

Título CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO: ANÁLISE DOS TRABALHOS PRODUZIDOS PELO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO VILA VELHA 2017

Docente orientador: Lílian Cristiane Moreira

RESUMO
Este projeto, cuja temática são os caminhos metodológicos da pesquisa em Educação, apresenta o objetivo de investigar quais pressupostos teóricos, 
epistemológicos, metodológicos e filosóficos foram (mais) empregados na produção de dissertação e teses do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), nos últimos 10 anos. Após uma primeira pesquisa de caráter bibliográfico, 
realizada em 2016, na qual foi constatada a diversidade de temáticas, problematizações e metodologias encontradas nos diferentes cursos de pós-
graduação em Educação do país desde a década de 1960, surgiu o interesse de se verificar como o Espírito Santo se insere nesse painel, por meio das 
produções científicas stricto sensu do PPGE-UFES. A proposta desta pesquisa se justifica, dentre outros motivos, por sua contribuição para a área da 
Educação, em especial para o estado do Espírito Santo, uma vez que apresentará uma espécie de painel sobre o que tem sido pesquisado na área e a 
partir de que metodologias. Este trabalho, portanto, consiste em uma pesquisa de caráter documental, cujos dados, compostos por dissertações e 
teses do PPGE-UFES, serão coletados no site do próprio programa. O critério de inclusão dos trabalhos no corpus desta pesquisa será a data de sua 
apresentação, que deve corresponder ao período estudado (2007 a 2017). Esse recorte temporal se justifica devido ao grande número de produções 
que o PPGE apresenta e pelo interesse de analisarmos as produções mais contemporâneas, em busca de entender que tipo de pesquisa é esta que 
está sendo produzida atualmente (e mais recentemente) na área da Educação no Espírito Santo. Inicialmente será feito um levantamento das 
dissertações e teses, que serão categorizadas por ano e área/temática. Em seguida, serão identificados os pressupostos teóricos e metodológicos 
utilizados, os quais serão confrontados com o referencial teórico abordado. Espera-se, a partir dos resultados alcançados, contribuir para o 
enriquecimento da área da Educação, uma vez que poderão ser apontadas recorrências e lacunas temáticas e metodológicas que poderão sinalizar 
pesquisas futuras.

E-mail: liliancm79@gmail.com

Aluno: Lorena Possatti de Oliveira Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO – PANORAMA ATUAL NO BRASIL E SOLUÇÕES PARA O FUTURO

Docente orientador: Ricardo Feres Ribeiro

RESUMO
O homem nasceu para viver em sociedade e muitos conflitos surgiram destas relações, seja de interesses individuais, coletivos ou transindividuais. Os 
meios de soluções de conflitos como a autocomposição e a arbitragem originaram-se no Estado Clássico, mas foi somente após o Estado Moderno, 
que a humanidade aperfeiçoou a solução de conflitos dando monopólio ao Estado Democrático de Direito para legislar e atuar por meio do Poder 
Judiciário para solucionar conflitos dentro da sociedade. No caso brasileiro, verifica-se uma sociedade extremamente litigante, em que, atualmente 
dos aproximadamente 204 milhões de habitantes pode se conferir próximos 100 milhões de processos. Não obstante, o Brasil venha buscando meios 
alternativos de soluções de conflitos, desde o início da década de 90, a necessidade de uma política pública em âmbito nacional para estimular os 
meios consensuais de solução de conflitos se tornou imperioso para substituir uma cultura da decisão judicial para a cultura da paz, uma verdadeira 
coalisão social. Para tanto, deve haver a humanização da sociedade, dos 3 operadores do direito (advogados, juiz, ministério público, auxiliares da 
justiça), criando um sistema público sustentado em uma cultura da pacificação social. Foi assim, que surgiu a Resolução n° 125/2010, por meio das 
atribuições do Conselho Nacional de Justiça recebeu a competência para organizar programas com o objetivo de promover ações de incentivo à 
autocomposição de litígios e à pacificação social, por meio da conciliação e da mediação. A presente pesquisa visa, analisar a bibliografia apresentada 
e os dados estatísticos extraídos do Conselho Nacional de Justiça, do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos tribunais ordinários e extraordinários, para verificar a concretização das políticas públicas, a medida 
em que serão observados a implantação dos centro judiciários de soluções de conflitos e o alcance dos institutos da conciliação e mediação, 
extraprocessual ou extraprocessual, aplicadas no direito de família, que têm como base o princípio constitucional da não intervenção estatal nas 
famílias e a prioridade absoluta e proteção integral do menor, nos juizados especiais cíveis, a partir da sua implementação a partir de 1995, trouxe 
indiretamente a cultura do dano moral, tendo seu ápice nos anos 2000, e por esta via identificar estes possíveis obstáculos e as possibilidades para a 
solução alternativa dos conflitos propostos naquele foro e na administração pública, que tem a fazenda pública Municipal, Estatual e União como 
maior demandante do país, cerca de 70% dos processos em tramites no Brasil, examinando a lei 13.140 publicada em 26 de junho de 2015, em 
vigência desde 26 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a 
autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, que se imporá entre a cobrança forçada, via ação executiva lei 6830 de 1980, e os 
incentivos legais fiscais, via refinanciamento ou reparcelamento de tributos e taxas.

E-mail: oliveiraferes@uol.com.br

Aluno: Ana Paula dos Santos Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lilian dos Santos Carrara Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Leonardo Rodrigues Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sabrina Siqueira Barros Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título OS RUMOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

Docente orientador: Débora Queiroz Oliveira Feres Ribeiro

RESUMO
O presente estudo quanto a Teoria da Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance, interessa aos operadores do direito por se tratar de um 
assunto que, muito embora, seja recente no Brasil, sua aplicabilidade tem se destacado na rotina judiciária, mesmo que ainda não posicionado no 
Código Civil Brasileiro. Nessa Teoria o bem juridicamente resguardado é a própria perda da probabilidade de um resultado final pretenso e não o 
próprio resultado em si, sobre o qual haverá incerteza de um total sucesso obtido, mas, que fora cerceado por ato ilícito de terceiro. Matéria de 
origem francesa, todavia, aprofundado na Itália onde efetivamente fornece elementos de propagação dessa teoria, inclusive, nos Tribunais brasileiros 
que, apesar da existência de numerosos episódios alusivos, há ausência de norma instituída em nosso ordenamento, inclusive no que diz respeito a 
quantificação do prejuízo pela chance perdida e portanto, acendendo inúmeros exames dos jurisconsultos ao lado dos Egrégios formadores da 
jurisprudência adequadas as necessidades da sociedade de maneira a proporcionar maior segurança no sistema jurídico nacional.  Sem embargo, da 
aparente naturalidade dos critérios, a subordinação do dano causado por perda de chance pode resultar contestável. Ao abordar essa questão e 
depois de garantir a certeza do dano no momento em que ocorre a perda da oportunidade, deve-se definir que: o dano deverá cumprir com seus 
requisitos fáticos-probatórios, isto é, o dano deve ser sério e o mais importante será comprovar a existência da probabilidade de uma vantagem 
resultante do ciclo dos eventos que foram frustrados para que, se alcance o quantum indenizatório. A pesquisa se estenderá as bases da 
Responsabilidade no Direito Civil Brasileiro a fim de contribuir ao esclarecimento do leitor tudo quanto as causas desse instituto.  A metodologia a ser 
utilizada neste trabalho será de uma abordagem hipotético-dedutivo cujo procedimento é histórico e monográfico. Sendo uma pesquisa científica, em 
que o estudo é de caráter social, a abordagem para demonstrar o trabalho é qualitativa com técnicas de argumentação dedutiva, utilizando-se de 
pesquisa bibliográfica para se analisar a interpretação doutrinaria no que diz respeito ao tema em tela. Cumpre expor na introdução o tema, a 
delimitação do tema os objetivos gerais e específicos, o problema, a hipótese, as variáveis e a metodologia. No decorrer do estudo, serão analisadas 
as teorias que tratam este tema, legislações e também serão colacionadas decisões judiciais pertinentes ao tema Responsabilidade Civil pela Perda de 
uma Chance será organizado em torno de algumas questões que se referem ao como e ao porquê será medido o dano conforme o nexo causal 
inserido no tema, na doutrina e na jurisprudência. É plausível que questões como essas sejam perquiridas no direito estrangeiro e pesquisas históricas 
a fim de direcionar a fundamentação jurídica e ao mesmo tempo reforçar a argumentação e atingir compreensão do leitor.

E-mail: deboraferes@uol.com.br

Aluno: Oseas Gonçalves dos Santos Filho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Barbara Cristina Santa Chiara Gonçalez Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mércia Carine Pereira Vila Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elen Larissa Lima de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
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Projeto(s) do curso: Administração

Título INTELIGÊNCIA COMPETITIVA: AS CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES DOS USUÁRIOS DE REDES SOCIAIS QUE OBTÊM INFORMAÇÕES QUE 
PODEM COLABORAR ATIVAMENTE COM A DIMINUIÇÃO DE RISCOS COMPETITIVOS

Docente orientador: Clóvis Luiz Galdino

RESUMO
Resumo indisponível.

E-mail: clovis.galdino@hotmail.com 

Aluno: Shayanne Carregosa Campos Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Claudia Freitas de Oliveira Santos Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título ANÁLISE DAS EFICIÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  UM MODELO APLICADO ÀS PREFEITURAS DO ESTADO DE RORAIMA USANDO 
ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS

Docente orientador: Laura Martinson Provasi Jubran

RESUMO
A quantidade de municípios no Brasil aumentou consideravelmente durante o século XX chegando a 5.507 em 2000, e continua a crescer no século 
XXI. Esse crescimento contínuo exige uma participação maior da sociedade na adoção de mecanismos de avaliação, monitoramento e controle das 
atividades das prefeituras. Este projeto de pesquisa objetiva apresentar um modelo matemático de análise de eficiência na gestão das prefeituras do 
Estado de Rondônia, onde aspectos do desempenho econômico-financeiro dos municípios serão analisados em conjunto com dados não financeiros 
resultantes do cumprimento das metas sociais de desenvolvimento humano. Para o desenvolvimento do presente estudo, metodologicamente, 
quanto aos fins, é uma pesquisa aplicada, com finalidade prática, e quanto aos meios, de campo e bibliográfica, pois deverá ser efetuado o 
levantamento dos relatórios contábeis das prefeituras, além das informações sociais pertinentes; também serão levantadas as informações já 
existentes sobre os assuntos objetos deste projeto na literatura. Quanto a sua tipologia, trata-se de um estudo teórico-metodológico, que coleta, 
trata e analisa dados quantitativos visando a produção de técnicas de representação da realidade social. Serão selecionados os dados mais atuais 
possíveis de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e dos balanços das prefeituras dos cinquenta e dois municípios que formam o Estado de 
Rondônia. Serão realizadas análises comparativas das eficiências desses municípios usando a Análise por Envoltória de Dados (DEA – Data 
Envelopment Analysis), ferramenta matemática do âmbito da Pesquisa Operacional que tem por objetivo medir a eficiência relativa entre várias 
unidades produtivas, que nesta pesquisa serão caracterizadas pelas prefeituras do Estado de Rondônia. Um dos principais problemas apontados para 
o uso do DEA é a correta adoção de Insumos (recursos) e de Produtos (resultados) que são os parâmetros na análise das unidades avaliadas (as 
prefeituras), pois o algoritmo contido na ferramenta de avaliação DEA não é capaz de identificar e tratar tais equívocos na escolha das variáveis. Assim 
a coerência entre a relação inputs e outputs deve ser observada, sob pena de ocorrerem distorções nos resultados obtidos. Para evitar tais problemas, 
os alunos de Ciências Contábeis farão o levantamento dos dados de entrada e de saída do modelo. Cada aluno será responsável por efetuar uma 
análise da eficiência dos municípios a ele atribuídos, selecionados a partir do conjunto dos municípios de Rondônia, e procurar e indicar as razões da 
eficiência ou ineficiência destes municípios. Como resultado dessas avaliações, será gerado um “Ranking de Eficiência Relativa” desses municípios, 
permitindo demonstrar a eficiência dos serviços públicos ofertados aos usuários, monitorar e controlar o desempenho das atividades exercidas pelas 
prefeituras, incentivar os gestores públicos a melhorarem suas metas sociais, e a identificarem oportunidades de investimentos para o 
desenvolvimento econômico dos municípios.

E-mail: jjubran@uol.com.br

Aluno: Giselle Ferreira Mendes Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daniel do Nascimento Saldanha Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Isolda Mara de Melo Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ezequiel Lopes Francisco Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tatiany da Silva Nascimento Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Felipe Delmiro Silva Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucas Airton de Souza Santos Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Kelliane Rezende de Souza Curso do aluno: Ciências Contábeis Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A MULHER CONTEMPORÂNEA E A VIOLÊNCIA: O DESAFIO DO ROMPIMENTO DO SILÊNCIO

Docente orientador: Janize Silva Maia

RESUMO
A violência contra a mulher não é um evento novo, pelo contrário ela é tão antiga quanto à humanidade. Enraizada historicamente na realidade 
brasileira, ainda que o perfil da mulher da atualidade apresente diferenças da figura feminina da época do descobrimento do Brasil, a violência 
permeia a mulher brasileira como um problema social da civilização, por meio de fatores que se inter-relacionam com a origem da família patriarcal 
envolvendo gênero, educação e sociedade. Embora mediante a evidência da conquista de grandes avanços na sociedade, a violência ainda persiste 
como um dos problemas mais graves enfrentados por ela. Definida como todo ato de violência praticado por motivos de gênero contra uma mulher, a 
violência viola direitos humanos e pode estar associada a questões conceituais referentes ao discernimento entre liberdade e determinismo, coação e 
poder, impulso e vontade consciente, a partir de fatores como dependência emocional e financeira. A OMS reconhece a violência doméstica como um 
problema de saúde pública devido à sua consequência negativa sobre a integridade física e a saúde mental do agredido. Inúmeros são os estudos 
sobre a violência que vitimizam a mulher, revelando resultados devastadores para a sua saúde física e mental da mulher aumentando o risco em 
longo prazo da manifestação de outros problemas de saúde como dores crônicas incapacidade física, abuso de drogas, e álcool e, principalmente a 
depressão. Visto que a violência doméstica é um fenômeno complexo de difícil detecção, por se tratar do ambiente domiciliar e, na maioria dos casos 
cometida pelos próprios parceiros, os números precisos sobre esse tipo de violência podem ser subnotificados dificultando a análise de dados 
fidedignos. Neste cenário, são importantes o conhecimento e a compreensão dos motivos pelos quais a mulher não expressa à violência sofrida 
através das medidas protetivas legais. Esta pesquisa tem como objetivo compreender os motivos pelos quais a mulher que já sofreu violência 
doméstica não expressa à agressão sofrida por meio da denúncia formal. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal, de abordagem 
qualitativa com a finalidade de conhecer o que pensam as mulheres que já sofreram algum tipo de violência, inserido na linha de pesquisa “Saúde da 
Mulher” da Faculdade Estácio Nossa Cidade (FNC). Na pesquisa qualitativa o importante é a objetivação, pois durante a investigação científica é 
preciso reconhecer a complexidade do objeto de estudo, rever criticamente as teorias sobre o tema, estabelecer conceitos e teorias relevantes, usar 

E-mail: janizecs@yahoo.com.br
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técnicas de coleta de dados adequadas e, por fim, analisar todo o material de forma específica e contextualizada. A pesquisa baseia-se na aplicação de 
um instrumento estruturado, com 18 questões abertas e fechadas de fácil linguagem, elaboradas a partir de outras pesquisas realizadas sobre o tema, 
constituídas por informações sobre dados sociodemográficos e questões peculiares correlacionadas ao tema, para um grupo de 30 mulheres que já 
sofreram algum tipo de violência.  Ao final da entrevista, possíveis dúvidas serão esclarecidas verbalmente e por meio de um folder explicativo. Os 
resultados serão armazenados em um banco de dados e haverá análise descritiva e qualitativa realizada pela própria pesquisadora, cujos resultados 
serão apresentados em forma de gráficos e tabelas.

Aluno: Bianca Alves Durães Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM RADIOLOGIA

Docente orientador: Luiz Faustino dos Santos Maia

RESUMO
Resumo indisponível.

E-mail: dr.luizmaia@yahoo.com.br

Aluno: André Monteiro Nandes Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Juliana Almeida Peres Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Adilson Ribeiro Francisco Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Denner Miguel dos Santos Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Regina Rodrigues Cordeiro Ramos Curso do aluno: Radiologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: CONHECIMENTO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO AUTISTA POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM

Docente orientador: Luiz Faustino dos Santos Maia

RESUMO
Resumo indisponível.

E-mail: dr.luizmaia@yahoo.com.br

Aluno: Luzia Alcides de Almeida Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sandra Flaviani da Silva Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elessandra Rezende de Barros Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Minelva Isabel Dias Araujo Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: André Alves Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A constituição do ethos discursivo nos gêneros textuais sentença e acórdão em casos de dano moral na relação consumerista

Docente orientador: Marilza Pereira Da Silva Roco

RESUMO
Esta pesquisa tem como tema “A constituição do ethos discursivo nos gêneros textuais sentença e acórdão em casos de dano moral na relação 
consumerista". Seu objetivo é analisar os elementos linguístico-discursivos presentes em sentenças e acórdãos reveladores do ethos discursivo criado 
pelo enunciador. Será considerado, assim, que a rede de enunciados estabelecida em um processo  resultou  na decisão que se torna a expressão de 
uma verdade, apresentada por um enunciador revestido de poder e autoridade. Entende-se que, por meio da análise dessa decisão, é  possível 
apreender o ethos que o enunciador constrói de si, bem como os efeitos discursivos provenientes das relações de poder instituídas. Considera-se a 
hipótese de que a análise desses textos, tanto no nível  do acontecimento discursivo quanto no da cena enunciativa, possibilita a apreensão dos 
mecanismos linguístico-discursivos que constituem os efeitos de verdade e as relações de poder  presentes nos gêneros discursivos objeto de análise.

E-mail: marilza.roco@estacio.br

Aluno: Sabrina Souza Motta Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rebeca Lima Lamberti Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título A História do Direito e a Cidadania garantida pelo poder público

Docente orientador: Ricardo Luiz Mosna Ferreira Da Silva

RESUMO
Essa pesquisa visa trabalhar com a modificação das leis e como a sociedade interage com a criação e elaboração de uma Constituição, posto que a lei 
está relacionada ao que a sociedade acaba por legitimar e aceitar. A pesquisa visa trabalhar o motivo e o que foi modificado com uma nova Carta 
Constitucional. 

E-mail: prof.ricardo.mosna@gmail.com

Aluno: Caio Cesar Rodrigues Macedo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Victor Hugo Prates de Gouveia Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sidney de Souza Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Título A influência da common law no ordenamento jurídico brasileiro

Docente orientador: Maria Carolina Cancella De Amorim

RESUMO
O novo Código de Processo Civil brasileiro através da Lei 13.105/15 trouxe de maneira fervorosa a discussão envolvendo o ordenamento jurídico 
brasileiro e questionando a adoção dos precedentes judiciais presentes no direito norte-americano, comuns ao sistema da common law, uma vez que, 
tradicionalmente, nosso sistema possui raízes no modelo jurídico romano-germânico da civil law. 

	De certa forma, tem-se atribuído à globalização 
judicial a larga utilização de mecanismos estrangeiros na tentativa de melhorar sistemas próprios proporcionando maior efetividade e celeridade na 
prestação da atividade jurisdicional.

Hodiernamente a globalização judicial tem eficazmente estimulado e permitido a aproximação do ordenamento 
jurídico nacional com o ordenamento internacional buscando na cooperação instrumentos úteis para o cumprimento, sobretudo, de direitos 
fundamentais, dentre eles as garantias constitucionais processuais e a própria formação de um Estado Constitucional Cooperativo. 

Pode-se 
observar que o ordenamento jurídico brasileiro, no tocante ao Direito Processual Civil, está passando por profundas mudanças na tentativa de conter 
o expressivo número de demandas judiciais em um sistema que se encontra à beira de um colapso, se não for adotada nenhuma providência urgente. 



Nesse cenário, é possível perceber que, o que se busca é o modelo dos precedentes judiciais, usados no common law, em especial na força vinculante 
como uma solução para imprimir celeridade aos processos. Percebe-se diante da questão apresentada que essa é a razão para que se defenda, neste 
projeto, que com o advento do novo Código de Processo Civil foi adotado um regime de precedentes vinculantes no Brasil. 


E-mail: mcarolina@estacio.br

Aluno: Gustavo Mendes Pereira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Título A Linguagem Dos Acórdãos: Processos Persuasivos E Recursos Retóricos Em Decisões Que Envolvem Direitos Da Personalidade

Docente orientador: Ana Maria Pires Novaes

RESUMO
E-mail: profananovaes@hotmail.com

Aluno: Sara Keyne de Azevedo Rodrigues Curso do aluno: Direito Situação: IC/FAPERJ
Título A RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA EM ACÓRDÃOS CRIMINAIS

Docente orientador: Roberta Da Costa Vieira

RESUMO
O objetivo desta pesquisa de iniciação científica é analisar os argumentos desenvolvidos em acórdãos proferidos em Câmaras Criminais do TJ-RJ, no 
que tange à desclassificação do tipo penal 33 – tráfico de drogas – para o tipo penal 28 – uso de drogas – e vice-versa, tendo como enfoque a 
racionalidade argumentativa e a segurança jurídica. Uma vez que a interpretação das normas, na maioria das vezes, não é suficiente para que se atinja 
a racionalidade por meio de um sistema lógico-dedutivo, mister se faz o uso de um sistema argumentativo que embase as discussões de forma 
racional e, dessa forma, afaste a arbitrariedade. No contexto atual, é frequente o proferimento de decisões judiciais divergentes, fundamentadas por 
razões variadas. Isso pode implicar o comprometimento da previsibilidade e segurança jurídicas, tão caras para o nosso sistema judicial. Assim, busca-
se verificar se os entendimentos jurídicos em tais peças processuais estão balizados em argumentos racionais ou se há comprometimento da 
segurança jurídica. Para tanto, nos apoiaremos na Teoria da Argumentação Jurídica de Robert Alexy (1989/2015)), bem como na análise de tipos de 
argumento proposta por Perelman (2005).

E-mail: rvieira03@hotmail.com

Aluno: Matheus Souza Diniz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jhulia Ferreira Medeiros Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: helder nascimento da silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thayná Santos Azeredo de Jesus Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título A SIMBIOSE ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: a relação metabólica entre interesse público e autonomia privada

Docente orientador: Andreia Fernandes De Almeida

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem por finalidade demonstrar que a dicotomia do direito em dois grandes ramos – Direito Público e Direito Privado, 
com o escopo de aplicação dos princípios e regras inerentes a cada um de seus campos  –, não pode mais ser vista como uma divisão estanque em 
dois grandes e separados grupos, abarcando todas as relações jurídicas possíveis na atualidade. Diante da tutela constitucional conferida pelo Estado 
aos direitos fundamentais, sociais e à própria dignidade da pessoa humana, a separação em ramos, por meio de vias paralelas, tem se mostrado uma 
construção teórica bastante distante da realidade. Verifica-se uma crescente publicização do Direito Privado e, ao mesmo tempo, uma forte 
privatização do Direito Público, com uma nítida interferência do poder estatal em áreas que, anteriormente, eram restritas às relações entre 
particulares, especialmente em matéria de proteção das partes vulneráveis. O Poder Público com seu interesse, passou a interferir na autonomia 
privada, ultrapassando os muros, antes sólidos, da vida privada, o que representa, uma simbiose  entre o público e o privado no ordenamento jurídico 
pátrio, onde a dinâmica biológica apresentada nos sistemas simbióticos, aplica-se ao âmbito deste projeto.

E-mail: andreia.almeida@estacio.br

Aluno: Leandra Luciano Ferreira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título A validade da Cessão de Direitos Sucessórios

Docente orientador: Rachel Louise Braga Delmas

RESUMO
Pesquisa centrada na apuração de validade da cessão de direitos hereditários nos termos do art. 1.793, CC. Confronto entre a disposição constante do 
Código Civil frente ao parecer NS58 da Corregedoria Geral de Justiça que subordina a validade da cessão de direitos hereditários a alvará judicial.

E-mail: r.delmas@terra.com.br

Aluno: Yasmin Rangel da Silva Vallier Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Acessibilidade do deficiente físico nas escolas públicas no município de Niterói nos últimos dois anos: inclusão social ou mera utopia?

Docente orientador: Bianca Guimaraes Pessanha

RESUMO
Este estudo integra uma pesquisa voltada para a inclusão de alunos considerados deficientes nas escolas públicas de Niterói nos últimos dois anos, 
objetivando analisar práticas e atitudes ainda arcaicas e não produtivas em detrimento de ações eficazes, dignas e humanas afim de favorecer a 
inclusão desses alunos no ambiente escolar. Para desenvolver o presente trabalho serão realizados levantamentos bibliográfico e documental. 
Bibliográfico, para fomentar a pesquisa, com estudos e discussões teóricas sobre o tema; documental, para analisar a atual política pública que trata 
da inclusão e da acessibilidade dos deficientes físicos no espaço escolar, partindo do entendimento e compreensão acerca das diferentes ações e 
estratégias que estão sendo utilizadas na escola afim de evitar a exclusão dos alunos deficientes. 

E-mail: biancagpessanha@hotmail.com

Aluno: Mariana Kernner Camões Gonçalves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tatiana Freire Canellas Innecco Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bárbara Garcia de Jesus Liberato Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bianca de Medeiros Violante Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA: UMA QUESTÃO DE DIREITO

Docente orientador: Carlos Alberto Lima De Almeida

RESUMO
A pesquisa submetida ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Estácio de Sá sob o título "ACESSIBILIDADE E 
INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA: UMA QUESTÃO DE DIREITO"  está direcionado às questões de acessibilidade e inclusão escolar das pessoas 
com deficiência, conforme a Lei Federal nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como a importância de tais conteúdos na formação 
dos alunos dos cursos do ensino superior, presencial e à distância, nos graus de tecnologia, bacharelado e licenciatura. Articula-se com as pesquisas do 
OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL, grupo de pesquisa vinculado ao PPGD-UNESA, e ao Projeto de Extensão Social 
"Núcleo de Extensão e Pesquisa de Acessibilidade e Inclusão (NEPAI)".

E-mail: carlos.almeida@estacio.br

Aluno: Kemmylly Evellyn Benício Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Jessica Rodrigues Furtado Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luana Jardim Massafra Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/CNPq
Título Acessibilidade nos presídios: uma análse do PL 5372/2016.

Docente orientador: Adriana Ribeiro Rice Geisler

RESUMO
O PL 5372/2016 busca alterar os artigos 41, 117 e 126 da LEP.  A proposta objetiva garantir ao preso deficiente o direito à acessibilidade, assim como a 
possibilidade de o condenado com deficiência remir parte do tempo de execução da pena, quando o seu cumprimento se der em unidade prisional 
não dotada de acessibilidade. Ainda que a LEP enuncie a igualdade de tratamento entre os presos, ela não dispõe em seu corpo sobre a garantia dos 
direitos da pessoa com deficiência, o que contraria a Convenção Internacional sobre os direitos da Pessoa com Deficiência (Dec. 6949/2009) e o 
próprio Estatuto da Pessoa com deficiência (lei 13146/2015). O cumprimento da pena pelo deficiente em local não adaptado, que não possibilite sua 
independência no cotidiano das atividades prisionais não configuraria, claramente, um fato violador de sua dignidade, e seria mais doloroso do que o 
cumprimento da pena em si? Considerando esta questões norteadora, este trabalho pretende analisar a proposta do PL 5372/2016, problematizando 
a acessibilidade nos presídios. Busca-se analisar a acessibilidade, em especial as rotas acessíveis nos equipamentos prisionais de um modo geral, para, 
com o posterior examine do PL 5372/2016, avaliar sua pertinência. Trata-se de uma qualitativa centrada no levantamento bibliográfico e na pesquisa 
de campo de caráter descritivo. Para tanto, a observação será utilizada como instrumento de coleta de dados. Serão escolhidos dois equipamentos 
prisionais aos quais se aplicará um roteiro observacional adaptado, baseado em questões suscitadas a partir de diretrizes técnicas de acessibilidade. A 
análise dos dados colhidos na observação será feita a partir das categorias elencadas, destacando os tópicos do roteiro observacional, como elemento 
chave da descrição e da observação. A partir do cruzamento entre esta primeira análise com as propostas elencadas no PL 5372/2016, poder-se-á, ao 
fim, avaliar sua pertinência, considerando a categoria “acessibilidade”.

E-mail: adriana_geisler@puc-rio.br

Aluno: Grasiele Freire Escarpini Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ATIVISMO JUDICIAL EM PERSPECTIVA COMPARADA NA AMÉRICA LATIVA

Docente orientador: Marta De Cassia Pombal Pangaio

RESUMO
O tema da pesquisa é o Ativismo Judicial em perspectiva comparada na América Latina.  Busca investigar o fenômeno do protagonismo das Cortes 
Constitucionais, a partir dos conceitos de Constitucionalização, Judicialização e Ativismo Judicial,  em uma perspectiva comparada,  sobretudo no 
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. A partir do levantamento e análise de decisões, caracterizadas como ativistas, pretende-se traçar pontos de 
convergência e distanciamento entre as Cortes Constitucionais dos referidos países, considerando o desenho institucional e seu histórico, bem como 
aspecto políticos, econômicos e sociais. Neste cenário, busca compreender as condições institucionais e atores que podem gerar condições favoráveis 
ao deslocamento do poder decisório de instituições representativas para os tribunais no contexto latino americano.

E-mail: martapangaio@hotmail.com

Aluno: Beatriz  Louzada Victor Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paulo Cesar Costa da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Arthur Henrique Rangel da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ramon dos Santos Prietos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA

Título Avaliação Da Institucionalização De Novos Direitos Para Gênero E Etnia Nas Leis Orgânicas Municipais

Docente orientador: Dalton Rodrigues Franco

RESUMO
E-mail: daltonfranco@gmail.com

Aluno: Angela Tabita Louzada Carneiro Curso do aluno: Direito Situação: IC/FAPERJ
Título Configuração local de proteção de minorias

Docente orientador: Dalton Rodrigues Franco

RESUMO
Esse trabalho investiga o potencial de contribuição dos instrumentos jurídicos constitucionais locais, as Leis Orgânicas, para a proteção de minorias, de 
mulheres e de mulheres negras em particular. Oferecemos um modelo de análise que chamamos de hélice-tríplice, a partir do qual pressupomos que: 
a versão contratual rawlsiana pode basear a interpretação de um pacto local; que a leitura e o cotejamento das leis locais poderão oferecer um grau 
de compreensão de como o problema da injustiça é internalizado pelas cidades; que a Lei Orçamentária Anual pode indicar a existência e a 
profundidade do enfrentamento claro do problema sentido pelas minorias. Ao aplicar os três pontos, pressupomos que adquiriremos uma fotografia 
ontológica do tipo de configuração formal que é oferecido ao personagem que aufere o maior passivo social urbano em matéria de violência, a mulher 
negra. De maneira objetiva, procura-se a fixação local de direitos fundamentais e de novos direitos nas cartas locais, sua existência em matéria de 
políticas públicas e a sua qualidade. Nossa pesquisa pergunta e procura responder o que fazem as cidades para enfrentar a injustiça contra as suas 
minorias. De maneira mais ampla, procura-se indicar um grau de compreensão das cidades em relação às suas minorias, pois, investigando o seu 
instrumento jurídico estrutural, antevemos uma configuração da proteção das minorias nas cidades de Belford Roxo, de Japeri, de Mesquita, de Nova 
Iguaçu, de Queimados, de São João de Meriti e do Rio de Janeiro.  

E-mail: daltonfranco@gmail.com

Aluno: Juliane Vasconcelos da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gustavo Henrique Menezes Pereira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carolina Rodrigues de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Pedro César Sousa Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lidiane da Silva Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Varley Monte Mor Gonçalves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Consequencialismo, Fundamentação das Decisões e Abuso de Autoridade no âmbito do Poder Judiciário do Rio de Janeiro.

Docente orientador: Daniela De Oliveira Duque Estrada De L

RESUMO
As sensibilidades e representações acerca da aplicação do direito penal pelo judiciário da capital geralmente são relacionadas com a forma com que as 
instituições sociais foram constituídas no Brasil, assim como as formas como os conflitos são administrados. A partir de observações realizadas em 
pesquisas ainda em andamento no bojo de projeto de pesquisa de doutoramento procuro compreender o conteúdo e as formas com que condutas 
geralmente relacionadas aos “crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, bem como os delitos em geral” são identificadas, administradas e 
sancionadas no âmbito do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Desta forma, a partir das pesquisas sobre “o pragmatismo como teoria e metateoria na 
Intervenção do Estado na economia: limites e impossibilidades”, a pesquisa buscará analisar a incidência de argumentos consequencialistas nas 
decisões proferidas em processos judiciais penais.

E-mail: daniela.duque@estacio.br

Aluno: Karla Corrêa Freire Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Direito Social à Moradia e os Instrumentos Jurídicos de Ordenação do Solo Urbano no Território da Cidade do Rio de Janeiro : um ensaio sócio-

jurídico as políticas de regularização fundiária no Complexo do Alemão e no Complexo do Cruzeiro

Docente orientador: Magna Correa De Lima Duarte

RESUMO
A conjuntura de transição dos séculos XX/XXI foi marcada pelo agravamento da crise ambiental e urbanística , materializada na organização das 
Conferências Internacionais de Meio Ambiente  realizadas em Estocolmo ( 1972), Rio de Janeiro (1992), Joannesburgo ( 2002) e  a Conferência Rio + 20 
.Suas respectivas Agendas  colocaram em pauta, na nova ordem internacional do século XX,  a concepção de cidade sustentável, seus princípios 
norteadores e os dilemas referentes à moradia, infra-estrutura, saneamento básico , meio ambiente e, notadamente, a regularização fundiária.A 
Habitat III, Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Sustentável, realizada em Quito , no Equador, no recente  ano 
de 2016, produziu a Nova Agenda Urbana, conjunto de princípios que devem orientar a atuação dos Estados, em escala planetária ,no trato das 
questões urbanísticas.. Na esfera do direito constitucional pátrio, a Constituição de 1998 operou um salto qualitativo para o reconhecimento estatal 
do direito à moradia e dos assentamentos humanos no espaço físico das cidades .O presente projeto de pesquisa  tem por objeto o aprofundamento 
de uma linha de pesquisa do campus Nova América ,centrada nos estudos do Direito da Cidade, matéria urgente e imprescindível , a ser " abraçada " 
pela Universidade Estácio de Sá. O campus Nova América, localizado no bairro de Del Castilho, literalmente cercado pela cidade complexa , tem nas 
suas cercanias o  Complexo do Alemão, Complexo do Cruzeiro e do Complexo do Jacaré, além das  pequenas comunidades  ( em vias de expansão) 
Águia de Ouro e a " cracolândia " Bandeira Dois ,  comunidades vizinhas ao campus.  Além da convivência cotidiana com as graves questões de ordem 
social, manifesta nos sinais visíveis de escassez e pobreza, da precariedade da infra- estrutura de serviços essenciais e insuficiência  de saneamento 
básico , essas regiões  ainda ressentem-se da falta de efetividade das políticas oficiais de regularização fundiária.

E-mail: mag.correa17@hotmail.com

Aluno: Daniel de Lima Martins Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Andressa Fontes Soares Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leticia Lima Bezerra dos Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Larissa Maria de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título DISCURSO JURÍDICO, INTERTEXTUALIDADE E POLIFONIA: A PLURALIDADE DE VOZES NAS DECISÕES JUDICIAIS

Docente orientador: Ana Maria Pires Novaes

RESUMO
Trata-se de projeto de iniciação científica na área dos estudos da linguagem jurídica, intitulado “Discurso Jurídico, Intertextualidade e Polifonia: a 
pluralidade de Vozes nas Decisões Judiciais”. Tal projeto visa estudar, no discurso jurídico, o papel da intertextualidade e da polifonia na construção 
dos sentidos e da argumentatividade, bem como articular a pesquisa da jurisprudência aos estudos do texto e do discurso. A metodologia empregada 
é de natureza bibliográfica e documental. O corpus da pesquisa será constituído a partir da seleção de acórdãos relativos aos Direitos da 
Personalidade em sites dos diversos Tribunais de Justiça brasileiros. Analisar as marcas da polifonia (citações, aspeamentos, referências, presença dos 
verbos dicendi ou de elocução, uso dos operadores argumentativos) que evidenciam a pluralidade de vozes, verificar as marcas mais frequentes e os 
efeitos de sentido gerados por esses recursos, bem como o papel da intertextualidade na organização discursiva desse gênero textual são objetivos 
desta proposta. Será realizado ainda um levantamento da incidência dos discursos normativos, doutrinários e jurisprudenciais para se determinar a 
hierarquia de falas nas peças analisadas e seu uso pelos operadores do Direito. Intenta-se que os resultados do projeto contribuam não só para os 
estudos da linguagem, como também para uma abordagem interdisciplinar das questões jurídicas.

E-mail: profananovaes@hotmail.com

Aluno: José Tadeu de Oliveira Garrido Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: João Markos de Carli Ribeiro Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafaela Jorge Fachini Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/CNPq
Título Etnografando os juizados de violência doméstica: muito além de uma solução judicial de controvérsias, uma questão de direitos humanos

Docente orientador: Ana Paula Correa De Sales

RESUMO
 Trata-se de trabalho que investiga os ritos, procedimentos e culturas presentes nos julgamentos dos juizados de violência doméstica e familiar das 
regiões de Santa Cruz e Campo Grande, Rio de Janeiro, e o desfecho dos processos judiciais desta natureza ajuizados nestas regiões e o acesso à 
justiça de mulheres em situação de violência doméstica. Considerando que o Brasil é um dos países 
com maiores índices de violência contra a mulher 
no mundo, e que atualmente um número expressivo destes atos são levados a apreciação das instâncias judiciais de resolução de conflitos, a 
realização de pesquisa com a utilização de metodologia própria da antropologia jurídica serve como ferramenta para o estudo sobre a cultura de 
violência de gênero neste país e análise sobre as práticas do Judiciário para controlar este problema social. Além disso, esta pesquisa objetiva 
identificar os principais aspectos culturais da violência contra a mulher e seu tratamento judicial, analisar os ritos e procedimentos realizados nos 
juizados de violência doméstica e familiar estudados, conhecer o perfil de atuação de alguns profissionais que atuam nesta instância judiciária e 
descrever a dinâmica de funcionamento destes juizados e analisar a efetividade da Lei Maria da Penha enquanto instrumento de promoção dos 
direitos humanos das mulheres afetadas. A pesquisa pretende ainda verificar os discursos jurídicos dos diversos atores que interagem na esfera 
judicial de resolução de conflitos. Para alcançar esses objetivos serão entrevistados alguns profissionais que atuam neste órgão judicial, assim como 
pretende-se acompanhar as audiências do juizado de violência doméstica e familiar e sentenças proferidas pelo referido juizado. Desvendar os 
aspectos culturais do fenômeno da violência de gênero no Brasil são de imprescindível importância para a reflexão sobre as condutas e políticas que 
podemos adotar para mitigar este grave problema social. 

E-mail: anapauladirufrj@yahoo.com.br

Aluno: Agda Nunes de Castro Dias Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Izabella Machado da Silva Cruz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Exclusão social e políticas públicas sob a perspectiva da população em situação de rua no município de Niterói

Docente orientador: Mariana Dias Ribeiro

RESUMO
O intenso fenômeno da urbanização, dentro de um contexto histórico de globalização do capitalismo e de implementação a partir da década de 1980, 
de políticas neoliberais, promovem a alteração na paisagem das cidades, ampliando o quadro de desigualdades e levantando o questionamento acerca 
da ocupação do espaço urbano. Neste contexto, se destaca o desenvolvimento de uma cidade informal, sem acesso à infraestrutura urbana e a uma 
vida com dignidade, trazendo visibilidade à exclusão socioespacial em diferentes níveis, dentre os quais destaca-se em última escala a população em 
situação de rua. 
Como categoria de análise no presente trabalho, a exclusão é estudada sob a perspectiva das condições de vida da população em 
situação de rua na cidade de Niterói, cujo fenômeno é agravado diante da deficiência e até mesmo ausência de políticas públicas adequadas a este 
segmento social. Justifica-se o desenvolvimento do trabalho no município que tem apresentado, de forma contínua, elevado índice de 
desenvolvimento humano – IDHM em nível estadual, ao mesmo tempo em que tem se revelado aparentemente incapaz de superar os efeitos da 
exclusão social e da promoção da universalização do direito à cidade com a consequente inclusão na vida urbana.  
Desta forma, é necessário, além 
da reflexão teórica acerca do tema, o levantamento desta população por meio de dados e sua aferição diante da demanda social efetiva junto aos 
albergues, abrigos e casas de passagem, centros especializados (CREPOP) e as respectivas secretarias municipais relacionadas à elaboração e 
efetivação de políticas públicas direcionadas à superação da situação de rua e à inclusão na vida urbana. Objetiva-se, desta forma, contribuir para o 
conhecimento e a compreensão deste processo de segregação humana em nosso município e para a discussão acerca das políticas públicas existentes 
e seus efetivos resultados, adequações e limitações, possibilitando a indicação de possíveis ajustes para um atendimento mais aproximado às dem

E-mail: marianadribeiro@yahoo.com.br

Aluno: Valdir Mario da Silva Júnior Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título Função militar constitucional, regime jurídico diferenciado e diálogos garantistas

Docente orientador: Laerte Accioly Redon

RESUMO
Ao longo do tempo a legislação castrense aplicada aos militares tem refletido práticas e interpretações que fogem à compreensão do meio acadêmico, 
em especial o jurídico. Com a promulgação da Constituição de 1988, iluminada pelos postulados pós-positivistas, o contexto rigidamente 
hierarquizado das instituições militares, por vezes dissonante dos valores mais caros do neoconstitucionalismo, foi exposto pelos seus membros ao 
buscarem acesso e preservação de direitos fundamentais, em demandas administrativas e judiciais, motivando ressignificações e adequações. 

E-mail: accioly.redon@gmail.com

Aluno: Nilsa Regina do Prado Ramos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Júlita de Oliveira Cardoso da Rocha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Implicações da abstrativização do controle difuso na jurisdição constitucional

Docente orientador: Felice Valentino Gaio Filardi

RESUMO
O controle de constitucionalidade, como espectro da supremacia da constituição, é instrumento hábil a declarar inválidos os atos normativos que 
venham ao encontro de mandamento constitucional, permitindo, salienta BARROSO, a limitação de poder e a capacidade de preservar os valores e 
direitos fundamentais erigidos. Nesta esteira, dentre as classificações possíveis ao referido controle, no que tange ao de índole jurisdicional, o Brasil 
adota o sistema misto, com a possibilidade de controle concentrado e de controle difuso, este realizado por qualquer tribunal ou juiz, também 
conhecido como modelo americano. Apesar da separação entre os tipos e das características classicamente reconhecidas a cada um, observa-se 
hodiernamente notória importância da chamada abstrativização do controle difuso na jurisdição constitucional, no que se convencionou a chamar 
Teoria da transcendência dos motivos determinantes no controle difuso.
Ao abordar a possibilidade de se abstrativizar os efeitos de sentença em 
controle difuso de constitucionalidade, faz-se indispensável o debate sobre suas implicações, no direito constitucional e além, enfrentando 
questionamento de sua legitimidade, seu alcance, por meio da discussão acadêmica e análise constitucional, alicerçada pela doutrina moderna e 
entendimento jurisprudencial.


E-mail: gaiofilardi@uol.com.br

Aluno: Roberto Rangoni Moreira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Título Influência de elementos de gênero nas decisões judiciais no âmbito da justiça criminal para mulheres: uma constatação da (des) igualdade?

Docente orientador: Valeria Mikaluckis De Oliveira

RESUMO
O presente projeto tem como escopo analisar como os atores que integram o sistema de justiça criminal percebem os elementos de gênero e, em que 
medida os reconhecem ao determinarem qualquer providência limitativa de liberdade da mulher. O tema em questão ganha contorno jurídico com as 
chamadas Regras de Bangkok primeiro marco normativo internacional a abordar essa problemática para o tratamento de mulheres presas e medidas 
não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Essas Regras recomendam uma percepção diferenciada para as especificidades de gênero no 
encarceramento feminino ao buscar alternativas às medidas privativas de liberdade e ao despertar a preocupação com tratamento digno das presas. O 
perfil selecionado das mulheres pelos agentes de controle social para incrementar o contingente carcerário representa: jovens, com baixa 
escolaridade e negras. Aproximadamente 64% praticaram delitos ligados ao tráfico de drogas e em torno de 44 % estão presas provisoriamente. Na 
direção das Regras de Bangkok foi sancionada e publicada a Lei 13.257/2016 – Marco Legal de Atendimento à Primeira Infância que previu a aplicação 
de medidas alternativas à prisão capazes de minimizar os efeitos das desigualdades sobre as mulheres criminalizadas. Nesta ótica, o problema a ser 
enfrentado nesta investigação está circunscrito a seguinte indagação: quais as medidas judiciais para fazer frente às desigualdades de gênero no 
âmbito da justiça criminal envolvendo mulheres, os desafios e os avanços na redução de medidas privativas de liberdade?  Nesta linha, estabelece 
como objetivos centrais: identificar as decisões judiciais que se coadunam com as regras internacionais de proteção à mulher e tutela de direitos 
humanos; analisar os possíveis entraves enfrentados pelos magistrados ao negligenciarem as peculiaridades da mulher em suas decisões e pontuar 
estratégias de superação ao encarceramento feminino. A pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho descritivo-analítico, adota como

E-mail: valeriamikaluckis@yahoo.com.br

Aluno: Marco Antonio Pereira Nogueira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título JULGAMENTOS HISTÓRICOS DO STF – UMA ANÁLISE DO DISCURSO DAS DECISÕES RELACIONADAS À REVOLTA DA ARMADA E A REVOLUÇÃO 

FEDERALISTA.

Docente orientador: Ronaldo Lucas Da Silva

RESUMO
A presente proposta visa a compreensão do papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da atuação de seus Ministros, explicitada 
nos julgamentos de casos que lhe foram submetidos ao longo da história brasileira republicana. O foco da pesquisa será as decisões históricas  
tomadas durante o período da chama da República Velha, especificamente aqueles que tiveram como objetos a Revolta da Armada e Revolução 
Federalista – Período 1892-1895: HC 300; HC 406; HC 410; HC 415; HC 1063; HC 1073. Tais “julgamentos históricos” versam sobre temáticas que 
explicitam tensões políticas no sentido weberiano (WEBER, 2002:55), pois trataram de disputas pelo poder entre instituições e/ou agentes políticos ou 
de ações que envolviam escolhas de soberania do Estado. O que se tenta vislumbrar é se  a Suprema Corte optou por uma política de não 
enfrentamento com o Estado, de não enfrentamento com o Poder Executivo, preferindo  não prover o direito do cidadão, e como tal se manter 
inatingida pelo detentor de uma força explícita.



E-mail: r.lucas@superig.com.br

Aluno: Rosana Azevedo Martins Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Jurisdição Constitucional e Interparadigmaticidade Constituinte

Docente orientador: Marcelo Machado Costa Lima

RESUMO
A compreensão preliminar dos horizontes da jurisdição constitucional contempla a necessidade de reexame detido de institutos fragmentados nos 
diversos e concorrentes ramos do Direito que, a partir de dado momento, passam à apreciação específica para tratar temas que já eram e se tornaram 
de relevância fundamental, formal ou material, a ponto de não se poder prescindir em seu enfrentamento, do juízo constitucional.  Esta preocupação 
pode se apresentar em consonância com as principais discussões sobre a legitimidade, democracia e temas igualmente nucleares como traços 
contemporâneos do Estado Constitucional.  A legitimidade, em especial, está presente nas discussões em virtude da matéria, processo, realização da 
justiça, preservação da integridade das instituições, institutos, o que se faz sentir, na interpretação e compreensão constitucional em seus paradigmas 
e juízo.  A pesquisa propõe uma reflexão sobre os elementos da interparadigmaticidade, na mesma medida em que se dedica a estudar em nível 
sistêmico preliminar o comparativo da justiça e jurisdição constitucional.  Neste teor os paradigmas em convergência suscitam discussões sobre a 
transconstitucionalização.  O debate sobre o papel da constituição e da jurisdição ocupam o cenário das principais inquietações jurídicas por profundo 
envolvimento das questões eminentes do Estado e da sociedade civil.  No Estado, as instituições, os poderes, a administração pública.  Na sociedade, a 
isonomia, formal e material, a liberdade, a propriedade.  Os termos e institutos apresentam recorrente inferência à temática da jurisdição 
constitucional e aos paradigmas que enunciam suas diretrizes no controle das leis e dos atos normativos, preservando neste ínterim, a integridade dos 
institutos democráticos do Estado de Direito.

E-mail: m.machado.lima@uol.com.br

Aluno: Aline da Conceição Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Eugênia Sampaio Teles Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lucas Bartolazzi da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Modulação dos Efeitos Temporais da Decisão de Inconstitucionalidade: uma análise sobre o Princípio da Igualdade nas decisões do STF

Docente orientador: Christiane Schneiski

RESUMO
O tema central desta pesquisa é analisar o fenômeno da modulação dos efeitos temporais das decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal de maneira a identificar, a partir de parâmetros hermenêuticos constitucionais, em especial a técnica de ponderação de 
interesses, qual a racionalidade argumentativa construída para sustentar a relativização do princípio da nulidade em prol dos princípios da segurança 
jurídica e do excepcional interesse social para, a partir da compreensão da racionalidade utilizada analisar se suas decisões pautam-se pelo Princípio 
da Igualdade para buscar responder se sua argumentação encontra suporte nos pressupostos basilares do Estado Democrático de Direito.

E-mail: schneiski36@hotmail.com

Aluno: Willian Cosme de Paula Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Marco Aurélio de Moraes Pires Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vitor Miguel Moreira Faruolo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título Mulheres, mentalidades e comportamentos: uma análise das questões de gênero e da produção de discursos feministas na cidade de Cabo 
Frio - RJ

Docente orientador: Luana Cardoso Da Costa

RESUMO
Este projeto é o resultado de estudos realizados entre núcleos de estudos acadêmicos que buscam construir reflexões ético-políticas sobre a condição 
feminina no contemporâneo. Esta pesquisa visa trilhar os caminhos percorridos pela mulher em sua luta contra condições de opressão, ainda que de 
forma isolada. Uma análise das questões de gênero bem como um mapeamento da produção de discursos, mentalidades e comportamentos sobre o 
feminino serão realizados ao longo do processo de pesquisa. Analisaremos também o surgimento dos discursos feministas na cidade de Cabo Frio - RJ, 
sua criação, produção e divulgação nos espaços acadêmicos e sociais como um todo. Intentaremos apontar os avanços e retrocessos para a 
emancipação da mulher; as mentalidades que circundam os debates sobre a questão de gênero na cidade,  pontuando a importância do exercício da 
cidadania como ferramenta para a efetiva mudança social. Abordaremos a questão da desigualdade de gênero no Brasil, apontando para o 
silenciamento das vozes femininas no interior da história do pensamento e para a naturalização das identidades de gênero, que são formas de 
violência e fontes de outros tipos de violência contra mulheres. Propõe-se combater essas formas de violência por meio da criação de grupos de 
discussão em torno das questões de gênero, pela divulgação do pensamento filosófico feminista e por um esforço do despertar da consciência 
reflexiva das estudantes e dos estudantes no sentido de desnaturalizar os papéis de gênero. Sugere-se, como procedimentos para alcançar as 
finalidades propostas, a participação em debates em torno do tema “desigualdade de gênero” e a reflexão constante em torno da proposta. Como 
resultado, espera-se a melhora das relações entre gêneros na UNESA, Campus/Cabo Frio, a produção de reflexão acadêmica acerca da temática e a 
formação de lideranças capazes de realizarem uma atuação política, filosófica e científica diante dos problemas de gênero.

E-mail: luanacosta.arte@gmail.com

Aluno: Anna Faria dos Santos Moreira Gomes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Larissa Rocha de Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rhayane Cruz de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título Novos Direitos Urbanos de Cidadania. Estudo da participação popular no processo de construção da via Transoceânica, à luz do Direito à 
Cidade.

Docente orientador: Marcelo Dos Santos Garcia Santana

RESUMO
A grandiosa obra de R$ 311 milhões da Transoceânica está mexendo com a Região Oceânica, em Niterói, Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, cerca 
de mil pessoas estão trabalhando na construção da via de 9,3 quilômetros que vai ligar Itaipu a Charitas. Cerca de 35% do caminho já foi percorrido, 
mas as dúvidas ainda são muitas para quem assiste de fora tudo acontecer. A pesquisa terá como objetivo geral analisar o nível de participação 
popular na tomada de decisões, pelo Poder Público, acerca da construção da nova via. Como objetivos específicos, a pesquisa pretende entender se e 
como a sociedade civil organizada foi ouvida no processo e, ainda, se e como essas manifestações, a partir de seus respectivos locais de fala, foram 
consideradas no projeto. Além disso, pretende-se entender os motivos pelos quais a via está sendo construída e seu real impacto na vida da 
população envolvida. A pesquisa será realizada com base no Direito à Cidade , que pode ser definido, em linhas gerais, como um direito humano que 
assume a forma coletiva – e preferencialmente assim se manifesta – de refazer o mundo em que se vive, a cidade, a partir de perspectivas pessoais e 
coletivas, pautadas nos mais profundos desejos de bem-estar e felicidade. Nesse sentido, ao criar a cidade, o homem recria a si mesmo. O direito à 
cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e 
reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos. Não surge a partir de caprichos intelectuais, mas das ruas, dos bairros, como 
um grito de socorro em amparo às pessoas oprimidas em tempos de desespero . 

E-mail: marcelogarciasantana@hotmail.com

Aluno: David Ferreira de Almeida Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thailane Moreira Santos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Pâmela dos Santos Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título O Controle de Convencionalidade na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o diálogo entre jurisdições

Docente orientador: Mariana De Freitas Rasga

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre o controle de convencionalidade no âmbito do sistema interamericano de Direitos Humanos a 
partir do diálogo entre jurisdições, com foco na análise dos casos submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir da orientação 
jurisprudencial da Corte, em especial aquela que trata do controle de convencionalidade, almeja identificar se existe diálogo entre jurisdições e se os 
magistrados brasileiros devem partir de um novo paradigma para efetivação dos direitos humanos, sobretudo a fim de cumprir as obrigações 
internacionais assumidas pelo Estado. A proposta inclui a análise acerca do status hierárquico das convenções sobre direitos humanos no 
ordenamento interno, bem como o entendimento do judiciário doméstico em relação ao tema. 

E-mail: mfrasga@hotmail.com

Aluno: Wenderson Azevedo Azevedo da Silva Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rayane dos Santos Novoa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
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Título O direito à alimentação adequada como direito ao desenvolvimento humano: análise compreensiva a partir do problema no Brasil da 
utilização indiscriminada de pesticidas na agricultura e na indústria de alimentos

Docente orientador: Ana Luiza da Gama e Souza

RESUMO
No Brasil é caso de saúde pública a contaminação por pesticidas utilizados de forma indiscriminada na agricultura e na indústria de alimentos, fato 
também recorrente em outros países. O poder do mercado das indústrias química vem ameaçando a realização do direito à alimentação adequada da 
polução brasileira, exigida pelos direitos humanos e garantida pela constituição brasileira. Nesta pesquisa pretende-se investigar o direito humano à 
alimentação adequada, tomado na perspectiva compreensiva do direito ao desenvolvimento humano, buscando compreender sua natureza, suas 
exigências normativas, modos de realização e implementação, bem como a extensão e os limites do dever do Estado na proteção e realização deste 
direito.

E-mail: aninha@ism.com.br

Aluno: Lia Cristina Ferreira Rodrigues Muniz Curso do aluno: Direito Situação: IC/FAPERJ
Título O direito sucessório do cônjuge/companheiro face o regime de bens

Docente orientador: Rachel Louise Braga Delmas

RESUMO
A pesquisa busca aprofundar, com base no estudo dos regimes de bens de casamento e união estável, o direito sucessório do cônjuge e do 
companheiro em concorrência com os descendentes, na forma do art. 1829, do Código Civil. Frente as omissões e controvérsias do dispositivo, apurar-
se-á o impacto da escolha do regime de bens do casamento e da união estável no regime sucessório do cônjuge e do companheiro.

E-mail: r.delmas@terra.com.br

Aluno: Fernanda Viana Azevedo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Carolina Fontenelle Carneiro Cavalcanti Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniela Fonseca da Costa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título O Papel da Contribuição de Melhoria na Evolução Social do Estado Brasileiro

Docente orientador: Tennyson Oliveira Travassos Alves

RESUMO
Existe uma nova realidade social na ordem púbica do país em face das dificuldades econômicas, políticas e financeiras em que a União e os Estados 
enfrentam nos últimos tempos causadas em parte em face de sistemas jurídicos e políticos dos blocos econômicos formados a partir do fenômeno da 
globalização e, em parte, pela própria incompetência dos nossos  governantes que preferem adotar uma postura de aumentar os  impostos indiretos , 
ou seja, aqueles que são embutidos nos preços das mercadorias e produtos, para equilibrar as contas públicas. Assim, diante desse quadro, surgem 
algumas questões que precisam ser estudadas, para melhor serem compreendidos os impactos dessa realidade com as modalidades de tributos 
existentes no Sistema Tributário Nacional, vez que a instituição e cobrança da espécie Contribuição de Melhoria permitiria o nascimento de uma nova 
cultura popular no que pertine a realização, conservação e utilização das obras realizadas pelo poder público fazendo com que o contribuinte saíssem 
dessa zona de conforto da postura crítica para se tornar na realidade num efetivo gestor dos recursos utilizados nessas intervenções pelos nossas 
governantes. A Contribuição de Melhoria uma espécie tributária prevista na Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988 
(CRFB/88) cujo conceito mais se aproxima do ideal de justiça tributária e cujo aproveitamento é incipiente em face ao seu grande potencial torna-la 
uma alternativa constitucional , na medida em que o contribuinte beneficiado sempre irá pagar pela atuação do Estado e portanto haveria um mútuo 
benefício - Estado e Sociedade.

E-mail: tennyson.travassos@yahoo.com.br

Aluno: Maria Clara Navarro Fonseca Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Título O sistema acusatório diante da influência midiática e o papel do "juiz Hércules"

Docente orientador: Izimar Dalboni Cunha

RESUMO
A pesquisa pretende investigar se o sistema acusatório no Direito Pátrio é uma realidade e se está efetivamente assegurado diante da influência 
midiática e qual é o papel do “ juiz Hércules” na solução de casos difíceis,  através da análise de processos judiciais no âmbito da operação “Lava 
Jato”., tendo como recorte processos já julgados nas primeiras e segundas fases e que estão disponíveis no sítio do MPF -  “ 
http://lavajato.mpf.mp.br/ - com a chave de acesso aos autos. A pesquisa tem como norte os princípios constitucionais que regem o processo penal, 
pois a compreensão desses princípios é de suma importância para a tessitura do sistema acusatório e para a análise dos processos. Nos dias atuais é 
incabível a atuação do Estado em busca da imposição da sanção penal em desrespeito aos limites impostos pela Lei Processual e, primordialmente, 
pela Constituição, deixando-se levar pela pressão da mídia. Como a ciência do Direito não se constrói com a edição de leis, mas sim com o 
questionamento e o entendimento de seus operadores acerca de determinada matéria, é de suma importância a análise da atuação do juiz frente ao 
atual cenário sócio-político-jurídico , o que justifica a presente pesquisa  dada à relevância do tema e espera-se, ao final, de alguma forma contribuir 
para a construção de um sistema jurídico penal em que as garantias possam ser efetivamente asseguradas. Para tal, a pesquisa terá como fontes, os 
processos julgados na Primeira Instância, os acórdãos referentes aos referidos processos, a jurisprudência, matérias ,  além da revisão da bibliografia 
pertinente ao tema. Os dados coletados serão analisados através de uma abordagem mista, ou seja, numa pesquisa quantitativa e qualitativa, visto 
que se complementam.  Para a análise dos dados será utilizado o método indutivo, pois através de um estudo de certo número de casos, pode-se 
obter a resposta para o que se busca investigar.

E-mail: izimar.dalboni@estacio.br

Aluno: Phellip Viana Vellozo Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título OBSERVATÓRIO DE DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO E A PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS 

TRANSEXUAIS E DOS TRANSGÊNEROS

Docente orientador: Rossana Marina De Seta Fisciletti

RESUMO
Os Direitos Fundamentais de Personalidade, com ênfase aos Transexuais e Transgêneros trazem questionamentos, tais como: direitos à preferência 
sexual; identidade sexual/alteração do prenome; dupla maternidade; adoção; abandono socioafetivo; casamento; liberdade religiosa; que precisam 
ser analisados sob a ótica humanista e entendidos na categoria de Direitos Fundamentais Civis de Personalidade. Como esse escopo ainda está se 
consolidando na sociedade globalizada, os temas têm necessidade de serem discutidos e apresentados nos veículos de divulgação científica para sua 
efetividade.

E-mail: rossanafisciletti@gmail.com

Aluno: Thamires da Silva Reis Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ísis do Nascimento Figueira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Opinião pública, mídia e criminalização

Docente orientador: Murilo Vilas Boas Rios

RESUMO
A mídia e a opinião pública exercem forte influência nas seleções criminalizante primária e secundária, sobretudo na tramitação de projetos de leis 
penais que objetivam recrudescer o sistema penal fazendo com que as pessoas acreditem que essa é a solução para os problemas existentes na 
sociedade. Contudo, a criminalização de novas condutas deve observar princípios como o da intervenção mínima e da adequação social, para isso, 
deve o Legislativo guardar independência do clamor popular e midiático. Sendo assim, é preciso refletir sobre os riscos da produção legislativa penal 
de emergência motivada pelos reclamos de uma sociedade persuadida pelos meios de comunicação de massa, que na ilusão de garantir maior 
segurança, se torna mais vulnerável na medida em que favorece o avanço do Estado policial com a consequente criminalização de condutas de menor 
ou de nenhuma potencialidade lesiva, bem como, o aumento de penas sem observar muitas vezes a devida razoabilidade.

E-mail: murilovbrios@hotmail.com

Aluno: Camile Teles de Melo Barbosa Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabella de Mesquita Rangel Hora Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Veruska Artiaga de Souza Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título OS DIREITOS DO PRESO E O SISTEMA CARCERARIO. VIOLAÇÕES E ALTERNATIVAS DE GESTAO.

Docente orientador: Eliane Moreira De Almeida Oliveira

RESUMO
O Estado possui o monopólio sobre o poder de punir aquelas pessoas em conflito com a lei, mas ainda assim não está livre dos ditames constitucionais 
deste mister. A superlotação e as condições degradantes dos presídios no Brasil retratam a ineficiência desta tarefa, suprimindo a função 
ressocializante das penas, gerando graves danos àqueles que ingressam no sistema carcerário. Esta realidade não pode ser ignorada pela sociedade 
nem pelo poder público, sendo certo que esta violação de direitos do preso, em tratados internacionais, os previstos na Constituição Federal e na lei 
de execução penal devem ser observados. Os danos decorrentes devem ser entendidos não somente como uma questão legal, mas sobretudo como 
social, eis que o preso também é destinatário das normas de cidadania e convivência social.Assim, tais danos devem ser evitados e, quando já 
consumados, reparados. 

E-mail: eliane.moreira305@gmail.com

Aluno: Leonardo Matozo Rodrigues Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sara Santana de Morais Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Pela igualdade: a concretização da paridade entre Defensoria Pública e Ministério Público como mecanismo de consecução das liberdades 

públicas e da fraternidade social no Estado Democrático de Direito brasileiro

Docente orientador: Rodrigo Dias Silveira

RESUMO
Diuturnamente são imensas as dificuldades enfrentadas pela Defensoria Pública em âmbito nacional na consecução de sua missão constitucional de 
promover a defesa dos direitos e liberdades públicas e democráticas dos cidadãos mais pobres. 
A falta de prédios próprios, a deficiência de recursos 
humanos e materiais, a disparidade institucional enfrentada, especialmente se comparada ao Ministério Público e o Poder Judiciário denotam a falta 
de condições para uma boa prestação de serviços aos assistidos pela Defensoria Pública quantitativa e qualitativamente em uma sociedade que 
gradativamente experimenta a judicialização de suas relações políticas e sociais. 
A defesa criminal e a proposição de ações coletivas a versar sobre as 
liberdades públicas e democráticas dos cidadãos mais pobres, geralmente ignoradas pelo Ministério Público, tornam-se pontos nevrálgicos, a colocar 
em xeque os ideais democráticos de uma sociedade que constitucionalmente pretende ser plural e fraterna, podendo-se cogitar que os menores 
investimentos por parte do Estado em relação à Defensoria Pública se consiste em meio velado de repressão a essa parcela da população. 
O 
diagnóstico comparativo das duas instituições é, portanto, ferramenta útil para a delimitação das necessidades de cada uma das instituições e a 
reflexão sobre a estruturação do pluralismo, que é inerente ao jogo democrático, a partir do empoderamento e participação do mais pobre por meio 
de seu último recurso de acesso à justiça.


E-mail: silveira.rodrigo@estacio.br

Aluno: Maite Silva Martins Moreira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Agatha Adeotato de Albuquerque Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Victor Cristiano Gomes Serranu Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Claudio Rocha Paulino Filho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Poder e sobrevivência nas prisões: notas sobre a fantasia dos sistemas penal e penitenciário

Docente orientador: Adriana Ribeiro Rice Geisler

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo, compreender o funcionamento da ordem social que se estabelece no interior das prisões, identificando seus 
elementos e os fatores pelos quais nos é possível sustentar o que se convencionou denominar de “fantasia do sistema penal e penitenciário”. 
Caminha, portanto, na perspectiva dos estudos tratam de demonstrar à inadequação da realidade operacional de nossos sistemas penais à 
planificação do discurso-jurídico penal, avançando na identificação das características estruturais próprias do exercício de poder de todo sistema penal 
que, por constituírem marcas de sua essência, não podem ser eliminadas sem a supressão dos próprios sistemas penais. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que se desenvolverá a partir do levantamento bibliográfico e da pesquisa campo, com observações simples e entrevistas tanto com 
egressos do sistema penitenciário quanto, se possível, com os condenados que estão a cumprir pena em estabelecimentos prisionais no estado do Rio 
de Janeiro. A análise dos dados se fará através de categorias analíticas e empíricas e espera-se que possa apontar, frente à atual e visível crise do 
sistema penitenciário, para um inventário de soluções tão mais adequadas quanto humanas .

E-mail: adriana_geisler@puc-rio.br

Aluno: Carolina Mascarenhas Teixeira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA

Título POLÍTICA URBANA, MEIO AMBIENTE E O PROCESSO DE OCUPAÇÃO E ZONEAMENTO DE MADUREIRA

Docente orientador: Tatiana Fernandes Dias Da Silva

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo analisar o processo de ocupação e zoneamento do bairro de Madureira, principal bairro localizado na Zona Norte 
do município do Rio de Janeiro, com mais de 50 mil habitantes e as consequências socioambientais e urbanas causados pelo processo de favelização, 
ocupação desordenada, ausências de incentivos culturais e econômicos por parte do Poder Público, precários saneamento básico e transporte público. 
Para tanto será estudada as normas legais que desencadearam a ocupação da região, a doutrina nacional e internacional que escreve sobre o tema, 
levantamento de dados junto aos órgãos públicos pertinentes e entrevistas com as representações de membros das comunidades carentes e 
dirigentes locais.  Espera-se que, em complemento a perspectiva legal e doutrinária, seja possível formular propostas derivadas do entendimento da 
população que vive e sofre da (in)efetividade de políticas públicas em prol do meio ambiente urbano, cultural, desenvolvimento econômico 
sustentável e da qualidade de vida de todos os moradores da localidade.

E-mail: tfdsilva@gmail.com

Aluno: Luiz Gustavo de Almeida Oliveira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Ana Carolina Azevedo Sanson Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruno de França Portela  Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Joice Alves Coutinho Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Título PRECEDENTE JUDICIAL, SÚMULA, JURISPRUDÊNCIA NO CONTEXTO PROCESSUAL

Docente orientador: Gabriela Friske

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem por fundamento as últimas reformas legislativas operadas no campos do processo civil pátrio, a 
presença constante, até porque igualmente necessária em nosso sistema, o binômio celeridade-efetividade. Guia-nos  ainda, a presente pesquisa n a 
análise da repercussão geral para: Firmar papel do STF como Corte Constitucional e não instância recursal; Ensejar que o STF só analise questões 
relevantes para a ordem constitucional, cuja solução extrapole o interesse subjetivo das partes; Fazer com que o STF decida uma única vez cada 
questão constitucional , não se pronunciando em outros processos com idêntica matéria. Os principais temas analisados como repercussão geral são: 
Aposentadoria/pensão; Sistema remuneratório; Direito  constitucional/repartição de competências; Princípios e garantias trabalhistas; Ordem Social/ 
Saúde/ Fornecimento de medicamento; Execução Fiscal/ contribuição previdenciária/ responsabilidade-redirecionamento-sócio-empresa; 
Militar/vencimentos. Para a apreciação da repercussão geral no recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar, em preliminar de recurso, para 
apreciação exclusiva do STF, a existência de repercussão geral, conforme se extrai da leitura do artigo 543-A, § 2º do Código de Processo Civil. Aqui 
merecem destaque duas importantes observações: em que pese os tribunais de origem realizarem a análise dos requisitos de admissibilidade dos 
apelos extremos, no que toca a repercussão geral, tal análise é feita tão somente pelo STF, sendo defeso ao juízo de origem avançar na apreciação 
deste requisito. A verificação da repercussão geral sofre específicas adaptações quando da existência de multiplicidade de recursos aos quais se 
fundamentam em idêntica controvérsia, como se observa nos conflitos de massa, ensejando daí múltiplos recursos que se pautam em uma mesma 
controvérsia jurídica semelhantes ou relativos a “idêntica controvérsia”.

E-mail: gabriela.friske@estacio.br

Aluno: Mayara Cristina Fonseca Bizzaro Gurgel Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Prevenção educacional à violência doméstica contra a mulher: estudo de caso de questões étnico-raciais

Docente orientador: Claudia Rodrigues Dos Santos

RESUMO
Esta pesquisa tem como tema a violência doméstica relacionada a grupos étnico-raciais, partindo da premissa de que introduzir essa discussão em 
ambiente escolar de nível médio pode promover a prevenção dessa prática nociva a qualquer sociedade. Serão estudados elementos históricos, 
sociais e jurídicos que interferem diretamente nos casos de violência doméstica, tendo como foco inicialmente a mulher negra.

E-mail: crsadvogada@hotmail.com

Aluno: Fabiana Felicia Miranda Vieira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Libânia Vieira de Moura Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Responsabilidade de empresas transnacionais com os direitos humanos sociais: análise das principais linhas teóricas no Direito Internacional 

dos Direitos Humanos e das propostas da Organização das Nações Unidas no tratamento da questão

Docente orientador: Ana Luiza Da Gama E Souza

RESUMO
Nas últimas décadas, o avanço do processo de globalização econômica alargou o espaço de atuação das empresas transnacionais, que envolve quase 
todas as esferas da vida humana e consequentemente as violações aos direitos humanos por estes atores privados se tornam mais constantes, 
abrindo espaço para os debates acadêmicos e iniciativas políticas no sentido de atribuir responsabilidade às corporações transnacionais na realização 
de suas atividades, ou seja, de comprometê-las com as demandas com os direitos humanos.  Neste sentido, o projeto propõe introduzir o aluno na 
temática da responsabilidade de empresas transnacionais com os Direitos Humanos. A pesquisa consistirá, primeiramente, na introdução do aluno no 
debate teórico no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, sobre a eficácia horizontal destes Direitos e, em segundo lugar, na 
investigação das iniciativas da Organização das Nações Unidas sobre a temática “empresas e Direitos Humanos”, bem como na análise e interpretação, 
sob o ponto de vista da eficácia, das propostas, decisões ou relatórios relevantes produzidos pela ONU. 

E-mail: aninha@ism.com.br

Aluno: Jean Henrique Fernandes Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Talita Vieira Rodrigues Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lia Cristina Ferreira Rodrigues Muniz Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Debora Cristina de Souza Lemos Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Título Serviços públicos, usuários e respostas garantistas do Estado

Docente orientador: Laerte Accioly Redon

RESUMO
A pesquisa desenvolve-se com a preocupação de esclarecer que no âmbito do Estado de Direito não existe atuação estatal desvinculada dos direitos e 
garantias constitucionalmente previstos. Dessa vinculação da prestação do serviço público aos direitos fundamentais do usuário, resulta para o Estado 
o dever de observância de princípios afetos ao serviço público, sob uma ótica garantista e revisionista de diversos dogmas e paradigmas no âmbito do 
Direito Administrativo, tais como a redefinição da ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a vinculação do agente público à 
Constituição e não apenas à lei ordinária e a sindicabilidade do mérito administrativo.

E-mail: accioly.redon@gmail.com

Aluno: Isabella de Mesquita Rangel Hora Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriela do Socorro Vieira Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
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Título SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS: UMA NOVA PERSPECTIVA DE ACESSO À JUSTIÇA - COMPARAÇÃO ENTRE OS ORDENAMENTOS 
JURÍDICOS DO BRASIL E ESTADOS UNIDOS

Docente orientador: Beatriz Abraao De Oliveira

RESUMO
Na presente pesquisa, pretendemos estudar diretamente  os meios alternativos de acesso à  justiça,  bem como os meios atuais de solução de conflito 
que tentam dar uma melhor eficácia ao contingenciamento de processos que assola nosso judiciário.  Trata-se, portanto, o acesso à justiça, de um 
tema que nos é atual e, certamente, deve ser a cada dia  aprimorado pois está ligado ao próprio Estado  Democrático de Direito. O processo que hoje 
é aplicado no sistema jurídico Brasileiro é, portanto base de nosso estudo e de questionamentos sobre a aplicação da constituição como vertente de 
uma sociedade. Assim como os fatores históricos que moldaram a construção de nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, o tema acesso à justiça 
faz repensar formalismos junto à ideia de uma justiça social. O processualista deve pensar não apenas no processo isoladamente, mas sim num 
contexto mais amplo. Neste direcionamento, se pode pensar em uma justiça mais social e que seja ao mesmo tempo efetiva, garantindo a igualdade e 
a mesma qualidade da prestação jurisdicional a ser aplicada. Voltaremos a visão  para os meios alternativos que é crescente em nosso sistema, mas  
que infelizmente ainda pouco aplicado, ou aplicado de forma inadequada, em todas as vertentes, seja civil, trabalhista ou penal. Nesse sentido, várias 
causas dificultam a real efetividade de acesso à justiça tais como o custo do processo, sua duração, o distanciamento do direito material e a 
ineficiência do processo penal clássico para a prevenção do ilícito. O excesso de demandas judiciais  que sobrecarrega nosso judiciário, nos faz pensar 
a cada dia mais nestes meios alternativos e que ao mesmo tempo sejam efetivos. 



E-mail: biaabraao@globo.com

Aluno: João Felipe de Araújo Freitas Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo Weber D'avila Valentim Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rodrigo de Souza Alves Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Hawane Teixeira Barreto Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: PG - Direito

Título PRÁTICAS DISCURSIVAS E GRAMÁTICA DAS DECISÕES JUDICIAIS: ENTRE A IGUALDADE E A DESIGUALDADE JURÍDICAS – um olhar para a lógica 
do contraditório e a prescrição intercorrente nas execuções fiscais federais

Docente orientador: Fernanda Duarte Lopes Lucas Da Silva

RESUMO
A presente proposta pretende explicitar que o Poder Judiciário brasileiro reforça a desigualdade jurídica pois casos semelhantes recebem dos juízes  
soluções distintas. Tal  sugere que a lei é aplicada de forma particularizada, em desconformidade com o princípio constitucional da igualdade jurídica, 
apresentando riscos para a legitimação do Poder Judiciário, enquanto pilar do Estado Democrático de Direito. A partir da metodologia da Análise 
Semiolinguística do Discurso de Patrick Chaureaudeau, discute a existência de uma gramática decisória, chamando atenção para a lógica do 
contraditório que é examinada no recorte da temática da prescrição intercorrente nas execuções fiscais federais.

E-mail: fduarte1969@yahoo.com.br

Aluno: Vitor Fraga da Cunha Curso do aluno: Direito Situação: PIBIC/UNESA

Comunicação e Artes

Projeto(s) do curso: Cinema

Título Filmes-ensaio no cinema brasileiro: narrativas temporais e estética contemporânea

Docente orientador: Denise Jorge Trindade

RESUMO
Introdução

O cinema  é um meio, que desde suas origens, possui propriedades de  inventar  linguagens e estéticas. Os filmes de arte das  
vanguardas, os  documentários e as narrativas ficcionais transgridem  formas tradicionais do cinema e da arte, produzindo  modos singulares de 
conjugar textos, imagens e sons que adquirem características do que aqui procuramos compreender como ensaio fílmico.
Os  filmes ensaio vem se 
tornando cada mais presentes no cinema brasileiro contemporâneo. Ao utilizar diversas maneiras de narrar,  estes adquirem hoje um lugar importante 
para diversos cineastas e nas pesquisas sobre cinema e artes, no que  ao desafiar limites, inventam  narrativas visuais. 
Esta pesquisa irá abordar a 
atualidade de filmes brasileiros em forma de  ensaio, identificando em suas propostas estéticas novos caminhos para a pesquisa sobre cinema.  
Identificaremos a importância das relações entre literatura, documentário e montagem em suas camadas visuais e sonoras, procurando apontar suas 
especificidades e diferenças, ressaltando sua importância nas narrativas temporais.

Na busca de criar aproximações com os alunos do curso de 
cinema e suas realizações, escolheremos como referencias filmes de curta metragem, realizados por cineastas consagrados como Alain Resnais, Jean 
Luc Godard, Agnés Varda, Glauber Rocha, entre outros apontando a importância deste tipo de produção na construção de suas estéticas singulares e 
pessoais.

Em uma abordagem mais contemporânea serão investigadas produções de cineastas como Karim Ainouz, Cao Guimarães, Paula Gaítan, 
Kleber Machado, entre outros, que desenvolvem projetos de curtas que posteriormente são utilizados em seus  longa metragens.
 
Buscamos assim,  
além de um  entendimento  amplo sobre o filme ensaio estimular os alunos envolvidos na pesquisa, na realização de  curtas em forma de ensaio, 
utilizando os pressupostos teóricos e as linguagens fílmicas estudadas em seus projetos pessoais futuros.


E-mail: denise.trindade@terra.com.br

Aluno: Bárbara Amadio Curso do aluno: Cinema Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Jose Guindane Curso do aluno: Cinema Situação: PIBIC/UNESA

Título Paisagens Temporais: Viagens e diários no cinema brasileiro contemporâneo

Docente orientador: Denise Jorge Trindade

RESUMO
E-mail: denise.trindade@terra.com.br

Aluno: Bárbara Amádio Santos Curso do aluno: Cinema Situação: IC/FAPERJ

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título A problemática do suporte em João do Rio: uma investigação sobre a coluna "Os dias passam..."

Docente orientador: Aline Da Silva Novaes

RESUMO
E-mail: alinenovaes@gmail.com

Aluno: Tays Lima de Castro Curso do aluno: Comunicação Social Situação: IC/FAPERJ
Título American Idol: O Espetáculo Dos Reality Shows Musicais Na Construção Do Ídolo Fonográfico Contemporâneo.

Docente orientador: Pablo Cezar Laignier De Souza

RESUMO
E-mail: pablolaignier@gmail.com

Aluno: Eduardo Silva Alves de Macedo Curso do aluno: Comunicação Social Situação: IC/FAPERJ
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Título Disrupção da linguagem do jornalismo na TV. Um estudo sobre a origem

Docente orientador: Marco Aurelio Reis

RESUMO
O presente trabalho propõe a   pesquisa sobre as crônicas veiculadas na televisão, sobretudo no telejornalismo, e parte da hipótese que esse gênero 
está intimamente ligado a disrupção da linguagem televisão que se nota atualmente na TV aberta brasileira, com apresentadores se levantando das 
bancadas e repórteres inovando na linguagem da apresentação de notícias. Como gênero híbrido, a crônica está na fronteira entre o Jornalismo e a 
Literatura, ora vinculada ao noticiário, ora ao entretenimento, o que cria um desafio para a pesquisa, uma vez que sua catalogação nem sempre é tão 
evidente. Outro desafio é a escassez de referências consolidadas sobre esse gênero na TV. Este pesquisa busca contribuir para os estudos de televisão, 
ao apresentar um breve mapeamento histórico do gênero que nasce no impresso, migra para o rádio e chega à TV, carregando características de um 
meio a outro, mas também se reinventando nas especificidades de cada mídia. Na televisão, a crônica tem uma trajetória própria, que começa a ser 
resgatada pela pesquisa. Busca-se associar trabalho teórico e prático com  uma proposta de categorização sobre o gênero na TV, a partir de tipologias 
já consolidadas pelo teórico Afrânio Coutinho para o cronismo impresso e a partir  da metodologia de análise da narrativa jornalística defendida pelo 
teórico Luiz Gonzaga Motta e da narrativa televisiva contemporânea  segundo o teórico François Jost.

E-mail: mreis1968@gmail.com

Aluno: Gabriel Pitanga Dias Sanches Rodrigues Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Brisa Berton Costa Carneiro Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Título JORNALISMO COMO ALAVANCA DE CONSUMO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS

Docente orientador: Luis Oscar Calvano Colombo

RESUMO
A TV Aberta tem passado nos últimos anos por um processo de mudança na exploração de alguns conteúdos, devido principalmente pela queda de 
audiência. Anteriormente não divulgados, como questões sexuais polêmicas, agora esses temas fazem parte do universo televisivo em produtos de 
entretenimento e de informação. Outra transformação percebida é a forma atual de como são passadas as mensagens. Uma novidade principalmente 
na programação jornalística, que está se utilizando de recursos diversos para atrair o público.
Diante deste quadro complexo, como a TV Globo, 
emissora ainda líder de audiência na média geral, irá promover um evento de grande porte que se aproxima: a Copa do Mundo de Futebol, em 2018, 
na Rússia. Pois apesar do futebol ser um elemento capaz de alavancar números positivos no Ibope, vale lembrar ainda do fracasso na última edição do 
Mundial, realizado no Brasil.
Para tanto, o projeto de pesquisa irá coletar dados de dois noticiários da rede. Um voltado para o público cativo do meio 
esportivo, o Globo Esporte, e outro, o Jornal Nacional, que reporta o público de informações mais variadas como mundo, política, saúde, entre outras 
editorias, inclusive a de esporte.
O número de reportagens, o tempo de exposição do tema Copa do Mundo, as notícias sobre os ídolos do Brasil e de 
outras seleções, a forma de apresentação, o espaço cênico serão catalogados e analisados com o objetivo de demonstrar como o jornalismo tem 
favorecido, num processo crescente, o consumo de produtos midiáticos. 


E-mail: luis.colombo@estacio.br

Aluno: Priscila Taís Pereira da Costa Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aline dos Anjos Carvalho Curso do aluno: CST em Produção Audiovisual Situação: PIBIC/Voluntário
Título Jornalismo e content marketing: como esse novo fenômeno se relaciona com o trabalho do assessor de imprensa na web. Um estudo de caso 

sobre a rede de supermercados Armazém do Grão

Docente orientador: Tamara De Souza Campos

RESUMO
Uma nova tendência que impacta as formas de interação social se traça a partir do advento e massificação da internet, em especial com a chegada das 
redes sociais online e o advento da quarta tela, como foi denominado a tecnologia mobile típica de smartphones. Tal fenômeno também altera as 
relações de trabalho do jornalista, gerando novas frentes de trabalho e novas maneiras do jornalista se posicionar e constituir uma identidade 
profissional.  O campo da Comunicação Social começa a experimentar o que foi denominado de Content Marketing, que pode ser definido como 
produção de conteúdo relevante para um determinado público-alvo, e é explorado intensamente nas redes sociais online, devido ao caráter dinâmico 
das mesmas. 
O objetivo do trabalho é pesquisar e compreender a relação entre jornalismo, assessoria de imprensa no contexto web e a relação com 
o Content Marketing, a partir de um estudo de caso do Armazém do Grão, uma rede de supermercados localizada em Petrópolis, região serrana do 
Rio de Janeiro. A empresa em questão, aposta nas mídias digitais como principal ferramenta de relação com o consumidor, desenvolvendo conteúdo 
específico para esse público.
Mas em uma profissão que durante tanto tempo fora reduzida a um tipo ideal do jornalista que atua em grandes 
veículos de comunicação, como esse profissional se percebe nessa nova possibilidade de atuação trazida pelo Content Marketing? Nesse contexto, é 
possível ainda pensar em termos de valores-notícia e texto noticioso ou o conteúdo do Content Marketing é um novo gênero, gestado 
especificamente para as redes sociais? 


E-mail: tamara.campos86@gmail.com

Aluno: Natália de Oliveira França de Carvalho Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/UNESA
Título Marcado na Memória: relações de longo prazo com consumidores por meio de identidade, percepção e experiência de marcas

Docente orientador: Ana Amelia Erthal

RESUMO
A pesquisa pretende explorar as relações de experiência de marcas que deixam registros duradouros nos clientes e criam laços de fidelidade. Nossa 
proposta é investigar quais marcas locais, do município de Nova Friburgo, apresentam mais registros de memórias e quais seriam os motivos pelos 
quais elas teriam mais destaque na lembrança das pessoas do que as demais marcas. Em um nível mais profundo de análise, queremos explorar brand 
experience, ou o conjunto de experiências com marcas que estão relacionadas a forma sobre como as marcas são avaliadas, os vínculos de afeto e 
associação identitária. Considerando que brand experience afeta a relação de lealdade dos consumidores, pretende-se conduzir a investigação 
restringindo a amostra apenas aos nativos digitais, ou seja, nascidos depois dos anos 90 e que fazem uso recorrente de aparatos tecnológicos digitais 
que os direcionam para mercados globais de consumo. Seguindo a pesquisa realizada por Brakus, Schmitt e Zarantonello, que apresentaram tanto 
uma análise conceitual quanto uma escala para brand experience, pretende-se compreender como se dão as relações entre as novas gerações e 
marcas tidas como tradicionais no comércio/indústria local. A ideia é que a partir das análises realizadas seja possível criar indicadores para brand 
experience de marcas locais e projeções de consumo a partir das considerações dos nativos digitais. 


E-mail: contato@anaerthal.com.br
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Título Os desdobramentos ciberespaciais de American Idol: convergência e divergências em narrativas interativas sobre autenticidade e 
legitimidade nos reality shows musicais.

Docente orientador: Pablo Cezar Laignier De Souza

RESUMO
Este projeto de Iniciação Científica é um desdobramento do projeto de Pesquisa Produtividade do professor proponente e tem como objetivo analisar, 
junto a uma equipe de dois alunos, os desdobramentos do programa American Idol no ciberespaço a partir das interações entre fãs em comunidades 
virtuais e sites de redes sociais. Com ênfase no Facebook, mas também buscando analisar desdobramentos no tweeter e em fóruns de discussão a 
respeito de edições passadas do programa, a pesquisa pretende responder às seguintes questões: 1) de que modo estas narrativas ilustram a 
convergência midiática contemporânea? ; 2) quais as principais controvérsias com relação às noções de autenticidade e legitimidade a respeito do 
programa e de seus componentes (regras, candidatos, resultados)? ; 3) Em que medida estas narrativas e controvérsias resultantes do fator interativo 
destas redes reforça o espetáculo dos reality shows ou apresenta uma brecha na qual os receptores podem traçar múltiplas estratégias de 
participação e romper com a pressuposta passividade de uma Sociedade do Espetáculo? A metodologia usada será o levantamento dos principais 
canais de comunicação entre fãs do programa American Idol nos Estados Unidos. Como se trata de um material empírico muito vasto, o professor 
proponente pretende, ao longo da pesquisa, selecionar e abordar junto aos alunos o material mais significativo a respeito de três temporadas (dentre 
as quinze existentes) do programa em questão. No que se refere ao aporte teórico, serão usados artigos de congressos e revistas especializadas na 
área da Comunicação Social a respeito do reality show American Idol e dos reality shows musicais em geral, além da discussão sobre “convergência” e 
“cultura participativa” dos fãs com base na obra do autor Henry Jenkins. Os alunos envolvidos no projeto serão orientados na articulação entre teoria 
e pesquisa empírica sobre casos concretos, além da produção de dois papers para congressos da INTERCOM.

E-mail: pablolaignier@gmail.com

Aluno: Eduardo Silva Alves de Macedo Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Katarina Milena dos Santos Gadelha Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/UNESA
Título PANORAMA DOS PROCEDIMENTOS PRÉVIOS PARA IMPLANTAÇÃO, LANÇAMENTO E POSTERIOR MONITORAMENTO DA REDE DE RÁDIO 

ESTÁCIO.

Docente orientador: Paulo Sergio De Jesus Madureira

RESUMO
O objetivo desta proposta de pesquisa é acompanhar os procedimentos iniciais, tanto técnicos quanto programacionais, para a implantação, e 
posterior monitoramento, da Rede de Rádio Estácio. Em um primeiro momento, a análise será feita em nível intermunicipal, em quatro das sete 
unidades que oferecem o Curso de Comunicação Social – Jornalismo no Estado do Rio de Janeiro: João Uchôa (Rio Comprido), Tom Jobim (Barra da 
Tijuca), Madureira (Madureira Shopping) e Niterói (município do Grande Rio). Em um segundo momento, ideia é agregar as outras três unidades do 
Estado: Petrópolis, Friburgo e Campo Grande (West Shopping). Trata-se de um diferencial, visto que nenhuma outra instituição de ensino superior 
fluminense oferece essa oportunidade de crescimento acadêmico e de mercado. Os alunos, com a orientação dos coordenadores das emissoras 
(professores) e monitoramento dos supervisores (funcionários administrativos), ficarão responsáveis por todas as etapas de produção da grade da 
rádio (local e em rede), locução, apresentação, reportagem, mesa de som/áudio e pesquisa musical (para evitar problemas com o Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição – Ecad – faremos a opção por só veicular obras cujos autores assinem o termo de cessão de direito autoral), entre outras. 
No futuro, dependendo da aceitação da proposta, podemos atuar em uma rede nacional de rádio, agregando conteúdos institucional e de demais 
cursos (não só a Comunicação – Jornalismo e Publicidade e Propaganda). Em termos técnicos, a rede será formada através da Internet (serviço 
gratuito oferecido, por exemplo, pelo Skype), sem custos, com qualidade digital e sem delay (retardo).

E-mail: paulomadureira10@gmail.com

Aluno: Lucas Cherém Felipelli Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Dayane Marinho Silva Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fabrício Pereira Almeida Curso do aluno: Comunicação Social Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: CST em Fotografia

Título Fotografia e gênero: Judith Munk e o Rio de Janeiro dos anos 1940-1960.

Docente orientador: Paula Ribeiro

RESUMO
O presente projeto inscreve-se no  campo de estudos da história da fotografia brasileira no século XX e objetiva elaborar um ensaio biográfico sobre a 
trajetória de Judith Munk, imigrante húngara, que chegou ao Rio de Janeiro em 1949 e se tornou uma das primeiras mulheres do fotojornalismo 
carioca. Pretende-se, com esta pesquisa, investigar tanto a trajetória de Judith, cuja importância no contexto da história da fotografia brasileira ainda 
é pouco conhecida e, portanto, pouco valorizada, como também, relacionar sua trajetória com o lugar ocupado por mulheres no fotojornalismo no 
Rio de Janeiro. 

E-mail: paula.ribeiro@estacio.br

Aluno: Lorena Fernandes Antunes Curso do aluno: CST em Fotografia Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: CST em Produção Fonográfica

Título Estudo da obtenção da resposta impulsiva em estúdios de gravação e detecção dos modos de vibração

Docente orientador: Marilda Duboc

RESUMO
Este projeto de iniciação científica propõe estudar, através de revisão bibliográfica, os atuais métodos experimentais de obtenção da função de 
transferência e de sua resposta impulsiva associada, em salas, e sua aplicação em salas do tipo estúdios de gravação musical. 
A função de 
transferência e a resposta impulsiva tem uma série de aplicações no campo da acústica, como a obtenção dos parâmetros acústicos utilizados para a 
avaliação da qualidade acústica de salas. No caso de estúdios de gravação, a detecção dos modos de vibração de baixa frequência na sala é um fator 
de grande interesse. A transformada de Fourier da resposta impulsiva de uma sala pode propiciar a detecção dos modos de vibração.
Estúdios de 
gravação em geral são salas com dimensões pequenas em relação ao comprimento de onda dos ruídos considerados e neste caso, o efeito da 
interação entre os modos de vibração e os sons que ocorram na sala pode determinar a qualidade do som em um pequeno estúdio ou sala de audição 


Este projeto estudará com maior ênfase dois métodos de obtenção da função da resposta impulsiva, o método da varredura de seno e o método 
direto, de forma a buscar sua  implementação experimental através da medição em um estúdio de gravação a ser escolhido pelo projeto. 
  
O 
método da varredura de seno utiliza como sinal de excitação uma onda senoidal, cuja frequência aumenta linearmente ou exponencialmente no 
tempo. Este método é pouco susceptível a não linearidades e possui uma ótima relação sinal ruído, principalmente nas baixas frequências. O método 
direto, mais antigo, utiliza como sinal de excitação um som que se aproxima do delta de Dirac, como por exemplo, disparos de arma de fogo, ou de um 
balão estourando, e será estudado devido a sua simplicidade de implementação. 

O projeto se propõe ainda a estudar, através de revisão 
bibliográfica, a forma de detecção dos modos de vibração nas frequências baixas, através da transformada de Fourier da resposta impulsiva.

E-mail: dubocmarilda@gmail.com

Aluno: Renan Costa Paes Curso do aluno: CST em Produção Fonográfica Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Kaique de Almeida Del Giudice Curso do aluno: CST em Produção Fonográfica Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Daniel de Oliveira Fernandes Curso do aluno: CST em Produção Fonográfica Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Geografia

Título Análise das obras de macrodrenagem do sistema de drenagem dos rios e canais da Baixada de Jacarepaguá (Rio de Janeiro/RJ)

Docente orientador: Debora Rodrigues Barbosa

RESUMO
A degradação dos recursos hídricos constitui tema crescentemente valorizado em diversos tipos de diagnósticos e estudos de impactos ambientais. A 
ocorrência de cheias é um fenômeno natural decorrente da incapacidade de a calha do rio suportar vazões resultantes de chuvas muito intensas, 
fazendo com que seu escoamento extravase suas margens e utilize parte das áreas adjacentes. Estas áreas são conceitualmente consideradas como 
fazendo parte do leito de escoamento eventual do rio, devendo sua ocupação ser restrita em função deste fato.  No caso de ocupação desordenada, a 
ocorrência das cheias configura-se em inundações. Nesse quadro geral da cidade, a bacia da Baixada de Jacarepaguá, no Município do Rio de janeiro é 
um dos setores mais críticos, no que se refere às inundações, tendo inclusive sido apontada pelo Plano Diretor da Cidade como possuindo as áreas que 
se constituem no principal vetor de expansão urbana da cidade.  Nesse sentido, é fundamental que estudos de natureza geomorfológico e hidrográfico 
busquem analisar a execução das obras e atendimento às soluções propostas pelo projeto, como redução de inundações e melhoria da qualidade de 
vida da população do entorno. O trabalho aqui proposto tem como objetivo geral identificar e mapear a execução das obras de macrodrenagem na 
Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá, buscando analisar se os problemas de inundações pontuais foram resolvidos a contento.

E-mail: deborarod@gmail.com

Aluno: Natalia Martins Lopes  de Oliveira Curso do aluno: Geografia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alan Gomes Bastos Curso do aluno: Geografia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Raiza Santana da Silva Curso do aluno: Geografia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alex Santos Reis Curso do aluno: Geografia Situação: PIBIC/Voluntário
Título Os impactos da desterritorialização da indústria salineira no processo de estruturação urbana e na dinâmica ambiental do distrito de Praia 

Seca, região do lagos do Rio de Janeiro.

Docente orientador: Rafael Da Silva Deslandes

RESUMO
Diversos fatores políticos e econômicos contribuíram para o processo de decadência da indústria salineira observada na região dos lagos do Rio de 
Janeiro desde a década de 70. Com o declínio, o território ocupado por essa indústria, se tornou alvo da pressão do mercado imobiliário, que buscava 
expansão para construção de casas de veraneio. Esta pesquisa privilegia como recorte espacial o distrito de Praia Seca, localizado em Araruama, por 
entender que ali aconteceu um processo de desterritorialização da indústria salineira diferenciado do restante da região dos lagos, por ali estar 
espacializado o maior contingente territorial remanescente da indústria salineira e por ser identificado recentemente um novo processo de pressão do 
mercado imobiliário, cessado anteriormente na década de 2000. Objetiva-se de uma forma geral investigar como ocorreu o processo diferenciado de 
desterritorialização da indústria salineira em Praia Seca, iniciado na década 70, procurando compreender como este processo impactou na 
configuração urbana e na dinâmica ambiental do distrito em cada década passada, até os dias atuais. Busca-se ainda como objetivos específicos: 1) 
Mapear e quantificar a perda de território da indústria para o setor imobiliário nas décadas de 70, 80, 90, 2000 e 2010 em diante; 2) Traçar um 
diagnóstico de perspectivas futuras sobre as possíveis alterações urbanas e ambientais, relacionadas ao recente processo de desterritorialização da 
indústria salineira, reiniciado no ano de 2016. Espera-se que o resultado desta pesquisa possa gerar dados e conhecimento que venham contribuir na 
discussão sobre um modelo de expansão urbana equilibrado sobre a s terras oriundas de salinas desativadas neste distrito, que obedeça a atual 
legislação de uso e ocupação do solo e que não coloque em risco os avanços ambientais observados na recuperação da lagoa de Araruama.

E-mail: rafael.deslandes@estacio.br

Aluno: Juan Eduardo Penteado Müller Curso do aluno: Geografia Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Fernando Luiz da Silva Regallo Curso do aluno: Geografia Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: História

Título A produção de um discurso sobre tempo e história através das biografias e comentários de Giovani Boccaccio, Francesco Petrarca e Leonardo 
Bruni sobre Dante Alighieri

Docente orientador: Maria Eugenia Bertarelli

RESUMO
A proposta desta pesquisa é investigar a produção de um discurso sobre o poeta Dante Alighieri no ambiente intelectual florentino durante as 
primeiras décadas do movimento humanista que estaria relacionada a uma nova ideia de tempo e história. A produção de biografias e comentários 
sobre o poeta teria relação com a perspectiva de inaugurar um modelo de referência que marca a chegada de um novo tempo que se instaura para 
aqueles autores. A construção de um discurso sobre Dante torna-se significativo quando analisado a partir de um diálogo estabelecido entre as obras 
de Giovani Boccaccio, Francesco Petrarca e Leonardo Bruni, autores que escreveram biografias ou comentários sobre o poeta florentino.
O recorte 
escolhido para este projeto compreende o período pouco posterior a morte de Dante, tomando como referência inicial a primeira biografia produzida 
por Giovanni Boccaccio, em meados do século XIV, até a primeira metade do século XV com a publicação da Vita di Dante, pelo humanista Leonardo 
Bruni, em 1436. 


E-mail: mariaeugeniabertarelli@gmail.com

Aluno: Luiz Phellipe Jacob Schumacker Curso do aluno: História Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Leonardo Sanfins Mota Curso do aluno: História Situação: PIBIC/Voluntário
Título Imagens de um Passado Distante Presente: o significado das Imagens do Egito Antigo nos Livros Didáticos.

Docente orientador: Fabio Afonso Frizzo De Moraes Lima

RESUMO
O projeto dedicar-se-á à compreensão da maneira pela qual as imagens relativas ao Egito Antigo são representadas nos livros didáticos do Ensino 
Fundamental no Brasil, buscando aprimorar o entendimento sobre os usos sociais do passado faraônico na sociedade brasileira. Tais imagens serão 
analisadas por meio de um método misto, com referência na especificidade das imagens usadas em livros didáticos, mas também partindo da 
proposta metodológica de análise iconográfica de E. Panofsky. A partir disto, buscar-se-á contribuir para a construção de um ensino de uma História 
Antiga que seja relevante para os e as estudantes, focando, no caso específico, numa alfabetização visual mais completa.

E-mail: fabio.frizzo@gmail.com

Aluno: Diogo Nunes dos Santos Curso do aluno: História Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marianna Tobias de Carvalho Curso do aluno: História Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Thadeu Mendonça Martins Correa Curso do aluno: História Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Laís Cavalcanti Dias da Rosa Curso do aluno: História Situação: PIBIC/Voluntário
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Título O Estado Português na Baixa Idade Média: Organização, Tensões e Relações de Poder no Reinado de D. João II

Docente orientador: Joao Cerineu Leite De Carvalho

RESUMO
A proposta do presente projeto é dar continuidade a estudos acerca da estrutura estatal do reino de Portugal na Baixa Idade Média e no início da 
Modernidade (em interdependência com o estudo da realidade ibérica no mesmo período), levando em consideração seus aspectos legislativos, 
político-doutrinários e das relações sociais de poder e exploração que abrangiam os principais agentes daquela dinâmica histórica. A premissa central 
é de que o Estado como fenômeno histórico deve ser caracterizado como um conjunto de relações sociais e de articulações práticas dos grupos sociais 
dominantes, cujo principal objetivo é reproduzir sua posição ascendente na totalidade social em que se desenvolve.<br><br>
Sendo assim, indo além 
de sua faceta institucional, o projeto visa o aprofundamento na pesquisa acerca da natureza histórica do Estado Feudal e do Estado Absolutista, e na 
interpretação sobre o processo de transição de uma estrutura para outra, assim como pretende isolar e analisar as efetivas transformações e 
permanências daquela estrutura histórica na passagem da Idade Média para a Modernidade. Tais metas se integram em um plano mais geral de 
pesquisas e de debates historiográficos, cuja busca pela compreensão da natureza sócio-histórica do Estado contemporâneo (i.e., o Estado Capitalista) 
vem levando necessariamente aos estudos do fenômeno estatal em suas configurações historicamente anteriores.<br><br>
Por isso, o projeto lança 
um olhar cuidadoso sobre o reinado de D. João II (1481-1495), uma vez que o governo desse monarca português é insistentemente apontado por 
grande parte da historiografia disponível como um momento de uma irreversível ruptura modernizante com as raízes feudais do Estado português. 
Contudo, a pesquisa aqui idealizada põe em dúvida a possibilidade de que tal ruptura tenha sido possível, entendendo que análises mais aprofundadas 
sobre o período assinalado proporcionariam uma compreensão mais clara quanto à natureza histórica da modernização portuguesa.

E-mail: cerineu@gmail.com

Aluno: Eduardo Teixeira de Castro Curso do aluno: História Situação: PIBIC/UNESA
Título Passados Distantes, Passados Presentes: O Ensino De História Do Egito Antigo Nos Livros Didáticos Brasileiros.

Docente orientador: Fabio Afonso Frizzo De Moraes Lima

RESUMO
E-mail: fabio.frizzo@gmail.com

Aluno: Matheus da Silva Lima Curso do aluno: História Situação: IC/FAPERJ

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título A ética como elemento didático nas relações sociais do ambiente virtual de aprendizagem

Docente orientador: Marta Teixeira Do Amaral

RESUMO
Esse projeto tem como objetivo examinar em que medida são realizadas discussões éticas, nos fóruns de discussão, do curso de Pedagogia a distância, 
de uma universidade no Rio de Janeiro e se essas discussões contribuem para a formação ética de futuros pedagogos que atuarão no magistério 
presencial. Será realizada uma pesquisa qualitativa, em que empregaremos as técnicas da entrevista semiestruturada e dos questionários online que 
serão enviados pela plataforma Survey Monkey.  As entrevistas e os questionários realizados com professores terão a finalidade de averiguar como 
são realizadas as práticas comunicacionais nos fóruns e se essas contêm teor ético, bem como verificar junto aos professores seus conceitos sobre 
autoria, colaboração e presença. Os questionários aplicados aos alunos intencionarão identificar se as discussões nos fóruns são relevantes para os 
estudantes e/ou promovem alguma mudança em suas vidas social e laboral. Utilizaremos o método da análise de conteúdo e a técnica da análise 
temática para o tratamento dos dados. 



E-mail: marta.amaralmontes@gmail.com

Aluno: Karoline Costa Cassiano Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/CNPq

Aluno: Paulo Victor Santos Lamas Couto Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paula Bárbara Franco Duarte Curso do aluno: Letras Situação: PIBIC/Voluntário
Título Avaliação da eficácia de um programa de desenvolvimento humano, para professores do ensino regular, com base nos resultados de uma 

análise preliminar das suas próprias concepções a respeito de alunos com deficiência

Docente orientador: Roberta Bezerra Brite

RESUMO
O objetivo do presente projeto de pesquisa é avaliar a eficácia de um programa de desenvolvimento humano, para professores, com base nos 
resultados de uma análise preliminar das suas próprias concepções a respeito de alunos com deficiência, que frequentam a rede pública no primeiro 
segmento do ensino fundamental, no Município de Duque de Caxias. Sobre este tópico de pesquisa, os resultados de investigações científicas recentes 
sustentam a necessidade de se promover ações de políticas públicas voltadas para o aprimoramento constante da prática docente, considerando-se as 
concepções sobre deficiência que permeiam essas práticas. Para fins de análise foram desenvolvidas as seguintes hipóteses: a percepção dos 
professores com relação à inclusão de alunos com deficiência em classes comuns colaboraria para diferentes ações educativas; o aprimoramento das 
ações pedagógicas a partir das reflexões acerca das concepções sócio-historicamente construídas contribuiria para o processo de valorização da 
diversidade, maximizando o desenvolvimento da autonomia e da inclusão. Buscar-se-á analisar, então, as variáveis envolvidas no processo, para tanto, 
será realizada uma pesquisa no formato de pesquisa-ação, onde se utilizará um delineamento de pesquisa constituído por aplicação de escala 
atitudinal para desenvolvimento de competências/pós-teste. Com base nos resultados da escala atitudinal, será conduzido um programa de 
desenvolvimento de competências críticas, preconizado pelo modelo inclusionista. Ao término desse programa aplicado aos professores, serão 
comparados os resultados obtidos na escala atitudinal com os resultados de um pós-teste, construído com base no modelo de concepções sobre 
pessoas com deficiência no ambiente educacional. Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para as melhores práticas direcionadas para o 
aprimoramento continuado das ações de inclusão tanto educacional quanto social de alunos com deficiência na rede pública de ensino. 

E-mail: roberta.brite@hotmail.com

Aluno: Eliana da Silva Fonseca Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Andrea Cristina Thiago Rufo Jardim Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Valdenia da Silva Nascimento   Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Título PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POR UMA EDUCAÇÃO RESPONSIVA À CONTEMPORANEIDADE

Docente orientador: Renata Lopes Machado

RESUMO
O estudo das tecnologias da informação e da comunicação torna-se de grande relevância, em virtude de vivermos em uma sociedade cada vez mais 
digital. Nesse sentido, faz-se necessário compreender a pedagogia que emerge do impacto das novas tecnologias e as perspectivas mediadoras no 
campo educacional. Assim, nossas investigações estão fundamentadas a partir da necessidade de diálogo entre as novas linguagens tecnológicas nos 
ambientes virtuais de aprendizagem, buscando avaliar em quê e como esses espaços podem favorecer os multiletramentos, e, acima de tudo, o 
propósito é divulgar questões pautadas na relação entre educação e tecnologias, neste caso, tomando como campos privilegiados as práticas 
educativas e a formação de professores na contemporaneidade. 

E-mail: renata_lopesmachado@hotmail.com

Aluno: Bruno de Agostini dos Reis Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Thamiris Rodrigues da Costa Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título REPRESENTAÇÕES DE PESQUISA NO CURSO DE PEDAGOGIA

Docente orientador: Ana Valeria De Figueiredo

RESUMO
O presente projeto tem como objetivo analisar as representações de pesquisa e da disciplina Prática de Pesquisa em Educação (PPE) entre os alunos 
ingressantes, cursantes  e concluintes do Curso de Pedagogia. Tomando por base os estudos anteriores realizados por Figueiredo e Equipe de Pesquisa 
(2008; 2009), o estudo pretende mapear as representações de pesquisa entre os alunos e as contribuições da disciplina Prática de Pesquisa em 
Educação ao longo e ao final do Curso de Pedagogia.



E-mail: anavaleriadefigueiredo@gmail.com

Aluno: Renata Gonçalves Rosas Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leticia Duarte Delphino Curso do aluno: Pedagogia Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título A catalogação de materiais sustentáveis na construção civil

Docente orientador: Liane Flemming

RESUMO
A construção civil é um dos setores de atividades humanas que mais consomem recursos naturais, energia, geração de resíduos sólidos, líquidos e 
gasosos, que acabam gerando um impacto ambiental e para combate-lo, deve-se fazer um esforço na redução do consumo desses recursos, e devem 
estar focados desde do início do projeto, tornando as construções mais eficientes. Para garantir a sustentabilidade no setor da construção civil, no 
projeto e planejamento devem ser considerados diversos fatores como: utilizar menos recursos naturais, matérias do local, energia e inclusive o 
transporte de materiais a serem utilizados na construção e reduzir a emissão de gás poluentes. O estudo de materiais adequados e sustentáveis visa 
entender a composição dos materiais, seu processo de fabricação, onde são fabricados, suas características térmicas, acústicas e lumínicas. Os dados 
levantados dos materiais selecionados a partir da sua utilização frequente serão organizados de maneira sistematizada, de modo que estes possam ser 
consultados pelos interessados em especificar materiais sustentáveis em seus projetos.

E-mail: liane.arq@gmail.com

Aluno: Luanna Christina Brandão Amorim Curso do aluno: Arquitetura e urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título A modernização conservadora no Rio de Janeiro da Belle Èpoque : O caso da Vila Operária de Bangu (1870-1909)

Docente orientador: Paulo Cesar Dos Reis

RESUMO
A presente proposta de pesquisa traz a questão do Projeto conservador de constituição do Estado Nacional Brasileiro que começou a ser rascunhado 
durante a construção do regime monárquico, perdurando até a Primeira República (1808-1930). Projeto este profundamente centralizador e 
conservador nos usos e costumes: Cultura social. Contudo, impôs uma modernização econômica e urbanística que pode ser vista na Cidade do Rio, 
capital do Brasil em especial no processo de constituição do Bairro de Bangu, objeto em tela.  Assim sendo, busco  uma reflexão acerca da natureza 
deste projeto de Estado no âmbito do controle social exercido por forças governamentais/oficiais e forças privadas/empresariais. As formas de 
controle da sociedade, principalmente nos mais pobres e desassistidos, excluídos do Rio da Belle Epoque, são o foco neste processo.  A Cidade Rio foi 
urbanisticamente formada para dar conta do mascaramento das desigualdades sociais impostas a partir da própria formação de nossa sociedade: 
trabalho escravo, controle da terra agricultável, do solo urbano, das doenças, da riqueza entre outros fatores que justificam uma sociedade 
profundamente excludente e elitista. Estas formas de exclusão e mandonismo foram descritas em dezenas de trabalhos acadêmicos que tratam deste 
período.   A Companhia Progresso Industrial do Brasil e sua Vila Operária são exemplos deste projeto de modernização conservadora que leva em 
conta o controle social a partir de ações urbanísticas. A Fábrica Bangu foi uma experiência ímpar de constituição de um bairro operário que possuiu 
infraestrutura moderna, garantindo um bem estar social e cultural digno aos trabalhadores. Este ‘estado de bem estar’ foi essencial para dar os 
contornos ao bairro e sua gente. 

E-mail: pauloreishistoriador@gmail.com

Aluno: Ana Beatriz Rangel Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mariah Ferraço de freitas Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luana da Silva Lopez Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Regina de Souza Pinto Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
Título Análise das condições de acessibilidade em locais preservados e tombados no Rio de Janeiro

Docente orientador: Liane Flemming

RESUMO
Esta pesquisa tem como proposta realizar uma análise das condições à acessibilidade em locais preservados pelo Patrimônio Público e elaborar um 
inventário arquitetônico para ser utilizado num futuro incentivo a novas propostas de reforma, sem grandes modificações arquitetônicas, na cidade de 
Paraty. O intuito deste projeto é fazer com que dados levantados por este inventário , tais como, as formas de acessibilidade no centro cultural , em 
edificações tombadas da cidade e arquiteturas de preservação, sejam utilizados para a formação de um banco de dados que atendessem aos 
portadores de deficiência locomotora, mental, visual, idosos e mulheres grávidas e ao público em geral para consultas e incentivos a visitação desta 
cidade turística e conhecida mundialmente por sua história. Dessa forma, o que  se pretende nesse projeto é um estudo de elaborações de propostas 
arquitetônicas e críticas para que intervenções sejam feitas nos espaços públicos para melhor acessibilidade ao público que ali comparece e que 
pretende um dia comparecer.

E-mail: liane.arq@gmail.com

Aluno: Julia Eloy Borges Curso do aluno: Arquitetura e urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título Análise do potencial de medidas passivas de arquitetura para redução da demanda de energia em edifícios não-residenciais em climas quente 

e úmidos

Docente orientador: Diego Souza Caetano

RESUMO
A conservação de energia em edifícios não-residenciais no Brasil é um desafio ao planejamento de infraestrutura nacional. O estudo sobre soluções de 
arquitetura e métodos construtivos para edifícios não-residenciais objetivando um saldo energético zero ou próximo de zero, com ênfase na 
eletricidade, é um caminho novo explorado internacionalmente. A grande demanda nacional por energia em edifícios não-residenciais tem crescido, 
ano após ano, com as mudanças climáticas e a crescente demanda por conforto térmico, como demonstram os dados do Balanço Energético Nacional 
onde o setor de construção respondeu por 50% do consumo total de energia elétrica em 2015, sendo os edifícios não-residenciais 21,7% desta 
parcela. Esta pesquisa tem por objetivo oferecer subsídios para desenvolver melhorias no parque construído nacional de edifícios não-residenciais, a 
partir do estudo de medidas passivas de arquitetura, considerando as tipologias existentes, sua envoltória e sistemas construtivos, além dos padrões 
de conforto térmico das normas técnicas nacionais.

E-mail: diego.caetano@gmail.com

Aluno: Yasmim Aires Medeiros Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Tayanna Regina Abrahão Cordeiro Lemos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nathália Arthur Pontes Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título Aplicação do Streetscape no Brasil

Docente orientador: Roberto Lucas Junior

RESUMO
A Streetscape é uma nova técnica de Projeto Urbano que busca introduzir inovações em Urbanismo para solucionar problemas em áreas segregadas 
ou deterioradas devido a inserção de uma infraestrutura em transportes, como Pontes e Viadutos. 

E-mail: rlucasjunior@gmail.com

Aluno: Bibiana Alves Oliveira Viana Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título Conforto Ambiental em Projetos de Habitação Social: Análise de Diretrizes Projetuais

Docente orientador: Eliane Silva Barbosa

RESUMO


O presente projeto de pesquisa apresenta como tema  a análise de estratégias projetuais em habitações sociais com ênfase em conforto ambiental. 
Considerando a importância das construções habitacionais no Brasil e a busca constante por uma redução do déficit habitacional, muitos modelos de 
habitações sociais vem sendo implantados nos últimos anos. Desde meados do século XX até os dias atuais, alguns projetos de edifícios podem ser 
destacados com relação às soluções projetuais que impactam no conforto ambiental do interior das unidades habitacionais. 

Os espaços edificados 
têm como função principal o atendimento às necessidades humanas indo além das questões de abrigo e proteção. O espaço residencial é de 
importância inquestionável na vida das pessoas, sendo imprescindível garantir as condições ambientais favoráveis, contemplando o conforto térmico, 
acústico e lumínico. A pesquisa tem a pretensão de ir além da busca por ambiências proveitosas, visa buscar soluções que possam ser adotadas de 
modo a garantir um baixo consumo energético das edificações de caráter social.

Este pesquisa abordará a relação entre arquitetura e o conforto do 
ambiente construído, aprofundando na temática da Habitação, na cidade do Rio de Janeiro . Pretende reunir conhecimentos de Projeto de 
Arquitetura, Teoria e História da Arquitetura e Conforto Ambiental e Eficiência Energética. Com uma temática pouco explorada em projetos de 
pesquisas anteriores, pretende gerar conhecimento de interesse dos estudantes e pesquisadores em arquitetura e urbanismo e até mesmo de 
profissionais, em um momento onde a busca por soluções mais eficientes e sustentáveis merece destaque. 

O estudo de exemplares arquitetônicos  
existentes com a temática de habitação social será de grande importância na análise de diferentes tipologias implantada, com ênfase no comparativo 
das soluções projetuais adotadas desde o período moderno aos dias atuais. O estudo pretende integrar a análise de conforto ambiental e funcionalid

E-mail: elianebarbosa@superig.com.br

Aluno: Yan Marlon Nascimento Barros Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Anita Louise Braga Delmas  de Lima Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
Título Da Contemplação à Imersão: Estéticas dos Museus e Centros Culturais de Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro

Docente orientador: Paulo Antonio Pereira Igreja

RESUMO
O estudo desenvolvido neste Projeto de Pesquisa trata da análise crítica da estética dos conceitos: forma, tectônica, funcionalidade, semiótica e 
afetuosidade, no âmbito da arquitetura, no programa de museus e centros culturais localizados na cidade de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro. 


Os Estudos de Caso selecionados são:
1) Museu Imperial
2) Museu de Cera de Petrópolis
3) Museu Casa Santos Dumont
4) Museu Casa do 
Colono
5) Casa da Princesa Isabel
6) Palácio Rio Negro
7) Casa Cláudio de Souza
8) Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro
9) Centro 
Cultural Raul de Leoni
10) Casa Stefan Zweig
Os estudos de caso são considerados de destaque no panorama da arquitetura da cidade de Petrópolis, 
bem como, no quadro dos importantes museus e centros culturais brasileiros.
Entre os principais teóricos que forneceram a fundamentação 
conceitual deste estudo multidisciplinar estão: Gaston Bachelard (estética), Lucio Costa (história da arquitetura), Charles Jencks (metodologia crítica 
de arquitetura), Jesús-Pedro Lorente (espaços de arte contemporânea), Josep Montaner (arquitetura de museus) e Aldo Rossi (arquitetura da cidade). 

E-mail: pauloigreja@hotmail.com

Aluno: Laís Ferrari do Amaral Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Alexandre Silveira de Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Amanda de Souza Paulucio Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Edilon Teixeira dos Santos Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título Expansão Urbana sobre Unidades de Conservação e suas Zonas de Amortecimento : Remanejamento ou Redução da Área Inicialmente 

Demarcada? Um Olhar sobre os Parques Naturais Municipais no Rio de Janeiro

Docente orientador: Denise Vogel Custodio Martins

RESUMO
As unidades de conservação (UC) são 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. Asseguram às populações tradicionais o uso sustentável 
dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 
Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais. São legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a realização de 
estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessário, consulta à população. As UC dividem-se em dois grupos:

 ão 
Integral: a proteção da natureza é o principal objetivo dessas unidades, por isso as regras e normas são mais restritivas. Nesse grupo é permitido 
apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades 
de uso indireto dos recursos naturais são: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação 
ambiental, entre outras. As categorias de proteção integral são: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida 
silvestre.

 ão áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. 
Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade 
dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada. As categorias de uso sustentável são: área de relevante interesse 
ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, 

E-mail: denise.vogel@gmail.com

Aluno: Lucas Cardoso Moraes de Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Caio Caldas Barcelos Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Larissa Moita Ladeira Pinto Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Carolina de Almeida  Faria Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Impactos morfológicos do sistema elétrico na área central e pericentral de Niterói

Docente orientador: Miriam Victoria Fernandez Lins

RESUMO
A pesquisa visa investigar a região central e pericentral de Niterói através da observação das interferências na forma urbana geradas por subestações 
elétricas, torres e linhas de transmissão, importantes componentes do sistema elétrico. Estes sistemas, inerentes ao funcionamento das cidades, 
possuem lógicas próprias que priorizam eficiência técnica e econômica. Muitas vezes, porém, desconsideram a paisagem edificada e os possíveis 
impactos que determinado equipamento possa ter em um ambiente e em uma população. Observa-se, de modo geral, que há uma espécie de 
consenso no qual tais estruturas devem estabelecer-se em áreas afastadas, onde supostamente causariam menor impacto. Tal abordagem, que afasta 
o que é perigoso, sujo ou indesejável para fora do centro é compreendida por Secchi (2012) como “valores posicionais” e parece ignorar a condição 
contemporânea na qual são cada vez menos claros os limites entre centro e periferia – e, em uma escala maior, cidade e campo (Ascher, 2004). Os 
processos de urbanização atuais tendem a gerar territórios descontínuos devido à velocidade em que ocorrem, sendo possível um novo núcleo 
urbanizado (formal ou não) surgir em uma área outrora pouco habitada. Além disto, nota-se que, comumente, as áreas periféricas já têm deficiência 
de espaços urbanos de qualidade, quadro que se agrava na presença de um uso localmente indesejável. Assim, os sistemas de infraestruturas, e outros 
usos possivelmente localmente indesejáveis, configuram uma situação contemporânea no campo da Arquitetura e do Urbanismo que vem escapando 
à atuação profissional e acadêmica, conforme aponta Solà-Morales (1996). Ainda que existam iniciativas para a promoção do tema, estas ainda são 
dispersas. Destaca-se, portanto, a necessidade do debate, na formação de estudantes, deste assunto relacionado diretamente a outras questões 
pertinentes à atuação do arquiteto urbanista, como análise urbana, rupturas morfológicas, valores posicionais e vazios urbanos.

E-mail: miriam_lins@yahoo.com.br

Aluno: Ana Beatriz Jardim Alves Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Christiny Mello da Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Nara Nastari Villela Gardel Barbosa Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
Título Memórias da nossa Arquitetura e Urbanismo, contadas por alguns de seus protagonistas.

Docente orientador: Igor Freire De Vetyemy

RESUMO
     A arquitetura que compõe nossas cidades se transforma e as transforma, por isso arquitetura e sociedade se condicionam mutuamente. Ao longo 
da história, surgem personagens que se destacam e são primordiais para entendermos as principais heranças que se acumulam em nossos tecidos 
urbanos. Isso levanta uma importante questão, quando se pretende investigar o que somos hoje: quem são esses personagens e qual relevância têm 
para a história da Arquitetura e do Urbanismo Brasileiro?                                 
     A melhor garantia de fidelidade narrativa é o relato de alguém que 
tenha vivido a história. A trajetória da arquitetura precisa ser contada por aqueles que a viveram, e não existem melhores personagens que os seus 
protagonistas para conta-la.
     Esta pesquisa tem como base o projeto Memórias da Arquitetura e Urbanismo Brasileiro, promovido pela 
Universidade Estácio de Sá – como uma extensão curricular da disciplina de Teoria Crítica da Arquitetura – para celebrar os 20 anos do nosso Curso de 
Arquitetura e Urbanismo. O projeto consiste numa série de entrevistas gravadas entre 2016 e 2017 com alguns dos maiores nomes vivos da nossa 
Arquitetura, que fazem análises sobre o passado, o presente e o futuro das nossas cidades, recheadas por sua rica vivência pessoal. Os entrevistados 
contribuíram e ainda contribuem significativamente para moldar as paisagens urbanas em que vivemos. São eles: Luiz Eduardo Índio da Costa, 
Augusto Ivan de Freitas Pinheiro, Luiz Fernando Janot, João Pedro Backheuser, Humberto Kzure Cerqueira, Marcos Konder Netto, Ernani Freire e 
Edison Musa. 
     Esta pesquisa pretende transcrever essas entrevistas, bem como promover um estudo aprofundado sobre sua importância na 
construção das nossas cidades e da linguagem arquitetônica brasileira. Além desses oito Mestres, existe a perspectiva da realização de outras 
entrevistas, a serem executadas com arquitetos selecionados especialmente para este projeto de Iniciação Científica.   

E-mail: igordevetyemy@gmail.com

Aluno: Maria Clara Nunes Nogueira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Anna Clara Marques Carneiro Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanderlei Correia do Amaral Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Allan Cordeiro Diniz Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título O papel da arte na recuperação de pacientes em hospitais

Docente orientador: Liane Flemming

RESUMO
A relação com o homem e o espaço deve ser prioridade quando estamos lidando com a saúde, seja mental ou física. A arte como pintura na 
recuperação de paciente teve um grande impacto quando passaram a perceber um melhor bem-estar entre os pacientes quando estão ao alcance 
visual de uma pintura. A pintura pode ter como papel uma mensagem, identidade, reconhecimento de lugar; pode ser um exercício mental, 
meditativo, ou até de cura usando as cores, como uso da Cromoterapia.
Nosso suporte é a arquitetura, precisamos planejar de acordo com o 
programa exigido, sem esquecer que estamos fazendo para pessoas, buscando um objetivo de romper essa ideia, inserindo arte nesses ambientes 
hospitalares a fim de torna-los um lugar mais confortável e agradável, sabendo das condições emocionais das pessoas que, na maior parte, recebem 
más notícias daqueles que precisam permanecer no hospital, independente das circunstâncias. Precisamos ter consciência que muitas pessoas passam 
a se sentir fragilizadas mentalmente quando estão por muito tempo em um hospital. A saúde não se encerra na nossa integridade física, não podemos 
esquecer que a saúde mental importa, que um paciente confiante que crê em sua alta é mais vantajoso do que aquele que não tem esperanças, para 
esses um ambiente branco sem vida não ajuda na sua melhora, já que passa a sensação de que a vida, na qual é colorida, acontece lá fora e que está 
sendo privado no momento em que se entra em um hospital.
Essa pesquisa tem o objetivo em buscar, analisar, comparar e descobrir, como a arte 
afeta na recuperação de pacientes e quais são os seus impactos, explorando as cores, temas, formas e métodos de inseri-la nos espaços hospitalar, 
onde pessoas estão em ambientes fora do seu contexto habitual, seja por longo ou curto prazo. 

E-mail: liane.arq@gmail.com

Aluno: Isabelle Cristina Fernandes Trigo Curso do aluno: Arquitetura e urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título Plano de Mobilidade Sustentável para as Regiões Metropolitanas Brasileiras

Docente orientador: Roberto Lucas Junior

RESUMO
Será proposta a criação de um novo Plano de Mobilidade Sustentável que privilegia os modos de transporte coletivos e os modos de transporte não 
motorizados, mitigando os impactos ambientais e maximizando a mobilidade urbana e acessibilidade. O trabalho é a continuação do "Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - UNESA 2016" onde desenvolvemos a pesquisa "Política de Transportes - Soluções para a Mobilidade 
Urbana Brasileira". Desta vez, pretendemos, com o auxílio dos resultados obtidos e novas pesquisas, desenvolver em uma escala mais aproximada um 
Plano de Mobilidade Sustentável, aplicável a regiões metropolitanas.   



E-mail: rlucasjunior@gmail.com

Aluno: Amanda Cesário Stoeckli Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
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Título Representações tridimensionais como documentos da memória: a Fábrica da Cervejaria Brahma no Catumbi

Docente orientador: Romulo Augusto Pinto Guina

RESUMO
Este projeto de pesquisa se propõe a analisar e documentar através de diferentes formas de representação a antiga Fábrica da Cervejaria Brahma que 
ficava localizada nos arredores da Praça Onze, bairro do Catumbi. Para tanto serão analisados sua fundação, construção e transformação ao longo do 
tempo, desde o século XIX até sua demolição em 2011, assim como a evolução dos projetos urbanísticos e arquitetônicos no seu entorno. Trata-se 
não apenas da primeira fábrica da companhia, mas também o local de fundação da marca, localizada na cidade do Rio de Janeiro, foi fundada em 
1888. Instalada no bairro do Catumbi, na então Rua Visconde de Sapucahy, pelo imigrante suíço Joseph Villiger, o brasileiro Paul Fritz e Ludwig Mack 
com a denominação de Manufactura de Cerveja Brahma Villiger & Companhia mudando posteriormente de nome para Companhia Cervejaria Brahma, 
que depois seria sucedida pela Companhia de Bebidas das Américas, a AmBev, fusão das empresas Brahma e Antártica. Com a expansão urbana da 
cidade e a grande pressão imobiliária influenciada pela super valorização do solo, muitos edifícios no bairro foram demolidos para dar lugar a novos 
empreendimentos. Com a justificativa de ampliar o potencial do Sambódromo, palco dos desfiles do Carnaval Carioca, e em prol dos projetos 
olímpicos para 2016, ambos eventos capazes de aquecer a economia da cidade e do Estado, o conjunto da fábrica, bem preservado pelo INEPAC, é 
destombado e demolido. Pretende-se estabelecer as bases conceituais e metodológicas para o registro deste importante conjunto arquitetônico, hoje 
apagado da paisagem, e cujo registro de sua memória arquitetônica e urbanística é de grande importância para a cidade, sobretudo por ser um 
exemplar notável de arquitetura industrial da cidade. O objetivo fundamental da pesquisa é fazer um levantamento das transformações desta 
edificação, e posteriormente analisar e documentar a memória da sua ocupação através de diferentes meios de representação bi e tridimensionais.

E-mail: romulo@romuloguina.net

Aluno: Yasmin Machado Oliveira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriel Pessoa Teixeira Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Karolyne Linhares Longchamps Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Aline França da Silva Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Título Simbioses Urbanas e o futuro das nossas cidades

Docente orientador: Igor Freire De Vetyemy

RESUMO
A proposta desta pesquisa é investigar o futuro das nossas cidades. Como criar um espaço urbano melhor do que o atual, se os desafios são cada vez 
mais numerosos e complexos? Para responder a isso, é essencial compreendermos quais tendências contemporâneas podem implicar em maiores 
alterações físicas do espaço urbano, como as tendências migratórias, cada vez mais direcionadas para o adensamento de regiões que já têm maior 
densidade populacional: as grandes cidades. 

Como reação a esse aumento da população urbana, os novos padrões de sustentabilidade (que 
inviabilizam a lógica do espraiamento como solução viável) apontam para um inevitável adensamento das áreas centrais consolidadas, servidas de 
infraestrutura e oportunidades. Sendo a cidade um organismo vivo, com metabolismo comparável ao de animais, nada melhor do que observar como 
a natureza se comporta em situações semelhantes. Em busca dessa compreensão, pesquisadores ao redor do mundo têm investigado possibilidades 
de tradução de algumas estratégias da Natureza quando diferentes organismos enfrentam este desafio de compartilhar o mesmo espaço. A intenção é 
traçar um paralelo com “simbioses urbanas” buscando uma metodologia para atingir, na arquitetura, uma interação com resultados positivos para 
todos os organismos envolvidos, o que, na biologia, convencionou-se chamar de Mutualismo.

Apesar de ainda serem muito esparsas as pesquisas 
sobre o tema no Brasil, existem por aqui casos concretos muito interessantes e possibilidades instigantes. É sobre a análise desses casos que esta 
pesquisa pretende se debruçar para fomentar o debate sobre alternativas mais sustentáveis para desenvolver as nossas cidades do amanhã. O 
objetivo é não só lançar luz sobre casos existentes no Brasil e no exterior, mas também investigar novas possibilidades e espaços potenciais, bem 
como produzir visualizações de projetos provocativos, que ilustrem - em imagens, textos e maquetes - possibilidades de arquiteturas mutualistas no 
Brasil.

E-mail: igordevetyemy@gmail.com

Aluno: Mikaela Gameleira Francisco Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leonardo Guttinger Pate Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaís Alexandre Käpsell Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kellyson Felipe do Nascimento Lima Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título Análise Da Composição Floristica De Áreas Em Regeneração Natural Em Encosta Degradadas (Barracão Dos Mendes, Nova Friburgo– RJ).

Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

RESUMO
E-mail: finottiricardo@gmail.com

Aluno: Matheus Dias Nideck Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: IC/FAPERJ
Título ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA DE CIDADES BRASILEIRAS

Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

RESUMO
A população mundial está se tornando cada vez mais urbana.  Um dos efeitos da urbanização é a homogeneização biológica, ou seja, a dispersão pelo 
homem, em diversas cidades, de espécies vegetais exóticas para uso no paisagismo urbano. A demanda por espaços demográficos nas cidades está 
aumentando consideravelmente, vindo a competir com a preservação de áreas verdes e de espécies nativas.  A presença das áreas verdes impactam, 
positivamente e diretamente, a vida social, econômica, ambiental e estética de uma cidade. O objetivo deste trabalho é analisar a similaridade 
florística de cidades brasileiras e avaliar a proporção de espécies exóticas e nativas nestas cidades, bem como entender em que escalas esta 
homogeneização ocorre. Em um estudo inicial, a similaridade de sete cidades brasileiras foi analisada através de dados de ocorrência e abundância das 
espécies vegetais presentes.  Na preparação para a publicação verificamos a existência de várias outras cidades brasileiras com dados que poderiam 
aumentar a acurácia de nossa análise e permitiria a análise dos dados em outras escalas. Por exemplo, a existência de dados novos para diversas 
cidades de São Paulo e do Sul, que permitiria uma análise em escala regional e nacional. Além disso, verificamos uma série de estudos sobre áreas 
verdes nas mesmas cidades, isto permitiria a análise da similaridade entre as áreas verdes e a arborização urbana e nos permitiria entender o papel da 
cidades como corredores ecológicos. Sendo assim, precisamos agora estender este estudo para abarcar um número maior de cidades brasileiras e 
entender qual a relação entre a arborização urbana e áreas verdes próximas. Para isso, as seguintes perguntas devem ser respondidas: (a) Existe 
alguma similaridade na composição de espécies exóticas utilizadas na arborização urbana brasileira? (b) Existe alguma similaridade entre a 
composição específica de áreas verdes urbanas e a arborização urbana?

E-mail: finottiricardo@gmail.com

Aluno: Pedro Longo Guerra Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
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Título AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES INTRADOMICILIARES DE SANEAMENTO E SUA PERCEPÇÃO DE SUA IMPORTÂNCIA AOS USUÁRIOS DA 
AUTARQUIA ÁGUAS DE CASIMIRO - RJ

Docente orientador: Luiz Gomes Ferreira Junior

RESUMO
O saneamento ambiental são ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água 
potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, entre outros. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Casimiro 
de Abreu, foi criado em 1987 como uma autarquia (administração indireta) municipal tendo como base um convênio da Fundação Serviços de Saúde 
Pública (atual FUNASA/MS) com a prefeitura municipal com objetivo de implantar e operar de forma sustentável os sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. O SAAE (atual Águas de Casimiro) tem como área de atuação a sede do município e os distritos de Professor Souza e Rio 
Dourado. Ao longo do tempo, os  investimentos foram feitos e hoje atendem cerca de 23.100 habitantes, através,dos seguintes sistemas completo de 
saneamento: distrito de Professor Souza com Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) desde 2005, distrito de  
Rio Dourado com ETA desde 1994 e  na sede de Casimiro de Abreu uma ETA desde 1995 e ETE a partir de 2015. O objetivo desse trabalho é fazer 
diagnóstico atual dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário através da avaliação das condições intradomiciliar e sua percepção 
ambiental dos habitantes dos distritos atendidos pela Águas de Casimiro por meio do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). Esse diagnóstico 
oportunizará também a conscientização ambiental dos moradores assim como permitirá estabelecer novos parametros e e  ações pela autarquia 
direcionadas para aperfeiçoamento e ampliação do  saneamento ambiental e da saúde pública. .

E-mail: luiz.gferreira@globo.com

Aluno: Thainá de Oliveira Domingues Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luan Romini Araújo Messias Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Clara Miranda Magalhães Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Sara da Silva Souza Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título AVALIAÇÃO DO IQA E DA CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS QUE RECEBEM FONTES DE POLUIÇÃO

Docente orientador: Rafaela Cristina Landeiro Da Silva Rodrigues

RESUMO
A deterioração dos corpos hídricos, no Município de Niterói e regiões vizinhas, reflete a necessidade da realização de estudos e ações para o 
atendimento das condições de saúde e meio ambiente para a população. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar a capacidade de 
autodepuração do rio João Mendes, situado na cidade de Niterói, após o recebimento de carga poluidora, aplicando-se modelos matemáticos que 
avaliam sua qualidade de acordo com a concentração de oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio. Uma vez que grande parte das 
doenças em países em desenvolvimento são causadas pela má qualidade da água, conhecer a capacidade de autodepuração desta é de grande 
importância na Gestão e Planejamento Urbano. A partir dos resultados obtidos por esse estudo será possível analisar se o rio João Mendes é capaz de 
receber a carga poluidora referente ao despejo do esgoto e autodepurar-se, retornando ao seu estado anterior.

E-mail: rafaelalandeiro@yahoo.com.br

Aluno: Roberta Nascimento Lima Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paola Guimarães Hanthequeste Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rayanne Gomes Morangom Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luciana Neves Lopes Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NA PRAIA DE ITAIPÚ, RJ, COMO SUBSÍDIO PARA CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL .

Docente orientador: Raquel De Azeredo Muniz

RESUMO
Como qualquer ser vivo o ser humano retira recursos do meio ambiente para prover suas subsistência e devolve suas sobras. No ambiente natural, as 
sobras de um organismo são restos que, ao se decomporem, devolvem ao ambiente elementos químicos que serão absorvidos por outros seres vivos, 
de modo que nada se perde. De uma forma geral isto não acontece com as sobras  humanas, que podem ser denominadas genericamente como 
resíduos. Os ecossistemas marinhos são tratados como depósitos de resíduos, problema que gera graves consequências para uma grande diversidade 
de organismos. Sendo assim o objetivo do presente trabalho é: Avaliar qualitativa e quantitativamente os resíduos sólidos na praia de Itaipú, Niterói, 
RJ, ao longo
do tempo, e avaliar os conhecimentos do público presente nesta praia, quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A avaliação do 
público alvo será realizada mediante entrevistas, empregadas bimestralmente, com o auxílio de questionário padronizado. A análise qualitativa e 
quantitativamente os resíduos sólidos será realizada através da utilização de 10 unidades amostrais quadradas, de 1x1m, distribuídas aleatoriamente 
ao longo de 2 transectos de 50 m distribuídos ao longo da praia. Dentro das unidades amostrais, os resíduos serão triados quanto a sua composição e 
quantificados. Os resultados deste trabalho serão apresentados para o Conselho consultivo e gestor da Reserva Extrativista de Itaipú, com o intuito de 
colaborar com a elaboração do plano de manejo desta Unidade de Conservação.

E-mail: raqmuniz@hotmail.com

Aluno: Sylvana Cristina da Silva Rodrigues Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gustavo Cardoso Silveira Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título Desenvolvimento de um processo híbrido de conversão termoquímica (pirólise rápida) de biomassa de diversas fontes visando a produção de 

Bioetanol de segunda geração (E2G).

Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
Os avanços nas tecnologias de energias renováveis e biocombustíveis tornaram-se um dos eixos centrais do desenvolvimento a nível mundial. Neste 
contexto, durante as últimas décadas, muitas destas tecnologias tem mostrado uma rápida expansão, um aumento nas capacidades globais e uma 
redução de custos por meio das economias de escala. Isto, devido sobretudo ao apoio de políticas públicas globais que tem atraído expressivos 
investimentos nesta área. Contudo, o crescimento da capacidade instalada, bem como as melhorias na eficiência energética ainda estão abaixo das 
taxas necessárias para atingir as previsíveis demandas das próximas décadas. Além disto, atualmente há uma crítica em relação aos benefícios 
integrais dos biocombustíveis de primeira geração, uma vez que a sua produção gera impactos na área de alimentos, tem um alto consumo hídrico 
como característica da cultura agropecuária e provoca a destruição de florestas devido à expansão agrícola e à pressão sobre terras aráveis. Neste 
cenário, se destacam positivamente os biocombustíveis de segunda e terceira geração, os quais envolvem uma mudança na conversão de novas 
formas de biomassas que excluem os principais dilemas citados anteriormente. Contudo, a produção destes novos biocombustíveis requer ainda o 
desenvolvimento de processos ainda mais eficientes para sua implantação em grandes escalas. Desta forma, o presente projeto de pesquisa visa 
analisar a utilização de resíduos agroindustriais (biomassas) de diversas fontes na produção de biocombustíveis por meio da conversão termoquímica 
(pirólise rápida) destas biomassas. Objetivando principalmente o desenvolvimento de uma tecnologia viável para a produção de bioetanol celulósico 
ou de segunda geração (E2G) por meio de processos fermentativos tradicionais, assim como também empregando processos de fermentação 
alternativos ou não convencionais, sob o efeito de campos eletromagnéticos (biorreatores magnéticos).

E-mail: oselys@gmail.com

Aluno: Aline Maria Carvalho Da Silva Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/CNPq
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Aluno: Mayna Gonçalves de Souza Ferreira Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Determinação de agrotóxicos em água na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e avaliação do impacto ambiental oriundo do seu uso 

irregular

Docente orientador: Janaina Aparecida Hottz Rima

RESUMO
No decorrer das últimas décadas nota-se um aumento exacerbado do uso de agrotóxicos no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a contaminação de corpos hídricos por agrotóxicos no país é a segunda mais preocupante, perdendo somente para a 
contaminação oriunda de esgotos domésticos. A intensa necessidade de aumentar a produção para maior fim lucrativo e menor perda de alimentos 
nos campos de plantação, fez com que a prática fosse adotada com crescimento exponencial no Brasil, colocando o país como um dos maiores 
consumidores de agrotóxico no mundo. Uma grande preocupação nesse contexto é o transporte de centenas de substâncias tóxicas para os corpos 
hídricos, acarretando assim, danos a espécies marinhas, acumulação de substâncias nocivas na cadeia trófica, além de efeitos indiretos para a saúde 
humana. O presente projeto possui como objetivo mensurar, através de coleta direta de dados, a quantidade de substâncias presente na micro-bacia 
de Santa Cruz situada no município de Nova Friburgo – RJ e analisar as principais consequências danosas de tais levem dessas substâncias em meio 
aquoso, avaliar também o uso indiscriminado de agrotóxico na região.

E-mail: janahottz@hotmail.com

Aluno: Paulo Lucas da Silva Mineiro Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Karina de Almeida Borges Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título Educação, Treinamento, Coleta e Direcionamento de Resíduos Sólidos da Universidade Estácio de Sá Campus Nova Friburgo - Um Projeto 

Piloto

Docente orientador: Mario Roberto Pedroso Valpacos

RESUMO
Iniciar um processo de coleta seletiva dos resíduos sólidos no Campus da Universidade Estácio de Sá de Nova Friburgo, que abrangerá educação dos 
corpos docente e discente no que se diz respeito ao direcionamento correto dos resíduos sólidos, esclarecimento e treinamento dos colaboradores da 
Instituição (manutenção e limpeza) e a instalação de infraestrutura necessária para a execução desta coleta, que será direcionada para possíveis 
pontos de reciclagem e reaproveitamento, enquadrando, o Campus Nova Friburgo, nas leis e designações ambientais vigentes.

Por se tratar do 
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, os alunos acharam necessário e urgente trazer para dentro da convivência do Campus o que é lecionado 
nas aulas, e se motivaram para que fosse implantado um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) o que fará com que o Campus se enquadre e respeite as 
políticas ambientais vigentes no país. Dentro do planejamento deste SGA está a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos (CSRS) citada na Lei 12.305, de 2 
de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que define a coleta seletiva como a coleta de resíduos sólidos 
previamente segregados, conforme sua constituição ou composição, fazendo com que o Campus aumente o percentual da  região sudeste de coleta 
seletiva que é de, aproximadamente, 80%, segundo Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE – 2012).


E-mail: mario.valpacos@estacio.br

Aluno: Mariana Waldhelm de Carvalho Muzi Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Giuliana Thurler Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título ENCOSTAS SERRANAS: MONITORAMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL EM ÁREAS DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA NA MICROBACIA DE 

BARRACÃO DOS MENDES (NOVA FRIBURGO– RJ).

Docente orientador: Ricardo Finotti Leite

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

E-mail: finottiricardo@gmail.com

Aluno: Elizeu Klein Oliveira Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título Gestão de resíduos sólidos urbanos: uma radiografia da gestão de resíduos sólidos do serviço de saúde nos maiores hospitais da cidade de 

Campos dos Goytacazes – RJ.

Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
As estratégias de sustentabilidade ambiental buscam compatibilizar as intervenções antrópicas com as características dos meios físico, biológico e 
socioeconômico, minimizando os impactos ambientais através da menor geração de resíduos sólidos e pelo adequado manejo dos resíduos 
produzidos. A falta de informações sobre este assunto é um dos principais motivos para a ausência de projetos adequados que determinem melhorias 
no setor. Particularmente os resíduos dos serviços de saúde merecem atenção especial em suas fases de separação, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, em decorrência dos riscos graves e imediatos que podem oferecer, particularmente 
na questão infectocontagiosa. Desta forma, o presente trabalho insere especificamente a questão dos resíduos dos serviços de saúde, na dimensão da 
construção de modelos de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, será realizada uma radiografia da gestão dos resíduos sólidos do serviço de 
saúde na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ, sendo caracterizados e quantificados em proporção os resíduos sólidos gerados pelos serviços de 
saúde dos principais hospitais do município. Isto, visando a obtenção de informações para a elaboração de parâmetros de adequada gestão destes 
materiais. Além disto, será proposto um plano de gestão dos resíduos sólidos da área de saúde (PGRSS), destacando o emprego de técnicas que 
minimizem os impactos ambientais causados por este setor no meio ambiente.

E-mail: oselys@gmail.com

Aluno: Heloá Magalhães Soares Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
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Título PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO - UMA ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO 
INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Docente orientador: Andreia Boechat Delatorre

RESUMO
Não há um diagnóstico da situação real do Brasil em relação à utilização e descarte de óleos para frituras. De modo geral, esse óleo após o uso é 
jogado na pia, no ralo ou mesmo no lixo comum, causando impactos ambientais de grande magnitude. No entanto várias formas eficientes de 
reaproveitamento deste resíduo podem ser perfeitamente adotadas a um custo relativamente baixo, resultando em materiais úteis e inertes ao meio 
ambiente como: sabões biodegradáveis, biocombustíveis e massa de vidraceiro. Com propósito de minimizar o descarte irregular e reduzir o impacto 
ambiental, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de métodos adequados de coleta e transformação do óleo residual de cozinha em 
sabão, através de fórmulas desenvolvidas em laboratório com baixo custo e boa qualidade, isto é, um sabão que apresente pH próximo à 
neutralidade, para que o produto desenvolvido não ofereça riscos no contato com a pele humana. Esse reaproveitamento gera um produto de valor 
agregado e com propriedades diferentes dos apresentados pelos sabões caseiros que normalmente possuem caráter acido e básico elevados. Além de 
oferecer uma alternativa para a reutilização do óleo de cozinha usado, evitando uma possível destinação final incorreta, que contribui em demasia 
para contaminação do meio ambiente.



E-mail: andreiadelatorre@hotmail.com

Aluno: Isabella Silva Thomé do Amaral Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Matheus Salomon Fernandes Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maryanna Paradella Gonçalves de Oliveira Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Edmila Aparecida Ferreira Pereira Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário
Título Prospecção das macroalgas arribadas em praias do estado do Rio de Janeiro

Docente orientador: Raquel de Azeredo Muniz

RESUMO
E-mail: raqmuniz@hotmail.com

Aluno: Leticia Englete de Mello Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: IC/FAPERJ
Título SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – CAMPUS MACAÉ-RJ

Docente orientador: Eurico Huziwara

RESUMO
A preocupação com o desenvolvimento sustentável e ações de gestão ambiental vem ganhando um espaço nas Instituições de Ensino Superior, pois a 
abordagem educacional sobre a gestão ambiental na preparação dos estudantes para o mercado de trabalho tem se revelado muito importante 
atualmente. O Sistema de Gestão Ambiental pode ser definido como um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma organização, de 
forma a obter o melhor relacionamento com o meio ambiente. O objetivo deste trabalho é a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental em 
conformidade com a norma NBR ISO 14001:2004, na Universidade Estácio de Sá, campus Macaé, visando melhorar a estruturação institucional, 
qualificação dos alunos e treinamento dos funcionários, e principalmente promover ações de educação ambiental na comunidade acadêmica.

E-mail: euricohuziwara@gmail.com

Aluno: Marianna Caldeira B. S. Carlos Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caroline Aguiar Goes de Araújo Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Título Utilização de óleos vegetais como antioxidantes em termoplásticos

Docente orientador: Helson Moreira Da Costa

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo avaliar como os óleos vegetais de castanha do Brasil, semente de uva e mamona se comportam como possíveis 
antioxidantes uma vez adicionados a termoplásticos de uso geral como, por exemplo, polipropileno (PP) e polietileno (PE). 
Neste sentido, os 
termoplásticos serão submetidos a ciclos de extrusão contínuos e após, certo números de ciclos em particular, as amostras serão destinadas à análise 
térmica (TGA/DTG e DSC) para fins de estudo da cinética de degradação e cinética de cristalização. 
Além disso, as propriedades mecânicas de 
resistência à tração e resistência ao impacto e o estudo da reologia, em reômetro capilar,  também serão consideradas. O índice de fluidez (MFI) será 
empregado como parâmetro de controle para averiguar a viabilidade do aumento contínuo no número de ciclos - a primeira estimativa é se atingir 10 
ciclos contínuos de processamento por extrusão.
Espera-se que os óleos vegetais possam demonstrar atividade antioxidante igual ou superior aos 
antioxidantes comerciais do tipo fenólicos.
  

E-mail: hmcos@bol.com.br

Aluno: André Luís da Silva Novaes Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ANÁLISE DE ESTRUTURAS DA ENGENHARIA CIVIL UTILIZANDO PROGRAMAS COMPUTACIONAIS EM ELEMENTOS FINITOS

Docente orientador: Izabel Christina D Almeida Duarte De Azevedo

RESUMO
No campo da Engenharia Civil são vários os problemas práticos que exigem, para uma solução adequada, a análise e a representação de condições 
complexas, que vão desde a descrição da geometria do problema até a própria resposta do comportamento, envolvendo ainda a modelagem de 
diferentes comportamentos físicos dos materiais envolvidos. Para esses problemas, a obtenção de soluções matemáticas analíticas nem sempre é 
possível e, portanto, utilizam-se métodos numéricos que, em sua maioria, fornecem valores aproximados das quantidades desconhecidas somente em 
um número de pontos discretos do corpo. O processo de selecionar somente um número de pontos discretos no corpo é denominado discretização. 
Uma das formas
de discretizar uma estrutura é dividi-la em um sistema equivalente de estruturas menores ou unidades. A união de tais unidades 
representa, então, o corpo original. Com isso, ao invés de se resolver o problema para a estrutura como um todo, em uma só operação, as soluções 
são formuladas para cada unidade constituinte e combinadas para se obter a solução para a estrutura
original. O Método dos Elementos Finitos 
permite determinar o estado de tensão e deformação de estruturas e de problemas diversos de meios contínuos, com geometrias arbitrárias e 
submetidos a forças externas. Propõe-se analisar o comportamento tensão-deformação de uma estrutura (viga, treliça, pórtico, etc.), sob a ação de 
diferentes carregamentos externos e condições de apoio, e determinar esforços, tensões e deformações, utilizando um programa computacional. 
Deverá ser verificada a adequação do modelo aproximado comparando-se os resultados numéricos com a solução matemática fechada, se disponível. 
Quando pertinente, deverá ser realizado um estudo de convergência da solução numérica. Deverão ser utilizados os softwares, em elementos finitos: 
SIGMA/W e,ou  LISA, em versão estudantil e limitada, respectivamente, disponíveis para download.




E-mail: iazevedo54@gmail.com

Aluno: Lucas de Oliveira Catem Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Análise técnica e comparativa entre muros de arrimo de concreto armado, concreto ciclópico, gabião e muro com solo pneu.

Docente orientador: Marcus Vinicius Rios Bedeschi

RESUMO
Desde os primórdios da humanidade o uso de rochas e solos para melhorias das condições de vida e sobrevivência ficam atrelados a medida que se faz 
necessário modificar o ambiente que se vive de forma a prover abrigo, proteção, alimento e água. Estas condições básicas de sobrevivência foram 
fundamentais para a possibilidade de evolução da humanidade. 

As primeiras construções erguidas foram basicamente constituídas de solos e 
rochas e que, a metodologia de construção de algumas delas, se perpetuam até os dia de hoje. As estruturas de contenção de arrimo mais utilizadas 
hoje em dia ainda são basicamente estruturas de peso.

A evolução da humanidade trouxe inúmeros benefícios à sociedade, entretanto, o descarte 
correto dos subprodutos após o uso ainda carece de cuidados e atenção. Nesta linha, podemos citar o pneu como um dos grandes poluentes de 
mares, rios e aterros e que podem ocasionar problemas de ordem social, de saúde e ambiental.

A região onde vivemos é cercada de vegetação 
característica e relevo acidentado, proporcionando desta forma, associados a ocupação desordenada, inúmeros problemas de estabilidade de taludes 
resultando em acidentes graves; a exemplo o ocorrido na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011.

O uso do solo pneu como estruturas 
de contenção pode ser uma saída com custo baixo para aplicação em áreas carentes, bem como colaborar para diminuição de um passivo ambiental 
grave, oferecendo desta forma, aplicação e destino correto ao descarte de pneus na cidade do Rio de Janeiro.

E-mail: marcusbedeschi@gmail.com

Aluno: Anna Carla Azevedo Leite Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação geotécnica de um solo tratado com bacillus subtilis e meio indutor de bioprecipitação de carbonato de cálcio

Docente orientador: Janaina Aparecida Hottz Rima

RESUMO
O solo é o habitat de um grande número de microrganismos, dentre eles as bactérias é o grupo com maior representatividade. As bactérias são de 
extrema importância no processo de bioprecipitação de minerais capazes de aumentarem a estabilidade dos solos. Dentre esses minerais o carbonato 
de cálcio (CaCO3), confere ao solo maior estabilidade estrutural, agregados bem formados e redução da deformação do solo, características essas 
desejáveis para a engenharia. A bioprecipitação constitui-se em uma nova área de estudo que oferecem novas alternativas que podem ser 
ambientalmente sustentáveis com resultados promissores na área da engenharia. Na área geotécnica são relativamente poucos os estudos no âmbito 
do uso da bioprecipitação, em especial na área de estabilização de taludes e encostas. Este projeto visa estudar a variação das propriedades 
mecânicas de um solo proveniente da cidade de Nova Friburgo, mediante o uso de processos biotecnológicos baseados na indução da bioprecipitação 
de CaCO3, para tal fim será empregado um meio indutor de bioprecipitação e uma cepa da bactéria Bacillus subtilis. Para o desenvolvimento do 
trabalho será utilizado o solo natural na condições de umidade ótima mantidos em laboratório. Para verificar a resistência serão realizados ensaios de 
compressão simples e tração nos solos tratados e não tratado. Espera-se que após a inoculação a bactéria no solo ocorra o aumento da resistência do 
solo proporcionando mais estabilidade das encostas. 

E-mail: janahottz@hotmail.com

Aluno: Leonardo Caldas Soeiro de Castro Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título Construções Ecológicas - Certificação LEED da Greenbuilding

Docente orientador: David Silva Nobre

RESUMO
Durante muito tempo, observando tanto o cenário mundial, quanto o brasileiro, não se pensou em sustentabilidade. Mas, nos últimos anos, observa-
se uma mudança. A tendência é que as construções civis de uma maneira geral pensem, não só no aspecto econômico, mas no ambiental. A 
certificação LEED veio para orientar e atestar o comprometimento de uma edificação com os princípios da sustentabilidade para a construção civil - 
antes, durante e depois de suas obras.

E-mail: david_nobre17@yahoo.com.br

Aluno: Vanessa Barros Alves Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Suami Brandão Rodrigues Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Meirylan Alberto Renzetti Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Título Criação de um software educacional (SE) para apoio ao ensino da disciplina de Fundações nos cursos de Engenharia Civil

Docente orientador: Antonio Sergio Alves Do Nascimento

RESUMO
Este projeto de pesquisa parte da necessidade de um software que possa auxiliar no ensino da disciplina de fundações para engenharia civil, e que por
 si só, seja capaz de ajudar um estudante na compreensão de todos cálculos envolvidos no projeto de fundações e uma visão ampla das possibilidades
 de comportamento das fundações e interação com o solo.


Acreditarmos que a educação é resultado de um conjunto de atividades que propiciam situações favoráveis para o ensino-aprendizado, desde o 
contato em sala, com o apoio dentro de sala até o apoio do ensino fora da sala. Apesar da ampla difusão, desenvolvimento e aplicação de software 
educacional (SE) de suporte à educação presencial e à distância na indústria e na academia, pesquisas ainda são necessárias para investigar as 
tecnologias que auxiliam especificamente o desenvolvimento de software educativo.


Considerando que praticamente todas as partes da sociedade têm sido atingidas pelos avanços tecnológicos e alguns estudos em informática na 
educação demonstram que o computador pode potencializar o aprendizado em vários aspectos. Este projeto de iniciação científica para o 
desenvolvimento de um software educacional (SE) pretende suprir as necessidades a partir de uma perspectiva pedagógica, o que é uma tarefa árdua, 
tendo em vista que para isto é necessário seguir uma série de etapas para que o mesmo atinja inteiramente seu objetivo.


O desafio é conseguir descrever as atividades educacionais no ensino da disciplina de Fundações no curso de Engenharia Civil de modo que, de um 
lado, os estudantes de engenharia possam se orientar nos estudos e compreensão dos problemas físicos e teóricos envolvidos na disciplina, e de 
outro, que os educadores tenham suas ideias e necessidades contempladas na construção do software educacional. 



E-mail: asergion@estacio.br

Aluno: Matheus Ferreira Santiago Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elton Figueiró Rangel Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título Estudo da porosidade e densidade do solo através da Microtomografia Computadorizada 3D de Raios X

Docente orientador: Marcelo Wermelinger Lemes

RESUMO
O objetivo geral deste projeto é compreender o funcionamento do sistema solo em suas diversas perspectivas. Para tal serão utilizadas técnicas de 
avaliação da estrutura do solo através da Tomografia Computadorizada e em áreas sem cobertura de vegetação ou construção no município de Silva 
Jardim/RJ. O índice de porosidade dos solos nessa região gera muitas duvidas em relação a sua capacidade de carga e sua drenagem efetiva e pode 
afetar o abastecimento hidrológico da região uma vez que os principais usos estão voltados para a agropecuária, abastecimento e alocação de obras.

E-mail: marcelowlemes@hotmail.com
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Aluno: Gleyson Oliveira da Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Título Gestão da produtividade em obras na engenharia civil. Metodologia de aferição da produtividade (mão de obra e serviços executados) e 

identificação de oportunidades para a melhoria dos processos construtivos.

Docente orientador: Paula Fernanda Scovino De Castro Ramos Gitah

RESUMO
O estudo e a análise do processo de produção se tornaram, nas últimas décadas, ações importantes no planejamento estratégico de uma empresa, a 
partir deles, pode-se identificar falhas, apontar melhorias e contribuir para a tomada de decisões em diferentes setores da própria empresa. 
No setor 
da Construção Civil a análise do processo de produção se inicia com a medição da produtividade e análise do processo produtivo. A produtividade 
pode ser considerada como um indicador de eficiência do processo de produção (ligado ao planejamento estratégico da empresa). Importante 
ressaltar que processo de produção é diferente de processo produtivo. 
Além da produção, o processo produtivo inclui a compra de bens e serviços 
intermediários de outras unidades produtivas e a venda dos bens e serviços que a empresa produz. Assim, as decisões adotadas na elaboração do 
processo de produção estão diretamente ligadas ao processo produtivo. E a medição de produtividade indica o que pode ser melhorado, se há 
desperdício, e como atingir a eficiência.
A presente pesquisa aborda a gestão da medição da produtividade em obras do município de Niterói/RJ. 


Com base em sistemas de gestão de produtividade existentes é possível mapear os fluxos de trabalho e os processos existentes em uma obra da 
construção civil. Após o monitoramento e coleta de dados de uma construção real é possível apontar falhas, indicar melhorias, diagnosticar ganhos 
potenciais e propor uma nova metodologia de gestão de produtividade para essa construção. 


E-mail: scovino2002@yahoo.com

Aluno: Isadora Marins Ribeiro Curso do aluno: Engenharia civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriel Bravo do Carmo Haag Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Brendow Pena de Mattos Souto Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luis Carlos Da Trindade Lima Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário

Título Identificação da inter-relação entre as práticas de gestão, características organizacionais e indicadores de desempenho nas organizações de 
Construção Civil

Docente orientador: Roberto Lucas Junior

RESUMO
Com o atual estado de estagnação do mercado imobiliário e os casos de corrupção ligando gestores de Empreiteiras a atos ilícitos em licitações e 
obras públicas torna-se essencial a adotação de mecanismos de gestão, organização e desempenho que fortaleçam as empresas e o mercado. Este 
trabalho, baseado na Pesquisa que desenvolvo junto com o Dr. Juan Carlos Perez Garcia, Professor Pesquisador da UPAEP no México terá informações 
retiradas do mercado brasileiro e do mercado mexicano para ser criado um modelo comum aos dois países e que consiga normatizar o processo 
organizacional das Construtoras e Empreiteiras Latino-americanas. . 

E-mail: rlucasjunior@gmail.com

Aluno: Thiago Alves de Oliveira Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Título Novas tendências para uma aprendizagem renovada em Engenharia Civil: o protagonismo do aluno na produção do conteúdo curricular na 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral.

Docente orientador: Gilselene Garcia Guimaraes

RESUMO
O processo ensino aprendizagem continua sendo o elemento central da atenção de pesquisadores e educadores visando alcançar uma maior 
apropriação do conhecimento por partes dos educandos. Do mesmo modo, estes continuam encontrando muitas dificuldades no entendimento do 
conteúdo abordado pela disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. 
Propostas de trabalhos diferenciados com estratégias renovadas na melhoria do 
desempenho acadêmico dos discentes desafiam educadores na intenção de reduzir índices de reprovação e evasão assim como exigem dos discentes 
a superação de suas próprias dificuldades em atingir tal desempenho. 
A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral nos cursos de Engenharia constitui-
se uma importante e potente ferramenta capaz de incrementar e desenvolver critérios essenciais para a interpretação e resolução de problemas do 
cotidiano profissional. Entretanto, é do conhecimento acadêmico que não se trata de um processo de ensino aprendizagem simplificado e de fácil 
condução. Cada dia o desafio torna-se maior, seja para os docentes como para os discentes, devido a grande defasagem de conteúdos básicos da 
matemática que estes trazem consigo.
Inseridos neste cenário várias são as questões que interrogam a prática cotidiana do docente e o desempenho 
acadêmico do discente, a saber: quanto tempo um docente dispõe para pensar e decidir o que irá ensinar e como o fará na condução de sua 
disciplina? O que o educando de fato aprende no momento em que o professor expõe o conteúdo? Que curiosidades são identificadas pelos 
educandos no processo de aprendizagem? Para o docente, o processo de ensinar se repete ou se renova? Que tipo de dúvidas o educando apresenta 
no processo de ensino-aprendizagem?
A complexidade das questões impõe muitas reflexões e dificuldades ao trato de todas as vertentes que a 
envolve. Por esta razão iremos discutir o processo de criar na educação superior a partir da visão do discente como protagonista e produtor do 
conteúdo curricular.

E-mail: 15gilselene@gmail.com

Aluno: Hugo Leonardo Ferreira Francisco Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/CNPq
Título Projetos de diferentes tipos de estruturas de contenção para um talude da BR-101 no Rio de Janeiro

Docente orientador: Roberto Francisco De Azevedo

RESUMO
O projeto estudará diferentes tipos de estruturas de contenção de um talude construído próximo a Macaé, antes de Casimiro de Abreu, durante as 
obras de duplicação da BR-101,  entre o kms 198+045 e 198+260.01/RJ.

A contenção projetada e construída é um muro atirantado. Como temos 
acesso às informações sobre o talude, geometria antes da intervenção e depois, sondagens e ensaios de laboratório dos principais solos envolvidos, 
pretendemos reestudar o talude com vista a verificar a viabilidade técnica e econômica de outras soluções terem sido adotadas.

Então, além do 
estudo inicial sobre a geometria e os principais solos do talude que será comum aos tres estudantes, em uma segunda etapa cada estudante terá no 
seu Plano de Trabalho que estudar e projetar um tipo diferente de estrutura de contenção.



E-mail: robertoazevedo1946@gmail.com

Aluno: Fernando Dias dos Anjos Curso do aluno: Engenharia civil Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lucas Valadão Silva Curso do aluno: Engenharia civil Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Engenharia de Petróleo
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Título ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NÃO LINEAR DE CARGAS ESTÁTICAS EM RISERS RÍGIDOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL

Docente orientador: Carlos Alberto Martins Ferreira

RESUMO
O projeto dos sistemas de risers representa atualmente um dos principais desafios tecnológicos no desenvolvimento de campos produtivos localizados 
em grandes lâminas d’água. Trazendo este aspecto para o cenário brasileiro, as empresas investigam a possibilidade de utilização de risers rígidos de 
aço como uma alternativa viável para a produção de óleo e gás em águas profundas e ultra profundas, onde o emprego de risers rígidos constitui uma 
limitação técnica e ou econômica no que diz respeito, por exemplo, ao diâmetro máximo oferecido e à capacidade máxima de resistência à pressão 
externa. Diante desse desafio, esta pesquisa avaliará algumas propriedades físicas que um riser rígido sofre durante seu funcionamento, tais como 
força da gravidade (próprio peso), força de tração no topo, cargas transversas devido à corrente marinha e ondas e offset. A partir de dados reais, 
obtidos pela empresa Subsea7, visando o projeto de técnicas notáveis para risers rígidos em águas profundas no campo de Marlim, no Rio de janeiro, 
premiados pela OTC (Distinguished Achievement Award for Companies, Organizations, and Institutions).  A partir desses dados, serão simulados os 
esforços físicos do riser, utilizando o software ANSYS. O objetivo fundamental é obter uma previsão segura do comportamento do sistema, a fim de 
prevenir e diagnosticar danos no riser, mitigando problemas ambientais e possibilitando a difusão do conhecimento.

E-mail: professorcarlosferreira@gmail.com

Aluno: André Filipe Côrtes Guimarães Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jacqueline Ferreira Mendonça Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário
Título Medição Fiscal e Transferência de Custódia: Aplicação da Legislação Brasileira de Royalties e Participações Especiais

Docente orientador: Carlos Eduardo Ribeiro De Barros Barateiro

RESUMO
A exploração dos recursos naturais não renováveis é uma necessidade frente às demandas no suprimento de energia e matérias-primas, mas também 
com o foco de obter riquezas que permitam o desenvolvimento das nações. O petróleo e todos os minerais do subsolo, de acordo com disposição da 
Constituição Federal de 1988, são bens da União e para isso a criação da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, foi um 
importante marco cujo foco principal é a proteção dos interesses da sociedade em relação à esses bens públicos. Várias regulamentações foram então 
elaboradas incluindo a Portaria Conjunta entre a ANP e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) sob n° 001, publicada 
em 19 de Junho de 2000 cujo objetivo é estabelecer as condições e requisitos mínimos que deveriam ser atendidos pelos sistemas de medição de 
petróleo e gás natural, com vistas a garantir resultados acurados e completos. A confiabilidade com que devem ser realizadas essas medições é de 
fundamental importância, uma vez que o pagamento dos royalties e participações especiais, por parte das empresas produtoras, está diretamente 
ligado ao grau de incerteza dos montantes medidos. Os conceitos de medição fiscal e de transferência de custódia, regulados por essa legislação, 
envolvem aspectos multidisciplinares que envolvem desde a correta seleção e instalação dos instrumentos, medidores e demais equipamentos, 
evoluindo para a gestão da operação, rastreabilidade e comprovação metrológica. Assim, o objetivo do projeto proposto é formalização das bases 
técnicas que são necessárias para o atendimento dessa aplicação, de forma a atender aos interesses nacionais de proteção dos bens públicos. O 
trabalho será conduzido mediante uma ampla pesquisa bibliográfica na academia, bem como nas soluções apresentadas pelo mercado fornecedor, 
permitindo a construção de um guia das melhores práticas aplicáveis. 

E-mail: cerbb@terra.com.br

Aluno: Letícia Mendonça Soares Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Letícia Soares de Oliveira Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Érika Frazão David Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Carla Lopes Rangel Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/UNESA
Título Serious Game para Educação e Treinamento em Processos de Refino de Petróleo

Docente orientador: Luiz Antonio De Oliveira Chaves

RESUMO
A sociedade na constante busca de desenvolvimendo econômico investe em sistemas produtivos com a finalidade de gerar valor e obter qualidade de 
vida. O processamento de petróleo em unidades de refino para produzir diferentes derivados constitui uma das grandes fases tecnológicas de grande 
importância par a diversos países. 

 Uma planta de refino de petróleo apresenta um conjunto de sistemas de produção para obter de relevantes 
produtos no mercado como gasolina, GN, GLP, óleo diesel, naftas e outros produtos. Este tipo de sistema apresenta diversas unidades e operações 
unitárias importantes. A visualização dos arranjos produtivos, equipamentos, processos e, principalmente, a compreensão dos mecanismos dos 
processos são de extrema relevância para estudantes de engenharia de petróleo, química, produção e mecânica, além de operadores em início de 
carreira nas plantas químicas.

A proposta do projeto tem como principal finalidade desenvolver um serious game para simular o ambiente 
operacional imersivo real de unidades de produção na planta de uma refinaria para educação e treinamento. A definição de serious games proposta 
em Machado et al., (2011) consiste no jogo que apresenta um propósito específico que vai além da função de entretenimento, pois oferece novas 
experiências, como o treinamento e a capacitação com foco e finalidades específicas para uso prático e operacional.

Assim, a construção de um 
game simulando o ambiente real de unidades de produção oferece mais alternativas de resultados para capacitação do usuário. Os riscos de perdas, 
danos e falhas após a leitura de manuais podem ser reduzidos em função da experimentação em um simulador protótipo. 

A metodologia proposta 
tem como procedimento a pesquisa bibliográfica, a construção do protótipo e por fim, o levantamento de dados quantitativos dos indicadores de 
desempenho do conhecimento de processos de refinaria para o grupo de estudantes de engenharia após o teste da aplicação do protótipo.

E-mail: luizchaves@gmail.com

Aluno: Bernardo Sartori Chede Rosauro de Almeida Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Dhébora Elisa Pires Medeiros Curso do aluno: Engenharia de Petróleo Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título A aplicação da Engenharia e Segurança de Trabalho nas Indústrias Cerâmicas de Campos dos Goytacazes

Docente orientador: Vivian Ferreira Pereira

RESUMO
O Brasil possui um importante parque fabril no setor cerâmico, tendo produtos de alta qualidade e preços competitivos a nível mundial. Possui em 
abundância praticamente todas as matérias primas, recursos técnicos e gerenciais altamente qualificados e boa infraestrutura de pesquisa. Devido a 
engenharia e a segurança do trabalho cada vez mais importante para o trabalhador, as empresas precisam conscientizar seus trabalhadores sendo 
obrigadas a repensarem novas formas de se estruturarem no mercado, direcionando a atenção para as NR’s.  Com isso, esta pesquisa se propõe a 
abordar de forma clara a importância dos trabalhadores e empresas terem consciência da aplicabilidade das NR’s no ambiente de trabalho. A intenção 
é analisar as melhores práticas que podem ser desenvolvidas no campo da segurança do trabalho, cujo objetivo é preservar a vida dos trabalhadores 
das industrias cerâmicas. Fundamentado nos resultados e experiências de sucesso, reportados pela literatura e através de pesquisa em campo, a 
contribuição desta pesquisa pretende se basear na apresentação de oportunidades através de um planejamento de gestão.

E-mail: vivian.pereira@estacio.br

Aluno: Luan dos Santos Braga Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Anna Paula Azevedo Fagundes Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Título A Importância Do Planejamento Na Construção Civil Em Alvenaria Estrutural

Docente orientador: Alexandre Paranhos Bastos

RESUMO
Pegando como ótica o crescimento de novas tecnologias de construção somado a distância entre o planejamento e a execução eficaz de um projeto, é 
possível facilmente identificar carências nesse processo. Devido a isso, essa pesquisa tem como objetivo trazer informações vivas sobre a comparação 
entre a técnica construtiva de alvenaria convencional e a alvenaria estrutural com tijolo solo cimento, com base na sua produtividade de execução, 
viabilidade financeira e planejamento, a partir daí, analisar suas vantagens e desvantagens para a melhor escolha do método construtivo. 

E-mail: axparanhos@hotmail.com

Aluno: Larissa dos Santos Rosa Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/UNESA

Título Estudo da viabilidade de implantação de um sistema mecanizado em uma microempresa

Docente orientador: Mario Roberto Pedroso Valpacos

RESUMO
Realização de um estudo para identificar a viabilidade de implantação de um sistema mecanizado em uma microempresa de doces, situada na região 
serrana do estado do  Rio de Janeiro. A realização desse estudo visa identificar todos os processos envolvidos, identificar e indicar a melhor solução 
para a otimização de todos os processos da empresa. Dessa forma, será realizado um levantamento de viabilidade de implementação de um sistema 
de mecanização, que busca a  redução de custo, otimização dos processos e consequente aumento da produtividade. 

E-mail: mario.valpacos@estacio.br

Aluno: Luiz Felipe Mendonça Lach Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alice Lutterbach Guimarães Monnerat Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luana Veloso Rodrigues Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Phillipe Mineiro Ferro de Oliveira Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Título Estudo e desenvolvimento de aplicações da Lógica Fuzzy para tomada de decisão

Docente orientador: Pedro Bastos Costa

RESUMO
Diversas situações na vida cotidiana ou na área empresarial exigem que decisões sejam tomadas baseadas em informações ou experiências conhecidas 
a priori, sendo que em diversos casos as informações existentes são imprecisas e compostas por incertezas. Para garantir à precisão e a eficácia na 
solução deste tipo de problema, a automação de processos tem sido foco de estudos em diversas áreas de conhecimento, desde engenharias a 
medicina. Para automatizar um processo que envolve uma tomada de decisão são aplicadas técnicas em que softwares reproduzem a capacidade de 
decisão dos seres humanos. Neste projeto será aplicada uma metodologia utilizando a lógica fuzzy para tomada de decisão. Serão realizados testes em 
três estudos de caso onde são necessários procedimentos automáticos que minimizem as chances de erro de um operador e que maximizem a 
produtividade dos sistemas. 

E-mail: pedrobcostarj@gmail.com

Aluno: Rayanne Oliveira Guimarães Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Título ESTUDO SOBRE MELHORIAS FÍSICAS EM PONTOS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO 

DE JANEIRO UTILIZANDO FERRAMENTA DE MICROSSIMULAÇÃO. FASE 1: ESTAÇÃO CENTRAL DO BRASIL

Docente orientador: Izabel Cristina Goncalves De Souza Amaral

RESUMO
Trata-se de um projeto de pesquisa que envolverá duas áreas, engenharia de produção e engenharia civil em parceria com a Secretaria de Estado de 
Transportes do Rio de Janeiro, com base no Acordo de Cooperação firmado em 2017 entre a UNESA e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Focado na 
Rede de Transporte Público da RMRJ e considerando os modos de transportes, Metrô, Trem, Linhas de Ônibus Intermunicipais e Municipais, VLT e 
Teleférico, o Estudo será desenvolvido em 3 Etapas: Diagnóstico, Simulação e Prognóstico, cabendo à cada aluno bolsista participar de todas as fases. 
Para tanto, será estruturado um cronograma que preverá visitas de campo, ampla revisão bibliográfica e práticas de laboratório utilizando o software 
de micro simulação VISSIM, com licença de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, em suas dependências. O objetivo específico será atingido a 
medida em que os alunos possam incrementar seus conhecimentos na área de otimização dos recursos urbanos, principalmente no que tange 
transportes e a área das simulações. Como resultados esperados, na contrapartida do Estado, pode citar: a revisão da Matriz Origem Destino (O/D) da 
região estudada, análise do perfil da demanda, proposição de novas intervenções físicas que favoreçam a integração modal e que apontem possíveis 
soluções para a mobilidade sustentável.

E-mail: izabelfatec@gmail.com

Aluno: Amanda Jaciele Bezerra Costa Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Silvio Luiz Fernan des Júnior Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Wagner Ribeiro Gonçalves Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ronan Freire Gois Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Título Mineração de Dados Educacionais Para Prever Riscos de Evasão no Campus Niterói

Docente orientador: Jesus Domech More

RESUMO
Nos últimos anos tem surgido em muitos países uma grande preocupação pelo estudo do tema relacionado com o abandono dos estudos no ensino 
superior assim como por determinar os inúmeros de fatores que podem influenciar nele. A evasão escolar é a medida do número de estudantes que, 
tendo terminado um período letivo sem concluir o curso não volta a se matricular. É um problema que gera elevados custos para o estudante, para a 
universidade e para a sociedade. Ocorre em todas as universidades brasileiras, tanto em instituições públicas como privadas e estudos realizados 
revelam que reduzir as taxas de evasão constitui um desafio enfrentado pelas universidades no cenário internacional. Por isso a prevenção deste 
fenômeno torna-se relevante no atual contexto de crise econômica. 
A mineração de dados trata  da descoberta de conhecimento em bases de dados 
(KDD). Na área educacional possibilita desenvolver ou adaptar métodos e algoritmos de mineração existentes para que possam apoiar efetivamente 
processos de detecção de comportamentos ligados à evasão escolar de tal modo que seja possível compreender melhor os dados em contextos 
educacionais, produzidos principalmente por alunos e professores, considerando os ambientes nos quais eles interagem.
Neste trabalho a proposta é 
criar um sistema baseado em mineração de dados que seja capaz de alertar aos gestores acadêmicos sobre os estudantes que potencialmente se 
encontram com risco de evasão.
O problema de pesquisa a ser tratado é: Como detectar alunos com risco de evasão no Campus Niterói. O tipo de 
pesquisa é de campo, documental, descritiva, qualitativa e quantitativa. A pesquisa estará dividida em várias etapas: coleta de dados, pré-
processamento dos dados, mineração de dados, avaliação do modelo (pré-processamento dos dados) e apresentação do conhecimento obtido. 
Espera-se obter um modelo capaz de predizer as possibilidades de risco de evasão que apresenta qualquer  estudante do Campus Niterói.

E-mail: jesses2004@gmail.com

Aluno: Caroline Guimarães Hanthequeste Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lorran da Costa Santana Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Armando Cesar Gonçalves de Moraes Junior Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
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Título MODELAGEM DE CONSEQUÊNCIAS EM CENÁRIOS RADIOLÓGICOS E NUCLEARES POR MEIO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS

Docente orientador: Edson Ramos De Andrade

RESUMO
Introdução: A liberação de material radioativo para o ambiente pode levar à exposição da população e a sérios comprometimentos ambientais. Esta 
classe de problema situa-se na fronteira do conhecimento em avaliação e resposta a emergências e tem sido estudada principalmente por simulação 
computacional na tentativa de se modelar suas consequências. Neste contexto, é de interesse que se desenhe uma estrutura com poder analítico 
suficiente para apoiar o processo decisório para a resolução da crise que se instala. Particularmente, o projeto conta com a participação de estudantes 
de Pós-graduação (IME, IRD/CNEN e IEN) e Iniciação Científica (UNESA), o que além de ter impacto sobre novas abordagens para o problema contribui 
para a formação de pessoal em alto nível. Objetivo: Estudar uma classe de problemas dirigida à dispersão de material radioativo no ambiente externo 
apoiando a avaliação de risco radiológico a que está sujeita a equipe de resposta e população. Método: As rotinas para cálculo do excesso de risco 
relativo (ERR), risco relativo (RR) e probabilidade de causa (PC) para leucemia serão utilizadas segundo as equações dos modelos BEIR V e VII, 
integrando-as em metodologia de convergência de objetivos. Este projeto apresenta como característica de inovação a proposta de otimização de 
risco, considerando fatores como idade e sexo. Resultados Esperados: espera-se definir critérios para a triagem inteligente da população afetada com 
base no risco associado à exposição de corpo inteiro às radiações ionizantes de origem ambiental externa, considerando características individuais. 
Viabilidade Econômico-Financeira: todo o trabalho será feito com a utilização de plataformas gratuitas, testadas e aprovadas por organismos 
internacionais (IAEA, UNSCEAR, RERF, ICRP etc) utilizando computadores disponíveis na Unidade Santa Cruz- RJ.

E-mail: fisica.dna@gmail.com

Aluno: Isabela Santos Alves Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Giancarlo Medeiros de Almeida Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Modelagem estatística para análise da percepção dos alunos frente aos níveis de serviço em uma instituição de ensino superior

Docente orientador: Ronaldo Camara Cavalcante

RESUMO
Com uma concorrência cada vez maior no ensino superior, é imperativo que as instituições de ensino superior (IES) inovem em seus processos de 
forma a conceber um diferencial que capte a atenção do aluno e maximize o número de estudantes na instituição.
Neste contexto, a avaliação da 
percepção do aluno frente aos serviços prestados pela universidade e a utilização desta informação para alcançar melhorias operacionais e gerencias, 
se torna fundamental na busca pela excelência do desempenho dos processos, gerando um diagnóstico preciso dos processos e seus gargalos, se 
tornando uma vantagem competitiva frente aos concorrentes.
Os processos da IES, relacionados ao atendimento ao aluno, devem ser 
constantemente monitorados e mapeados, de forma a eliminar sobreposições e desperdícios e devem estar alinhadas as necessidades dos mesmos, 
de forma a se tornarem rápidos e desburocratizados. Para tal, é preciso conhecer o perfil do aluno e sua opinião acerca dos processos atuais, e utilizar 
os dados obtidos como insumo para programas de melhoria contínua.
Desta forma, a utilização de técnicas de análise com fundamento de estatística 
possibilitaria que as instituições de ensino entendessem as necessidades de seus clientes (alunos) e concebessem estratégias de negócios voltadas 
para a satisfação dos mesmos, atacando os pontos de insatisfação de maneira rápida e coordenada.
Assim, a IES alcançaria um melhor gerenciamento 
e desempenho do seu negócio, garantindo maior retenção, minimizando riscos financeiros e se posicionando como uma empresa confiável aos olhos 
dos clientes.


E-mail: ronaldo_ccavalcante@hotmail.com

Aluno: Guilherme Leite Rosa Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ademir de Oliveira Silva Curso do aluno: Engenharia Civil Situação: PIBIC/Voluntário
Título O impacto das ferramentas de engenharia de processos e de gestão de projetos na produtividade de micro e pequenas empresas.

Docente orientador: Ronaldo Camara Cavalcante

RESUMO
As micro e pequenas empresas possuem importância estrutural na economia brasileira. Neste sentido elas devem ser dotadas de modernas técnicas 
de gestão, que as possibilitem melhorar seu desempenho produtivo de forma a aumentar sua competitividade e consequentemente sua 
lucratividade.
Neste contexto, a utilização de técnicas de gestão e mapeamento de processos se torna fundamental na busca pela excelência do 
desempenho dos processos, gerando um diagnóstico preciso dos processos e seus gargalos, indicando assim pontos de melhoria.
Ademais, a 
utilização de técnicas de gerenciamento de projetos, possibilitaria também que as empresas controlassem melhor o desempenho do seu negócio 
garantindo melhor atendimento aos clientes em termos de prazo, custos, qualidade, conferindo a micro e pequena empresa maior previsibilidade 
quanto a sua capacidade de atendimento dos pedidos, minimizando riscos e se posicionando como uma empresa confiável aos olhos dos 
clientes.
Tais ferramentas, ao serem utilizadas de forma combinada se tornam diferenciais competitivos importantes conferindo a empresa uma 
grande vantagem competitiva perante os concorrentes.


E-mail: ronaldo_ccavalcante@hotmail.com

Aluno: Vanessa Pontes de Macedo Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/UNESA
Título O USO SIMULAÇÃO PARA A TOMADA DE DECISÃO EM AMBIENTES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: Leonard Barreto Moreira

RESUMO
O processo de tomada de decisão em ambientes sob incerteza e competição são inerentemente desafiadores e de elevada dificuldade de previsão de 
eventos futuros. Particularmente quanto tais eventos assumem um comportamento estocástico, buscam-se metodologias e técnicas que simulem o 
comportamento real do sistema investigado que, com apoio de modelos estatísticos, permitam os gestores a enfrentarem os problemas das empresas 
no nosso cotidiano. Neste contexto, a utilização da Simulação surge recentemente como um ferramental valioso para resolução de tais problemas, 
sendo cada vez mais adotadas por empresas de grande e médio portes. Resumidamente, essa técnica se refere ao uso do computador para analisar 
uma variedade de modelos de sistemas reais através de uma série de métricas utilizando um software para imitar o comportamento do sistema real. 
Dada a busca contínua pela excelência em gestão no mundo contemporâneo, a qualidade de atendimento aos usuários, particularmente no domínio 
em questão tratada pela satisfação dos usuários em permanecerem o menor tempo em filas, justifica-se pela atualidade e importância do tema. A 
presente pesquisa tem por objetivo avaliar o desempenho do funcionamento de uma central de atendimento de usuários de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES) no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Os dados utilizados serão obtidos de registros eletrônicos e observações in loco, de 
maneira a coletar informações referentes à taxa de chegadas de usuários no serviço, o tempo de atendimento e o tempo total no sistema. Para o 
tratamento dos dados, modelagem computacional e testes do modelo será utilizada a ferramenta Arena ® da Systems Modeling Corporation. Ao final 
da pesquisa, espera-se obter resultados que indiquem o esquema de atendimento mais satisfatório para os usuários e gestores do sistema.

E-mail: leonardbarreto@gmail.com

Aluno: Andressa da Silva Duarte Silva Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Lucas Olímpio da Silva Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
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Título PRODUÇÃO DE VÍDEOS COMO UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL PARA AS DISCIPLINAS DE FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL I ,II e III.

Docente orientador: Ellen Conceicao Teixeira De Matos

RESUMO
Este projeto terá como proposta a produção e a recepção de vídeos por estudantes de engenharia no âmbito de uma atividade prática no laboratório 
físico, utilizando matérias do próprio laboratório, referente à disciplina de Física Experimental teoria I, Física Experimental teórica II e Física 
Experimental teoria III, referente à ementa destas disciplinas. Afim promovendo um encontro entre abstrato e concreto, ou entre imaginação e 
realidade.

E-mail: ellenluafis@hotmail.com

Aluno: Bruna de Oliveira Ribeiro Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Guilherme Fernandes de Souza Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcos Vinícius Souto Rohem Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Título SUBSÍDIO PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM SISTEMAS PRODUTIVOS, BASEADA EM MODELO MULTICRITÉRIO PARA ANÁLISE DE RISCO: O 

CASO DO TREM DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA MAGLEV-COBRA

Docente orientador: Marcelo Prado Sucena

RESUMO
Este projeto de pesquisa trata sobre o desenvolvimento de um modelo matemático multicritério para avaliação de risco, usando dados com 
dimensões diferentes, objetivos e subjetivos, com características lineares e não lineares. Os métodos utilizados para modelagem estão sustentados 
nos conceitos da inteligência artificial e em estruturas de processamento muticritério. Tal modelo será usado para identificar componentes críticos em 
sistemas complexos de produção, permitindo-se direcionar a alocação de recursos para os gargalos. O referido modelo será desenvolvido tomando 
como base duas disciplinas do curso de engenharia de produção: ger.manut. e mét.matem.aplic.à eng.produção. No âmbito da primeira disciplina 
serão investigados, por meio de revisão bibliográfica, os critérios para avaliação de risco e análise da criticidade em sistemas complexos. Na segunda 
disciplina será possível montar uma matriz de decisão pelo cruzamento dos critérios determinados anteriormente, com partes de um sistema 
complexo de produção, objeto da alocação de recursos. Para teste e validação do modelo matemático será desenvolvido um estudo de caso usando 
as partes do trem de levitação magnética MagLev-Cobra. Essas partes serão obtidas por pesquisa no Laboratório de Supercondutores (LASUP), da 
COPPE/UFRJ, onde o professor orientador da UNESA é, também, pesquisador. Como resultado do projeto será possível obter uma lista hierarquizada 
dos componentes mais críticos do MagLev-Cobra, permitindo-se alocar, de forma mais eficiente, os recursos materiais, financeiros e humanos. O 
desenvolvimento de tal modelo terá como legado a possibilidade de se identificar componentes críticos, em qualquer sistema produtivo complexo, 
tomando como base matemática os instrumentos de inteligência artificial que permitem capturar com precisão dados multifacetados. Além disso, 
esse modelo será incorporado à disciplina Ger.Manut. para multiplicação desse conhecimento para as próximas turmas de graduação.

E-mail: marcelosucena@gmail.com

Aluno: Marcelle Dornelas da Costa Peres Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thauany Vessados Aprigio Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jonathan Estevão dos Santos Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Pinheiro da Cunha Curso do aluno: Engenharia de Produção Situação: PIBIC/UNESA
Título USO DA MINERAÇÃO DE TEXTOS NO SUPORTE A CORREÇÕES DE QUESTÕES DISCURSIVAS EM UM BANCO DE QUESTÕES DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Docente orientador: Leonard Barreto Moreira

RESUMO
As relações sociais e culturais no mundo contemporaneo vem sofrendo uma profunda transformação com o uso e disseminação das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC).  Particularmente na educação, as TICs apresentam-se como um importante agente transformador nas relações entre 
professor e aluno, através de um ambiente dinâmico e colaborativo.  Dentre os elementos do processo pedagógico, sabe-se que a avaliação tem 
importante papel no processo de ensino aprendizagem, possibilitando gestores formas de aperfeiçoamento do ensino através do diagnóstico da 
eficiência de tais instrumentos. Com uso crescente de ambientes de ensino a distância (EAD), faz-se necessário a adoção de mecanismos que facilitem 
a manipulação de tais instrumentos avaliativos, permitindo uniformidade e agilidade no tratamento destas questões. Particularmente em relação a 
avaliações discursivas,  as características inerentes aos textos impõem uma série de desafios em lidar com informações não estruturadas. Atualmente 
com a informatização, diversos sistemas manipulam e armazenam grandes quantidades de dados em formato digital.  Em larga escala, torna-se 
inviável a sua análise através de métodos manuais convencionais, necessitando de uma alta disponibilidade de tempo e ainda sujeito à diferentes 
interpretações por parte do analisador. Desta forma, é necessária alguma técnica e/ou ferramenta capaz de auxiliar os especialistas na tarefa de 
analisar em tempo útil estes dados . A mineração de textos é uma área recente e promissora, e possui o objetivo de descoberta de informações em 
textos, possibilitando assim a extração de padrões e auxiliar no processo de tomada de decisão . Assim, espera-se como resultados do presente 
projeto a aplicação de métodos de MT para o apoio ao processo de avaliação/correção de questões discursivas de um ambiente online de uma dada 
disciplina de um curso superior.

E-mail: leonardbarreto@gmail.com

Aluno: Luiz Eduardo Granado Cardoso Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia Eletrica

Título Investigação das propriedades elétricas de um Lote de ferro fundido nodular até 45 min de vazamento após o tratamento de inoculação e 
nodulização

Docente orientador: Everton Maick Rangel Pessanha

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo avaliar de forma sistemática a influência da estrutura nas propriedades elétricas de um 
Lote de Ferro Fundido Nodular (FFN) produzido na empresa francesa PAM Saint-Gobain Canalização (SGC) através da técnica de imersão por sino, após 
45 min de tratamento de inoculação e nodulização. O FFN é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal devido ao 
tratamento de inoculação com o Fe-Si (75%Si) e de nodulização com o Mg, realizado ainda no banho metálico conferindo ao metal boa ductilidade e 
elevada resistência mecânica. Para a investigação das propriedades elétricas será elaborado um sistema para a medição de corrente e do potencial e 
posterior cálculo de resistividade elétrica para os distintos tempos e temperaturas de vazamento (T1/10 min à 1362ºC e T8/45 min à 1232ºC) através 
do método medição de dois pontos utilizando uma fonte de corrente contínua, resistores, voltímetro e amperímetro. O dispositivo para a medição 
será elaborado no laboratório de eletricidade pertencente ao núcleo de Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos 
Goytacazes/RJ. Serão utilizadas três amostras de FFN para cada lingote a ser analisado vazado com período de 5 minutos cada, até o tempo máximo 
de 45 min, somando ao todo foram obtidos oito lingotes, logo após tratamento de inoculação e nodulização. As amostras obtidas na usina SGC serão 
cedidas pelo Laboratório de Materiais Avançados da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Após a elaboração e construção do 
dispositivo de medição de propriedades elétricas as amostras serão submetidas à análise de estrutura pela técnica de difração de raios x e de 
microscopia ótica, antes e após o ataque químico. Pretende-se com este trabalho investigar a influência dos diferentes constituintes presentes nos 
FFN, tais como a ferrita, cementita e perlita, para cada tempo de vazamento nos resultados de propriedades elétricas. 

E-mail: ewerton_cosmos@yahoo.com.br
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Aluno: Yan Ricardo Damasceno Rangel Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliano Joaquim Vieira Lage Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jonathan Valverde Lisbôa Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Título Smart House - Desenvolvimento de uma casa inteligente de Baixo Custo

Docente orientador: Eduardo Luiz Pareto

RESUMO
Com a evolução dos sensores e atuadores do nosso mundo, e o aumento substancial do poder computacional, desenvolver produtos que auxiliem e 
automatizem a vida do ser humano nas grandes cidades ficou mais viável. Só que este tipo de solução está muito distante das famílias, porque os 
produtos desenvolvidos ainda são muito caros e exigem um conhecimento muito grande
Este projeto visa desenvolver uma casa inteligente de baixo 
custo. Esta casa controlada por computador  facilita a vida dos familiares entregando aos moradores aquilo que eles desejam sem que seja preciso 
pedir. 
Para isso, será desenvolvido um sistema inteligente que irá aprender o padrão de comportamento da família para os componentes básicos, 
como luzes, portão, aquecimento de água, máquina de lavar e etc.

E-mail: eduardo@wsc.com.br

Aluno: Guilherme de Brito Silva Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Daniel Silva de Carvalho Curso do aluno: Engenharia elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: André de Freitas Carletti Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tainah Rocha Santos da Silva Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título Análise cinemática, dinâmica e estrutural por Método de Elementos Finitos de um braço mecânico modelado tridimensionalmente

Docente orientador: Gustavo Simao Rodrigues

RESUMO
É de conhecimento geral que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência acabam encontrando diversas dificuldades de adaptação à sociedade, 
na maioria dos casos gerados pela dependência de terceiros para a realização de tarefas cotidianas.
De acordo com um estudo do IBGE de 2010, cerca 
de 23,9% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, sendo 7% deste grupo, pessoas com deficiência motora.
Tem-se como objetivo 
desse estudo, uma análise cinemática, dinâmica e estrutural de um braço mecânico modelado tridimensionalmente, a fim de realizar através do 
mesmo, simulações de ações humanas triviais, como por exemplo, um esforço realizado ao levantar um copo d’água ou abrir uma porta.
Estas 
análises serão realizadas por meio de software dos tipos CAD (Computer-Aided Design) e CAE (Computer-Aided Engineering). 


E-mail: gustavosimao@uol.com.br

Aluno: Thiago Vinícius de Almeida Coutinho Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Josaphá de Aguiar Serafim Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Pacheco da Gama Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título ANÁLISE DE VIABILIDADE COM USO DE HIDROGÊNIO COMPARADO AOS MOTORES OPERANDO COM COMBUSTÍVEL FOSSIL

Docente orientador: Mila Rosendahl Avelino

RESUMO
Em continuidade ao projeto de iniciação científica conduzido pelos alunos da engenharia mecânica da Universidade Estácio de Sá, propomos a 
continuidade do projeto de investigação desse assunto de extrema relevância para a sobrevivência do nosso planeta. A mudança do clima como 
ameaça relevantes ao ambiente global! A Convenção-Quadro das Nações Unidas objetiva estabilizar concentrações de gases de efeito estufa 
impedindo a interferência antrópica no clima. O presente projeto objetiva analisar a viabilidade técnica e econômica do uso de hidrogênio 
alternativamente ao combustível fóssil. O escopo da proposta inclui a continuidade da caracterização de emissões por metano e hidrogênio puros 
bem como as misturas destes com GNV, etanol e gasolina. A metodologia consiste em caracterizar emissões para os combustíveis listados e oferecer a 
análise de impacto em cada combustível. Destacamos o uso de hidrogênio em células a combustível (Cac) na geração de energia elétrica e consumo 
em unidades residenciais, hospitais e zona rural, assim como em veículos elétricos. Ressaltamos que a referido tecnologia foi lançada comercialmente 
nos mercados japonês, americano e europeu. A utilização de células a combustível tem como resíduos somente a água, tanto a cadeia produtiva do 
hidrogênio quanto o consumo são realizadas sem emissões. O projeto pretendido aborda a utilização do hidrogênio para geração de energia elétrica e 
utilização em veículos equipados com células a combustível além de emissões nos motores Otto, operando como Biodiesel e Biogás. Análise térmica 
dos motores além de treinamento de pessoal especializado são resultados esperados. A equipe atualmente envolvida neste projeto, que já se 
encontra em andamento, abrange docentes, técnicos de laboratório e alunos de graduação em engenharia mecânica que desenvolvem seus TCC´s sob 
minha orientação nos temas: desempenho de motores a combustão, biocombustíveis e o EVTE da produção de hidrogênio, tendo sido todos 
aprovados com louvor.

E-mail: mila.rosendahl@estacio.br

Aluno: Thiago Venâncio Daniel Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vinícius Eucario de Mattos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Pablo Akiama Couto Borges Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Análises Experimentais e Simulações Numéricas da Ação de Inibidor Natural em Aços sob Corrosão

Docente orientador: Cicero Vianna De Abreu

RESUMO
Pretende-se avaliar a eficácia da ação protetora de inibidores naturais, feitos a base de chás, ao aço estrutural exposto a ambiente corrosivo. Isto será 
feito por meio de ensaios mecânicos de tração, Charpy e de propagação de trinca de fadiga com e sem a adição dos inibidores. Para a preparação dos 
corpos de prova dos diversos ensaios programados, procurar-se-á, previamente,  tabular tempos de imersão dos eletrodos de trabalho do material em 
solução ácida e os respectivos níveis de corrosão assim obtidos. Também, espera-se comparar os padrões de danos encontrados por este processo 
acelerado contra aqueles obtidos de forma natural. Os ensaios de propagação de trinca de fadiga serão realizados com técnicas indiretas de 
monitorização da progressão da trinca de fadiga, como o BFS e o CTOD. Para tanto, o código de controle da máquina servo-hidráulica será revisto. Em 
paralelo, dar-se-á  continuidade ao desenvolvimento de um aplicativo em sistema computacional baseado no método dos elementos finitos, apto à 
análise numérica da propagação de trinca de fadiga, atualizando-se rotinas e criando-se outras para a inclusão da progressão concomitante da 
corrosão.  Serão utilizados resultados dos ensaios mecânicos que forneçam parâmetros de ajuste.O modelo de previsão de falha de fadiga com 
corrosão está baseado na teoria da mecânica da fratura linear-elástica (MFLE), mas requer um processador elasto-plástico para capturar as tensões na 
ponta da trinca em cada etapa de ciclo de carga. Uma malha de elementos finitos é definida na metade da geometria do corpo de prova CT (tração 
compacta), devido a simetria do problema. A propagação da trinca é simulada segundo processo iterativo. As formas previstas para representar a 
influência da corrosão no aumento da taxa de propagação da trinca passam pela redução da tenacidade à fratura do material e pela criação de vazios 
na geometria que representem as perdas de massa.

E-mail: cvabreu@mls.com.br

Aluno: Bruno Fonseca Pereira Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luiz Guilherme Clark Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/CNPq
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Título Avaliação da eficiência do reforço de vigas metálicas por meio de compósito de fibra de vidro.

Docente orientador: Maria De Lourdes Martins Magalhaes

RESUMO
O uso de materiais compósitos poliméricos como reparo de estruturas metálicas tem sido vastamente aplicada nos últimos anos em diferentes 
segmentos industriais, tais como: aeronáutica, civil e petroquímica. Metodologias para dimensionamento deste tipo de reparo têm sido propostas e 
isto tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores. Esta tecnologia tem se tornado mais importante à medida que novos adesivos estruturais são 
desenvolvidos, tornando eficiente a colagem de laminados de compósitos poliméricos em substratos metálicos. Reparos tradicionais por meio de 
soldagem de chapas metálicas apresentam uma série de desvantagens que podem ser evitadas quando se utilizam materiais compósitos poliméricos, 
tais como: reparo realizado a frio, fator muito importante quanto aos requisitos de segurança; adição de peso à estrutura muito pequeno devido à 
elevada rigidez específica destes materiais; logística muito mais simples quando comparado aos reparos tradicionais por soldagem e facilidade de 
aplicação. Porém, uma desvantagem deste tipo de reparo é a possibilidade de degradação por meio de mecanismos químicos e mecânicos que afetam 
a durabilidade e eficiência desta técnica. Os mecanismos mecânicos são função do tipo de carregamento, elevadas tensões que podem promover a 
fluência ou carregamento cíclico.  O nível de corrosão do substrato metálico, assim como sua preparação de superfície também são parâmetros que 
podem influenciar na durabilidade do reparo pois, poderá afetar a adesão entre o laminado compósito e o substrato.  O procedimento de reparo inicia-
se por meio da preparação de superfície, seguida da aplicação de um adesivo estrutural tipo pasta para regularizar a geometria corroída. Portanto, 
este trabalho visa fazer uma avaliação da eficiência do reforço de vigas metálicas por meio de compósito de fibra de vidro, numa perspectiva de 
integridade do material.


E-mail: malumartins.live@gmail.com

Aluno: Alana Mendonça de Farias Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: José Carlos Lima de Jesus Filho Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Avaliação da Influência de Parâmetros de Aquisição de Imagens para a Exatidão em Medições por Imagem

Docente orientador: Pedro Bastos Costa

RESUMO
A necessidade de sistemas automatizados surge na área industrial como uma das soluções para alavancar o ganho de produtividade, reduzindo perdas 
e desperdícios inseridos ao sistema por operadores. Por outro lado em alguns tipos de automação, no qual são geradas informações quantitativas é de 
extrema importância que seja garantida a qualidade dos resultados fornecidos por esses sistemas automáticos. A metrologia,  ciência da medição, tem 
um papel importante no que se refere a garantia da qualidade desses sistemas. Neste projeto será realizado um estudo voltado para sistemas de 
inspeção e medição por imagem, no qual são utilizadas câmeras para medição de objetos. O estudo será realizado através de uma avaliação do 
aparato de aquisição de imagens e sua influência no resultado das medidas.

E-mail: pedrobcostarj@gmail.com

Aluno: Alessandro Akiama Couto Borges Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Avaliação de extratos naturais de chá branco como inibidores de corrosão em ensaios de tração e propagação de trinca do aço 1020

Docente orientador: Maria de Lourdes Martins Magalhaes

RESUMO
E-mail: malumartins.live@gmail.com

Aluno: Evellyn de Oliveira Brazil Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: IC/FAPERJ
Aluno: Evellyn de Oliveira Brazil Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Nicolle Andrade Weiner Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título CARACTERIZAÇÃO DA MEDIÇÃO MULTIFÁSICA: Propagação da Incerteza de Medição de Vazão em Águas Profundas

Docente orientador: Mila Rosendahl Avelino

RESUMO
Sistemas de produção em águas profundas são caracterizados pela mistura da produção individual de cada poço em um único duto. Esse 
procedimento requer que a exatidão da medição seja superior a disponível. Como os escoamentos resultantes da produção de diferentes poços são 
misturados em um único duto, e existe a possibilidade de se desejar conhecer as produções individuais de cada poço antes que se unifiquem as 
produções. 
Há um forte imperativo para melhorar a recuperação de reservatórios em águas profundas além das capacidades atuais. Para realizar isto 
significa que a informação de medição contínua em poços individuais será necessária. Isso só pode ser alcançado através de uma melhor informação 
sobre o desempenho também. Melhorar a recuperação do reservatório até mesmo uma pequena percentagem pode traduzir-se em dezenas de 
milhões de barris de reservas adicionais. Essas reservas adicionais serão adquirida através de uma melhor informação sobre o desempenho também. 


A necessidade de medição é especialmente grande onde as demandas ambientais sobre o equipamento apresentam problemas. O problema é 
agravado pelo fato de que as perspectivas atuais fornecem pouco incentivo para desenvolver equipamentos com capacidade de medição superior, 
que só tem uso em algumas aplicações. O desenvolvimento de aspectos relacionados a capacidade de medição com exatidão favorecem o 
desenvolvimento das atividades de exploração em águas profundas, no aplicações de alto risco não pode ser desenvolvida.
Um último aspecto chave 
do trabalho é a sua importância para o desenvolvimento das capacidades de processamento em águas profundas, em que os líquidos produzidos a 
partir de cada poço são separados, comprimidos, bombeados, desidratados, reinjectados, eliminados, essencialmente submetidos a inúmeros 
processos que são, rotineiramente, feitos sobre uma plataforma de produção. Ao fazer isso, não só a recuperação de hidrocarbonetos será 
melhorada, mas haverá menos risco de ocorrência de acidentes 

E-mail: mila.rosendahl@estacio.br

Aluno: Thamires Noleto Klein Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Caracterização das propriedades mecânicas de uma liga bronze níquel alumínio manganês fundida

Docente orientador: Mauricio Sanches Garcia

RESUMO
O estudo da caracterização mecânica da Liga Bronze Ni Al Mn fundida é de suma importância para definir suas aplicações. De variado uso nas 
indústrias, em forma de componentes mecânicos de atuação e controle, a diversidade de materiais que compõe a liga fundida estabelece a  
necessidade da análise de caracterização das suas propriedades.
Para tal serão necessários uma série de experimentos e ensaios de modo a 
compreender as propriedades mecânicas do material. O ensaio de dureza Brinell para estabelecer o perfil de dureza, o ensaio mecânico de tração para 
compor o diagrama de tensão e deformação, o ensaio metalográfico para determinar a microestrutura da liga e compreender suas propriedades e 
ainda teremos a análise da composição química do material para determinar por completo os componentes da liga. 

E-mail: mauriciogarc@gmail.com

Aluno: Jéssica Oliveira Soares Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Plácido José Cêa Godinho Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Estudo analítico e numérico por Métodos de Elementos Finitos de tensões estáticas no projeto de uma máquina router CNC

Docente orientador: Gustavo Simao Rodrigues

RESUMO
O Processo de Fabricação por Usinagem é um dos processos de fabricação mais utilizados na indústria em função da alta produtividade, da 
possibilidade de obtenção de geometrias complexas e da precisão alcançada nas peças fabricadas. As máquinas-operatrizes utilizadas para realização 
do Processo de Fabricação por Usinagem vêm sofrendo uma evolução ao longo das décadas e para o nível de qualidade exigido atualmente, as 
máquinas com comando CNC (Comando Numérico Computadorizado) são fundamentais para garantir a competitividade das indústrias no mercado.. 
Devido à importância que essa área possui no contexto industrial, é fundamental que o Engenheiro Mecânico possua conhecimento do que existe de 
mais moderno e atual na Indústria Metal-Mecânica. Entretanto devido ao seu alto custo no mercado, o acesso a esses equipamentos se torna inviável 
em determinadas instituições de ensino superior, portanto o presente trabalho dará prosseguimento ao estudo a pesquisa do desenvolvimento de 
uma fresa tipo router CNC didático. Neste trabalho propõe-se a concepção, análise de projeto e validação de uma máquina fresadora CNC didática. A 
concepção é baseada nas fresadoras CNC oferecidas pelo mercado nacional e o objetivo será fazer uma analise de esforços estáticos na estrutura da 
máquina quando a ferramenta de corte entra em contato com a peça presa à mesa de trabalho da máquina.

E-mail: gustavosimao@uol.com.br

Aluno: Rafael Trindade Lira Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Estudo da Formação de Cavaco Durante o Processo de Fabricação por Usinagem Utilizando o Método dos Elementos Finitos

Docente orientador: Gustavo Simao Rodrigues

RESUMO
Na indústria metal mecânica é possível a produção de peças através de Processos Metalúrgicos de Conformação Mecânica que não ocorre a produção 
de cavacos ou através de Processos de Fabricação por Usinagem, que segundo a norma DIN 8580 a sua característica é a modificação da forma da 
matéria-prima, através da remoção progressiva de cavacos ou aparas do material, conferindo à peça forma, dimensões ou acabamento, ou ainda uma 
combinação qualquer desses três.
O Processo de Fabricação por Usinagem é um dos processos de fabricação mais utilizados na indústria, pois 
permite o acabamento superficial em peças fundidas ou conformadas com maior exatidão e da possibilidade de obtenção de geometrias complexas 
com menor custo. 
Sabendo-se que o cavaco pode representar até 50% do material bruto depois de ser usinado, pretende-se aplicar o conhecimento 
envolvido nas teorias citadas para compreender e avaliar a formação de cavacos utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF)  otimizar um 
processo de fabricação por Usinagem e sua redução de custos de produção, através da simulação da formação de cavacos. O Método dos Elementos 
Finitos aplicado às operações de usinagem auxilia na compreensão do comportamento dos metais sujeitos ao corte oferecendo informações 
completas sobre a formação do cavaco, ângulo de cisalhamento, espessura do cavaco e sua interação com a ferramenta de corte, distribuição de 
temperatura na interface da peça-cavaco ferramenta, forças de corte e avanço, deformação na região de corte e na ponta da ferramenta, que 
conduzem à avaliação do desgaste da ferramenta segundo Kumbera et al (2001).
Dessa forma, pretende-se neste trabalho aprofundar os 
conhecimentos de Usinagem e desenvolver o estudo detalhado da complexidade da formação de cavacos e dos processos de otimização existentes 
para a análise de novos processos de fabricação.


E-mail: gustavosimao@uol.com.br

Aluno: Naiara Vieira Le Sénéchal Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/UNESA
Título GERENCIAMENTO DE RISCOS NA CONSTRUÇÃO DE UM VEÍCULO PARA COMPETIÇÃO BAJA SAE

Docente orientador: Maria De Lourdes Martins Magalhaes

RESUMO
O projeto Baja SAE foi originado em 1976 nos Estados Unidos e a primeira competição no Brasil foi realizada em 1995. O projeto é um estímulo aos 
estudantes de diversos segmentos de engenharia pela oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, muitas vezes, de forma 
teórica, ao desenvolver um trabalho em equipe ao conquistar experiência profissional e impulsionar a disposição para o mercado de trabalho. Nesse 
contexto, os estudantes devem desenvolver um veículo protótipo fora de estrada (off-road) com regras previamente definidas pela equipe 
organizadora da competição, onde o desenvolvimento do projeto promove as etapas de concepção, projeto detalhado e construção do veículo. A 
produção de novos produtos é tratada com grande interesse industrial no sentido de atender a demanda tecnológica e ainda proporcionar orientação 
às ações de desenvolvimento com maior segurança e eficiência. 
A capacidade de esclarecer os acontecimentos do futuro e estabelecer valores com 
autonomia entre várias alternativas é um ideal da sociedade. Efetivamente, os riscos estão presentes em todos os âmbitos, inclusive no empresarial. 
As empresas hoje lidam e sentem a necessidade de investir na prevenção e minimização dos riscos, onde administrá-los tornou-se sinônimo de desafio 
e de oportunidade. Nesse sentido, o objetivo do presente projeto é realizar um gerenciamento de riscos relacionados aos materiais utilizados na 
projeção de um veículo para as competições Baja SAE Estácio. Com essa avaliação espera-se alcançar graus aceitáveis de deformações e falhas e uma 
eficiência satisfatória nas provas estática e dinâmica.  


E-mail: malumartins.live@gmail.com

Aluno: Fernando Luiz Teixeira de Almeida Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Andreia Thiemi Hono Ribas Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernando de Oliveira Ferreira Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário

Título Influência do Carregamento Termomecânico nas Temperaturas de Transformação de Fase de uma liga com Memória de Forma (SMA)

Docente orientador: Mauricio Sanches Garcia

RESUMO
As ligas com memória de forma (SMAs) possuem um comportamento termomecânico bastante complexo. Fenômenos como transformação de fase e 
plasticidade são importantes para definir a resposta de uma SMA. Este trabalho apresenta uma investigação experimental do comportamento 
termomecânico das SMAs. A resposta de fios com memória de forma é analisada a relação entre a alteração da temperatura de transformação de fase 
em função do carregamento de uma SMA. Utilizando de testes cíclicos ( 50 ciclos) de carregamento com cargas de 2.5 kN e 2.6 kN na fase elástica e 
2.9 kN e 3.0 kN na fase plástica, a temperatura de 60º C e uma taxa baixa de carregamento (f = 0,0028Hz). A estabilização da resposta do material 
também é analisada considerando diferentes carregamentos. A transformação austenita-martensita e a transformação reversa estão, 
respectivamente, associadas com a liberação ou absorção de calor. Esse calor latente corresponde a uma determinada faixa de temperatura de 
transformação, que pode ser determinada através da utilização do calorímetro de varredura (DSC, do inglês Differential Scanning Calorimeter).

E-mail: mauriciogarc@gmail.com

Aluno: Michelle Cardoso de Almeida Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maitê Garcia Brandão Torres Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Projeto Mini Baja Estácio - CAD e CAE

Docente orientador: Cicero Vianna De Abreu

RESUMO
A Competição Baja SAE foi originada em 1976 nos Estados Unidos e realizada pela primeira vez no Brasil em 1995. Trata-se de um estímulo aos 
estudantes de diversos segmentos de engenharia pela oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, muitas vezes, de forma 
teórica, mediante um trabalho em equipe e conquistar experiência profissional capaz de os
impulsionar para o mercado de trabalho. Nesse contexto, 
os estudantes devem ter autonomia e a responsabilidade para desenvolver um mini veículo, no padrão de um protótipo fora de estrada (off-road), 
com regras previamente definidas pela equipe organizadora da competição, o que engloba as etapas de concepção, projeto mecânico detalhado e 
construção do veículo. Tudo isto precedido pela conquista de patrocinadores e seguindo plena obediência à boa gestão administrativa e financeira de 
um projeto real. A produção de novos produtos, como este mini veículo, deve ser tratada com grande cuidado no sentido de atender à demanda 
tecnológica e ainda proporcionar maiores segurança e confiabilidade. O treinamento dos integrantes da equipe,
aqui denominada MECALOUCOS, é 
uma importante fase do projeto, já que permitirá atingir com maior facilidade as metas ligadas ao desenvolvimento do mini veículo. sobretudo porque 
se impõe que sejam estudantes dos ciclos iniciais da graduação em engenharia. Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa é apoiar cientifica e 
tecnologicamente o projeto construtivo,
seleção de peças e dos materiais ideais utilizados na fabricação de um mini veículo para as competições Baja 
SAE Brasil com uso das técnicas CAD e CAE. O correto desenvolvimento dos trabalhos com estas duas ferramentas computacionais deverá resultar  em 
resultados satisfatórios nas provas estáticas e  dinâmicas previstas na competição. Com esta pesquisa, está a motivação para que  o projeto MINI BAJA 
ESTÁCIO seja  institucionalizado .

E-mail: cvabreu@mls.com.br

Aluno: Felipe Magalhães Santoro Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael Esteves do Santos Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Rastreabilidade nas medições de vazão em tunel de vento

Docente orientador: Mila Rosendahl Avelino

RESUMO
Prover confiabilidade nas medições dinâmicas de fluidos, isto é, vazão instantânea, velocidade e quantidade expressa em volume ou e massa de 
fluidos é o foco da presente proposta. Os tipos de fluidos atendidos variam desde petróleo, gás natural e biocombustíveis até o ar, a água, os fluidos 
criogênicos e os compostos multifásicos, todos sob regimes de escoamento de grande interesse social, industrial e científico. Vazões em escalas 
industriais de grande porte, passando por escoamentos hídricos e atmosféricos, até micro-vazões aplicáveis em sistemas farmacêuticos e micro-eletro-
mecânicos compões a área de aplicação da proposta. O principal objetivo é assegurar que as medições – cobrindo faixas extremas de escalas e de 
complexidade física – atendam aos requisitos de sistemas da qualidade e das metrologias científica, industrial e legal. Um dos maiores obstáculos às 
medições em mecânica dos fluidos está na impossibilidade de visualização da maioria dos fenômenos físicos envolvidos. Para contornar este 
obstáculo, é apresentado conjunto de experimentos em mecânica dos fluidos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, permitindo apropriar-se 
de conhecimentos referentes ao assunto. Todos os experimentos adotam como ferramenta auxiliar de ensino um túnel de vento de baixa intensidade 
turbulenta. A instrumentação depende apenas de um tubo de Pitot, um manômetro em ``U'' e um anemômetro de fio quente com um canal.Os 
experimentos foram projetados de forma a abordar conceitos de alta relevância, com a utilização de equipamentos relativamente simples e baratos. 
Foram organizadas experiências sobre o escoamento no interior de um duto quadrado simples, ao redor de corpos rombudos, em uma camada limite 
e na esteira de um cilindro. Dentre os conceitos abordados estão o de medição de vazão, da força de arrasto sobre um corpo, de camada limite, de 
balanço integral da quantidade de movimento, de esteira, de emissão de vórtices, da existência de grandes estruturas turbulentas.

E-mail: mila.rosendahl@estacio.br

Aluno: Gabriel Silva Amorim Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Simulação de escoamento em microcanais bifurcados com angulação simétrica

Docente orientador: Flavio Peres Amado

RESUMO
CFD (Computation Fluid Dynamics) é uma ferramenta indispensável ao perfeito entendimento dos fenômenos físicos envolvidos na clássica matéria 
"Mecânica dos Fluidos". Elevação e escoamento de petróleo, fluidodinâmica de câmaras frigoríficas, de microcanais, automobilismo, aeronáutica, 
acústica, etc são campos que empregam amplamente a simulação computacional para prever o comportamento dos modelos propostos. Nesse 
sentido, um aluno de engenharia será apresentado a um simulador comercial que trabalha com CFD. O aluno será treinado na operação do pacote, 
será capacitado a realizar simulações de interesse dos projetos científicos do professor, a analisar resultados, a elaborar artigos e apresentá-los, sendo 
assim integrado ao mundo científico. 

E-mail: flavioam@petrobras.com.br

Aluno: Narcisio Gregory Santos Mazzarella Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Engenharia Química

Título Desenvolvimento de Processos Alternativos e Inovadores para a Destilação de Cachaça e Extração de Óleos Essenciais em Alambiques

Docente orientador: Valeria Dutra Ramos

RESUMO
O projeto de pesquisa aborda a aplicação de simuladores numéricos, construídos no Laboratório de Matemática Aplicada e Computação Científica 
(LabMACC) do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IPRJ/UERJ) em parceria com a Universidade Estácio de Sá, Unidade 
Nova Friburgo, ao longo dos últimos três anos de pesquisa, no estudo da destilação de cachaça e extração de óleos essenciais em alambiques para o 
desenvolvimento de processos produtivos alternativos e inovadores, como forma de agregar valor e diferenciar os produtos fabricados em pequena 
escala visando o aumento da sua participação dentro das categorias "premium" do mercado. A metodologia proposta considera a simulação 
computacional e otimização do processo de destilação em alambique, experimentos de destilação em laboratório e fábricas da região, medidas 
experimentais para a caracterização físico-química dos destilados. Como resultado científico, espera-se que o presente projeto contribua para o 
aperfeiçoamento da tecnologia desse tradicional processo de destilação. Do ponto de vista socioeconômico, estima-se que a qualificação tecnológica 
do produto e inovação de processos produtivos desenvolvidos com a aproximação da indústria com as universidades possam proporcionar a 
consolidação de pequenas e médias empresas locais, aumentando a geração de empregos e contribuindo para a melhoria da região.




E-mail: valeria.ramos@estacio.br

Aluno: Peter de Abreu Mello Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Técnicas de Análise de Teores de Óleos e Graxas em Água de Produção de Petróleo

Docente orientador: Daniela Sayao Vieira

RESUMO
Atualmente, o petróleo ainda é considerado como a principal fonte de compostos orgânicos para a geração de energia, sendo utilizado como matéria-
prima nos diversos ramos da indústria química. A produção de Petróleo & Gás é acompanhada de significativa produção de água, normalmente 
conhecida como água de produção, sendo esta o rejeito de maior volume em todo o processo de exploração e produção do petróleo. Normalmente, 
esta água de produção passa por um tratamento na própria plataforma antes de ser descartada, de modo a se adequar a legislação ambiental vigente. 
Além dos elevados volumes gerados, a água de produção possui uma composição bastante diversificada, onde o teor de óleos e graxas (TOG) é um 
parâmetro que merece atenção especial. A legislação que dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas 
marítimas de petróleo e gás natural, Resolução CONAMA nº 393, de 08 de agosto de 2007, estabelece que o teor de óleos e graxas deve obedecer à 
concentração média aritmética simples mensal de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L.
Várias técnicas de análises de teor de óleos e 
graxas são conhecidas, entre elas se encontram a gravimetria, infravermelho, fluorescência de ultravioleta, colorimetria e cromatografia gasosa. O 
objetivo do projeto proposto é se estudar as diferentes técnicas de análises de teor de óleos e graxas, suas vantagens e suas limitações. O trabalho 
será conduzido mediante a uma ampla pesquisa bibliográfica sobre as técnicas de medição de TOG, as legislações existentes nos principais países 
produtores de petróleo, bem como uma pesquisa a respeito dos valores de TOG comumente encontrados em plataformas de produção de petróleo.


E-mail: danisayao@hotmail.com

Aluno: Bruna Carneiro da Silva Baptista Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Diego Santiago de Oliveira Mattos Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Katia Marques de Souza Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Antonio Diego Barbosa Coutinho Curso do aluno: Engenharia Química Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios

Projeto(s) do curso: Administração

Título Agenda 2030 Estácio/UNESA – Campus Taquara – R9.

Docente orientador: Paulo Jose De Mendonca Ribeiro

RESUMO
Este projeto procura relacionar empiricamente a teoria do Desenvolvimento Sustentável como equidade à experiência das conferências de Agenda 21 
local e Agenda 2030. “Seu motivo e justificação estão fixados em análise preliminar que informa a carestia de trabalhos que cotejam a macro e a 
micropolítica de afirmação de direitos para o nível local*”. O objetivo do trabalho é criar a Agenda 21 Estácio/UNESA. Subsidiariamente, procura-se 
mostrar um quadro sinótico que encadeie teoria e prática governamental e acadêmica. O tratamento desigual para a igualdade confere o fundamento 
teórico da pesquisa para compreender a sua efetivação nas cidades. O método monográfico será empregado, à luz do apoio dialético, para a obtenção 
da narrativa da absorção da tese na micropolítica. O caminho agregado envolve a análise e leitura Agenda 2030, o entendimento do modelo nacional, 
estadual e o do municipal na área das políticas públicas. O projeto não requisita aportes financeiros, acrescenta conteúdo científico para a trajetória 
dos envolvidos.

* FRANCO, D.. A teoria da justiça de J. Rawls: desenho da absorção local de órgãos de afirmação de direitos para gênero e etnia. 
Doutor em Ciência Política/Filosofia Política, Professor Auxiliar I, Pesquisador e Cronista. Autor do texto deste Projeto de Iniciação Científica 
submetido, classificado e aprovado pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá para o período Agosto de 2015 – 
Julho de 2016.


E-mail: ciclomkt@hotmail.com

Aluno: Nathalia Cristina de Souza Montenegro Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Título REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM DE ADMINISTRADORAS DO SÉCULO XXI E PESQUISA SOBRE O PAPEL DA MULHER NO CONTEXTO DAS 

ORGANIZAÇÕES: DESAFIOS, LIMITES E POSSIBILIDADES DE SUA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA BAIXADA FLUMINENSE

Docente orientador: Maria Cecilia Bezerra Tavares

RESUMO
Este projeto tem o propósito de identificar e sistematizar, a partir da literatura da área, as bases teóricas, metodológicas, os fundamentos das 
organizações do Século XXI e os desafios, limites e possibilidades da participação da mulher na ocupação de administradora de empresas no mercado 
de trabalho da Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro. O objetivo final a ser alcançado é a criação de um Fórum permanente de debates que 
reúna conceitos, práticas e representações sobre o tema “as mulheres na gestão das organizações do Século XXI” que sirva como instrumento de 
divulgação do trabalho realizado, e dos desafios enfrentados, pelas administradoras das empresas na Baixada Fluminense que contribuam para a 
superação dos obstáculos que inibem a ampliação da participação feminina na gestão de empresas no Brasil. O Fórum será uma iniciativa do Curso de 
Administração da Unidade Nova Iguaçu da Universidade Estácio de Sá e deverá representar um instrumento que agregue discentes, docentes e 
profissionais de empresas em um amplo espaço de debates que concentre ações voltadas à melhoria contínua nas empresas através da divulgação de 
boas práticas e trocas de experiência sobre o tema aqui referendado.  A concepção deste instrumento de interação entre a IES e as organizações 
empresariais da Baixada será viabilizada através do esforço dos alunos de iniciação científica na construção de um cadastro de empresas que 
disponibilizam cargos de gestão para administradoras, na realização de entrevistas com estas profissionais, na elaboração de parcerias/convênios em 
atividades de extensão e divulgação dos resultados dentro do meio acadêmico e empresarial e na concepção, planejamento e realização do fórum. 
Pretende-se, assim, identificar, a partir de bibliografia pertinente e a realização de debates públicos, definições, elementos, funções e contextos do 
papel da mulher Administradora nas organizações contemporâneas.

E-mail: cecilia.b.tavares@gmail.com

Aluno: Tatiele Neves dos Santos Martins Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lidiane dos Santos Barbosa da Costa Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leilane Maria da Conceição Marques Medeiros Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Fernanda Evangelista Ferreira de Rezende Curso do aluno: Administração Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: João Pedro Januário de Oliveira SantosS Curso do aluno: Sistemas de Informação Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Econômicas

UNESA Página 265 de 288



Título Análise em Benchmarking nos Processos de Gestão em Desembaraços de Cargas nos Portos dos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e 
Goiás (EADI).

Docente orientador: Antonio Elder De Oliveira Tavares

RESUMO
O Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro (PELC/RJ 2045) é um plano de Estado para tornar a logística de transporte de 
cargas do Rio referência no Brasil. O Plano identifica gargalos e as principais soluções para dar fluidez à produção nos diferentes meios de transporte, 
dentre estes, a dos portos, para assegurar a competitividade do Estado do Rio como plataforma logística de classe mundial. 

Relacionado ao PELC/RJ 
2045, a presente pesquisa consiste em estudos de caso identificando oportunidades para redução dos tempos de desembaraço e custos logísticos de 
segmentos relevantes de demanda nos portos do Rio comparados com as portos marítimo de Itajaí (em Santa Catarina) e seco de Anápolis (em Goiás). 
Para isso, realiza-se metodologicamente uma comparação estruturada de desempenhos de processos definida como benchmarking. Esta comparação 
acaba funcionando como um importante instrumento de gestão utilizado para compreender os métodos, mediante os quais, os concorrentes atingem 
níveis de desempenho reconhecidamente mais elevados. Indetifica-se assim as melhores práticas de forma a poder adaptá-las a um contexto concreto 
que, como objeto de pesquisa, os portos do Rio se situam. 


E-mail: antonio.tavares@estacio.br

Aluno: Edilio Boechat Neto Curso do aluno: Ciências Econômicas Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jose Fabiano da Rocha Curso do aluno: Ciências Econômicas Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Relações Internacionais

Título Uma Memória das Relações Internacionais do Brasil

Docente orientador: Paulo Cesar Azevedo Ribeiro

RESUMO
O Museu da República é uma instituição de memória, que se ocupa de representar a trajetória republicana brasileira. A formação de seu acervo é uma 
forma de atuar no campo da memória, operando sobre aquilo que deve ser preservado e lembrado no futuro. A proposta é identificar que memórias 
sobre as Relações Internacionais do Brasil são valorizadas, de modo a justificar que determinados objetos e não outros sejam investidos de recursos 
públicos e preservados como representação da trajetória republicana brasileira.
                 Objetivamos complementar a pesquisa com um estudo de 
caso, pesquisando os sentidos e valores sociais por trás de um dos objetos museológicos preservados, observando em que contexto esse objeto foi 
produzido e com qual objetivo.  Além de procurar entender também por que esse objeto foi incorporado como acervo do Museu da República, ou 
seja, o que está sendo sugerido, a partir desse acervo, como um valor social no campo das Relações Internacionais? Quais aspectos das Relações 
Internacionais do Brasil o acervo põe em evidência como valor a ser preservado e conhecido pelas gerações futuras? E, considerando que não há 
memória sem esquecimento, quais aspectos não são lembrados?
                 Selecionamos itens relacionados ao Barão do Rio Branco, que foi 
diplomata, cônsul geral em Liverpool e ministro das Relações Exteriores, e que cumpriu papel muito importante como mediador de disputas 
territoriais entre o Brasil e países da América do Sul. Outros personagens escolhidos foram: Quintino Bocayuva, o primeiro ministro das Relações 
Exteriores do Brasil República, Oswaldo Aranha  e Raul Fernandes.
                O projeto tem como fonte privilegiada os acervos museológicos que o 
Museu da República abriga, portanto estando alicerçado no trabalho com fontes primárias. Isso decerto lhe confere originalidade, e mais ainda uma 
vez que não existe pesquisa já realizada nesse acervo dentro da perspectiva proposta.


E-mail: paulocaribeiro@globo.com

Aluno: Luciana Ribeiro de Lima Ferreira Curso do aluno: Relações Internacionais Situação: PIBIC/CNPq

Saúde

Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas

Título Atualização do Conhecimento da Tabanofauna do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os Tabânidas (Diptera: Tabanidae) da Região 
Metropolitana do Município do Rio de Janeiro.

Docente orientador: Ronald Rodrigues Guimaraes

RESUMO
A proposta objetiva atualizar o conhecimento da tabanofauna fluminense, tendo como primeira etapa a listagem das espécies representadas nas 
coleções entomológicas dos principais centros de pesquisa do estado, e estudo de campo para diagnóstico das espécies de tabânidas ocorrentes em 
três biótopos diferentes do bioma Mata Atlântica na Região Metropolitana do município do Rio de Janeiro. É parte de outro projeto mais abrangentes 
que tem escopo de atualizar o conhecimento da fauna de tabânidas (Diptera; Tabanidae) do bioma Mata Atlântica e do estado do Rio de Janeiro, que 
desde a década de 1950 se encontra defasado. O trabalho realizar-se-á por meio de coletas periódicas, utilizando-se armadilhas de interceptação de 
voo de Malaise e armadilhas suspensas de Rafael e Gorayeb; e de visitas técnicas às coleções entomológicas dos principais centros de pesquisa do 
estado, com escopo de elaborar listagem das espécies de tabânidas representadas. Os resultados serão apresentados por meio de publicações em 
seminários e congressos e em revistas especializadas, além de um catálogo eletrônico reunindo fotografias, mapas, e dados bibliográficos acerca das 
espécies diagnosticadas.   

E-mail: ronaldrguimaraes@gmail.com

Aluno: Elias Carneiro da Mota Curso do aluno: Ciências Biológicas Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caroline Gonçalves da Silva Curso do aluno: Ciências Biológicas Situação: PIBIC/Voluntário
Título Inventário da Dipterofauna Necrófaga em Fragmento de Mata Atlântica no Municipio de Petrópolis, Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro

Docente orientador: Rebecca Leal Caetano

RESUMO
A entomologia forense é uma ferramenta utilizada pela justiça criminal que usa os insetos como prova criminal, tanto na estimativa do intervalo pós-
morte como em casos onde houve deslocamento do cadáver, maus-tratos de crianças, idosos ou incapazes, uso de substâncias químicas e na rota de 
entorpecentes. Conhecer os dados bionômicos existentes na literatura das espécies necrófagas é primordial para a aplicação correta desta técnica. No 
Município de Petrópolis, onde se localiza a área de estudo, ainda não existem estudos com dípteros muscoides de importância forense, com isso esse 
projeto tem o objetivo de estudar a entomofauna de dípteros muscoides em carcaças de Oryctolagus sp, em dois diferentes pontos, durante o período 
de uma ano, no Instituto Samambaia de Ciências Ambientais e Ecoturismo – ISCAE, Petrópolis/RJ.

E-mail: rebeccalealcaetano@gmail.com

Aluno: Doris Mendonça de Abreu Freitas Curso do aluno: Ciências Biológicas Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Deborah Paredes Soares da Silva Curso do aluno: Ciências Biológicas Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ASSOCIAÇÃO DA RAZÃO ENTRE O SEGUNDO E O QUARTO DEDO DA MÃO DIREITA COM O PERFIL ANTROPOMÉTRICO, APTIDÃO CARDIO-
PULMONAR, TREINABILIDADE AERÓBICA E TOLERÂNCIA A GLICOSE

Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
Encontra-se bem estabelecido que, durante o período intrauterino, quanto menor a exposição fetal a testosterona, maior a razão entre o segundo e o 
quarto dedo da mão direita (2D:4D). Neste contexto, tendo em vista que a exposição a hormônios sexuais representa importante fator para 
programação genética e definição do fenótipo individual na fase de desenvolvimento fetal, e que menores níveis de testosterona já foram associados 
ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, adiposidade visceral e síndrome metabólica, o presente estudo pretende investigar a associação 
entre a relação 2D:4D e a presença de fatores de risco para doenças cardio-metabólicas e tolerância a glicose, em indivíduos do sexo masculino entre 
30 e 50 anos de idade. Além disso, uma vez que a razão 2D:4D já foi utilizada para definir o rendimento aeróbico de corredores, pretende verificar a 
treinabilidade de grupos com alta e com baixa relação 2D:4D , em resposta a programação de treinamento de corrida de fundo.

E-mail: roger.moraes@estacio.br

Aluno: Ana Carolina Castro Domingues Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário
Título EFEITO DA EXPOSIÇÃO A MÚSICA CLÁSSICA LENTA SOBRE A RECUPERAÇÃO AUTONÔMICA PÓS-EXERCÍCIO

Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A hipertensão arterial representa doença com alta prevalência nas sociedades modernas, sendo capaz de aumentar o risco de disfunção 
cardiovascular e de órgãos como os rins. Os efeitos colaterais, a resistência a medicamentos e os altos custos associados ao tratamento farmacológico 
da hipertensão, despertam o interesse para investigação de terapias não-farmacológicas complementares como as intervenções com música no 
tratamento e prevenção da doença. Sabe-se por outro lado, que o exercício físico, apesar de fazer parte da terapia de tratamento da hipertensão 
arterial, quando obrigatoriamente realizado em meio a atribuições profissionais e sociais, poder contribuir para aumentar o estresse e a atividade 
simpática, piorando o quadro hipertensivo do indivíduo. Neste sentido, diante das inúmeras metodologias de recuperação pós-exercício, poucos 
estudos investigaram os efeitos da exposição a música clássica sobre a redução da atividade autonômica. O objetivo do presente estudo é verificar se 
a exposição a música clássica de ritmo lento acelera a recuperação autonômica após o exercício e aumenta o efeito hipotensor a ele associado. Para 
tanto, 20 universitários fisicamente ativos serão recrutados e submetidos a avaliação durante o repouso da pressão arterial, frequências respiratória e 
cardíaca e da variabilidade de frequência cardíaca (VFC) através de eletrocardiógrafo antes e após a realização de 20 minutos de corrida em esteira em 
intensidade superior ao limiar ventilatório. As expectativas são de que a exposição a música clássica promova aumento da atividade parassimpática e 
redução da simpática em relação ao silencio, caracterizando metodologia eficaz para recuperação do organismo após o exercício.

E-mail: roger.moraes@estacio.br

Aluno: Márcio Filipe Mota de Moura e Araujo Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário
Título EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM WHEY PROTEIN E EXERCÍCIO FÍSICO, NA PRESERVAÇÃO DE MASSA E FORÇA MUSCULAR, NA QUALIDADE 

DE VIDA E EM PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS DE PACIENTES IDOSOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
A insuficiência cardíaca (IC) representa uma das principais causas de mortalidade e morbidade nas sociedades modernas. Diretamente associada ao 
processo de envelhecimento, a doença se caracteriza por hiperatividade simpática, inflamação crônica e redução de massa muscular associada a 
caquexia e, eventualmente, a sarcopenia, que é capaz de reduzir a sensibilidade a insulina, promover disfunção microvascular e comprometer a 
qualidade de vida do indivíduo além de aumentar o risco de morte. Apesar do desenvolvimento de terapias farmacológicas que atenuam alguns dos 
problemas associados a doença, poucos estudos investigaram o impacto de terapias alternativas porém bem controladas de exercício físico na 
presença de suplementos que aumentem os processos de síntese protéica na função vascular e ventricular de pacientes com IC. Neste sentido, o 
presente estudo pretende verificar o efeito da suplementação com Whey Protein associada a programa de treinamento físico sobre a função 
ventricular, microvascular e muscular-esquelética de pacientes com IC. Idosos com 60 anos ou mais serão recrutados no serviço de reabilitação 
cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia e submetidos a treinamento físico ou mantidos sedentários durante 12 semanas, na presença ou na 
ausência de suplementação com Whey Protein. Alterações na composição corporal serão avaliadas através de impedância bioelétrica e na reatividade 
microvascular, através das metodologias Laser Speckle e capilaroscopia intra-vital e os resultados associados com eventuais alterações na 
ecocardiografia, qualidade de vida, força muscular, e em marcadores bioquímicos de inflamação sistêmica e resistência à insulina. 

E-mail: roger.moraes@estacio.br

Aluno: Léia de Souza Dantas Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/UNESA
Título Efeito do nível de flexibilidade e do volume de exercícios de alongamento sobre a variabilidade da frequência cardíaca: experimento 

controlado randomizado

Docente orientador: Ercole Da Cruz Rubini

RESUMO
Os exercícios de alongamento muscular são amplamente utilizados por praticantes de atividades físicas. No entanto, recentemente estudos têm 
investigado possíveis efeitos cardiovasculares gerados por esse tipo de exercício e inclusive no que tange aos efeitos sobre a variabilidade da 
frequência cardíaca. Este estudo tem como objetivo verificar o efeito do nível de flexibilidade e do volume de exercícios de alongamento sobre a 
VFC.
Os procedimentos experimentais serão realizados em duas visitas. Na primeira visita os sujeitos responderão a um questionário de anamnese, 
contendo informações pessoais e históricas de lesão e de atividade física, serão submetidos às medidas antropométricas e farão medidas da 
flexibilidade utilizando o método flexiteste para posterior alocação em um dos dois grupos experimentais (pouca flexibilidade x muita 
flexibilidade).
Depois de enquadrados em um dos dois grupos (pouca flexibilidade x muita flexibilidade) os sujeitos ficarão em repouso deitados em 
decúbito dorsal por 15 min e serão alocados aleatoriamente em um dos dois grupos (pouco volume x muito volume). No grupo “pouco volume” será 
realizado apenas um exercício de alongamento estático passivo, descrito como posição quatro, envolvendo grande grupamento muscular por 30 s em 
duas séries com 15 s de intervalo entre as séries. No grupo “muito volume” serão realizadas duas séries com seis exercícios de alongamento estático 
passivo, cada um mantido por 30 s e com 15 s de intervalo entre as séries.
Participarão do estudo 40 sujeitos aparentemente saudáveis do sexo 
masculino, idade entre 18 e 30 anos. A FC será aferida por cardiotacômetro capaz de registrar intervalos RR (Polar V 800, Polar Electro OyTM, 
Kempele, Finlândia) em três períodos: 15 minutos em repouso (pré-exercício), durante o período de alongamento e ao longo de 30 minutos de 
recuperação (pós-exercício). 
	

E-mail: ercolerubini@yahoo.com.br

Aluno: Matheus José Passos Bento Vianna de Oliveira Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário
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Título EFEITO DO TREINAMENTO DE ESCALADA EM MONTANHA SOBRE A REATIVIDADE MICROVASCULAR DEPENDENTE DE ENDOTÉLIO

Docente orientador: Roger De Moraes

RESUMO
Apesar de bem conhecido o efeito do exercício aeróbico crônico de intensidade moderada sobre a circulação sistêmica, poucos estudos procuraram 
elucidar o impacto do treinamento de força isométrica sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio. Neste sentido, embora  exercícios 
de força com elevado componente estático sejam capazes de promover aumento agudo da pressão arterial, atividades que priorizam a sustentação 
intermitente de preensão manual (handgrip exercise), tem sido associados, seja pela hipóxia criada, ou pela hiperemia que a sucede, à adaptações 
vasculares que colaboram para aumento da disponibilidade de óxido nítrico e redução da pressão arterial média. Diante da escassez de estudos com 
escaladores de montanha cuja característica do treinamento envolve compressão muscular sobre a circulação do antebraço e intermitência de hipóxia 
e hiperemia em procedimento que mimetiza o handgrip exercise, o presente estudo pretende investigar, através de fluxometria Laser Speckle e 
capilaroscopia intravital, as eventuais alterações sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio provocadas pelo treinamento de escalada 
bem como identificar as características vasculares de escaladores experientes.

E-mail: roger.moraes@estacio.br

Aluno: Ilana de Castro Scheiner Nogueira Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/UNESA

Título Validação da Escala de Monitoramento da Fadiga Crônica

Docente orientador: Thiago Teixeira Guimaraes

RESUMO
Embora a inatividade física figure como uma das principais causas atribuídas à mortalidade, os prejuízos provocados pelo excesso de exercícios físicos 
também são uma realidade. Atletas profissionais, amadores ou de recreação são frequentemente acometidos por condições deletérias decorrentes do 
excesso de exercício, como as lesões de origem imunológica, musculoesquelética, neurológica e endócrina. O exercício regular parece apresentar 
benefícios até o desenvolvimento do overtraining. Porém, segundo a literatura, o overtraining é um processo pobremente compreendido. Não se tem 
conhecimento de um único marcador, preciso e confiável, de aplicação prática e simplificada para o monitoramento das distribuições das cargas de 
treinamento ao longo de um período de tempo. Aspectos psicofisiológicos recebem cada vez mais atenção por parte da comunidade científica, já que 
a síndrome envolve distúrbios cognitivos e comportamentais. Até a presente data só se tem conhecimento de apenas um questionário de overtraining 
existente na literatura científica, sendo ele extenso (composto por 29 perguntas). Além disso, o questionário é restrito ao contexto do treinamento, 
sono, dores e emoções. Neste sentido, o objetivo do presente projeto é validar uma escala de monitoramento crônico da fadiga, menos extensa (com 
18 perguntas), porém, mais abrangente, envolvendo os seguintes constructos: motivação, lazer, recuperação do estresse físico, vigor, alimentação, 
estado de saúde percebido, libido, condições climáticas, felicidade e satisfação com a vida, planejamento cumprido, ansiedade, fé, sono, finanças 
pessoais, percepção da intensidade imposta nos treinamentos, dores, fadiga mental e vulnerabilidade imunológica.

E-mail: thiagotguimaraes@yahoo.com.br

Aluno: Maristela Vilardo Freire de Lima Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: Daniel Costa Alves da Silva Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário
Título VIVENDO NO LIMITE: DESVENDANDO O PERFIL DOS PRATICANTES DE ULTRAMARATONA

Docente orientador: Geovana Alves Coiceiro

RESUMO
Introdução: As provas de ultramaratona vêm ganhando espaço dentro do mundo esportivo e a cada ano mais provas são disputadas no cenário 
nacional e internacional. Demonstrando que a sua prática está em ascensão. O que chama a atenção nas provas de ultramaratona é o desgaste físico e 
mental que os praticantes se submetem. Objetivo: Descrever o perfil socioeconômico e demográfico dos praticantes de ultramaratona, assim como, 
identificar os sentidos e os significados que se apresentam nos discursos. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva, com aplicação de questionário 
de perfil socioeconômico e demográfico e uma entrevista semiestruturada. Para análise dos dados utilizaremos a estatística descritiva para o 
questionário e a análise do discurso para a entrevista semiestruturada.

E-mail: geovanacoiceiro@gmail.com

Aluno: Andréa Batista de Lira Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: William dos Santos Rosa Curso do aluno: Educação Física Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A ENFERMAGEM E O TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOETICAS (TCTH): ESTUDO DESCRITIVO SOBRE A ATUAÇÃO DO 
ENFERMEIRO E AVALIAÇÃO DE SUAS PERCEPÇÕES FRENTE Á SUA ATUAÇÃO DESDE O ACOLHIMENTO DO PACIENTE E SOBRE OS 
SENTIMENTOS DOS ACOMPANHANTES DOS PACIENTE

Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
Devido a necessidade de constante formação de novos profissionais de enfermagem para atuação nos TCTHs e de ampliação do conhecimento da 
atuação do enfermeiro neste processo, delimitamos como objetivos gerais para a presente linha de pesquisa: identificar quais são as áreas de atuação 
do enfermeiro em todas as etapas envolvidas com a realização do TCTH, desde o acolhimento dos pacientes receptor e doador, realização do TCTH e 
no cuidado aos pacientes pré e pós- transplantados, e avaliar as percepções da enfermagem e dos acompanhantes dos transplantados de CTH sobre o 
acolhimento e atuação da enfermagem neste período.  A atuação da equipe de enfermagem em todas as fases do TCTH promove uma assistência 
especializada desde a admissão do paciente até a alta médica. Portanto, o presente estudo justifica-se por permitir realizar uma análise abrangente 
sobre o TCTH e a participação do enfermeiro no processo, uma vez que durante a formação acadêmica do enfermeiro é possível identificar o pouco 
conhecimento pelos acadêmicos de enfermagem sobre como ocorre a participação profissional de um enfermeiro em um TCTH. Como objetivos, 
portanto, pretende-se portanto •
Avaliar as percepções dos integrantes da equipe de enfermagem de uma unidade de TMO, no Rio de Janeiro sobre a 
importância de sua participação  no processo de TCTH e identificar os sentimentos(perceções)  dos acompanhantes dos pacientes que necessitam de 
TCTH acerca dos cuidados de enfermagem e do acolhimento durante todas as etapas  do procedimento.   

E-mail: mferm23@gmail.com
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Título Bioecologia dos tabânidas (Diptera: Tabanidae) que se desenvolvem em verticilo de bromélias (Liliopsida: Bromeliaceae) de ocorrência no Rio 
de Janeiro, Brasil.

Docente orientador: Roney Rodrigues Guimaraes

RESUMO
Os tabânidas são moscas cosmopolitas, conhecidos vulgarmente no Brasil como mutucas ou motucas. Os machos adultos alimentam-se de néctar e as 
fêmeas da maioria das espécies necessitam de proteína animal presente no sangue para a maturação dos folículos embrionários e oviposição. Ressalta-
se ainda  a importância médica e veterinária dos tabanídeos, devido aos hábitos hematófagos das fêmeas, que podem determinar a transmissão de 
diversos agentes patógenos para animais silvestres e domésticos, podendo afetar também o homem, com destaque para o vírus da Anemia Infecciosa 
Equina. A picada é dolorosa e causa irritação e espoliação sanguínea.  A pesquisa tem como objetivos específicos Identificar e descrever, se ainda não 
o foram, as formas imaturas e adultas das espécies de tabânidas encontradas; Averiguar existência de variação sazonal da população de larvas e pupas 
presentes no verticilo das bromélias e Averiguar a presença de restos animais, larvas e/ou adultos, possíveis presas e/ou predadores dos estágios 
imaturos das mutucas presentes no verticilo das bromélias. As coletas dos tabânidas serão realizadas  na REBIO-Tinguá, município de Nova Iguaçu 
(Licença permanente para coleta de material zoológico, expedida pelo Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO, número 
32099-2). Para o estudo da bioecologia das espécies dos gêneros Stibasoma e Rhabdotylus serão implementadas as seguintes ações específicas, que se 
farão segundo a seguinte metodologia: Coleta da água presente no verticilo das bromélias para o diagnóstico da presença de  fitoplanctons  e 
zooplanctons. Coleta bimensal de tabânidas adultos por meio de quatro armadilhas suspensas próprias, segundo modelo desenvolvido por Rafael e 
Gorayeb (1982). As últimas espécies, pertencentes ao gênero Rhabdotylus, foram coletadas recentemente no bioma Mata Atlântica, a Ilha da 
Marambaia, Rio de Janeiro, sem, contudo, terem sido realizados estudos adicionais sobre a bioecologia das espécies.

E-mail: roneyrg@gmail.com

Aluno: Jessica Veloso Ferreira Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/UNESA

Título ENFERMAGEM E A ESCLEROSE MÚLTIPLA: Proposta de sistematização do cuidar pelo profissional de enfermagem.

Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
Esclerose Múltipla (EM) trata-se de uma doença autoimune e crônica, ou seja, por algum motivo, ainda desconhecido, o sistema imunológico 
desenvolve uma ação autolesiva ao sistema neurológico, mais especificamente à substância branca, provocando desmielinização. A doença afeta mais 
as mulheres, numa proporção de três para um. No Brasil estima-se a existência de 25 mil portadores de esclerose múltipla (TAKAYANAGUI, 2007). 
Além disso, a EM é mais comum no grupo de adultos jovens, com idades entre 20 a 40 anos. A transmissão epidemiológica e demográfica proporciona 
o aumento de casos de DCNT na população, ao longo dos anos, dentre elas a EM. Por este motivo, esta pesquisa justifica-se pelo aumento do número 
de diagnósticos da doença na população brasileira, levando em consideração os seus danos irreversíveis, que interferem na funcionalidade do 
organismo, sua autoimagem e capacidade de autocuidado. Portanto, há necessidade de organizar um planejamento de assistência de enfermagem  e 
um planejamento de sistematização da ensino aos familiares e cuidadores.Os objetivos delimitados são: Entender a influência do enfermeiro para a 
manutenção da qualidade de vida de pacientes com Esclerose Múltipla;   Caracterizar os diferentes estágios da doença, seus sinais e sintomas;  
Analisar as ações do profissional de enfermagem em cada um dos estágios da patologia; Elaborar uma proposta de sistematização do cuidar do 
paciente com Esclerose Múltipla pelo profissional de enfermagem;  Elaborar uma proposta de sistematização do cuidar do paciente com Esclerose 
Múltipla pelo profissional de enfermagem.A abordagem metodológica s ser utilizada para realização deste trabalho será qualitativa e descritiva, Será 
utilizada na primeira fase a tipologia bibliográfica por meio de consulta nas bases de dados associadas á Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-se 
os descritores em saúde a serem selecionados posteriormente,

E-mail: mferm23@gmail.com

Aluno: Jessica Santos de Souza Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário
Título MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS E OROFACIAIS DA SÍFILIS CONGÊNITA: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O TEMA POR UM GRUPO 

POPULACIONAL PARA PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA.

Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
A sífilis é infecção curável causada por bactéria Gram negativa, denominada Treponema pallidum. Infecção de transmissão sexual, com alta 
infectividade nos estágios recentes da doença, podendo ser transmitida da mãe para o feto, via transplacentária, e eventualmente mediante a 
transfusão de sangue infectado, modalidade esta afortunadamente pouco frequente, em consequência do maior controle de qualidade dos bancos de 
sangue.  A infectividade da sífilis por transmissão sexual é maior nos estágios iniciais (primária e secundária), reduzindo gradualmente com o passar do 
tempo (estágio de latência tardia e estágio terciário).  A transmissão vertical (sífilis congênita) produz-se com mais frequência intra-útero, apesar de 
também ser possível sua ocorrência na passagem do feto pelo canal do parto, ocorrendo em qualquer estágio da infecção. Com grande frequência no 
estágio precoce (menos de um ano de duração), incluindo o período de latência da doença não tratada ou inadequadamente tratada nas gestantes. A 
partir deste cenário, foram identificados como objetivos específicos deste estudo: investigar o conhecimento de um grupo populacional no Rio de 
Janeiro sobre a sífilis congênita, suas manifestações bucais e sistêmicas, possíveis formas de prevenção e tratamento; avaliar o conhecimento de um 
grupo populacional sobre a sífilis congênita, suas possíveis manifestações bucais e sistêmicas, formas de transmissão e possíveis tratamento; planejar 
estratégias de orientação em saúde pública para prevenção da infecção e transmissão da doença. Para realização deste estudo, será utilizada na 
primeira fase a tipologia bibliográfica. Na segunda fase, será realizada a abordagem quantitativa com tipologia entrevista estruturada para coleta de 
dados sobre o conhecimento de um grupo populacional do RJ (homens e mulheres a partir de 18 anos de idade)sobre o tema.

E-mail: mferm23@gmail.com

Aluno: Nathália de Abreu Nery Curso do aluno: Enfermagem Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia
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Título ANÁLISE DO EFEITO DO pH NA DESMINERALIZAÇÃO DO TECIDO ÓSSEO PROMOVIDA POR EDTA SOB IRRADIAÇÃO DE MICRO-ONDAS COM 
APLICAÇÕES EM ESTUDOS QUANTITATIVAS DE ULTRASSOM

Docente orientador: Dayse Dos Santos Bastos

RESUMO
O Ultrassom Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound) vem ganhando espaço como um conjunto de técnicas para
quantificação de parâmetros 
ultrassonoros para caracterização dos tecidos biológicos. Pesquisas recentes tem
demonstrado que o grau de mineralização do osso influencia as 
medidas de QUS. Porém, nenhum estudo realizou uma
avaliação criteriosa dessa relação. Até hoje, diversos protocolos de desmineralização óssea, ou 
descalcificação, têm
sido desenvolvidos a fim de promover com eficácia a remoção de cálcio na forma de cristais de hidroxiapatita sem que
haja 
alterações nas características estruturais do tecido. A descalcificação com EDTA, provoca mínimo ou nenhum
efeito lesivo sobre a estrutura celular. 
Apesar da eficiência, a maior limitação dos agentes quelantes é que a ligação
entre estes e os íons cálcio da matriz calcificada ocorre lentamente e 
podem ser dependente do pH. Diversos estudos
apontam o uso de irradiação por micro-onda como importante recurso para reduzir o tempo do 
processo de
desmineralização sobre tecidos calcificados. Porém, ainda não há relatos na literatura sobre os efeitos simultâneos do
pH e da irradiação 
por micro-ondas no processo de desmineralização de matrizes ósseas. Sendo assim, o objetivo
deste projeto é estudar o processo de otimização da 
desmineralização de tecidos ósseos utilizando como agente
descalcificante o EDTA, sob irradiação em forno micro-ondas doméstico, em diferentes 
valores de pH. Além disso, será
avaliada a relação entre o grau de descalcificação com sinais quantitativos de US. Inicialmente, será realizada 
a
padronização do forno micro-ondas doméstico. Em seguida, a partir de amostras de osso bovino previamente
preparadas, serão realizados 
experimentos de descalcificação em diferentes valores de pH afim de se determinar o pH
ótimo. As amostras descalcificadas serão enviadas para 
análise de US, enquanto o teor de cálcio extraído será
determinado por metodologia validada de análise por fotometria de chamas.

E-mail: dayse.bastos@estacio.br

Aluno: Luciana Souza Santos Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/CNPq

Título Avaliação Da Sucessão Microbiana Em Cupons De Aço 316L Em Sistema De Fluxo Contínuo Fechado E Seu Papel Em Processos De Deterioração 
Metálica

Docente orientador: Luciano Procopio Da Silva

RESUMO
E-mail: lucianoprocopio@gmail.com

Aluno: Carolina Ferreira Sales Curso do aluno: Farmácia Situação: IC/FAPERJ
Título Avaliação da toxicidade de infusão de Cajanus cajan afrente Artemia salina leach

Docente orientador: Luciana Rodrigue Lessa

RESUMO
Grande parte da população mundial utiliza as plantas medicinais para tratar diversas enfermidades, ainda que sem indicação clínica. As espécies 
vegetais são consumidas sob diversas formas , como  chás, garrafadas e tinturas. Muitas espécies são utilizadas popularmente sem que haja estudos 
toxicológicos.  Tal fato reforça a necessidade de implementação dos estudos toxicológicos com as espécies vegetais, garantindo a seguridade no uso 
das mesmas. Alguns métodos alternativos e testes in vitro podem substituir ou diminuir o uso de animais nesses testes. Existem vários indicadores 
biológicos que podem ser utilizados como método alternativo de citogenotoxicidade de extratos de plantas medicinais utilizados em laboratório, 
dentre eles podemos citar o microcrustáceo marinho o Artemia salina. O ensaio de letalidade para larvas de Artemia salina é utilizado por  muitos 
grupos de pesquisa já que muitos laboratórios de fitoquímica não estão preparados para a realização de ensaios biológicos. A Artemia salina  é um  
método simples, rápido e barato,  amplamente utilizados em triagem de substâncias de origem vegetal .Os resultados podem ser facilmente tratados 
estatísticamente. O ensaio de letalidade permite a avaliação da toxicidade geral e, portanto, é considerado um ensaio preliminar no estudo de 
compostos com potencial atividade biológica. Ensaios de letalidade, como o método de Artêmia salina , estimam  a concentração média letal (CL50) 
estabelece  uma relação entre o grau de toxicidade e a dose letal média, CL50, de extratos de plantas sobre o microcrustáceos. O Cajanus Cajan é 
extensamente usado pela população, não apenas por suas propriedades nutricionais, mas também por suas propriedades farmacológicas. Suas folhas 
são usadas na tosse, febre, úlcera, diarreia, queimadura e dor de dente, como cicatrizante, na diabetes e como antitumorais. Também possuem 
propriedades como antibiótico e anti-inflamatório. Frente ao extenso uso popular faz-se necessário a análise toxicológica

E-mail: lurodlessa@hotmail.com

Aluno: Mateus Curty Cariello da Silva Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Título Cetoprofeno e dipirona: Avaliação da toxicidade ambiental e o uso de potenciais bioindicadores.

Docente orientador: Luciana Rodrigue Lessa

RESUMO
Em todo o mundo, o ecossistema aquático natural é utilizado como receptor de resíduos tratados e não tratados. Micropoluentes orgânicos 
emergentes como medicamentos, desinfetantes, meios de contraste, detergentes, surfactantes, pesticidas, corantes, tintas, conservantes, aditivos 
alimentares e produtos para cuidados pessoais estão presentes em esgoto residenciais, hospitalares, industriais assim como em “lixiviados, águas 
superficiais, ambientes marinhos e sedimentos em partes do mundo. A dipirona  e o cetoprofeno estão incluídos na lista dos anti-inflamatórios mais 
vendidos e mais comummente detectados no ambiente.   Foi constatada presença  do cetoprofeno em corpos hídricos do Canadá, da Espanha e da 
Austrália. A ecotoxicidade permite prever o impacto da exposição a  poluentes e estimar a concentração segura ou sem efeito, desses poluentes, que 
as espécies aquáticas podem entrar em contato. A utilização de uma bateria de bioindicadores abrangendo distintos níveis de organização biológica 
torna os ensaios de ecotoxicidade  mais eficientes. As sementes são utilizadas em ensaio de toxicidade aguda. O teste de Allium cepa é considerado 
uma ferramenta útil para a pesquisa inicial do potencial genotóxico e citotóxico de produtos químicos, substâncias complexas como extratos de 
plantas, dejetos industriais e, principalmente, águas contaminadas.  Artemia salina é um microcrustáceo de água salgada utilizado como bioindicador 
em testes de toxicidade aguda ambiental para estabelecer os efeitos da exposição de contaminantes através da estimativa da concentração média 
letal (CL50). O presente trabalho tem como objeto avaliar os efeitos pela exposição ao cetoprofeno e a dipirona nos bioindicadores Allium cepa, 
Artemia salina e sementes de de tomate (L. esculentum), pepino (C. sativus) e alface (L. sativa).

E-mail: lurodlessa@hotmail.com

Aluno: Fernanda de Melo Regazio Cariello Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Angélica de Souza Sanches Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Guia farmacoterapêutico para acompanhamento de paciente com câncer de cólon e reto em uso de oxaliplatina

Docente orientador: Cristiane Paiva Coelho Soares

RESUMO
A estimativa de câncer no Brasil, biênio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer. Estima-se, no Brasil, 34.280 casos 
novos de câncer de cólon e reto (CCR) sendo 16.660 em homens e 17.620 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 16,84 
casos novos a cada 100 mil homens e 17,10 a cada 100 mil mulheres. A oxaliplatina pode ser utilizada como monoterapia no tratamento de câncer de 
cólon e reto, porém é mais comum os protocolos com associação. Este medicamento tem um fator dose-limitante, trazendo aos pacientes 
neurotoxicidade cumulativa. Além disso, mielossupressão, náuseas, vômitos, nefrotoxicidade, neuropatias periféricas são os sintomas mais 
observados durante o tratamento com este fármaco. Sendo assim, este projeto pretende desenvolver um guia farmacoterapêutico que sirva de 
suporte para farmacêuticos e enfermeiros, afim de trazer uma maior segurança ao paciente em uso de oxaliplatina diagnosticado com câncer de cólon 
e reto. Para tanto, serão coletados dados de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 em prontuários de pacientes tratados no grupo COI com diagnósticos 
confirmados de câncer de cólon e reto. Serão buscados a evolução da farmácia e a graduação e reações adversas através Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE), documentado pela equipe de enfermagem. Os resultados serão tabelados e servirão de dados para a elaboração 
do guia farmacoterapêutico.

E-mail: crispaivacoelho@gmail.com

Aluno: Natalia Ferreira da Cruz Esteves Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Cynthia Antunes do Nascimento Costa Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Título Implementação da atenção farmacêutica em uma clínica de saúde universitária localizada no Rio de Janeiro

Docente orientador: Cristiane Paiva Coelho Soares

RESUMO
Atualmente, muitos pacientes, principalmente tratando de idosos, fazem uso da polifármacia e medicamentos inadequados. Isso leva a um aumento 
dos problemas relacionados a medicamentos (PRM), podendo até mesmo levar ao aumento da morbidade e mortalidade. Muitos desses PRMs podem 
ser solucionados através da atenção farmacêutica, onde baseia-se principalmente no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, buscando 
a obtenção de resultados terapêuticos desejados. O objetivo deste estudo é implementar a atenção farmacêutica como ferramenta útil no cuidado ao 
paciente, afim de promover o uso racional do medicamento e a manutenção da efetividade e segurança do tratamento. Afim de alcançar tal resultado, 
será realizado um estudo descritivo com coleta de dados prospectivo durante 8 meses de atendimento no consultório farmacêutico de uma clínica de 
saúde em universidade privada. Os dados obtidos serão identificados e classificados os PRM existente e plotados para uma planilha excel. O paciente 
em estudo, será orientado afim de se obter o uso racional de medicamento e melhorar sua qualidade de vida.

E-mail: crispaivacoelho@gmail.com

Aluno: Ravi Thomé Pereira Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Brenda Franco de Souza Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Título Pesquisa etnofarmacológica sobre o uso de fitoterápicos no autocuidado

Docente orientador: Jessica Hellen Souza Da Silva

RESUMO
O uso de plantas medicinais como fitoterápicos é uma prática comum e antiga, sendo considerada uma das formas mais práticas e de menor custo 
para o tratamento de enfermidades. Em países em desenvolvimento como o Brasil, 65 a 80% da população depende das plantas medicinais como 
única forma de cuidado com a saúde. O Ministério da Saúde (MS) determinou diretrizes que priorizam a investigação de plantas medicinais e 
implantou a fitoterapia como uma prática oficial na medicina brasileira através de sua inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS). As plantas medicinais 
são a matéria-prima base de todos os fitoterápicos do país, sendo o único recurso natural utilizado em Fitoterapia - terapêutica caracterizada pelo uso 
exclusivo de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. 
A falta de informações adequadas sobre as propriedades das plantas medicinais fazem com que seu uso seja preocupante, sendo necessário um 
contínuo aprofundamento do conhecimento de atividades farmacológicas, costumes e tradições relacionadas ao uso de plantas medicinais. Não há 
registros na literatura de estudos no Bairro da Taquara (Jacarepaguá, RJ), que descrevam hábitos e costumes da população local, relacionados ao uso 
de fitoterápicos. Também não há registros de projetos de acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes que utilizam fitoterápicos no 
autocuidado. Sendo assim, afim de, conhecer os principais fitoterápicos utilizados no autocuidado pela população do Bairro da Taquara (Jacarepaguá, 
RJ), e promover uma divulgação sobre o uso seguro e correto de fitoterápicos, o presente trabalho tem como objetivo principal o conhecimento sobre 
os hábitos da população da Taquara (RJ) relacionados ao uso de fitoterápicos, sejam eles na forma de medicamentos, ou na forma de plantas 
medicinais.

E-mail: jessicahss.farmacia@gmail.com

Aluno: Inês Candido Santos Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Ferreira Brandão Curso do aluno: Farmácia Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ANÁLISE DA PISADA DE CORREDORES DE RUA DA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Docente orientador: Jefferson Da Silva

RESUMO
RESUMO: A prática de corrida de rua é cada vez mais frequentes nas cidades e por indivíduos de diferentes faixas etárias. Ao mesmo tempo, o número 
de lesões músculo esqueléticas nesta população aumenta a cada dia. Fato observado na prática clínica de Fisioterapia e reabilitação funcional. Deste 
modo o objetivo deste estudo é analisar a pisada do praticante de corrida de rua para que ele conheça com detalhes anatômicos e biomecânicos a sua 
forma de pisar e correr e como estas afetam seu conforto, segurança e desempenho ao praticar a corrida. Esta análise possibilitará aos corredores, 
utilizar medidas preventivas acessíveis para que os mesmos não sofram lesões indesejáveis e sejam obrigados a interromper sua prática regular de 
atividade física. Para alcançar os objetivos deste estudo serão estabelecidos dois métodos de pesquisa de acordo com as seguintes fases: fase I, estudo 
de prevalência e para fase II, estudo de corte transversal. As fases de estudo se complementam metodologicamente e terão como instrumentos de 
investigação: um questionário epidemiológico adaptado à população investigada e as seguintes ferramentas: baropodômetro, acelerômetro e sistema 
de vídeo. Estas três formas de análise possibilitarão uma investigação descritiva e analítica, bem como, correlações de variáveis nominais e/ou 
contínuas. Para tanto será utilizada também, a estatística descritiva e a inferencial (não-paramétrica e paramétrica). Os resultados esperados são: 
perfil epidemiológico das lesões que afetam os corredores de rua e suas atitudes preventivas para tais lesões, bem como a caracterização dos tipos de 
pisada e suas correlações com disfunções biomecânicas e/ ou doenças músculo esqueléticas encontradas nesta população. Todas estas informações 
poderão ser utilizadas para intervenções de saúde nos níveis primário e secundário.

E-mail: jsfisiot@gmail.com

Aluno: Illyana Marques Machado Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caio Emanuel Cruz e Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luciene Michelle Calixto Barbosa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Avaliação da capacidade funcional de idosos

Docente orientador: Viviany Dias Gandra

RESUMO
O processo de envelhecimento se caracteriza pela degradação natural do organismo, constatando alterações em vários níveis, dito que envelhecer é 
um processo que ocorre naturalmente e gradativamente, por onde todos os seres vivos irão passar, desde o nascimento, até ao longo de suas vidas. É 
importante que os indivíduos comecem a praticar atividades físicas desde cedo, pois ajuda não só o corpo como também proporciona uma vida mais 
saudável, evita a depressão e diminui riscos para que no futuro não apareçam doenças frequentes à idade avançada. O exercício físico vem sendo 
indispensável no tratamento e na precaução de acidentes cardiovasculares e também colabora e evita que pessoas propensas a fatores de risco 
desenvolvam doenças cardíacas. De acordo com as diretrizes do American College of Sports Medicine, um dos fatores mais significativos para prevenir 
e tratar doenças cardiovasculares, obesidade e outras morbidades é a atividade física, sendo efetuadas no mínimo 30 minutos, com intensidade entre 
50 e 69% da frequência cardíaca máxima pelo menos 5 dias na semana de forma moderada-vigorosa. O objetivo deste trabalho é verificar a 
capacidade funcional de idosos através da resposta sobre os níveis de funcionalidade física utilizando os principais instrumentos de avaliação. Os 
instrumentos de avaliação do estado funcional ou incapacidade física serão analisados pelos pesquisadores envolvidos, com o objetivo de melhor 
aplica-lo ao voluntário, pois dependerá do nível de capacidade física do mesmo. Os questionários que serão analisados são: Health Assessment 
Questionnaire- HAQ, Berg Balance Scale- BERG, Physical Performance Test – PPT, Performance Oriented Mobility Assessement – POMA, DGI Dynamic 
Gait Index; assim como os métodos: Velocidade de marcha – VM, Multiple Lunge-Test, Timed Up and Go, L- Test e SAM-BR. Ainda serão incluídos os 
Índices de Katz, Barthel e as escalas para avaliar as atividades instrumentais de vida diária: Escalas de avaliação de Lawton e Pfeffer. 

E-mail: viviany.gandra@estacio.br

Aluno: Douglas Freitas da Silva Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Adrielle Lemos Cristino Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thaís Silva Pereira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thamires de Paulo Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação do efeito do treinamento muscular inspiratório em pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono

Docente orientador: Leonardo Cordeiro De Souza

RESUMO
Introdução: pesquisas vêm demonstrando influência dos exercícios físicos na arquitetura e eficiência do sono, embora seus protocolos, modalidades, 
efeitos e mecanismos de ação não tenham sido claramente explicados e evidenciados no tratamento da síndrome da apneia e hipopneia do sono 
(SAHOS), considerada esta, o principal distúrbio do sono por sua elevada prevalência e importantes repercussões clínicas, sociais e cognitivas. 
Objetivo: avaliar o efeito do treinamento muscular inspiratório (TMI) na SAHOS, analisando seus resultados sobre a qualidade do sono, força muscular 
inspiratória e nos parâmetros da polissonografia. Material e métodos: ensaio clínico, controlado e randomizado em 140 pacientes com SAHOS, 
diagnosticados pela polissonografia, que realizarão medidas da pressão inspiratória máxima, responderão os questionários da escala de Pittsburgh 
para avaliação da qualidade do sono, a escala de Epworth para avaliação da sonolência diurna, responderão o Short Form-36 para avaliação da 
qualidade da saúde e o questionário de Berlim e Stanford para avaliação do ronco. Os pacientes do grupo intervenção realizarão TMI com carga inicial 
de 40% da PImax. O TMI será realizado diariamente, durante 12 semanas através de 30 exercícios inspiratórios no POWERbreathe®.  

E-mail: leonardo.uti@gmail.com

Aluno: Veronica Maria Teixeira Gonçalves Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Título AVALIAÇÃO TERMOGRÁFICA DO AQUECIMENTO GERADO POR ULTRASSOM TERAPÊUTICO EM PHANTOMS E IMPLANTES METÁLICOS

Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

RESUMO
O Ultrassom trabalha através do espectro acústico produzindo ondas sonoras não audíveis ao ouvido humano ficando na faixa de frequência superior 
a 20.000 Hz, e este é amplamente utilizado na prática clínica em diversas patologias para gerar efeitos térmicos e mecânicos (atérmicos). Livros 
clássicos de eletrotermoterapia trazem o uso de implantes metálicos como uma contraindicação ao uso do Ultrassom Terapêutico, mas não se tem 
estudos exaustivos sobre o tema. Pesquisadores da Estácio observaram resultados preliminares comparando a distribuição de aquecimento a partir de 
imagens termográficas de phantom (material mimetizador) de tecido ósseo em placa e cilíndrico utilizando uma frequência de 1 MHz, e verificou-se 
que estes phantoms podem ser utilizados em estudos sobre os efeitos térmicos de ultrassom. No entanto, os experimentos foram feitos à 
temperatura ambiente, o que se distancia da temperatura corporal (de aproximadamente 37ºC). Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é 
avançar com os resultados encontrados, avaliando a distribuição de temperatura, através da termografia, em phantoms de tecido ósseo e mole e em 
prótese metálica da epífise proximal de fêmur imersos à temperatura próxima à fisiológica, utilizando o ultrassom terapêutico. Serão utilizados dois 
tipos de phantoms de osso cortical (placa e cilíndrico - Sawbones®, USA), uma prótese metálica de epífise proximal do fêmur e um tipo de phantom de 
tecido mole (cubo). Essas amostras serão aquecidas com ultrassom terapêutico, dentro de um banho-maria de 37ºC, e uma imagem termográfica será 
coletada em cada situação. Um algoritmo de processamento de imagens irá extrair parâmetros estatísticos para se comparar os padrões de 
aquecimento.

E-mail: christiano.machado@estacio.br

Aluno: Camila Brandão dos Santos Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ediomedson Sales de Lucena Curso do aluno: Engenharia Mecânica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Davi Bahiense Novaes Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Título Efeito da desmineralização óssea nas medidas de ultrassom por transmissão

Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

RESUMO
As aplicações do ultrassom (US) em Medicina tem sido desenvolvidas primariamente apenas para a imagem diagnóstica (ultrassonografia). 
Juntamente com a evolução tecnológica da Engenharia Biomédica, uma outra abordagem tem ganhado força nas últimas décadas: o Ultrassom 
Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound). Entre as várias técnicas de QUS disponíveis para avaliar o osso cortical e trabecular, apenas algumas tem 
mostrado um potencial para predizer riscos de fraturas com uma eficiência equivalente às técnicas de densitometria óssea. A grande relevância é que 
técnicas com US não são ionizantes, são de baixo custo, portáteis e altamente aceitáveis por pacientes. Verifica-se uma íntima relação entre o grau de 
mineralização do tecido ósseo e as medidas de QUS. A osteoporose é uma condição marcada pela perda da massa mineral óssea do paciente, e isso 
torna a estimativa de parâmetros de QUS uma possibilidade diagnóstica e de monitoramento clínico. Até o presente momento, não se tem ainda 
estudos que foquem a influência do grau de desmineralização óssea nas estimativas de parâmetros de QUS. Um grupo de alunos está desenvolvendo 
uma pesquisa semelhante a essa, porém com medidas de ultrassom em pulso-eco (usando um transdutor apenas como emissor e receptor). Portanto, 
o projeto visa estudar o efeito da desmineralização do tecido ósseo em parâmetros de ultrassom quantitativo (QUS), mais especificamente no tempo 
de vôo (TOF – time-of-flight) e a atenuação, através de uma metodologia em transmissão, usando ossos bovinos in vitro. Serão obtidas 10 amostras de 
fêmur bovino em um frigorífico. Para cada amostra, serão feitos cortes de 5 mm de espessura. O procedimento de descalcificação será padronizado 
com EDTA. Sinais de ultrassom serão coletados das amostras ósseas intactas e depois de cada período de desmineralização. O coeficiente de 
correlação de Pearson será usado (alfa = 0,05) para verificar correlação entre a perda de cálcio nas amostras e o tempo de vôo do US.

E-mail: christiano.machado@estacio.br
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Aluno: Bruno Vasconcelos Xavier Curso do aluno: Engenharia Elétrica Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luana de Oliveira Rocha Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/CNPq
Título Infecção pelo vírus Zika e estudo sobre a patogenicidade da doença em macacos rhesus (Macaca Mullata)

Docente orientador: Husten Da Silva Carvalho

RESUMO
O vírus Zika (ZIKA) é um arbovírus transmitido pelo género Aedes do artrópode, pertencente à família Flaviviridae e ao género Flavivirus. São vírus de 
RNA de cadeia simples, esféricos, envelopados e de aproximadamente 50 nm de diâmetro. Atualmente, é considerado um vírus emergente causando 
surtos em vários países asiáticos. Recentemente, o vírus zika tem sido associado a casos de microcefalia em fetos cujas mães relataram sintomas 
consistentes com este vírus durante a gravidez. Para conhecer melhor a patogenicidade, estudaremos 22 macacos rhesus (Macaca mulatta). As 
fêmeas grávidas (n = 18) e os machos adultos jovens (n = 4) serão inoculados com o vírus Zika (107copies / ml) obtido por cultura celular, por via 
intravenosa. As fêmeas grávidas serão monitoradas e avaliadas durante 162 dias pela sua carga viral sérica, detecção do genoma viral, anticorpos 
séricos e testes de função hepática. Também será coletada amostra de líquido aminiótico para o teste de amniocentese. A ultra-sonografia será 
utilizada para monitorar o desenvolvimento fetal durante a gravidez. Os recém-nascidos serão avaliados tanto por testes clínicos quanto laboratoriais 
até os 4 meses de vida. Os machos também serão inoculados e monitorados durante 60 dias para a detecção do genoma viral no soro, urina e sêmen, 
bem como serão realizadas as provas de função hepática e hematológica de cada animal.

E-mail: hustenc@gmail.com

Aluno: Anderson dos Santos Cordeiro Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lorena Marins Massante de Oliveira Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanessa Santana Amorim Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Título Intervenção fisioterapêutica na doença de Tay-Sachs a partir da Prática Psicomotora: Relato de Caso

Docente orientador: Amanda Regina Rebeiro De Oliveira

RESUMO
Introdução: A doença de Tay-Sachs é uma doença genética rara, autossômica recessiva que provoca uma deterioração progressiva das células 
nervosas, habilidades físicas e mentais, a qual começa nos primeiros meses de vida e geralmente resulta em morte em torno dos quatro anos de 
idade. Objetivos: o projeto em questão tem como objetivos descrever a atuação do fisioterapêuta na doença de Tay-Sachs a partir da prática 
psicomotora e relatar a evolução da patologia. Metodologia: Estudo de caso longitudinal, observacional e descritivo. A fisioterapia atuará utilizando 
estimulação de posturas com o uso de estímulos lúdicos e sonoros, além de inibir padrões de reflexos primitivos.


E-mail: amandasenna@ibest.com.br

Aluno: Thuanny Cristine Correia Rangel Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rafael Justino da Costa Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Título Intervenção fisioterapêutica na doença na Síndrome de Angelman a partir da Prática Psicomotora: Relato de Caso

Docente orientador: Amanda Regina Rebeiro De Oliveira

RESUMO
Resumo
Introdução: A síndrome de Angelman é uma patologia genética rara que afeta amplamente a vida do seu portador e da sua família, trazendo 
características marcantes como ataxia severa, déficit cognitivo, ausência de fala, hipotonia, acessos de riso - com ou sem motivo aparente - e atraso 
do desenvolvimento neuropsicomotor. Objetivos: Descrever a atuação da fisioterapia, com enfoque na psicomotricidade, em um portador da 
síndrome de Angelman, relatando a sua evolução motora e cognitiva ao longo do tratamento. Metodologia: Essa pesquisa será feita baseada na 
descrição de sessões de atendimentos fisioterapêuticos, com enfoque na psicomotricidade à um portador da síndrome de Angelman. Durante o 
estudo será feito um diário de campo que constará todas as intercorrências e principais alterações do paciente durante o processo. Serão registradas 
as suas principais dificuldades e, com base nisso, serão traçados objetivos e estratégias de tratamento para conquistarmos ganhos significativos que 
auxiliem em suas atividades diárias. As avaliações inicial e final serão comparadas para a aferição dos ganhos.


E-mail: amandasenna@ibest.com.br

Aluno: Andrea Rebouças Caldas Curso do aluno: Fisioterapia Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Medicina

Título 20 anos de Curso de Medicina UNESA Campus Arcos da Lapa: Estudo de egressos

Docente orientador: Maria De Fatima Goulart Coutinho

RESUMO
O Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá – Campus Arcos da Lapa foi criado em 1997, com implantação inicial no Campus Rebouças e, 
posterior localização no Campus Arcos da Lapa. 

Desde a embriogênese deste projeto, foi estimulada uma concepção de cuidado que objetiva a 
integralidade, prevenção, promoção e reabilitação em saúde. Nessas circunstâncias, a formação dos profissionais visa, não apenas o alto padrão 
técnico, como também a preocupação em considerar as interações sociais e interpessoais de cada sujeito e busca atender às demandas do Sistema 
Único de Sáude ( SUS ).
Sofreu reformas curriculares em 2006, 2008 e 2014 objetivando incrementar a integração de seus conteúdos, a fim de 
oferecer uma formação geral a todos os alunos e, ao mesmo tempo, criar oportunidade de mais autonomia e iniciativa, no sentido de complementar a 
sua formação (monitoria, iniciação científica, extensão). 
O perfil do egresso esperado pela instituição se pauta na possibilidade de atuação do médico 
nos diferentes níveis e serviços do SUS. Devem ser capazes de se incorporarem em núcleos multiprofissionais voltados para ações de acordo com as 
necessidades do indivíduo se baseando no contexto de saúde pública . Ademais, princípios éticos, compromisso social, defesa da dignidade humana e 
respeito equânime são norteadores do processo de educação.

No espírito de celebrar os 20 anos de existência do curso na instituição, este trabalho 
busca elucidar - além das expectativas - como se delineou o futuro dos profissionais que foram lapidados neste cenário de ensino, analisando a 
maneira como a Universidade está inserindo médicos no serviço de saúde e analisando os perfis de acordo com o ano de conclusão e currículo 
utilizado pelo egresso em questão. 


E-mail: fatimagcoutinho@gmail.com

Aluno: Luisa Rezende Cecilio Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Paulo Giacomazzi Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Raissa Leticia Abreu de Azeredo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Nicole Martins Souza Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Mariana Salis Leal de Meirelles Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Mylene Castro Da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
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Título A influência da publicidade no desenvolvimento infantil

Docente orientador: Maria Amelia Coutinho Sayeg Campos Porto

RESUMO
As crianças têm uma maneira peculiar de entender o mundo, que vai aos poucos se perdendo, conforme elas têm acesso a novas informações. Na 
narrativa infantil, realidade e ficção se misturam e convivem. Os primeiros anos de vida de uma criança são marcados por grandes transformações e 
descobertas. Aos poucos, os pequenos começam a entender o mundo em que vivem e aprendem a lidar consigo mesmos e com os outros.
A 
influência dos meios de comunicação na formação do cidadão é algo que devemos ponderar atualmente, principalmente da publicidade, pois através 
de suas mensagens transmitem as crianças, de forma subliminar, o valor de compra e de obtenção de determinados produtos que podem fazer a 
diferença em suas vidas. 
As crianças de hoje nascem dentro da cultura consumista e crescem modelando-se segundo seus padrões e suas normas. A 
mídia se utiliza de determinados meios para atingir seus objetivos, tendo como foco principal induzir o sujeito ao consumo.
Devido a estas 
inquietações, o tema em questão foi desenvolvido neste projeto, tendo em vista que a mídia está presente em nossas vidas e, principalmente, no 
cotidiano das crianças, muitas horas por dia, além de exercer algumas influências positivas, a prevalência ainda é de influências perversas e 
dominadoras. 
Ao nos defrontarmos com estas questões, nosso primeiro movimento é discutir e compreender as influências que a mídia exerce na 
formação infantil. Compreender a produção da propaganda através dos comerciais, seu efeito no consumo infantil, bem como, o efeito da violência 
explícita e invisível na produção infantil. De forma mais específica, verificar as influências positivas e ou negativas que este meio de comunicação pode 
exercer sobre as crianças e quais as consequências que estes aspectos produzem na vida adulta desta criança.
Esse trabalho visa analisar a influência 
das mensagens transmitidas pela publicidade no desenvolvimento biopsicossocial da criança de zero a 12 anos e de sua família.





E-mail: masporto@uol.com.br

Aluno: Luiza Vazquez Barreira Ranzeiro de Bragança Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Murillo Coutinho Sayeg Campos Porto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Laís Albernaz Kury Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria Luisa Sayeg Porto Mação Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título A Medicalização Dos Nascimentos No Brasil

Docente orientador: Luiz Antonio Da Silva Teixeira

RESUMO
E-mail: luiztei3@gmail.com

Aluno: Thalita Amado Mayer Curso do aluno: Medicina Situação: IC/FAPERJ
Título Acurácia e Confiabilidade de uma Regra de Predição Clínica para o Diagnóstico de Faringoamigdalite Estreptocócica

Docente orientador: Sonia Regina Lambert Passos

RESUMO
Diagnosticar e tratar corretamente as faringoamigdalites causadas pelo Streptococcus pyogenes é importante na prevenção da febre reumática e 
complicações como abscessos. A OMS preconiza a valorização de achados clínicos sugestivos de etiologia bacteriana, quando não é possível a 
execução de testes microbiológicos. Objetivo: Avaliar a acurácia e confiabilidade interobservador de um escore clínico para predição de 
faringoamigdalite estreptocócica comparado à cultura de amígdalas. Método: Estudo seccional diagnóstico mascarado com duas aferições 
independentes de um conjunto de sinais e sintomas clínicos para o diagnóstico de faringoamigdalite. A amostra de 236 indivíduos foi selecionada 
entre pacientes de 3 a 15 anos que procuraram atendimento em ambulatório pediátrico geral  com queixa de febre e dor de garganta em 2013. Foram 
atendidos por acadêmicos do 6° ano de medicina e pediatras do ambulatório previamente treinados pela pesquisadora de campo. Foi confeccionada 
uma ficha de atendimento com as variáveis preditoras de etiologia estreptocócica sugeridas na literatura. A confiabilidade será aferida pelo índice 
kappa simples com respectivos Intervalo de Confiança de 95% para cada sinal e sintoma e para o escore de maior acurácia. Os valores de kappa serão 
interpretados como: concordância pobre (< 0,0), discreta (0 – 0,2), regular (0,2 – 0,4), moderada (0,4 – 0,5), substancial (0,6 – 0,8), quase perfeita (0,8 
< 1,0) e perfeita (1,0). Escore clínico preditivo será computado através de análise de regressão logístca e e m seguida estimados os parâmetros de 
acurácia (sensibilidade, especificidade, valores preditivos e razões de verossimilhança). Resultados esperados: Obter diagnóstico clínico acurado das 
faringoamigdalites estreptocócicas em crianças, otimizar a solicitação de exames confirmatórios laboratoriais e contribuir para  prevenção da febre 
reumática. 

E-mail: soniapassos@uol.com.br

Aluno: Marcia Piller Monnerat Gandur Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título As pedras nos caminhos dos futuros heróis: da idealização do médico à realidade da faculdade de Medicina

Docente orientador: Mariana Santiago De Matos Silva

RESUMO
Bastante idealizado pelo senso comum, o médico é percebido quase como um “super herói”. Essa percepção faz com que o curso de Medicina 
também seja alvo de idealização, porém esta idealização contrasta com a realidade que o aluno encontra quando entra na faculdade. Nesse 
momento, a idealização dá lugar a uma realidade árdua e, por vezes, angustiante. Ao longo do curso, o contato com o sofrimento, a dor e a morte 
pode ser uma experiência causadora de angústias e levar ao surgimento de patologias psíquicas.  Por esta razão, a UNESA oferece apoio emocional aos 
seus alunos, através de disciplinas como “Orientação Psicopedagógica” (OPP) e do Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE). Esta pesquisa tem o 
objetivo de dar voz ao discente de diferentes períodos do curso de Medicina da UNESA e conhecer suas expectativas, dificuldades e percepções sobre 
o curso. Os resultados obtidos poderão colaborar para a melhoria do suporte oferecido aos alunos, aumentando a capacidade de ajudá-los a lidar com 
questões emocionais associadas à vida universitária. 

E-mail: marianasantiagodematos@gmail.com

Aluno: Julia Carolina Antunes Rosa Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Paula Condé Brandão Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Julye Azeredo Bastos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/CNPq
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Título Avaliação Cardiológica de Recém Natos e Lactentes com Exposição Vertical ao Zika Vírus

Docente orientador: Sonia Regina Lambert Passos

RESUMO
No início do ano de 2015, o Ministério da Saúde do Brasil passou a receber notificações de quadros de doença exantemática que apresentavam 
evolução benigna com regressão espontânea. Em abril desse mesmo ano, foi identificado na Universidade da Bahia, pela primeira vez no Brasil, o vírus 
Zika. No final do ano de 2015 foi constatado um aumento do número de notificações de recém natos portadores de microcefalia, inicialmente no 
Nordeste brasileiro e, logo em seguida, em todas as regiões do Brasil e até aquele momento, a associação de infecção pelo vírus Zika na gravidez e 
conceptos com microcefalia ou com outras malformações congênitas não havia sido relatada na literatura. Objetivo: Estudo observacional  de 
avaliação cardiológica (ecocardiograma e Holter de 24 horas) e de confiabilidade das medidas cavitárias e de fração de ejeção obtidas pelo 
ecocardiograma, de uma amostra de bebês que procuram atendimento no Serviço de Cardiologia do IFF Método: A amostra de 139 bebês tem sido 
examinada em paralelo a participação da equipe de cardiopediatras na execução de ecocardiogramas de bebês com microcefalia desde junho de 2016. 
Através do ecocardiograma serão descritas alterações estruturais (cardiopatias congênitas) e realizadas medidas cavitárias (átrio esquerdo, aorta, 
ventrículo esquerdo em diástole e sístole e fração de ejeção). Para o estudo de confiabilidade serão selecionados aleatoriamente 44 bebês que terão o 
ecocardiograma realizado por dois examinadores independentes e obtido o Coeficiente de Correlação Intraclasse das medidas cavitárias e da fração 
de ejeção e que será considerado indicativo de correlação pobre (< 0,4), satisfatória (0,4≤ CCI ≤ 0,75) e excelente (> 0,75). Justificativa: Não há na 
literatura nenhum dado sobre possíveis alterações cardiológicas estruturais em bebês expostos à infecção vertical pelo vírus Zika  e outros flavivírus, 
tornando uma pesquisa com esse objetivo não só relevante nesse momento da saúde pública mundial, mas também, inédita. 

E-mail: soniapassos@uol.com.br

Aluno: Thiago Moreira Ramos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leonardo Antunes Vilaça de Souza Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DAS FUNÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS ATRAVES DE ELETROMIOGRAFIA SUPERFICIAL EM PACIENTES OBESOS 

MÓRBIDOS PÓS GASTROPLASTIA – ENSAIO CLINICO RANDOMIZADO CONTROLADO

Docente orientador: Fernando De Barros

RESUMO
INTRODUÇÃO: A obesidade mórbida é o problema mais comum e oneroso do ponto de vista nutricional nos Estados Unidos, afetando 
aproximadamente 33% dos adultos. O tratamento cirúrgico mostrou-se o mais efetivo. A diminuição de tônus muscular dos órgãos fonoarticulatórios, 
restrição dos movimentos mandibulares e alteração das praxias orofaciais podem gerar movimentos mastigatórios incompetentes. É frequente 
pessoas com obesidade apresentarem problemas de mastigação por diminuição do tempo mastigatório devido a mastigação rápida e falta de força 
para trituração adequada dos alimentos. Vale lembrar que durante o processo de emagrecimento após a cirurgia, principalmente nas primeiras 
semanas, há também perda de massa muscular importante, podendo gerar ou piorar episódios de vômitos, refluxos e engasgos. Assim a avaliação 
desta função é de suma importância para o bom resultado pós cirúrgico, e recentemente com novos recursos de avaliação, a possibilidade de 
quantificar esta avaliação clínica se faz possível. OBJETIVO: Identificar alterações das funções estomatognáticas e de conduta vocal em pacientes 
obesos mórbidos antes e depois da cirurgia bariátrica comparando duas operações diferentes: bypass gástrico (BG) vs gastrectomia vertical (GV). 
MÉTODO: Trata-se de um ensaio clinico randomizado controlado com pacientes obesos mórbidos, entre 18-60 anos do Hospital São Lucas divididos 
em dois grupos: Grupo GV (n=20) e Grupo BG (n =20). As fonoaudiólogas do estudo aplicarão nos sujeitos da pesquisa protocolos já validados para 
avaliação da motricidade orofacial e funções estomatognáticas. Paralelamente a isso serão mensurados os índices de atividade elétrica da 
musculatura orofacial e cervical em repouso e durante a ativação muscular através da eletromiografia superficial. Utilizaremos o aparelho Miotool 
200/400, 04(quatro) canais, soft Miotec Suite 1.0, Ultrabook Samsug New series 9, eletrodos Électrodes en mousse 100 Kendall.  Esta avaliação será 
realizada em três momentos dist

E-mail: barroscirurgia@gmail.com

Aluno: Laura Maria Nagib Barbosa Mascarenhas Pinto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação do conhecimento de universitários sobre doação de órgãos no Rio de Janeiro

Docente orientador: Diego De Faria Magalhaes Torres

RESUMO
É papel do governo propor medidas que incentivem a doação de órgãos com uma legislação facilitadora e incentivo monetário. Mesmo assim, a 
desproporção do número de pacientes em lista versus o número de transplantes é um fato inquestionável. A falta de conhecimento populacional 
acerca do tema estudado associado a um número cada vez maior de pacientes na fila de transplante, que necessitam de doadores para tratamento e 
cura de condições desfavoráveis de saúde. Este trabalho tem por objetivo avaliar o conhecimento de universitários, de diversas áreas de formação, 
sobre as normas e as estratégias de doações de órgãos no Brasil. Será um estudo transversal, realizado no município do Rio de Janeiro, com 
estudantes universitários, no qual será aplicado um questionário sobre o tema, com perguntas fechadas, permitindo futura análise do conhecimento 
individual, de subgrupos e coletivo.

E-mail: diegofmtorres@gmail.com

Aluno: Priscila da Costa Mendes de Souza Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
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Título Avaliação do perfil cardiovascular em uma população adulta acompanhada no Programa de Saúde da Família no centro do município do Rio 
de Janeiro

Docente orientador: Claudia Leite De Moraes

RESUMO
O presente projeto propõe um estudo transversal inicial para avaliação do perfil de risco cardiovascular de uma população adulta (20 a 50 anos) 
residente no Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Programa da Saúde da Família – Lapa /Universidade Estácio de Sá. Em 
um primeiro momento, os sujeitos da pesquisa serão avaliados quanto às suas características sócio-demográficas, grau de escolaridade e dados 
antropométricos. Serão registrados os fatores de risco relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e obesidade e a presença de 
comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia.
Além disso, será realizado um rastreamento da presença da Apneia 
Obstrutiva do Sono (AOS), patologia fortemente associada à maior incidência e gravidade das doenças cardiovasculares. Os sujeitos da pesquisa que 
apresentem alto risco para AOS serão encaminhados para realização de polissonografia.
Serão avaliados também os níveis pressóricos dentro e fora 
do consultório (Monitorização Residencial da Pressão Arterial) com intuito de estabelecer a real prevalência de hipertensão arterial e classificando os 
indivíduos em 4 grupos distintos: normotensão, hipertensão do jaleco branco, hipertensão sustentada e hipertensão mascarada.
A partir daí, será 
formada uma coorte para avaliação de risco cardiovascular. Os sujeitos da pesquisa serão reavaliados a cada 5 anos para registro de novos fatores de 
risco que venham a surgir, regressão ou controle dos fatores de risco previamente existentes e a ocorrência de desfechos cardiovasculares 
(mortalidade total, mortalidade cardiovascular e eventos cardiovasculares fatais e não fatais).
Neste momento, pretendemos inserir os alunos na 
primeira etapa do projeto que consiste no estudo transversal. 

E-mail: clmoraes@ims.uerj.br

Aluno: Luana Fernandes da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Juliana Barros de Lima Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ana Luisa Braga Franco Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação do perfil de risco cardiovascular em uma população adulta acompanhada na Estratégia de Saúde da Família no centro do Município 

do Rio de Janeiro – Estudo de coorte LapARC

Docente orientador: Elizabeth Silaid Muxfeldt

RESUMO
E-mail: bethmux@globo.com

Aluno: Bruna Rosenbrock Curso do aluno: Medicina Situação: IC/FAPERJ
Título Avaliação do perfil de risco cardiovascular em uma população adulta acompanhada no Programa de Saúde da Família no centro do Município 

do Rio de Janeiro

Docente orientador: Elizabeth Silaid Muxfeldt

RESUMO
E-mail: bethmux@globo.com

Aluno: Taíssa Lorena dos Santos Curso do aluno: Medicina Situação: Balcão/CNPq

Título CLASSIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO VENOSA DO PLEXO PRÉ-PROSTÁTICO EM RELAÇÃO AOS NERVOS ERETORES PENIANOS, DURANTE 
CIRURGIAS ROBÓTICAS DA PRÓSTATA, COM IMPLICAÇÕES PARA A FUNÇÃO SEXUAL DO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO

Docente orientador: Joao Antonio Pereira Correia

RESUMO
A disfunção erétil é considerada a complicação mais comum da terapia cirúrgica do câncer de próstata. Alguns fatores anatômicos contribuem para 
esta alteração, entre elas a distribuição das veias do plexo pré-prostático na região dos nervos eretores. Através da análise de vídeos cirúrgicos 
referentes à PVR realizadas por nossa equipe cirúrgica nos últimos 2 anos, e pela análise de prontuários destes pacientes, será realizada uma 
classificação do padrão de distribuição das veias do plexo pré-prostático em relação aos nervos eretores do pênis e as taxas de potência sexual pós-
operatória, procurando identificar os padrões de distribuição que mais expõem os pacientes ao risco de disfunção sexual.

E-mail: joao.correia@estacio.br

Aluno: Rubens Ferraço Malanquini Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Elaine de Paiva Nunes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Geórgia Rossi Marim Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ana Carolina Lessa Brandão Neno Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Construção De Recurso Educacional Para O Ensino De Imunologia Médica: Abordagem Da Função De Células T Reguladoras

Docente orientador: Vinicius Cotta De Almeida

RESUMO
E-mail: vini-cotta@uol.com.br

Aluno: Geraldo Ferreira Coutinho Junior Curso do aluno: Medicina Situação: IC/FAPERJ

Título Dismenorreia e dor pélvica crônica em estudantes universitárias

Docente orientador: Plinio Tostes Berardo Carneiro Da Cunha

RESUMO
A dismenorreia é caracterizada por episódios de dor, geralmente do tipo cólica, iniciando imediatamente antes e principalmente nos dois primeiros 
dias do ciclo menstrual. Pode ter início com a menarca ou surgir posteriormente podendo estar relacionado com alterações estruturais como 
endometriose e adenomiose sendo esta forma considerada secundária. Sua prevalência é elevada e com frequência pode causar redução da qualidade 
de vida, aumento do absenteísmo na escola, universidade e trabalho, aumento de ansiedade e depressão e elevado risco para desenvolvimento ou 
agravamento de dores crônicas como dor pélvica crônica entre outras.
O presente estudo tem como objetivo principal conhecer a prevalência de 
dismenorreia e dor pélvica crônica entre estudantes de medicina e de outras áreas diferentes da saúde. Pretendemos também analisar o padrão 
menstrual dessas jovens e se existe relação da dismenorreia com o absenteísmo na Faculdade, rendimento escolar, qualidade do sono, ansiedade e 
depressão assim como quais são as medidas mais frequentemente adotadas com a finalidade de amenizar os sintomas dolorosos.
Será realizado um 
estudo descritivo transversal com 200 estudantes universitárias de medicina e de outras áreas diferentes da saúde através da aplicação de um 
questionário desenvolvido para este estudo.


E-mail: berardo@openlink.com.br

Aluno: Thalita Amado Mayer Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luanna Klier de Figueiredo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Efeito anestésico ocular do cloridrato de tetracaina a 1%: comparação entre a instilação de gota em olho aberto e vaporização em olho 
fechado

Docente orientador: Arlindo Jose Freire Portes

RESUMO
Objetivos: Comparar a eficácia anestésica corneana   do cloridrato de tetracaina a 1%   por vaporização em olho fechado e em relação a instilação de 
gota em olho aberto em indivíduos  que irão realizar exame de  tonometria de aplanação. Avaliar o nível de dificuldade e a praticidade entre os 
métodos de administração.
Métodos: Ensaio clínico controlado, randomizado e pareado  a ser realizado no segundo semestre de 2017 e primeiro 
semestre de 2018, envolvendo 100 olhos de 50  pacientes na Policlínica Ronaldo Gazolla - RJ, sem doenças oculares ou sistêmicas que comprometam 
a sensibilidade corneana. Os pacientes serão submetidos à instilação de 1 gota de cloiridrato de tetracaina a 1% e aplicação de vaporizador do mesmo 
anestésico no olho contra-lateral. O olho em que se instilou o colírio permanecerá aberto enquanto o olho vaporizado ficará  fechado durante as 
aplicações da medicação.A sensibilidade corneana será medida com estesiômetro corneano antes da aplicação, 5, 10 e 15  minutos após. O processo 
de instilação ou vaporização será observado quanto a sua adequação técnica  por um dos autores. Após o processo  será  perguntado ao paciente, 
questões pré-formuladas  sobre a praticidade de ambos os métodos. 


E-mail: portes@uol.com.br

Aluno: Anna Carolina Faria de Araujo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Vanessa Mourino Xavier Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Fernanda Galante Dourado Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Agnes Paredes Menezes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Egressos do Curso de Medicina Campus Arcos da Lapa 2015 e 2016 e Admissão aos Programas de Residência Médica

Docente orientador: Sylvia Maria Porto Pereira

RESUMO
Justificativa: Há um déficit de informação sobre a admissão dos egressos do curso de Medicina Campus Arcos da Lapa. nos Programas de Residência 
Médica (PRMs). Esta informação poderá ser utilizada como validação externa do curso e estabelecer bases para a criação de Programa de Egressos, 
para manter relações permanentes e institucionalizadas com os egressos da UNESA.
Objetivos: Geral: Conhecer a admissão dos egressos do curso de 
Medicina Campus Arcos da Lapa nos PRMs no Rio de Janeiro, cujas formaturas ocorreram em junho e dezembro 2014; e junho e dezembro 2015; 
Específicos: Identificar dados demográficos dos egressos: idade à época da formatura, gênero, instituições anteriores de ensino, estado da Federação 
de origem, escolaridade e ocupação dos pais ou outros cuidadores. Buscar, junto aos sites de Instituições relacionadas aos PRMs, de domínio público, 
locais de possível admissão dos egressos aos PRMs no Rio de Janeiro nos anos de 2015 e 2015.
Metodologia: Sujeitos: 400 egressos do curso de 
Medicina Campus Arcos da Lapa; formados em junho e dezembro 2014 e junho e dezembro 2015; Período: Formaturas em junho e dezembro 2014 e 
junho e dezembro 2015; Coleta de Dados: Idade à época da formatura, gênero, estado da Federação de origem, formação acadêmica anterior, 
simultânea ou posterior à graduação, escolaridade e ocupação dos pais ou cuidadores. Será consultado o site Comissão Estadual de Residência Médica 
do Estado do Rio de Janeiro (CEREMERJ); Análise dos Dados: Análise estatística com distribuição de frequência, média, mediana e desvio padrão do 
número de egressos admitidos em cada PRM no Rio de Janeiro.
Viabilidade técnica e econômico-financeira: Trata-se de um estudo a ser realizado 
com consulta de documentos e de sites via internet e os recursos necessários serão de responsabilidade da pesquisadora, sem ônus para a 
Universidade Estácio de Sá.


E-mail: sylviaporto1@gmail.com

Aluno: Catharina Turolla de Andrade Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Mariana Silva Messias Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Estudo da prevalência de hiperidrose primária em estudantes de medicina do Rio de Janeiro

Docente orientador: Maria Ribeiro Santos Morard

RESUMO
Introdução: A hiperidrose primária consiste numa condição clínica caracterizada por sudorese excessiva além das necessidades fisiológicas, localizada 
predominantemente nas regiões palmar, plantar, axilar e craniofacial com potencial para significativo prejuízo sobre a vida dos pacientes. Apesar de 
seu impacto, os estudos sobre o tema apresentam notável foco no tratamento, sendo poucos aqueles dedicados a investigar dados epidemiológicos 
de prevalência dessa patologia, sobretudo em nosso país.
Objetivo: quantificar a prevalência de hiperidrose primária em estudantes de medicina no 
Rio de Janeiro e viabilizar a análise de seu perfil epidemiológico.
Método: o estudo observacional transversal se dará pela coleta de dados através de 
questionário aplicado a todos os alunos do Curso de Medicina da UNIRIO e da UNESA que aceitem participar voluntariamente do estudo, visando 
avaliar a prevalência da hiperidrose e coletar dados epidemiológicos secundários. Será aplicado um questionário padronizado com dados preconizados 
pela International Hyperhidrosis Society e que consistirá na junção do questionário amplamente validado Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS) 
com o protocolo de avaliação do paciente com hiperidrose padronizado no Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da 
UNIRIO e o questionário de Horn (2015) para obtenção de dados mais específicos. Os resultados serão analisados posteriormente à finalização da 
coleta.

E-mail: maria.rlk@terra.com.br

Aluno: Laila Novais Calembo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ana Carolina Lopes Ribeiro Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rhaissa Christine Nascimento Bellas de Souza Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Estudo retrospectivo de pacientes submetidos à cistectomia radical por neoplasia urotelial: Avaliação das caracteristicas clínicas e das 

complicações relacionadas ao tipo de derivação urinária.

Docente orientador: Leonardo De Albuquerque Dos Santos Abreu

RESUMO
Cerca de 25% dos pacientes com neoplasia de bexiga apresentam invasão da musculatura detrusora e necessitam realizar cistectomia radical e 
derivação urinária. Tal procedimento apresenta alta taxa de complicação que está relacionada, principalmente, ao tipo de derivação urinária realizada. 
O objetivo deste estudo é avaliar as características clínicas e as complicações de paciente submetidos à cistectomia radical e derivação urinária. Para 
tal, será realizado estudo retrospectivo dos pacientes submetidos à cistectomia radical no hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Serão 
coletados dados do arquivo médico do hospital. A analise estatística será realizada de acordo com as carcterísticas das variáveis estudadas.

E-mail: leo.abreu711@gmail.com

Aluno: Guilherme Rodrigues da Silva Pinto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
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Título FATORES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA

Docente orientador: Rafael Augusto Dantas Prinz

RESUMO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde mental não é apenas a ausência de doenças, mas a presença de bem-estar físico, mental e 
social.  A promoção da saúde determinou uma mudança sobre a perspectiva de saúde, compreendendo medidas diversificadas que visam à mudança 
do estilo de vida e do ambiente no qual o indivíduo está inserido, envolvendo a participação do Estado, do indivíduo e de parcerias intersetoriais.
	A 
OMS revelou que os transtornos mentais comuns (TMC) atingem aproximadamente 10% da população mundial, porém diversos estudos mostram que 
há maior prevalência de TMC entre estudantes de medicina. Os sintomas de TMC incluem esquecimento, dificuldade na concentração, insônia, 
irritabilidade e fadiga, além de queixas somáticas. A manifestação de transtornos como depressão e ansiedade também são muito comuns no âmbito 
da medicina. O presente estudo tem como objetivo analisar a saúde mental dos estudantes de medicina e identificar potenciais fatores 
comportamentais e ambientais que podem ser considerados promotores da saúde mental, tendo como base os estudantes de uma universidade 
privada de medicina do Rio de Janeiro.


E-mail: rafprinz@gmail.com

Aluno: Lyz Tavares de Sousa Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Juliana Ribeiro Claper Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Isadora Marques de Souza Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Humanidades, Medicina e Arte: integração ao currículo médico

Docente orientador: Ana Luisa Rocha Mallet

RESUMO
Experiências de introdução de disciplinas relacionadas às humanidades e artes têm sido descritas em várias escolas médicas no Brasil e no mundo nos 
últimos 25 anos existindo porém uma dificuldade em que essas matérias se integrem no currículo médico de forma sistêmica e que não permaneçam 
como matérias isoladas e periféricas. 
As discussões sobre práticas humanas em medicina vêm se ampliando, mas sabemos o quanto ainda é difícil 
convencer alunos e professores a levar para a sala de aula formas de aprender que perpassem por atividades lúdicas, com interpretação voltada para 
as práticas humanizadas. Os cursos médicos são ainda bastante tradicionais e privilegiam, em sua maioria, o ensino técnico. Mesmo quando existem 
disciplinas como Antropologia Médica ou Relação Médico-Paciente, elas compõe a porção inicial dos projetos pedagógicos dos cursos, de forma que o 
aluno concluinte deixa o curso com um pensamento voltado para a prática técnica-mecanicista. Colaboram para essa característica, os exames para 
residência nos quais o aluno precisa ingressar.
Na busca da capacitação de médicos que estejam à altura do acompanhamento da ciência e da 
tecnologia, o ensino de graduação acaba por privilegiar um modelo técnico-científico em suas disciplinas. Por isso, da mesma forma que o médico 
citado acima, nossos alunos geralmente se formam despreparados para a falar com o paciente e, cada um de nós já deve ter vivenciado uma situação 
particular que envolveu um médico do qual desejávamos mais e melhores palavras. É necessário, portanto, que façamos um movimento nos cursos de 
medicina para ampliar a formação médica.
Buscando corroborar com novas propostas para o desenvolvimento das humanidades médicas na 
graduação, acreditamos que a produção de material didático envolvendo temas médicos relevantes e que incorporem atividades artísticas podem 
contribuir para ampliar a relevância dos aspectos humanísticos do atendimento aos pacientes. 

E-mail: ana.mallet@estacio.br

Aluno: Gabriel Lima Benchimol Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rafaela Vieiralves João Izzo Pinto Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Régis Lopes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Sarah Rachel de Souza Kitchenman Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Matheus Slade Faria Mancebo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Isabel Figueiredo Lima Sobreira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Título INTERVENÇÃO EDUCATIVA AMBULATORIAL EM PORTADORES DE VALVOPATIA REUMÁTICA

Docente orientador: Lilian Soares Da Costa

RESUMO
A grande variedade no IDH em regiões do Brasil tem alterado o perfil das doenças cardiovasculares. Diferentemente dos países desenvolvidos, as 
valvopatias em sua etiologia reumática, representam 70% dos casos, o que significa em última análise, um perfil diferenciado dos dados internacionais 
disponíveis. Partindo-se da demanda da Secretaria de Estado de Saúde em se criar um banco de dados de pacientes com valvopatias, desenvolveu-se 
um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética Institucional, com o objetivo de criar um modelo de educação ao paciente sobre sua doença, 
necessidades e obrigações, com o propósito de (1) fortalecer informações ao banco de dados existente; (2) avaliar qualidade de vida dos pacientes 
através do questionário próprio SF-36; (3) criar palestras educativas e questionários de avaliação de conhecimento da própria doença, pré e pós 
atividade educativa e, (4) avaliar conhecimento prévio sobre a necessidade de uso regular e sistemático de Penicillina Benzatina, antibiótico profilaxia 
e anticoagulantes orais, em diferentes grupos de pacientes valvopatas, com idade igual ou superior a 18 anos, previamente estratificados por 
gravidade de lesão, presença ou não de fibrilação atrial e uso de anticoagulante, atendidos no período de agosto de 2017 a fevereiro de 2018 no 
ambulatório de cardiologia do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro. O processo educacional se dará informalmente, na sala de espera 
das consultas ambulatoriais ou em auditório específico, em pequenos grupos de no máximo 25 pacientes, tendo sido o pesquisador/facilitador 
previamente capacitado pelo pesquisador principal. Poderá se exercer o papel educacional, através de novas metodologias de ensino, com a 
responsabilidade na produção do conhecimento como forma de agregar elementos cognitivos e técnicos aos pesquisadores de forma transversal e aos 
pacientes de forma contínua e sistemática.

E-mail: liliansoarescosta@gmail.com

Aluno: Anna Clara Lima Francz Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria Andries de Barros Santa Lucci Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ligia de Carvalho Garcia Rocha Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Mariella Pacheco Rodrigues dos Santos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Percepção dos acadêmicos de medicina da Universidade Estácio de Sá do Campus João Uchôa – RJ sobre a importância da sua inserção na 

prática da Estratégia de Saúde da Família

Docente orientador: Tereza Claudia De Andrade Camargo

RESUMO
A proposta é identificar a percepção do estudante de medicina da Universidade Estácio de Sá, Campus João Uchôa – RJ acerca da sua inserção prática 
na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Tem como objetivos: Identificar a percepção do discente sobre sua inserção na prática; compreender os 
desafios e conquistas na adesão à Medicina de Família e Comunidade e proporcionar um novo olhar do estudante para a estratégia de saúde da 
família, de forma que esta especialidade possa se constituir em uma opção futura.  A metodologia consiste em realizar entrevistas semiestruturadas 
com alunos do 1º ao 12 º período, será apresentada uma análise quantiqualitativa, utilizando-se a análise de conteúdo, com apoio dos referenciais 
teóricos situados nas bases de dados consultadas (Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed).

E-mail: tcacamargo@uol.com.br

Aluno: Vitória Sousa Melo de Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Amanda Aparecida da Silva Machado Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Perfil de atendimento e qualidade do cuidado de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 acompanhados no CSE-LAPA

Docente orientador: Giselle Fernandes Taboada

RESUMO
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica cujo cuidado é complexo e requer contínuo tratamento, auto-gestão, educação e apoio ao paciente, a fim 
de se evitar suas diversas complicações agudas e crônicas.
	É importante ressaltar que o referido cuidado não é restrito aos níveis glicêmicos, tendo 
em vista que o indivíduo, frequentemente, já possui, ao diagnóstico, outras comorbidades, para as quais também deve haver atenção. 
	Sabe-se que 
a triagem adequada, o diagnóstico preciso e o conhecimento das ações terapêuticas são imprescindíveis para uma abordagem que afete 
favoravelmente a saúde do paciente.  Além disso, uma abordagem multidisciplinar completa se faz necessária para classificar o diabético, detectar se 
há complicações, rever o tratamento anterior, realizar o controle da glicemia, ajudar na formulação de um plano de educação e fornecer um devido 
alicerce para continuar o cuidado. Dessa maneira, avaliar se a abordagem a esses pacientes está ocorrendo de forma adequada é de suma 
importância.
O objetivo do presente estudo, portanto, é a realização da avaliação do perfil socioeconômico e da qualidade do cuidado dos pacientes 
com Diabetes Mellitus, atendidos CSE-LAPA. Serão avaliados parâmetros gerais de perfil socioeconômico como idade, escolaridade e ocupação (entre 
outros). Além disso, serão avaliadas medidas de quantitativas de processos (conforme recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetea) e medidas 
qualitativas de desfecho (de acordo com os valores mais recentes de HbA1c, PA e LDL-c). Com esta avaliação espera-se conhecer o perfil dos pacientes 
em acompanhamento bem como os pontos positivos e negativos do cuidado destes. Posteriormente poderão ser desenvolvidas estratégias de 
melhoria do cuidado com o objetivo final de melhorar o controle metabólico e a prevenção das complicações do DM.


E-mail: giselleftaboada@gmail.com

Aluno: Thaíse da Silva Lobo Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ana Carolina Silveira Mendes Cavadas Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Marina Ramos Baeta Neves Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lívia Conti Sampaio Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Título PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E FATORES DETERMINANTES PARA A ADMISSÃO DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 
DIAGNOSTICADOS COM DEMÊNCIA

Docente orientador: Silvia Regina Mendes Pereira

RESUMO
O presente projeto visa identificar e quantificar pessoas idosas, de 60 anos ou mais de idade, com diagnóstico de demência, que estão sendo cuidadas 
em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no Rio de Janeiro. Essas pessoas serão avaliadas quanto às suas características sócio 
demográficas, estilo de vida, grau de escolaridade e comorbidades reconhecidas e serão submetidas a quatro tipos de teste. Dois para avaliar a 
memória e dois para avaliar a capacidade funcional. Dessa forma poderemos separar, clinicamente, os portadores de quadro demencial dos não 
dementados. Além disso, será identificado o motivo que levou o encaminhamento da pessoa para ser cuidada dentro de uma ILPI. 

E-mail: silviapereira.geriatra@yahoo.com.br

Aluno: Marcus Vinícius Rodrigues Silva de Almada Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Israel Renon de Lira da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Patrícia Amaral Falcão Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Laís Antonucci Ferreira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Persistência da prevalência de Staphylococcus aureus resistente à meticilina adquirido na comunidade (CA-MRSA) na Lapa (Rio de Janeiro - RJ)

Docente orientador: Claudio Querido Fortes

RESUMO
O Staphylococcus aureus (S. aureus ) é responsável por um grande número de infecções bacterianas no homem. A colonização nasal por S. aureus 
pode estabelecer apenas um estado de portador são ou acarretar desde infecções locais de pouca gravidade até quadros sistêmicos que podem 
evoluir para o óbito.
O primeiro relato de infecção por MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus - Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina) data de 1968, em um hospital em Boston (Massachussets/EUA). Inicialmente, os casos de MRSA eram considerados restritos à infecções 
adquiridas em ambiente hospitalar (HA-MRSA). Mesmo a partir de 1980, de quando data o primeiro relato de caso de MRSA adquirido em 
comunidade (CA-MRSA - Community-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus), acreditava-se que a mesma estaria restrita a pacientes 
institucionalizados. Entretanto, observou-se a partir de então relatos crescentes da infecção em pacientes sem comorbidades e sem contato com o 
ambiente hospitalar. 
O tratamento empírico destas infecções tornou-se mais complexo a partir da descoberta de cepas de S. aureus resistentes à 
meticilina adquiridos na comunidade (CA-MRSA), que não são suscetíveis aos antibióticos beta-lactâmicos, drogas tradicionalmente utilizadas para o 
tratamento empírico de infecções estafilocóccicas adquiridas na comunidade. Tendo em vista a crescente prevalência de infecções por CA-MRSA, têm-
se sugerido vários esquemas terapêuticos empíricos novos, estes levam em consideração o perfil de susceptibilidade do CA-MRSA à outros 
antimicrobianos como sulfametoxazol associado ao trimetoprim, clindamicina e tetraciclinas além daqueles classicamente utilizados para o 
tratamento de infecções por MRSA adquiridas no hospital (HA-MRSA). O perfil de susceptibilidade do CA-MRSA à estes outros antimicrobianos que 
não atuam sobre o HA-MRSA varia muito entre os diversos paises e por esta razão são necessários estudos regionais.


E-mail: c.fortes@globo.com

Aluno: Raphael Cândido Sepúlveda Coutinho Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Produção de material videográfico para o ensino de Habilidades clínico-cirúrgicas

Docente orientador: Lucia Helena Antunes Pezzi

RESUMO
Projeto de planejamento, criação de roteiro e produção de material videográfico sobre quatro procedimentos médicos, a serem realizados em 
manequins de habilidades clínicas e cirúrgicas. Pretende-se, com este Projeto, obter material videográfico para ser utilizado como suporte e consulta 
no ensino de habilidades clínico-cirúrgicas.
Na primeira fase do Projeto, serão selecionados os procedimentos a serem filmados e uma ampla 
bibliografia sobre o tema será consultada, a qual deverá fornecer a base científica para o desenho dos roteiros de filmagem dos procedimentos. 
A 
seguir, terá início a filmagem dos dois primeiros procedimentos no Laboratório de Habilidades e Simulação. Cada vídeo deverá ter duração máxima de 
cinquenta minutos. Para a filmagem, será empregada uma filmadora digital Sony com tripé. 
Em cada produção videográfica, serão captadas imagens 
das mãos do executor durante o desenvolvimento da técnica do procedimento. As imagens de faces dos executores não serão captadas. Na segunda 
fase do Projeto, terá início a filmagem dos terceiro e quarto procedimentos. A seguir, serão feitas as edições das imagens e inseridas as legendas 
pertinentes às mesmas. A edição das imagens será feita com o emprego dos softwares After effects CS5 e Photoshop CS5.
Ao final do projeto, 
ambiciona-se obter a produção de quatro vídeos sobre procedimentos clinico-cirúrgicos, os quais serão utilizados como material didático para o 
ensino de procedimentos médicos, no Laboratório de Habilidades e Simulação.


E-mail: lucpezzi@live.estacio.br

Aluno: Lucas Chagas da Silva Pimentel Curso do aluno: medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Caio Rezende Alves Brito Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Aline Széliga Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Catarine Torquato Barcellos Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
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Título Produção de uma Interface de Informática para o ensino de Habilidades Médicas

Docente orientador: Christina Silva Costa Klippel

RESUMO
Projeto de criação e desenvolvimento de uma interface de informática que tem como objetivo oferecer, ao estudante do Laboratório de Habilidades e 
Simulação, material de pesquisa para estudo de habilidades clínicas. A interface se dará a partir de um código QR-code, que será criado 
especificamente para três manequins do laboratório. Os QR codes são códigos criptografados utilizados para oferecer conteúdos de consulta em 
produtos ou configurações automáticas. A tecnologia utiliza um leitor com imagem criptografada que pode ser utilizada em celulares, ipads, tablets ou 
PCs. Através do pareamento de um dispositivo pessoal, o aluno terá acesso à informação científica sobre o procedimento relacionado ao manequim, 
como vídeos, imagens e artigos científicos. Para acessar as informações, o usuário será instruído a obter, gratuitamente, através da web, o aplicativo 
QR-code Reader que faz a leitura do código criado para cada peça. Ao final do projeto, ambiciona-se obter três manequins devidamente codificados e 
alimentados com material de consulta e pesquisa.

E-mail: ck074@hotmail.com

Aluno: Larissa Barboza Santarem Rodrigues Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lucas Vinícius Vieira de Oliveira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaís de Castro Perocini       Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Título Rastreio da hipertensão arterial pela medida da pressão arterial de consultório e da monitorização residencial da pressão arterial em uma 

população de adultos jovens no Programa de Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro

Docente orientador: Elizabeth Silaid Muxfeldt

RESUMO
O presente projeto propõe um estudo transversal inicial para rastreio de hipertensão arterial em uma população adulta (20 a 50 anos) residente no 
Centro do Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Programa da Saúde da Família – Lapa /Universidade Estácio de Sá. 
Em um 
primeiro momento os sujeitos da pesquisa serão incluídos no estudo LapARC onde são avaliados quanto às suas características sócio-demográficas, 
grau de escolaridade e dados antropométricos. Serão registrados os fatores de risco relacionados aos hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo e 
obesidade e a presença de comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia. Será também realizado um rastreamento da 
presença da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), patologia fortemente associada à hipertensão arterial e à maior incidência e gravidade das doenças 
cardiovasculares. O diagnóstico de AOS será confirmado pela polissonografia.
Esses indivíduos serão avaliados quanto aos níveis pressóricos no 
consultório e domiciliar através da Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), utilizando o protocolo de 7 dias (4 medidas diárias) com o 
monitor Omron HEM-705CP. Os indivíduos serão classificados em 4 grupos distintos: normotensão, hipertensão do jaleco branco, hipertensão 
sustentada e hipertensão mascarada. 
O objetivo do estudo é estabelecer a real prevalência de hipertensão arterial através da pressão arterial de 
consultório e da MRPA na população de adultos jovens assistidas no PSF/Lapa e cadastrados no Estudo LapARC.


E-mail: bethmux@globo.com

Aluno: Angélica Furriel de Almeida da Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Alice Nunes Carvalho Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Juliana Prado Santana Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Nayara Faquer Nogueira Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Monik Bianka Carvalho Baptista Lobão Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Emanuelle Louysi D’Paula Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Carolina Sampaio Lima e Silva Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Cecília Nessimian Tostes Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Recursos educacionais para o ensino de imunologia médica: o sistema imune como alvo terapêutico

Docente orientador: Vinicius Cotta de Almeida

RESUMO
E-mail: vini-cotta@uol.com.br

Aluno: Leonardo Villa Leão Ferreira Curso do aluno: Medicina Situação: IC/FAPERJ
Título Síndrome de Burnout em Estudantes de Medicina de uma Universidade Privada no Rio de Janeiro.

Docente orientador: Raquel Juliana De Oliveira Soares

RESUMO
O estudo tem como objetivo: Investigar a Síndrome de Burnout em estudantes de Medicina de uma universidade privada da Cidade do Rio de Janeiro. 
O termo burnout é definido como aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia, é uma resposta ao estresse laboral crônico. Embora 
tenha uma relação direta com trabalhador, atualmente a Síndrome de Burnout também é diagnosticada em estudantes, principalmente os da área da 
saúde. Metodologia: o estudo será do tipo exploratório, descritivo, de corte transversal. Será realizado em uma Universidade Privada situada na 
Cidade do Rio de Janeiro/RJ. Serão participantes do estudo estudantes do curso de graduação em medicina. Para a coleta de dados será utilizado um 
questionário com perguntas para caracterização dos participantes e o Maslach Burnout Inventory-Student Survey. Os dados dos questionários serão 
digitados em uma planilha eletrônica na forma de banco de dados e a análise será realizada no programa SPSS versão 18.0 for windows. Serão 
obedecidas em todas as etapas as exigências da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O Projeto foi submetido a Plataforma Brasil, 
tendo como número do CAAE 66936217.0.0000.5284.


E-mail: prof.raqueljuliana@gmail.com

Aluno: Albert Ferrari Tavares Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Davi da Silva Motta Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Isadora Garcia Ferreira Pacheco de Andrade Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Juliana Coelho Lima Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Título Sobre a inominável dor do luto: construindo narrativas médicas com mães e pais que vivenciaram a perda de um filho em ambiente hospitalar

Docente orientador: Fatima Cristina Melo Geovanini

RESUMO



Projeto a ser realizado com acadêmicos de medicina, tendo como objetivo contribuir para o desenvolvimento de habilidades humanísticas necessárias 
à relação médico-paciente no contexto de atendimento a pais que enfrentam a perda de um filho. Metodologia: Baseada na proposta da Medicina 
Narrativa, com a realização de entrevistas semiestruturadas junto a pais e mães enlutadas e posterior produção textual de narrativas realizadas pelos 
alunos. Resultados esperados: ampliar o conhecimento do estudante acerca das especificidades do luto parental e desenvolver habilidades de 
empatia, compaixão e escuta para uma comunicação aberta e eficaz em situações de sofrimento, morte e luto. 



E-mail: f.geovanini@hotmail.com

Aluno: Anna Catarina Skacel Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Jaqueline da Silva Costa Pinheiro Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Beatriz Ferreira Malafaia Curso do aluno: Medicina Situação: PIBIC/UNESA
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Projeto(s) do curso: Medicina Veterinária

Título ANÁLISE DO MANEJO ALIMENTAR REALIZADO POR TUTORES DE CÃES E GATOS, CLIENTES DA POLICLÍNICA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ.

Docente orientador: Alda Letícia da Silva Santos

RESUMO
A adequada alimentação dos animais de companhia faz-se necessária de forma a garantir saúde e longevidade aos mesmos. A proximidade gerada 
entre humanos e seus animais de estimação é benéfica pelas relações afetivas desenvolvidas mas tem se mostrado danosa à saúde animal devido à 
superalimentação com petiscos, alimentos humanos e excesso de ração. 
 Vários aspectos podem influenciar a nutrição e, consequentemente, a 
saúde de cães e gatos, tais como: qualidade do alimento, quantidade e frequência das refeições estabelecidas pelo tutor, antropomorfismo e condição 
socioeconômica dos proprietários.
	Falhas na nutrição e na alimentação são os grandes responsáveis por problemas como obesidade, caquexia, 
diabetes mellitus, urolitíases, etc. Para que seja possível melhor atuação do médico veterinário da instituição frente a esses problemas, é preciso que o 
mesmo tenha maiores informações sobre o modo de pensar e agir de um importante agente deste processo: o tutor.
	Para analisar o manejo 
alimentar realizado por tutores de cães e gatos, clientes da Policlínica Veterinária da Unesa, localizada em Vargem Pequena, RJ, em relação à 
alimentação dos seus animais, serão feitas entrevistas contendo perguntas que contemplarão:  frequência alimentar, quantidade de ração, tipo de 
ração utilizada, escolha da ração, uso de alimentos extras, uso de alimentos caseiros e comportamento alimentar etc. Através da análise estatística de 
respostas dadas por estes tutores pretende-se, através deste projeto, visualizar possíveis falhas de manejo e assim servir de base para campanhas de 
orientação ao cliente.


E-mail: aldaleticia@yahoo.com.br

Aluno: Andrei Fabrício de Assis Lins Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA POTENCIAL CONTAMINAÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS DESTINADAS AO ESTUDO DE ANATOMIA ANIMAL

Docente orientador: Cheryl Gouveia Almada

RESUMO
O estudo da anatomia animal envolve aulas práticas expositivas que utilizam cadáveres como modelos anatômicos, sendo sua conservação necessária 
para evitar sua deterioração natural e preservar ao máximo sua morfologia. A técnica de conservação mais utilizada é a fixação 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, estudos recentes têm demonstrado a 
resistência de algumas espécies bacterianas ao formaldeído utilizado em técnicas de fixação de cadáveres. Neste sentido, o objetivo deste estudo é 
avaliar a potencial contaminação de peças anatômicas destinadas ao estudo de anatomia animal. Para tanto, amostras de tanques de conservação de 
cadáveres, bancadas de estudo e peças anatômicas serão coletadas com swab contendo meio de transporte e então semeadas em meios de cultura 
para crescimento de fungos e bactérias, de onde serão isoladas e identificadas as colônias crescidas. A partir da identificação dos microrganismos 
presentes será possível indicar sua patogenicidade e propor as medidas de proteção individual e coletiva adequadas.

E-mail: cheryl.almada@estacio.br

Aluno: Thays da Silva Garcia Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Stephany Chicarino Loureiro Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário
Título Descrição anatômica da coluna vertebral de Fragatas (Fregata magnificens, Mathews, 1914)

Docente orientador: Raphael Ribeiro Scherer

RESUMO
Para a execução deste projeto, serão utilizados dez cadáveres de fragatas (Fregata magnificens) de ambos os sexos, doados pelo CRAS (Centro de 
Recuperação de Animais Selvagens) da Universidade Estácio de Sá, Campus Vargem Pequena. Estes serão submetidos aos seguintes processos para 
obtenção de seus esqueletos: remoção física de partes moles, maceração química. Ao final do processo, as peças ósseas que compõe a coluna 
vertebral serão divididas por seu segmento anatômico lógico e devidamente descritas, utilizando como margem de comparação a literatura científica 
disponível para aves. Os resultados serão tabulados e apresentados com o auxílio de fotografias e desenhos esquemáticos. 

E-mail: rrscherer@gmail.com

Aluno: Tahiana Siqueira Quaresma Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/UNESA

Título Descrição anatômica do esqueleto apendicular de Fragatas (Fregata magnificens, Mathews, 1914)

Docente orientador: Raphael Ribeiro Scherer

RESUMO
Para a execução deste projeto, serão utilizados dez cadáveres de fragatas (Fregata magnificens) de ambos os sexos, doados pelo CRAS (Centro de 
Recuperação de Animais Selvagens) da Universidade Estácio de Sá, Campus Vargem Pequena. Estes serão submetidos aos seguintes processos para 
obtenção de seus esqueletos: remoção física de partes moles, maceração química. Ao final do processo, as peças ósseas que compõe o esqueleto axial 
e apendicular serão divididos por seu segmento anatômico lógico (apêndice torácico: cinturão escapular, braço, antebraço e mão; apêndice pélvico: 
cinturão pélvico, coxa, perna e pé) e devidamente descritas, utilizando como margem de comparação a literatura científica disponível para aves. Os 
resultados serão tabulados e apresentados com o auxílio de fotografias e desenhos esquemáticos. 

E-mail: rrscherer@gmail.com

Aluno: Viviani Pereira Alecrim Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário
Título Elaboração de recurso digital com imagens microscópicas dos sistemas orgânicos em Medicina Veterinária para o auxílio do processo de 

ensino-aprendizagem da disciplina de Histologia e criação de ferramenta em rede social – Instagram, ampliando o espaço edu

Docente orientador: Bianca da Silva Salmon Pompeu

RESUMO
No âmbito das Ciências Morfológicas, o uso de imagens virtuais combinado com as facilidades propiciadas pela internet aponta para os novos 
direcionamentos de ensino indo bem além da habitual sala de aula. Integrando-se as ferramentas tradicionais de conhecimento, o uso de imagens 
digitais como recurso pedagógico, modifica os aspectos espacial e temporal do binômio ensino-aprendizagem, uma vez que possibilita o estudo em 
ambientes externos à Universidade, dando ao aluno um potencial de aprendizado autônomo, personalizado e expandido através de novos meios e 
espaços. 
Adaptar e construir atividades que se adeque ao uso da internet no ensino, representa um conhecimento contínuo e que permanece ao 
longo da vida, determinando uma prática construtivista, em que o educando passa a ser agente ativo e responsável pela sua própria aprendizagem. As 
redes sociais se entrelaçam ao cotidiano, interferem nas aulas e atividades, tornando-se um elemento o qual pode e deve ser explorados do ponto de 
vista acadêmico. Dentro desse contexto atual, o presente trabalho busca criar uma ferramenta de ensino para ampliar a dinâmica de estudo, onde de 
forma didática, objetiva e ilustrada, apresentará imagens histológicas de importância para a área da saúde com ênfase na Histologia Animal e 
disponibilizará esse conteúdo em rede social –Instagram, sendo uma forma dinâmica e interativa, explorando o potencial atrativo que esse veículo 
possui sobre o discente. 


E-mail: salmonbia@hotmail.com

Aluno: Gabriel de Brito Fassarella Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Carolina Affonso Gonçalves Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário
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Título ELABORAÇÃO DE VÍDEO AULAS EM PRÁTICAS DE LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO

Docente orientador: Ursula Raquel do Carmo Fonseca Silva

RESUMO
Apesar de desde a década de 1950, quando foi criado o sistema “Coulter”, existirem métodos automatizados para a realização do hemograma, mesmo 
com o aprimoramento dos contadores e do lançamento de diversos modelos de equipamentos veterinários, a realização do hemograma por técnicas 
manuais ainda é frequente nos laboratórios clínicos veterinários. Além disso, a verificação dos resultados obtidos pelos contadores hematológicos 
automatizados, é feita comparando os resultados do aparelho com os obtidos manualmente. Algumas técnicas podem ser consideradas mais precisas 
por métodos manuais convencionais do que por métodos automatizados, como por exemplo, é o caso da técnica para obtenção do volume globular 
ou hematócrito.  
As técnicas manuais são descritas em vários livros de Patologia Clínica Veterinária, entretanto existe uma escassez de vídeos 
ilustrando muitas das análises realizadas, ficando os alunos e os profissionais, na maioria das vezes, com a prática obtida nas aulas durante a 
graduação e/ou com a realização de cursos de especialização.


E-mail: ursular.fonseca@gmail.com

Aluno: Diogo Mazzei Loureiro Ribeiro Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário
Título Termografia infravermelha para detecção de mastite em cabras leiteiras

Docente orientador: Luis Felipe Afonso Toledo

RESUMO
A caprinocultura leiteira possui grande relevância econômica e social. O leite caprino é visto como uma estratégia alimentar na conservação da saúde, 
minimizando assim o risco de doenças em humanos. Entretanto, com o aprimoramento da criação de caprinos e o aumento na produção leiteira, 
surgiu uma maior preocupação com a qualidade do leite, o que requer o controle de alguns fatores que possam alterar suas características. O principal 
fator gerador de graves prejuízos econômicos é a mastite, que reduz a qualidade e quantidade do leite e seus subprodutos. A ausência do diagnóstico 
precoce das mastites é um fator limitante e decisivo para o sucesso do tratamento. A termografia infravermelha é uma técnica não invasiva e indolor, 
que permite mensurar com precisão as variações de temperatura e inspecionar superfícies corpóreas em breve período de tempo, identificando a 
presença de processos inflamatórios. Estudos mostram que é uma técnica sensível no diagnóstico de mastite subclínica em vacas, entretanto, existem 
pouco estudos em pequenos ruminantes. Além disso, a avaliação da concentração de proteínas de fase aguda também pode auxiliar na avaliação da 
saúde desses animais. Portanto, objetiva-se avaliar o uso da termografia infravermelha como ferramenta diagnóstica de mastite clínica e subclínica em 
cabras leiteiras, baseado em achados clínicos, California Mastitis Test e determinação bioquímica de haptoglobina e ceruloplasmina como indicadores 
sistêmicos de inflamação.

E-mail: lftoledo.medvet@hotmail.com

Aluno: Jaqueline Cerqueira Vieira Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Victoria Gouveia Tinoco de Carvalho Curso do aluno: Medicina Veterinária Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título Análise físico-química de biomassas de banana verde obtidas de três diferentes cultivares da banana (Musa sp.).

Docente orientador: Milena Bellei Cherene

RESUMO
Com o aumento do interesse em um estilo de vida mais saudável por parte da população, novos meios para se alcançar esse objetivo tem sido criados. 
Como a utilização de Alimentos Funcionais, um bom exemplo é a Biomassa de Banana Verde, age como excelente espessante e não altera o sabor do 
alimento, mas enriquece-o com minerais, vitaminas e fibras, além disso, fonte de amido resistente. A banana, matéria-prima da BBV, é uma das frutas 
mais consumidas em todo mundo, segundo Dos Santos Carmo (2015, p. 35) ”a banana ainda verde, rica em flavonoides, atua na proteção da mucosa 
gástrica, e também apresenta conteúdo considerável de amido resistente, o qual age no organismo como fibra alimentar. Devido a essas 
características, uma alternativa interessante para o incremento na cadeia produtiva da banana consiste na utilização de banana verde para a geração 
de produtos com características funcionais, o que incentivaria o uso industrial e minimizaria as perdas pós-colheita tendo em vista que a banana verde 
é mais facilmente transportada e armazenada”, tornando-a uma opção de pouco custo e elevada ajuda ambiental. O amido resistente é encontrado 
em maior quantidade na banana totalmente verde, “pois à medida que ocorre o amadurecimento, este é convertido em açúcares como dissacarídeos” 
.
O presente projeto visa analisar as biomassas de banana verde obtidas dos cultivares Prata, Caturra e Terra quanto ao seu pH, acidez titulável, 
umidade, cinzas e teor de gorduras totais, proteínas e carboidratos.

E-mail: mcherene@oi.com.br

Aluno: Gizela Pedroso Junqueira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luana Rocha Caldas Oliveira Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marina Peixoto Petrucci Dias Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Roberta Assunção Costa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Título Análise físico-química do leite pasteurizado tipo C comercializado em Campos dos Goytacazes.

Docente orientador: Milena Bellei Cherene

RESUMO
Cada brasileiro toma, em média, 157 litros de leite por ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), por ser alimento de 
fácil acesso, há uma diversidade de marcas e rótulos variados, diferenciando muitas vezes em seu método de conservação, teor de gordura e presença 
ou não de lactose. O leite usado na pesquisa será o leite pasteurizado tipo C, comercializado na Cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de analisar 
seus dados físico-químicos e sua sazonalidade e de comparar os dados das diversas marcas colocadas à venda para a população, assim identificar 
fatores determinantes para um leite nutricionalmente seguro e possíveis fraudes ou falhas em sua fabricação.

E-mail: mcherene@oi.com.br

Aluno: Adriana Medeiros de Araújo Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcelle Salles Alves Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samanta Roxane Rist Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Avaliação da Atividade Alelopática e Antioxidante de Markhamia obtusifolia - Um paralelo.

Docente orientador: Luciana Moreno Dos Santos

RESUMO


 		Produtos naturais têm sido considerados como uma verdadeira biblioteca fornecendo uma diversidade química e desejável perfil farmacológico. 
Tais compostos são descritos como fonte altamente significativa para o desenvolvimento de novas drogas promissoras (WANG et al., 2011). A 
diversidade de produtos naturais trouxe benefícios a diversas áreas tais como a oncológica, infecciosa e viral. Tais compostos naturais são capazes de 
interagir com específicos alvos intracelulares e tem se tornado fonte de inspiração para o desenvolvimento de novas drogas (MISHRA e TIWARI, 2011). 


O isolamento de produtos naturais microbianos envolve uma multiplicidade de técnicas; no entanto, em muitos aspectos, o isolamento de produtos 
naturais de microorganismos não diferem significativamente do isolamento de metabólitos secundários de plantas ou animais (HANSON, 2008). O 
controle de espécies daninhas em culturas de modo geral consiste na adoção de determinadas práticas que resultam na redução da infestação por tais 
espécies, levando a um aumento na produtividade da cultura de interesse sendo a completa erradicação de espécies invasoras o que se consideraria 
um controle ideal, porém, dificilmente obtido na agricultura. O fracionamento químico bioguiado de extratos de plantas, auxiliados por modernas 
técnicas de separação cromatográfica, leva ao isolamento de moléculas biologicamente ativas, possibilitando a determinação de novos esqueletos 
através de modernas técnicas espectroscópicas (PHILLIPSON, 2001). Devido a esses fatores podemos destacar a importância dos estudos relacionados 
à avaliações biológicas, neste caso alelopática e antioxidante e a caracterização de biomoléculas responsáveis por tal atividade. Tais substâncias 
poderão servir como protótipos para produção de novos produtos através de procedimentos de modificação molecular utilizados em metodologias 
para o desenvolvimento de novas moléculas sintéticas.


2.	Revisão Bibliográfica


E-mail: lucianamoreno990@gmail.com

Aluno: Jordana do Couto de Medeiros Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Título Potencial antioxidantes de hortaliças convencionais e orgânicas submetidas a diferentes métodos de cocção

Docente orientador: Manoela Pessanha Da Penha

RESUMO
Evidências epidemiológicas têm demonstrado que o consumo regular de frutas e hortaliças está associado à redução da mortalidade e morbidade por 
algumas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Compostos fenólicos com ação antioxidante têm sido associados com os beneficios do consumo 
desses alimentos. O Guia Alimentar da População Brasileira traz mais informações para a promoção do consumo de hortaliças, com vistas a redução 
do risco de DCNTs, bem como o estímulo ao produtor local e consumo de alimentos de cultivos orgânicos. No entanto, a origem dessas hortaliças 
(orgânica ou convencional) tem sido questionada com relação ao poder antioxidante que as mesmas teriam, assim como as técnicas de preparo 
utilizadas para consumo dessas hortaliças, já que alguns procedimentos podem levar à perda de diversos compostos de interesse presente nesses 
alimentos. Portanto, o presente estudo objetiva avaliar o potencial antioxidante de hortaliças orgânicas e convencionais e verificar a estabilidade 
desses compostos antioxidantes nos alimentos frente a diferentes métodos de cocção comumente utilizados para o consumo das mesmas. Para tanto 
serão feitas determinação de compostos fenólicos pelo método de Folin Ciocalteu de quatro espécies de vegetais amplamente consumidas (couve, 
espinafre, agrião e tomate), nas variedades orgânicas e convencionais, bem como a avaliação do impacto dos métodos de cocção (imersão em água 
em ebulição, vapor d'água, cocção com pressão e calor seco) sobre a capacidade antioxidante das mesmas, que será avaliada pelo método de 
sequestro de radicais livres pelo DPPH. As análises serão realizadas nos laboratórios de química e de técnica dietética da Universidade Estácio de Sá, 
campus João Uchôa. Espera-se uma melhor compreensão acerca dos métodos de cocção a serem utilizados no preparo dessas hortaliças para 
conservação do seu potencial antioxidante, criando subsídios para a orientação nutricional que estimule o consumo desses alimentos pela população.

E-mail: manoela.pess@gmail.com

Aluno: Helenna Leonir Soares De Souza Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Erika de Miranda Huhne Porto Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruna Rafaela Rodrigues da Costa Curso do aluno: Nutrição Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título Glicemia Casual de Pacientes das Clínicas Odontológicas da Estácio – Uma pesquisa epidemiológica.

Docente orientador: Ruth Tramontani Ramos

RESUMO
O Ministério da Saúde revela que o Diabete Mellitus cresce em prevalência, e são mais de 285 milhões nos cinco continentes;  90% são do tipo 2, que 
envolve resistência ou produção alterada de insulina. Mais de 197 milhões de pessoa no mundo têm intolerância à glicose. E em 2025, esse número 
chegará a 420 milhões. A prevalência mundial em adultos (entre 20-79 anos) deverá ser de 6,4%, afetando 285 milhões, em 2010, e aumentará para 
7,7%, e 439 milhões  até 2030. Entre 2010 e 2030, haverá um aumento de 69% no número de adultos com diabetes nos países em desenvolvimento e 
de 20% nos países desenvolvidos.  É um problema de saúde púbica por estar associada às incapacitações, mortalidade prematura, acarretar no 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares e envolver altos custos no controle e no tratamento das complicações. Cerca de 50% dos portadores 
são assintomáticos, o que dificulta o diagnóstico e o controle da glicemia. O diagnóstico do DM é feito a partir da presença de glicemia acima de 126 
mg/dL em duas ou mais ocasiões; glicemia casual com valor igual ou acima de 200 mg/dL associadas a sintomas de DM ou através de outros testes. 
Atualmente os testes rápidos de glicemia têm sido considerados precisos se comparados ao teste laboratorial convencional. Estes testes normalmente 
baseiam-se em coleta de uma gota de sangue capilar e análise por um aparelho portátil, tornando simples o método. A associação desses testes com o 
IMC pode também contribuir possível detecção alterações glicêmicas. As doenças crônicas não transmissíveis, respondem pelos maiores gastos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dados apresentados no site do Ministério da Saúde. Nosso trabalho pode ser um indicativo de baixo custo 
onde através da avaliação da glicemia capilar ocasional e da análise de fichas de anamnese do curo de Odontologia nos propomos estudo prospectivo 
da variação glicemia ocasional dos pacientes com a finalidade teorizar sobre a possível utilização do método na detecção de

E-mail: tramontaniramos@gmail.com

Aluno: Juliana Valente Ribeiro Faria Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marina Santiago Silva Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário

UNESA Página 283 de 288



Título Líquen plano oral: estudo do perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na clínica de Estomatologia da Universidade Estácio de Sá

Docente orientador: Juliana De Noronha Santos Netto

RESUMO
O líquen plano oral (LPO) é uma condição imunológica mediada por células T. A despeito de ser uma das doenças não infecciosas orais mais comuns, a 
etiologia e os mecanismos de patogênese do LPO ainda não foram totalmente esclarecidos. A doença pode ser classificada como uma reação imune 
de hipersensibilidade tardia, mediada por células Th (helper) 1 e que possui participação ativa de linfócitos CD4+ e CD8+. Além disso, uma complexa 
rede de citocinas e seus receptores têm papel importante na exacerbação e perpetuação da doença, visto que a resposta imune mediada por células 
Th1 provavelmente é regulada por estes mediadores inflamatórios e seus receptores. O objetivo deste estudo é fazer um levantamento dos casos de 
pacientes acometidos por líquen plano oral e comparar as características clínico-patológicas, na tentativa de determinar um perfil epidemiológico, 
avaliando sua importância na determinação do comportamento biológico da doença. A casuística será obtida a partir dos arquivos da clínica de 
Estomatologia da Universidade Estácio de Sá. Também será feita a revisão histopatológica das lâminas para confirmação diagnóstica. Os resultados 
serão descritos e comparados incluindo o perfil sócio-demográfico, clínico e histopatológico, dos pacientes afetados por LPO. Espera-se avaliar o perfil 
epidemiológico dessa população, buscando auxiliar na compreensão da histogênese da doença.

E-mail: julianansn@yahoo.com.br

Aluno: Beatriz Faria Miguel Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/Voluntário
Título Proposta de planejamento e sistematização de cuidados em saúde bucal para acompanhamento de pacientes acometidos por incapacidades 

motoras em ambiente hospitalar ou domiciliar. .

Docente orientador: Mildred Ferreira Medeiros

RESUMO
A higiene bucal consiste na conservação e na limpeza da cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries dentárias e de infecções bucais, 
digestivas e respiratórias(ARAÚJO et al, 2010 a). É uma das condições básicas para a manutenção da saúde e conforto dos indivíduos saudáveis e 
daqueles indivíduos internados em unidades hospitalares, que estejam dependentes de terceiros para realização de sua higiene oral, uma vez que as 
doenças que acometem dentes e gengivas podem levar a perdas de elementos dentais (dificultando a fala e a mastigação- etapa inicial da digestão dos 
alimentos), propiciando o surgimento de infecções na região (cáries, gengivites entre outras infecções periodontais).  Os pacientes hospitalizados 
assim como os indivíduos acamados de qualquer faixa etária, semi-dependentes e dependentes necessitam tanto de cuidados odontológicos 
especializados para os problemas que motivaram sua internação quanto de atenção á saúde bucal (profilaxia e tratamentos necessários), para manter 
todo o sistema orgânico em funcionamento a fim de não comprometer o prognóstico. Este estudo tem como objetivo geral investigar a prática 
domiciliar de manutenção de saúde bucal domiciliar e hospitalar, enfatizando a rotina de visita ao paciente pelo dentista. Os objetivos específicos são: 
estudar quais são as competências do dentista hospitalar; identificar estratégias de educação permanente para acompanhantes domiciliares e 
hospitalares de pacientes semi ou totalmente acometidos por incapacidades motoras. motora de utilizar a as principais alterações sistêmicas e 
possíveis repercussões na cavidade bucal devido á negligência com a saúde bucal destes pacientes; elaborar uma proposta para sistematização da 
necessidade de participação efetiva do cirurgião dentista e orientações de promoção de saúde bucal que possam auxiliar nas condutas dos familiares, 
cuidadores e profissionais envolvidos com esse tipo de atendimento. 

E-mail: mferm23@gmail.com

Aluno: Giovanna Kateryne Fernandes Silote Curso do aluno: Odontologia Situação: PIBIC/UNESA

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título “Era uma vez”... na Psicoterapia Infantil: a literatura infanto-juvenil como recurso da psicoterapia junto a pacientes do SPA.

Docente orientador: Fatima Regina Brito Uhr

RESUMO
Este projeto visa difundir o uso de literatura infanto-juvenil como instrumento para o atendimento terapêutico de crianças atendidas no Serviços de 
Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Estácio de Sá de Nova Iguaçu. O projeto tem como hipótese que o uso desta literatura pode propiciar ao 
paciente e ao terapeuta o reconhecimento da escuta diferenciada de leitor/ouvinte permitindo a identificação e o manejo de mecanismos 
psicológicos. Concebe que as histórias podem servir de veículo para a expressão de emoções e para o alívio de tensões, medos, raivas, permitindo a 
catarse e a regeneração da psiquê. Além disso, a literatura infanto-juvenil também potencializa a imaginação, levando os pacientes a experimentarem 
emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. A investigação destas hipóteses se dará por meio da adoção de livros infanto-juvenis pela 
equipe de estagiários do projeto de pesquisa, visando ter mais subsídios para o atendimento de diversas abordagens clínica que existe do SPA da 
unidade Estácio de Nova Iguaçu. Percebendo a relação paciente/terapeuta pela proposição de que ela se dê também por outras equipes que atendem 
crianças no referido setor, bem como pela análise de seus efeitos na psicoterapia com crianças. O projeto da pesquisa será apresentado na Semana da 
Psicologia em Nova Iguaçu aos alunos do SPA que estão iniciando seus atendimentos no segundo semestre 2017.2 e também para outros alunos do 
campus como fonte de informação. Havendo a confirmação da hipótese, serão realizadas oficinas de criação de material para construção de histórias 
em outros SPAs da Universidade Estácio de Sá. 

E-mail: fatima@fatimauhr.com.br

Aluno: Ana Paula Soares Morgado Destri Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Lúcia de Moraes Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vanessa Figueira Coutinho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mary Ellen Cardinot Malta Costa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Título A importância da triagem na demanda de um adulto para o atendimento psicológico infantil: quem realmente precisa de tratamento?

Docente orientador: Nilda Martins Sirelli

RESUMO
O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) é um dos pilares dos cursos de Psicologia no Brasil. É por meio dele que uma diversidade de serviços são 
oferecidos a população, gratuitamente ou a valores populares, possibilitando e popularizando o acesso aos serviços de psicologia, que, de outra 
forma, permaneceria inacessível a muitos. 
A popularização do acesso tem efeitos visíveis, e os SPA’s geralmente são amplamente buscados, 
formando longas filas de espera. Isto porque muitas pessoas que já estão em situação de adoecimento, impossibilitados até mesmo de trabalhar, 
crianças que padecem dos mais variados sofrimentos, entre eles abusos sexuais e queixas escolares, e que jamais poderiam cogitar um serviço privado 
e não acham vagas no setor público, encontram no serviço um ponto de apoio e ancoragem para o seu sofrimento, um lugar de fala que lhes 
possibilita um tratamento.
Além de viabilizar o acesso, o SPA é indispensável para formação profissional dos alunos dos cursos de Psicologia, pois é 
através dele que os estudantes podem ter um contato direto com a prática profissional, amparado pela supervisão dos casos com um professor da 
Universidade. Uma diversidade de serviços pode ser oferecida no SPA, vamos abordar, nessa pesquisa, a prática mais recorrente nesses espaços e de 
maior demanda: o atendimento clínico.
Vários professores, de diferentes abordagens dentro da Psicologia, são responsáveis pela supervisão de casos 
no SPA. Como já destacado, a demanda é bastante grande, e vale dizer que boa parte dela se refere a busca de tratamento para crianças. Uma criança 
não busca tratamento por si mesmo, ela é levada por um adulto que direciona uma demanda a instituição. A demanda do adulto, que pode ser da 
mãe, pai, avós, e tios, vêm por diferentes vertentes: encaminhamento escolar, queixa de agressividade, abusos sexuais, recolhimento e dificuldades de 
estabelecer laços e etc. Contudo, nem sempre a fala de um adulto sobre a criança, traduz de fato a demanda dessa última.
 O Ser
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Aluno: Rayane Batista Menezes Pinto Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Luanna Alvarenga Souza e Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jéssica Aparecida de Almeida Viana Ferraz Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Christine Heinle Kühner Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Título A loucura na formação do psicólogo CAAE:66937117.7.0000.5284

Docente orientador: Cristiane De Carvalho Guimaraes

RESUMO
Por toda a história humana a loucura tem estado presente nas artes, na literatura, no senso comum e no discurso coloquial de todas as classes 
socioeconômicas. No Brasil foi somente com a Reforma Psiquiátrica no Brasil, a partir dos anos 1990, entram em cena as equipes multiprofissionais 
(psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros etc), que vão oferecer um olhar diferenciado para o sofrimento psíquico e a loucura, buscado uma 
atuação psicossocial. Mas até hoje a discussão sobre a importância relativa de fatores sociais, psicológicos e biológicos persiste e verifica-se a 
necessidade de formação de profissionais capazes de trabalhar com as pessoas que apresentam algum transtorno mental. Assim a pesquisa se propõe 
a analisar a percepção dos estudantes da graduação em psicologia (Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu) sobre a loucura e as pessoas 
acometidas de transtorno mental e verificar se sua formação tem alguma influência nesta percepção. Acredita-se que este conhecimento poderá 
contribuir para a mudança ou inclusão do tema nos cursos de psicologia e consequentemente para formação de profissionais mais qualificados e 
políticas públicas mais adequadas.

E-mail: cris.cguima@gmail.com

Aluno: Ágatha Lorrany Souza de Santa Rita Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caroline Aranha Kalil Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Stephany Reis Vale Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA

Aluno: Ana Paula Pinto de Lima Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Título Autismo e Psicologia: Uma revisão da literatura

Docente orientador: Flaviany Ribeiro Da Silva

RESUMO
O  projeto  pretende realizar uma revisão sistemática da literatura em periódicos nacionais e internacionais a partir de artigos indexados em bases 
multidisciplinares e da saúde: BVS, Pubmed,  Scielo e  Web of Science. A revisão será realizada com o intuito de  compreender de que modo e em que 
medida são realizadas as intervenções psicológicas com crianças autistas. O estudo pretende problematizar as abordagens em psicologia que se 
sobressaem na intervenção com crianças diagnosticadas como autistas.  O intuito da pesquisa é contribuir para uma melhor compreensão da 
intervenção realizada pela psicologia e contribuir para ampliar a visão e conhecimento sobre esta temática. 

E-mail: flaviany.ribeiro@gmail.com

Aluno: Gabriela Cordeiro dos Santos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação do desempenho da atividade perceptiva e da memória visual de universitários: uma comparação entre alunos que trabalham ou 

não

Docente orientador: Leonardo Mello De Sousa

RESUMO
O processo mental – percepção implica em um processamento de informações capturadas num determinado plano espaço-temporal. Este 
processamento está atrelado ao campo perceptivo com suas inúmeras variáveis, e em especial sua própria organização perceptiva. Outros elementos 
dos processos mentais corroboram para um adequado funcionamento destes mecanismos indicando saúde e normofuncionamento. Este estudo 
pretende justamente investigar o quanto esta organização perceptiva, associada a memória visual, pode contribuir para o desempenho acadêmico em 
dois grupos: universitários que trabalham e universitários que não trabalham, ambos do turno noturno de graduação. Para tanto utilizar-se-á uma 
entrevista semi-estruturada e um teste perceptivo desenvolvido pelos próprios autores. Após a aplicação e análise dos resultados espera-se encontrar 
uma correlação positiva entre as variáveis desempenho acadêmico e organização perceptiva, bem como um conjunto sintomatológico negativo 
associado aos universitários trabalhadores.

E-mail: leonardo.sousa@estacio.br

Aluno: Clara Martins D`avila de Aquino Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título Avaliação dos fatores de risco de suicídio em adolescentes no contexto da Baixada Fluminense (RJ).

Docente orientador: Fernanda Goncalves Da Silva

RESUMO
De acordo com dados da OMS, o suicídio é a segunda causa mais frequente de mortes em pessoas entre os 15 e 29 anos de idade. Considerando os 
múltiplos fatores que conduzem os sujeitos a ideação suicida e a tentativa de suicídio esta pesquisa terá o objetivo de investigar as vulnerabilidades 
que estão expostos os jovens da baixada  fluminense.A pesquisa se dividirá em dois estudos: O primeiro buscará reunir informações acerca da 
literatura acadêmica no que diz respeito ao suicídio em adolescentes nas bases de dados: Scielo, Pubmed e ISI. O segundo buscará levantar dados 
ambientais  dos municípios da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, a fim de estabelecer um cruzamento destes dados com os dados obtidos pela 
revisão sistemática, afim de identificar nestes locais os potenciais fatores de risco que coadunem com os achados do primeiro estudo.

E-mail: fernandagoncalves.fgs@gmail.com

Aluno: Monise Albino Barboza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Joyce Freitas de Lima Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Wanderson Ricardo Nepomuceno Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Olivia Nazareth de Souza França Ribeiro Curso do aluno: psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Título Brincadeiras Infantis E Estereótipos De Gênero: Um Estudo De Representações Sociais Com Crianças Residentes No Rio De Janeiro

Docente orientador: Renata Vetere

RESUMO
E-mail: vetere.renata@gmail.com

Aluno: Tricia Vieira de Ataide Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/FAPERJ
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Título Construindo caminhos: um diálogo entre o acesso à justiça e o CAPS III

Docente orientador: Lusanir De Sousa Carvalho

RESUMO
A segunda etapa da Reforma Psiquiátrica, realizada em Brasília, em dezembro de 1992, teve como bandeira a luta antimanicomial e a implementação 
de uma rede de serviços extra hospitalares. O presente projeto de pesquisa investiga a importância do atendimento na perspectiva da integralidade 
com a inclusão da orientação jurídica oferecido aos usuários de um dispositivo substitutivo, o CAPS III, e seus respectivos familiares, como forma de 
criar novas possibilidades de intervenção. Assim, o objetivo principal desta pesquisa é identificar como se dá a interface entre familiares de pacientes 
portadores de sofrimento psíquico inseridos em tratamento em um CAPS III e o Ministério Público, dentro da perspectiva de sobrecarga nos cuidados 
e o processo construção de autonomia pelos usuários e suas famílias. Para tal, será realizado observação sistemática das ações de educação, cultura e 
palestras temáticas em saúde mental; grupos focais (rodas de conversa) e entrevistas individuais mediante a aplicação da Escala de Sobrecarga 
Familiar FBIS-Br.

E-mail: lusanir-carvalho@uol.com.br

Aluno: Thayna Carolline do Canto de Carvalho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maurício Neves da Costa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Fernando Ben Oliveira da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Walkiria Luiz de Oliveira da Costa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Título Efeitos psicológicos do diagnóstico de Zika vírus durante a gestação – um estudo das representações sociais, crenças parentais e práticas de 

cuidado de mães e pais do Rio de Janeiro

Docente orientador: Renata Vetere

RESUMO
A emergência do Zika vírus como uma séria doença a ser combatida – evidencia a importância de analisa-lo como um fenômeno psicossocial, como 
uma forma de contextualizar o substrato psicológico do impacto dessa doença também em termos socioculturais e não apenas nos termos 
biomédicos, que têm informado, de forma quase exclusiva os esforços de intervenção nessa questão pelas instâncias institucionais da saúde pública. 
Este trabalho quer, pois, se caracterizar como uma possível contribuição da psicologia social ao domínio da saúde pública. Isto no sentido de fornecer 
uma análise das ideias, crenças, reações afetivas, representações sociais enfim, construídas e mobilizadas acerca do Zika por mães acometidas por 
esse vírus durante a gravidez e pelos seus parceiros. Trata-se, portanto, de um estudo longitudinal, descritivo de cunho quali-quantitativo que será 
realizado através da aplicação de instrumentos validados em amostras brasileiras além de um inventário de dados sociodemográficos e entrevistas.  

E-mail: vetere.renata@gmail.com

Aluno: Flávia Cristina Sanches da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caroline Alhadef dos Santos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Daniele Pereira da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tuyza Ramona de Castro e Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título O Amor e o Amar na Contemporaneidade

Docente orientador: Giselle Wendling Rabelais

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de discutir as modalidades e transformações das relações amorosas, analisadas a partir das mudanças trazidas 
pelo advento da contemporaneidade. Para tanto, escolhemos realizar esse estudo através do olhar psicanalítico em conversa permanente com outros 
saberes. Analisaremos como o amor é compreendido na psicanálise, investigando sua relação com o desejo. Tanto um quanto o outro são respostas a 
falta, respostas diferentes a uma falta subjetiva estrutural. Levaremos em consideração as repercussões das características da contemporaneidade no 
indivíduo inserido neste contexto em que predominam o individualismo, o narcisismo e o consumismo. Partiremos da premissa inaugurada por 
Sigmund Freud e nos debruçaremos sobre a relação subjetividade-cultura. Atualmente, podemos identificar uma pluralidade  de manifestações 
amorosas, há uma série de possibilidades disponíveis, mas o sujeito contemporâneo se angustia ao ter que escolher uma alternativa em detrimento de 
outra. Encontros efêmeros entre as pessoas parecem ser a configuração predominante, uma  consequência do culto ao prazer imediatista em que o 
que mais assusta é o para sempre. Diante de tantas possibilidades há também os que sofrem como resultado da solidão, embora o padecimento como 
fruto do amor não seja exclusividade dos solitários A metodologia empregada nesse estudo compreende uma revisão bibliográfica e investigação 
teórica tendo como eixo a psicanálise em diálogo com a Sociologia, a Filosofia e a Comunicação Social, privilegiando os pensadores que estudam o 
momento presente. Pretende-se através dessa conexão de saberes lançar luz à problemática dos encontros e desencontros amorosos na 
atualidade




E-mail: gisellewed@hotmail.com

Aluno: Adriana Hutter de Souza Leite Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thalita Moreira Faria Guimarães  Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Samara da Silva Carvalho Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Julio Cesar Tavares Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Felipe Novaes Noel Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Davi Gomes Medeiros Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Título O autismo nas classificações diagnósticas

Docente orientador: Michelle Christof Gorin

RESUMO
Face à alta taxa de prevalência do diagnóstico de autismo no Brasil e às constantes discussões acerca dos manuais classificatórios dos transtornos, 
torna-se imprescindível o desenvolvimento de pesquisas que aprofundem o entendimento atual desses temas. O objetivo geral deste projeto é 
desenvolver uma investigação sobre as transformações no diagnóstico de autismo nos sistemas classificatórios utilizados na área da saúde. A 
metodologia a ser utilizada será pesquisa bibliográfica, a fim de realizar uma análise crítica das modificações no diagnóstico de autismo das últimas 
três edições do CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) e do DSM (Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos mentais) e também uma comparação entre o que cada sistema propõe. Em um segundo momento, pretende-se relacionar 
os dados encontrados à literatura atual que discuta sobre as classificações diagnósticas. 


E-mail: migorin@gmail.com

Aluno: Margô de Barros Alves Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kelli de Carvalho Fonseca Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
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Título O estudante de enfermagem – Consequências psíquicas do enfrentamento de mortes violentas durante o estágio -

Docente orientador: Rosane De Albuquerque Costa

RESUMO
O profissional de saúde que atua em emergências, principalmente, vive sujeito a presenciar casos de morte ocasionada pela violência urbana. Sendo 
assim, corre riscos de ser afetado indiretamente pelo fato; seja em sua dinâmica profissional, seja em suas relações pessoais e sua percepção de 
vida.
Nosso projeto busca investigar como se dá, em termos de elaboração e enfrentamento, a vivência de estudantes de enfermagem de uma 
universidade do Rio de Janeiro, frente a mortes violentas; tais como latrocínio, homicídio, acidente no trânsito, entre outros.  Para tal, realizar-se-á 
uma pesquisa pautada em leituras psicanalíticas acerca do enfrentamento do luto, adotando como método a aplicação de questionários e entrevistas 
que indiquem características vinculadas ao sofrimento psíquico decorrente da experiência de lidar com a morte violenta dos indivíduos pesquisados. 

E-mail: rosa.ac@terra.com.br

Aluno: Alisson Soares de sousa Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Davi Rosa de Paulo Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Isabela Vieira da Silva Santos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jéssika Koste Sangali Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Título O que dizem os psicólogos sobre a medicalização da infância?

Docente orientador: Claudia Da Costa Guimaraes Santana

RESUMO
O tema da medicalização de crianças está, geralmente, diretamente relacionado aos comportamentos que as crianças apresentam na escola. A queixa 
sobre uma criança muitas vezes é inaugurada no momento de seu ingresso no ambiente escolar e é uma prática, muito comum entre os professores, 
encaminhar aos serviços de saúde as crianças que destoam do esperado pela escola. Diante da insuficiência de responder aos ditames da escola, 
conforme os moldes construídos por ela, as crianças são encaminhadas ao neuropediatra ou psiquiatra infantil que, na maioria das vezes, prescrevem 
fármacos como forma de tratamento. Comumente, o psicólogo também é convocado para compor esse corpo de especialistas da saúde que irão 
determinar o diagnóstico dessas crianças, classificando-as num sistema que regula o que é normal e o é que patológico na infância. Na escola, o uso 
indiscriminado de termos como, “hiperatividade”, “déficit de atenção”, “transtorno opositor”, “autismo”, “dislexia”, etc., mostra como essa instituição 
tem se apropriado de um discurso médico e psicológico que insere os alunos no campo dos chamados transtornos mentais. Nesse sentido, cabe 
indagar, como o psicólogo tem respondido a essas demandas sociais, seja da escola ou da família. Mas, para entendermos o papel que a Psicologia 
vem assumindo é necessário refletirmos sobre seus fundamentos científicos e a modo de abordagem das condutas infantis. Assim, nesta proposta de 
pesquisa, buscaremos investigar de que forma as produções científicas dos psicólogos brasileiros tem abordado o tema da medicalização da infância, 
ou seja, o uso de medicamentos como meio de “curar” os comportamentos considerados desviantes das crianças. Para isso, primeiramente, faremos 
um levantamento de artigos que abordam o tema da medicalização da infância, publicados em periódicos científicos de Psicologia (vinculados ao 
portal Scielo Brasil). Esse levantamento abrangerá o período de publicações ocorridas entre 2010 e 2016. A escolha por este período l

E-mail: claudia.santana@estacio.br

Aluno: Mara Margarete de Almeida Calapez Vaz Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: João Batista Miranda Coutinho Curso do aluno: PSICOLOGIA Situação: PIBIC/Voluntário

Título Ódio e sexualidade em um caso de paranoia

Docente orientador: Nelma de Mello Cabral

RESUMO
E-mail: nelma.cabral55@gmail.com

Aluno: Natália de Oliveira Curso do aluno: Psicologia Situação: IC/FAPERJ
Título Psicanálise e psicopatologia infantil: a contribuição da psicanálise para o debate sobre o sofrimento psíquico infantil na contemporaneidade

Docente orientador: Richard Harrison Oliveira Couto

RESUMO
Tem sido notado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, uma crescente tendência a uma generalização dos sintomas. A 
substituição da nosologia pela síndrome ressalta o desaparecimento da importância da clínica em favorecimento de um diagnóstico sintomático que 
direciona o paciente a um tratamento medicamentoso, independentemente do que acontece no âmbito de sua subjetividade, muitas vezes suscetível 
apenas a uma abordagem clínica e focada na interpretação. Produzido pela APA, American Psychiatric Association, o DSM é considerado a bíblia da 
psiquiatria atual, priorizando questões cognitivas em detrimento da organização da personalidade de cada sujeito, em conjunto com a autoridade 
legal conferida aos psiquiatras para prescrição de receitas médicas, tornou os laços entre a psiquiatria, seu manual DSM, e a indústria farmacêutica 
bastante tangíveis. Esse entrelaçamento comercial tem tornado o que historicamente era um processo de construção social da doença, pela 
construção corporativa da doença. Um dos fatos que visivelmente marca uma mudança nesse processo é o desaparecimento do termo psicose, sendo 
substituído por uma série de possíveis transtornos mentais enquadrados em transtornos invasivos do desenvolvimento. Nesse meio tempo, percebe-
se um número crescente de crianças sendo diagnosticadas com transtorno mental; um aumento de 35 vezes entre 1987 e 2007, sendo a doença 
mental hoje em dia a principal causa de incapacitação de crianças. O desaparecimento do termo psicose infantil nos manuais de diagnóstico atuais, 
porém, não excluiu sua utilização, bem como todas as suas implicações, dos meios psicanalíticos de diversas orientações. Essa questão 
especificamente será tratada no corpo do presente trabalho, em forma de pesquisa bibliográfica sobre o assunto, com o objetivo de verificar se 
realmente, ao excluir o termo psicose infantil de suas nomenclaturas, o DSM produz um avanço ou um retrocesso na seara do tratamento mental 
infantil.

E-mail: richardmoz@gmail.com

Aluno: Luiz Gustavo Jotta Martins de Souza Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tayane dos Santos Lage            Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Caio Rafael Dutra da Silva             Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Título UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO DO ESTRESSE COM DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE MORADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE 

PÁDUA

Docente orientador: Jesiane De Souza Marins

RESUMO
O presente projeto objetiva investigar a relação do estresse de moradores do município de Santo Antônio de Pádua-RJ com seus dados 
sociodemográficos, tais como: sexo, idade, estado civil, aqueles que trabalham ou não, tempo de trabalho e profissão. O instrumento utilizado é o 
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL, padronizado por Lipp e Guevara (1994), que possibilita a identificação de sintomas 
estressantes. Os sintomas avaliados no instrumento são: psicológicos ou somáticos, e a fase em que se detêm. A necessidade de fazer esta 
comparação surge por meio da hipótese que habitantes de cidades pequenas e do interior são menos estressados e possuem uma vida mais tranquila.

E-mail: jesianemarins@hotmail.com

Aluno: Raphael Alcantara da Silva Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Roberta Paula Monteiro                   Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Renata Ferreira Harth                     Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jorge Guilherme Ramos dos Santos Curso do aluno: Psicologia Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título OS IMPACTOS SOCIAIS DAS OPERAÇÕES MILITARES NO COMPLEXO DA MARÉ

Docente orientador: Vinicius Esperanca Lopes

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é investigar os impactos sociais causados pelas operações de agentes de segurança no Complexo da Maré, conjunto de 
favelas da cidade do Rio de Janeiro, a partir da ocupação militar -que durou cerca de um ano e três meses, de março de 2014 até o final de junho de 
2015-, que visava aquilo que foi chamado por agentes do estado de processo de “pacificação” do território, até o ano de 2018, quando se encerrará a 
pesquisa. Desta forma, buscaremos analisar a forma como seu configurou a intervenção e ocupação militar do território, tendo como foco principal as 
interações, violências e tensões estabelecidas entre os agentes do estado e atores e instituições locais; assim como investigar o processo de saída das 
tropas militares e o modo pelo qual “fracassou” o projeto estatal de “pacificação” do território.

E-mail: viniciusesperanca@globo.com

Aluno: Catia Regina da Silva Machado Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Mônica Brandão Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Amanda Linhares Gonçalves Leal Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Debora Aline de Araujo Maurício Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Adriana Andrade de Souza Curso do aluno: Serviço Social Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: CST em Jogos Digitais

Título Jogando com a Saúde: um levantamento exploratório sobre a produção brasileira de jogos de saúde

Docente orientador: Marcelo Simão De Vasconcellos

RESUMO
Serious Games são jogos voltados para outros fins além do entretenimento e representam um campo muito importante dos Jogos Digitais. Dentro dos 
Serious Games, por sua vez, os Jogos para a Saúde são cada vez mais representativos, surgindo tanto em ambientes de pesquisa e ensino quanto no 
mercado em geral. No Brasil, já temos uma significativa produção de jogos em saúde, porém, grande parte destas iniciativas não são documentadas. 
Como resultado, não há um registro confiável destas produções, o que dificulta a construção de conhecimento sobre o campo, o que poderia auxiliar 
tanto pesquisadores e profissionais de saúde como estudantes e  desenvolvedores de jogos digitais. Este projeto é um levantamento exploratório da 
produção de jogos digitais em saúde no Brasil, envolvendo busca nos anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital — SBGames, a 
maior conferência sobre jogos digitais da América Latina, busca nos principais periódicos do campo da Comunicação e Saúde e Educação e Saúde; 
busca em sites e portais da internet relacionados à saúde e sites e comunidades relacionados ao desenvolvimento de games. Os jogos descobertos 
terão as suas informações registradas e, caso disponíveis, serão experimentados, a fim de também se registrar suas regras e funcionamento. As 
informações organizadas e categorizadas serão mais tarde disponibilizadas ao público, representando conhecimento relevante para professores de 
jogos digitais, pesquisadores do campo da Saúde e do campo dos Estudos Midiáticos, bem como para estudantes e profissionais que desenvolvem 
jogos digitais.

E-mail: marcelodevasconcellos@gmail.com

Aluno: Helena Gomes Freire Curso do aluno: Jogos Digitais Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ricardo Cavalcante da Silva Curso do aluno: Jogos Digitais Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ana Carolina Vieira Lopes Inácio Curso do aluno: Jogos Digitais Situação: PIBIC/Voluntário
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